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FORORD 

 

Denne afhandling er resultatet af et ph.d.-forløb, som er blevet gennemført ved 

informationsvidenskab, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. 

Forløbet tog sin begyndelse i 2010, da forskningsprojektet ”Surveillance in Denmark” 

med forskere fra Aarhus Universitet og IT-Universitetet fik støtte fra Det Frie 

Forskningsråd | Kultur og Kommunikation til at studere overvågning i boligselskaber 

og i dansk politi. Afhandlingen falder med sit fokus på dansk politis brug af DNA-

profiler ind under sidstnævnte kategori, og afslutter det ene af forskningsprojektets to 

delprojekter om politiarbejde og overvågning. 

Projektet bygger på observationer og interviews, hvoraf nogle er foretaget med et 

løfte om anonymitet. Af disse årsager vedlægges kildematerialet ikke, men det vil 

blive gjort tilgængeligt for bedømmelsesudvalget såfremt dette forespørges.   

 

*  *  *  *  * 

 

DNA-profiler er sære størrelser. De er unikke, og de er fælles. De kan bruges til at 

identificere en person, men kan også fortælle om genetisk definerede familierelationer 

og etnicitet. Som de DNA-profiler, afhandlingen beskriver, er afhandlingen også både 

en unik individuel størrelse, som jeg må tage ansvar for, og et fællesskab af mange, der 

har bidraget med deres tanker, kritik og hjælpende hænder. Det er her på sin plads at 

give en dybfølt tak til alle, der er en del af dette fællesskab. 

Først og fremmest tak til Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation, 

hvis støtte har finansieret vores forskningsprojekt og dermed også denne afhandling og 

til deltagerne i forskningsprojektet ”Surveillance in Denmark”, som har tilbudt et rum 

for udfoldelse af radikale tanker om overvågning og overvågningssamfund. Herunder 

en særlig tak til forskningsleder og hovedvejleder på ph.d.-forløbet, lektor, ph.d. Peter 

Lauritsen. 
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En generel tak skal her også gives til medlemmerne af Center for STS-studier 

ved Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet, som har udgjort det 

faglige og sociale miljø for den del af projektgruppen, hvor jeg har været stationeret. I 

forbindelse med denne fælles tak til centeret ønsker jeg at pege på nogle få udvalgte. 

Kontormakker ph.d.-stipendiat Kasper Hedegaard Schiølin har været en daglig 

inspirationskilde og samtalepartner om alt fra metafysiske spørgsmål til ph.d.-studiets 

muligheder og kvaler. Ph.d.-studerende Louise Nørgaard Glud har været en vigtig 

makker i planlægningen af flere workshops. Sidst, men ikke mindst har post.doc Lars 

Bo Andersen og medvejleder lektor ph.d. Claus Bossen har været en stor hjælp i 

forhold til at få skubbet afhandlingen det sidste stykke henover målstregen.  

En stor tak til afhandlingens interviewpersoner fra Dansk Politi, Rigspolitiets 

Nationalt Kriminalteknisk Center og Retsgenetisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, 

Københavns Universitet, som optræder under stillingsbetegnelse i afhandlingen. 

Samtidig skal der også rettes en tak til diverse samtalepartnere inklusiv tidl. drabschef 

Ove Dahl; tidl. kriminaltekniker Ole Brockmann; prof. dr. jur. Peter Blume og prof. dr. 

jur. Eva Smith begge fra Retsvidenskab Københavns Universitet; afdelingslæge Ole 

Ingemann Hansen, Retsmedicinsk Institut, Århus Universitetshospital; overlæge dr. 

med. David Hougaard, Klinisk Biokemisk og Immunologisk Afdeling, Statens 

Seruminstitut og ph.d.-stipendiat Mikkel Meyer Andersen, Institut for Matematik, 

Aalborg Universitet.  

Sidst og vigtigst ønsker jeg at takke familien for alle former for støtte. Sofie 

Storm har hjulpet med korrektur. Signe Storm og Lærke Storm Bøge: Denne 

afhandling ville ikke have været mulig uden jer! 
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INTRODUKTION  

 

Overvågningsteknologier er vævet ind i mange af de fysiske og digitale infrastrukturer, 

som vi benytter os af hver dag. På synlige og usynlige måder indfanges, analyseres og 

kategoriseres vores adfærd af forskellige statslige og private aktører, der søger at 

kontrollere, beskytte eller forføre os. Danmark er et overvågningssamfund (Privacy 

International 2007; Lauritsen 2011). Samtidig raser en fortsat debat om 

overvågningens etik og rolle i samfundet. I medierne formes og filtreres denne debat 

ud i to uforenelige poler af overvågningsoptimister og -pessimister, hvis eneste 

fællestræk er en forståelse af, at overvågning er en stærk kraft i samfundet. 

Overvågningsoptimister understreger eksempelvis, at nye overvågningsteknologier kan 

bekæmpe kriminalitet, sikre os mod terroranslag og gøre os trygge. Omvendt 

argumenterer overvågningspessimisterne, at de samme teknologier vil underminere 

privatlivets fred, gøre os utrygge, samt sætte os på en glidebane, der fører mod en 

dystoptisk version af overvågningssamfundet. Debatterne om overvågning bliver ofte 

spændt ud imellem disse to modsatrettede teknologideterministiske perspektiver, idet 

håb og frygt om overvågning bliver oversat til overvågningsteknologiernes 

uundgåelige skæbne. I dette spring til polerne opstår et problem. Vores undren, 

åbenhed og nysgerrighed omkring overvågning forsvinder. Nye 

overvågningsteknologier modtages på den ene side ukritisk eller nærmest apatisk, og 

på den anden side som endnu en del af politistaten som må bekæmpes med alle midler. 

I dette klima er der meget lidt plads til fordybelse og interesse i 

overvågningsteknologi, -praksis og -historie, hvilket omvendt er nødvendigt for at vi 

kan have et godt udgangspunkt for at støtte, kritisere og forme overvågning.  

Denne afhandling interesserer sig for en specifik form for overvågning: Dansk 

politis systematiske indsamling, registrering og sammenligning af DNA-profiler i 

Rigspolitiets DNA-profilregister (herefter ”DNA-register”). Det er aktuelt at 

beskæftige sig med politiets brug af DNA-profiler og DNA-registrering, fordi dette felt 

er inde i en hastig udvikling. Igennem det sidste årti er DNA-profiler blevet en 

integreret del af dansk politiarbejde, teknikker til DNA-analyser er blevet kraftigt 
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forbedrede og Danmark har tilsluttet sig Prüm-traktaten og dermed forpligtet sig på at 

åbne sit DNA-register op for søgninger fra medlemslande i Den Europæiske Union 

(EU). Dertil er det aktuelt at beskæftige sig med dette felt, fordi der verserer en fortsat 

debat om hvorvidt registret skal udvides til at indeholde profiler fra flere grupper eller 

alle i den danske befolkning. Som mange andre debatter om overvågning, er denne 

karakteriseret ved polarisering, teknologisk determinisme og en deraf følgende mangel 

på nysgerrighed om, hvordan politiets bruger DNA-profiler og DNA-registret og 

hvordan denne brug har udviklet sig historisk. Men måske er der værdi i at forstå 

denne praksis og historie? Det er med denne indstilling, at denne afhandling er blevet 

udformet.      

Dansk politis brug af et DNA-register karakteriseres i afhandlingen som en 

form for overvågning, fordi de personer der registreres, systematisk og rutinemæssigt 

får deres DNA-profil sammenlignet med DNA-profiler fra biologiske spor efterladt af 

ukendte gerningsmænd. ”Var det dig? Var det dig? Var det dig? … ” spørger en 

søgemaskine, hver nat samtlige af de over 100.000 personer der er registreret i 

Rigspolitiets DNA-register med henvisning til hvert eneste af de nye DNA-spor fra 

indbrud, voldtægt, røveri, drab m.m., som dagligt strømmer ind fra alle landets tolv 

politikredse og fra andre politistyrker i EU. Dagen efter gentages processen. Og dagen 

efter igen. Søgemaskinens daglige digitale forhør af de registreredes DNA-profiler 

standser først når personerne bliver 80 år gamle og ikke længere anses for at være i 

stand til at begå kriminalitet eller 10 år efter de er blevet frifundet ved en domstol, eller 

politiet har frafaldet tiltale. Politiets DNA-register passer således ind i følgende bredt 

anerkendte definition af overvågning:  

“Where we find purposeful, routine, systematic and focused attention paid to 
personal details, for the sake of control, entitlement, management, influence or 
protection, we are looking at surveillance.” (Wood et al 2006: 4) 

 

I studier af overvågning bliver politiets brug af DNA-registre nærmere karakteriseret, 

som en bestemt type af overvågning. Her forstås den, som indbegrebet af en tendens 

mod mere biometrisk overvågning, hvor distinkte og målbare træk ved kroppen måles 

og bruges som en ressource til identifikation m.m. (van der Ploeg 2003b; Aas 2006). 
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Det karakteristiske ved biometrisk overvågning er således, at den orienterer sig mod 

hvad vi er og vender vores kroppe imod os (Lyon 2009: 51).   

Konkret undersøger afhandlingen dansk politis praksis og historie med DNA-

profiler og -registret med udgangspunkt i Aktør-Netværk-Teori (ANT) og på baggrund 

af to empiriske studier. Det ene er et etnografisk-inspireret feltstudie, hvor der er 

foretaget observationer og interviews i danske politikredse, på Rigspolitiets DNA-

sektion og på Retsgenetisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet, 

der laver DNA-analyser for danske myndigheder. Det andet er et omfattende 

avisartikelstudie, hvor historiske forandringer i love, teknologi, politiets praksisser og 

politiske interesser omkring DNA-registret er blevet fulgt fra 1990 til 2009. Baseret på 

ANT og disse to studier bidrager afhandlingen til en forståelse af, hvad DNA-profiler 

er, hvad politiet er i stand til at se med dem, hvordan politiet organiserer sig omkring 

dem, og hvordan Rigspolitiets DNA-register har udviklet sig historisk. Dertil bidrager 

afhandlingen med en forståelse af, hvad det betyder at bedrive konstruktivistiske og 

performative studier af overvågningspraksis og -historie.  

Afhandlingen er således atypisk i forhold til andre studier af overvågning og 

DNA ved, at den afholder sig fra bestemte temaer. Den berører ikke spørgsmål om 

privatliv, retssikkerhed, stigmatisering, kriminalpræventive virkninger eller lignende 

retslige og etiske spørgsmål. Den er ikke ude på at kritisere eller advokere for en 

bestemt sag. Ej heller skal kategoriseringen af DNA-registret ’som overvågning’ læses 

som en fordømmelse eller implicit kritik. Afhandlingen baserer sig ikke på en 

forståelse af overvågning, som noget der nødvendigvis er negativt (f.eks. Fuchs 2011). 

I stedet udtrykker afhandlingen en neutral eller snarere ’agnostisk’ 

overvågningsforståelse, der i udgangspunktet forholder sig usikker på, hvilke teorier 

og konklusioner er passende (jf. Gad & Lauritsen 2009: 50). Som udgangspunkt sættes 

alle spørgsmål om overvågningsetik og -politik derfor i parentes, så der kan skabes 

plads til andre spørgsmål om bl.a. organisering og samarbejde, materialitet, blik og 

historie. Først til sidst i afhandlingen løftes denne parentes, så etik og politik kan 

diskuteres i lyset af studierne af dansk politis praksis og historie med DNA.    
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* * * * * 

 

DNA (deoxyribonucleic acid) er et molekyle, som findes i alle kroppens levende 

celler. Det findes i vores hud, spyt, ånde og sved; i vores blod, hår, afføring og 

kønssekreter. Vi efterlader derfor dagligt en sky af biologiske spor med vores DNA. 

DNA-molekylet består af fire byggesten, der kaldes nukleotider: adenin (A), thymin 

(T), guanin (G) og cystosin (C), som er arrangeret i par som trin på en stige, der drejer 

og former den ikoniske dobbeltspiral.  

DNA er indbegrebet af personlig information. Det indeholder generne, som 

bestemmer, hvordan vi ser ud, og disponerer os for bestemte sygdomme og 

adfærdsmønstre. Deraf er generne populært blevet betegnet som ”livets bog”, som kan 

læses ud fra ”livets alfabet” bestående af bogstaverne A, T, G og C (Roof 2007; Rose 

2007). Imidlertid fylder generne under to procent af vores DNA. Resten er med en 

mindre farverig metafor blevet karakteriseret som ”junk-DNA”. Dette affalds-DNA er 

dog ikke ubrugeligt, men har været med til at revolutionere politiets 

efterforskningsarbejde. Siden slutningen af 1984 har vi vidst, at dette junk-DNA 

indeholder mønstre af gentagende sekvenser, som kan sammensættes til biometriske 

kropsignaturer i form af DNA-profiler. Siden er DNA-profiler blevet et nøgleredskab 

for politistyrker verden over til identifikation af gerningsmænd, ofre og forsvundne 

personer.  

Dansk politi begyndte at bruge DNA-profiler i efterforskningsarbejde i 

slutningen af 1980erne, og siden har denne teknologi spillet en stadigt vigtigere rolle. 

De er de ”tavse vidner” eller ”genetiske fingeraftryk”, der er tilbage når 

gerningsmanden har forladt gerningsstedet, men som igen binder ham eller hende til 

det (Bach 2011: 7). Samtidig er DNA-profilen en overvågningsteknologi. Siden 2000 

har politiet registreret DNA-profiler fra personer sigtet for strafbare gerninger og fra 

biologiske spor fundet i forbindelse med efterforskning af kriminalitet i Rigspolitiets 

DNA-register. Dette føres af en afdeling under Nationalt Kriminalteknisk Center 

(NKC), der kaldes ”DNA-sektionen”. Her foretages dagligt en automatisk 

sammenligning af nye og gamle DNA-profiler vha. en søgemaskine. Søgemaskinen 
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forsøger at forbinde overlappende profiler fra personer og spor i ”hits”, der skaber en 

direkte og simpel forbindelse mellem personer der er kendt af politiet og spor fra 

uopklarede gerninger. Registret blev oprindeligt skabt som et internt arbejdsredskab 

for politiet, der skulle indeholde profiler fra personer, der begik specifikke typer af 

grov kriminalitet så som voldtægt, røveri og drab.1 Udvælgelsen af typerne af 

gerninger der skulle berettige til registrering skete på baggrund af viden om, at visse 

forbrydere havde en tendens til både at gentage deres kriminalitet og efterlade 

biologiske spor (Justitsministeriet 1996). Siden er disse kriterier for registrering blevet 

forkastet. I 2005 kom en stor lovændring, der gjorde det muligt for politiet, at 

registrere alle, der var og blev sigtet for en forbrydelse med mindst 1½ års 

fængselsstraf,2 og i 2008 tilsluttede Danmark sig Prüm-traktaten, der har åbnet EU’s 

medlemslandes DNA-registre op, så de er søgbare imellem landene på et hit/not hit 

basis.3 Der er således sket flere skred i formålet med DNA-registret, hvilket i studier af 

overvågning ofte betegnes som surveillance creep. Dette vender afhandlingen tilbage 

til.        

Lovændringerne, navnlig den første, har resulteret i at DNA-registret er vokset 

med stor hast. Siden 2005 er antallet af registrerede personer (personprofiler) mere end 

tredivedoblet og antallet af profiler fra spor (sporprofiler) er næsten ottedoblet. Dette 

har gjort registret til en væsentlig mere aktiv og uforudsigelig aktør i dansk 

politiarbejde. Registret har været instrumentelt i opklaringen af mange sager og skaber 

konstant hits, der overrasker politiet, idet de skaber nye brugbare mistanker baseret 

alene på sammenfaldet imellem talrækkerne i DNA-profilerne.4 

 

 

                                                 
1 Jf. lov nr. 434 af 31/05/2000 – ”Lov om oprettelse af et centralt dna-profilregister”. 
2 Jf. lov nr. 369 af 24/05/2005 – ”Lov om ændring af lov om oprettelse af et centralt  
dna-profilregister og retsplejeloven”. 
3 Jf. lov nr. 347 af 14/05/2008 – ”Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige 
afgørelser i Den Europæiske Union, lov om udlevering af lovovertrædere og lov om Det Centrale Dna-
profil-register”.  
4 Eksempelvis beskriver efterforskningsleder Bent Isager-Nielsen (2012), hvordan Vestegnens Politi i en 
tilsyneladende banal sag, fangede en tasketyv. Rutinemæssigt tog politiet hans DNA-profil, som blev 
sendt til DNA-registret, hvor søgningen viste, at hans DNA-profil var fundet under efterforskningen af 
tre grove og uopklarede hjemmerøverier.  
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 2005 (marts) 2006 (juni) 2009 (januar) 2013 (februar) 2014 (april) 

Sporprofiler 6.141 9.452 26.135 42.944 47.314 

Personprofiler 3.195 5.699 47.317 87.387 99.450 

Samlet antal profiler 9.336 15.151 73.452 130.331 146.764 

Samlet antal hits ? 3.353 11.051 24.029 ? 

Tabel 1:DNA-registrets udvikling i tal fra 2006-2014. Tallene er taget fra forskellige rapporter om DNA, 
herunder Det Etiske Råd (2006), European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI 2009; 2013; 2014), 
samt tal oplyst fra Rigspolitiet (Politikommissær, NKC, korrespondance). Sidstnævnte oplyser ikke længere 

antallet af hits, da de misforstås som ”opklaringer”. 

 

For mange har denne udvikling dog ikke været tilstrækkelig. Et klart flertal i Danmark 

går ifølge meningsmålinger ind for, at alle i den danske befolkning skal registreres i 

Rigspolitiets DNA-register (f.eks. Berlingske Tidende 15.07.2013). Ideen er på 

forskellige tidspunkter blevet bakket op af forskellige politiske partier og nyder fortsat 

politisk opbakning.5 At det befolkningsdækkende DNA-register kan blive en realitet 

indenfor en årrække, er derfor ikke urealistisk.  

Debatten om det befolkningsdækkende register danner en vigtig del af 

konteksten for denne afhandling. Imidlertid er der tre forbundne problemer med den 

debat, der bliver ført. Først og fremmest tages debatten som regel i forbindelse med en 

omfattende mediedækning af politiets efterforskning af voldtægt og drab på piger eller 

unge kvinder, hvilket resulterer i en stærk polarisering.6 Som følge heraf har debatterne 

været dybt følelsesladede og præget af teknologisk determinisme. De synspunkter der 

har domineret debatterne har været dem, der har tilskrevet et befolkningsdækkende 

DNA-register de stærkeste egenskaber. Fortalere har således insisteret på, at et 
                                                 
5 I 1998 foreslog Socialdemokratiets formand for Retsudvalget Lissa Mathiasen, at DNA-registret skulle 
dække hele befolkningen. Dansk Folkeparti har støttet ideen om et befolkningsdækkende DNA-register 
siden en stærkt mediedækket voldtægtssag i Botanisk Have under Aarhus Festuge i 2003. Efter sagen 
gav Socialistisk Folkeparti sammen med Helge Adam Møller fra Det Konservative Folkeparti også 
deres støtte til ideen (se kapitel 8 og 9). 
6 Der er mindst fire historiske eksempler på, at tragiske hændelser benyttes til at starte en debat om det 
befolkningsdækkende DNA-register: ”Susan-drabet” fra 1998, ”voldtægterne i Botanisk Have” fra 2003, 
samt de nyere sager om ”Amagermanden” fra 2010/2011 og ”Sexkrænkeren fra Fyn” fra 2012/2013. 
Alle disse sager bliver beskrevet nærmere i afhandlingen.   
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befolkningsdækkende DNA-register har åbenlyse kvaliteter i forhold til bekæmpelse af 

kriminalitet, og ville have opklaret verserende sager med det samme. Modstandere har 

derimod insisteret, at et sådant register indeholder ”kimen til et 

overvågningssamfund”, som bryder med danske værdier om privatlivets fred og 

demokrati (f.eks. Det Etiske Råd 2006: 76, 64).  

Det andet problem med debatten er manglen på en fælles forståelse af, hvad en 

DNA-profil er. I debatten findes to helt forskellige DNA-profiler, som gør sig 

gældende alt efter, om man er tilhænger eller modstander af mere registrering. 

Fortalere taler konsekvent om DNA-profilen som et ufarligt ”genetisk fingeraftryk”, 

der kun kan bruges til at identificere en person med. Modstandere derimod har 

argumenteret, at DNA-profilen indeholder personfølsomme oplysninger. 

Opretholdelsen af disse to forskellige DNA-profiler forvirrer debatten, da der ikke er 

konsensus om, hvad det er, der registreres.  

Det tredje problem med debatten om DNA-registret er, at den er præget af en 

manglende forståelse af, hvordan politiet arbejder med DNA og dennes historie. Dette 

hænger sammen med en mangel på relevant kvalitativ forskning og forskningsbaserede 

danske stemmer i debatten. Fra akademisk hold domineres debatten af lektorer og 

professorer med en retsvidenskabelig baggrund, og imens deres perspektiv er vigtigt, 

efterlader det ovennævnte hul omkring praksis og historie. Der findes udmærket ikke-

retslig litteratur om politiets brug af DNA-profiler, herunder en del der er skrevet af 

tidligere efterforskere, kriminalteknikere o.l. (f.eks. Brockmann 2009; Husted 2013; 

Kragh 2013). Imidlertid må disse betragtes som beskrivende i højere grad end 

analytiske. Hvad angår historiske beskrivelser af udviklingen af brugen af DNA-

profiler i dansk politiarbejde, er der ligeledes kun få tilgængelige kilder. Blandt disse 

er et enkelt kapitel i Frederik Strands (2011) ph.d.-afhandling Efterforskningens 

Anatomi, som imidlertid fokuserer bredt på, hvordan DNA-profilen og andre 

biometriske teknologier har forandret politiarbejdet. Grundlaget for forståelsen af 

hvordan politiet anvender DNA-profiler som redskab til efterforskning og 

overvågning, samt for at træffe en beslutning om et befolkningsdækkende DNA-

register, er således ringe. Dette gør det nødvendigt, at udføre og kommunikere 

kvalitativ forskning om politiets praksis og historie med DNA og belyse, hvordan 
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DNA-profiler indgår i politiarbejde, hvordan de organiserer sig omkring DNA-profiler 

og hvordan brugen og infrastrukturen har flyttet sig historisk.   

Den mangelfulde danske forskning står i kontrast til en omfattende international 

forskningslitteratur om DNA-profiler og -registre, som koncentrerer sig om særligt 

engelsk og amerikansk politiarbejde. Dette belyses med fokus på videnskabelige, 

retslige, historiske og kriminologiske aspekter (f.eks. Lazer ed. 2005; McCartney 

2006; Aronson 2007; Lynch et al 2008; Williams & Johnson 2008; Hindmarsh & 

Prainsack 2010). Tonen er ofte kritisk. I historiske studier påpeges uløste problemer 

med populationsgenetikken, der ligger til grund for DNA-beviset. I forhold til 

praktiseringen af DNA, udtales en bekymring om tunnelsyn i efterforskningsarbejde 

og ved domstole, hvor DNA-profiler får tillagt for stor vægt og hvor der er ulige 

adgang til DNA-analyser for anklager og for forsvarer. Det bliver dertil påpeget, at 

fordelingen af de etniske grupper, der registreres med DNA i USA og England, er 

ulige i forhold til, hvor meget kriminalitet de begår. DNA-registrene har således været 

med til at forstærke eksisterende forskelle i, hvordan minoriteter behandles.  

Et specifikt felt, som denne afhandling forholder sig til, er det tværdisciplinære 

felt Surveillance Studies. Her er DNA-profilen også blevet mødt med skepsis. Politiets 

brug af DNA-profiler bliver her beskrevet, som det mest signifikante eksempel på en 

samfundstendens mod mere biometrisk overvågning og informationalisering af 

kroppen (Lyon 2001; van der Ploeg 2003). Herunder advares imod politiets brug af 

DNA-massescreeninger, hvor politiet beder grupper af mistænkte om frivilligt at 

aflevere DNA-prøver for at bevise deres uskyld, hvilket betragtes af Gary T. Marx 

(2006) som soft surveillance. Oftest beskrives den hastige udvikling af DNA-registre 

og nye DNA-teknikker dog som udtryk for surveillance creep eller function creep 

(Nelkin & Andrews 2003; Dahl & Sætnan 2009; Prainsack 2010: 28-29; Haggerty 

2013). Hermed bliver det påpeget, at der sker konstante skred i formålet med DNA-

registre. Eksempelvis inkluderes stadig flere grupper i DNA-registre, EU-

medlemslandes DNA-registre bliver forbundet i kraft af Prüm-traktaten og registrene 

udsættes for familial searches, hvor politiet bruger DNA-profilerne som information 

om familierelationer og ikke som identitet. Feltet er dog ikke entydigt kritisk (se Dahl 

& Sætnan 2009; Prainsack & Toom 2010).     
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Denne afhandling afviser på ingen måde værdien af ovenstående former for 

kritik. Imidlertid forholder den sig usikkert på, om disse kan overføres til en dansk 

kontekst. Ydermere argumenterer den for, at en fuld forståelse af DNA i dansk 

politiarbejde ikke bør begrænse sig til de negative og undertrykkende elementer. Vi må 

også forstå DNA-profilens materialitet, arbejdet og samarbejdet omkring DNA-

profilering, overvågningsblikket der udspringer af DNA-registret og de mange kræfter, 

der har formet politiets historie med DNA. Afhandlingen bidrager til denne opgave 

igennem empiriske analyser af politiets praksis og historie med DNA.  

Det teoretiske og metodiske udgangspunkt for afhandlingen, som beskrevet, 

findes i ANT. ANT er valgt som udgangspunkt for afhandlingens empiriske analyser 

af DNA i politiarbejde, da tilgangen anses som gunstig både i forhold til at åbne op for 

nye forståelser af dansk politis praksis og historie med DNA, samt i forhold til studier 

af overvågning. Særligt kan dette potentiale findes i begrebet oligoptikon (f.eks. Latour 

& Hermant 2006) og translationsmodellen (f.eks. Callon 1986; Latour 1987), som 

afhandlingen centrerer sig om. Oligoptikonet er ANTs overvågningsbegreb. 

Oligoptikonet er radikalt anderledes end etablerede akademiske 

overvågningsforståelser, så som panoptikonet (Foucault 1977), og Big Brother (Orwell 

1949), der offentlighedens pendant til panoptikonet. Oligoptikonet tilbyder et billede af 

overvågning som en decentraliseret socio-teknisk praksis, der giver et skrøbeligt og 

begrænset blik. Disse aspekter skurrer mod idealtypiske læsninger af panoptikonet, der 

karakteriserer overvågning, som værende centraliseret, stærk og altseende m.m. (jf. 

Gad & Lauritsen 2009: 55-56). Translationsmodellen er en ANT-forståelse og metode 

til at studere, hvordan bl.a. teknologi bevæger sig i samfundet. Den modsiger hårde og 

bløde teknologideterministiske forståelser, idet den fjerner antagelser om, at teknologi 

kan have en inerti og bevæge sig af sig selv i et samfund, der virker som medium, der 

gør modstand. I stedet for disse kræfter sætter translationsmodellen fokus på den 

pluralitet af aktører, der konstant bevæger og forandrer teknologien. Ved at tage ANT 

og disse begreber op bidrager afhandlingen dermed også til en forståelse af, hvordan vi 

kan bedrive ANT-studier af overvågning.  

Med udgangspunkt i de ovenfor beskrevne problemstillinger og formål kan 

afhandlingen kondenseres i tre hovedspørgsmål:  
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1) Hvad er DNA-profiler, og hvordan anvendes de til efterforskning og 

overvågning i dansk politiarbejde?  

2) Hvordan har dansk politis praksis med DNA-profiler og -registret 

udviklet sig historisk? 

3) Hvordan kan ANT bidrage til en forståelse af ovenstående empiriske 

spørgsmål og til studier af overvågning?   

 

Afhandlingens primære analytiske og teoretiske bidrag til disse spørgsmål bliver 

udfoldet i de følgende to hovedafsnit. De teoretiske bidrag bliver beskrevet først, idet 

denne struktur gør det nemmere at forstå de analytiske bidrag.    

  

TEORETISKE BIDRAG 
Afhandlingens primære teoretiske bidrag kan opsummeres på følgende måde: ANT er 

udtryk for en anden og mere usikker attitude end den kritiske attitude, som ofte præger 

studier af overvågning. Den fører til andre vigtige spørgsmål og analytiske 

begyndelsespunkter. Disse finder vi blandt andet i begreberne oligoptikon og 

translation, som leder mod forskellige indsigter i, hvad overvågning er, gør og hvordan 

den spreder sig i samfundet, i forhold til etablerede teoretiske forståelser. 

Afhandlingen bidrager ved at uddybe, hvad det betyder at studere overvågning med 

ANT og ved at demonstrere, hvordan oligoptikon og translation kan føre til frugtbare 

analyser af overvågningspraksis og -historie. Dertil nuanceres den oligoptiske 

overvågningsforståelse igennem de empiriske analyser, der kalder på inddragelsen af 

ideer om ontologisk multiplicitet (Mol 2002), events (Whitehead 1920; Deleuze 2006), 

samt udviklingen af et begreb om impulser. Disse pointer belyses nærmere herunder.     

  

En andet overvågningsbegreb og en anderledes attitude 

I akademiske sammenhænge, er der blevet foretaget studier af overvågning fra mange 

forskellige vinkler. En væsentlig del af disse finder vi i Surveillance Studies. 

Surveillance Studies er i akademiske sammenhænge stadig et ungt felt. Det udspringer 

i 1970erne fra kritisk sociologi, men har siden udviklet sig til et tværdisciplinært felt 
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med eget tidsskrift (Surveillance & Society) og egne konferencer. Feltet nyder i dag en 

diversitet af bidrag, der spænder fra emner om statslig overvågning, der udøves af 

politi og efterretningstjenester (Norris & Armstrong 1999; Smith 2004; Wilson 2012), 

til hvordan individer overvåger sig selv (Vaz & Bruno 2003), og hvordan overvågning 

indgår i leg, underholdning og dannelsen af sociale relationer (Albrechtslund & 

Dubbeld 2005; Albrechtslund 2008). Til trods for flere eksempler på det modsatte er 

feltet generelt kritisk i sin reception af overvågningsteknologier. David Lyon (2001) 

påpeger eksempelvis, at overvågning har to ansigter, idet den både bruges til kontrol 

og omsorg, men langt de fleste studier i f.eks. Surveillance & Society fokuserer på 

overvågningens farlige sider.  

I Surveillance Studies har særligt én teori været dominerende: Michel Foucaults 

(1977) analyse af panoptikonet i værket Overvågning og Straf. Panoptikonet, som 

beskrives nærmere i kapitel 1, giver et billede af overvågning som centraliseret, 

altseende, automatisk og sjælemanipulerende. Ifølge David Lyon (1994: 6-7) var 

Foucaults analyse central i forhold til at gøre Surveillance Studies til et selvstændigt og 

respektabelt felt i sociologien. Panoptikonet har været inspirationskilde til mange 

begreber så som electronic panopticon (Gordon 1987), superpanopticon (Poster 1990) 

og panoptic sort (Gandy 1993). Omvendt er det også blevet kritiseret for at have 

mange mangler, og for at være blevet en spændetrøje, der har fastholdt en forældet 

forståelse af overvågning (f.eks. Boyne 2000; Haggerty 2006; Aas et al 2009). I senere 

år har der således været en bevægelse væk fra panoptikonet og en søgen mod friske 

teoretiske ressourcer (se Lyon 2006). 

Blandt mange forskellige nye teoretiske kilder er ANT og Bruno Latours 

overvågningsbegreb i oligoptikonet blevet foreslået som interessant (Boyne 2000; Gad 

& Lauritsen 2009; Albrechtslund & Lauritsen 2013). ANT beskrives af John Law 

(1999: 3) som en hensynsløs applicering af semiotik. Alt er derfor, hvad det er i 

relation til andre ting og ikke som følge af essentielle kvaliteter. Faste kategorier og 

dualismer imellem bl.a. mennesker/teknologi, mikro/makro, eksisterende/ikke-

eksisterende, indhold/form og sandt/falsk opløses og gøres til spørgsmål om 

netværkseffekter (Gad & Jensen 2010: 58). Denne opløsning fører til en fundamental 

usikkerhed eller teoretisk agnosticisme i ANT-studier, om det der studeres (Latour 
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2005; Gad & Lauritsen 2009), og et tab af det kritiske potentiale som dualismerne 

indebærer. Domme må suspenderes til, efter relationerne bliver tegnet op igennem 

empiriske studier. Med ANT følger derfor en bestemt attitude, som står i kontrast til 

den kritiske sociologiske, som vi finder i blandt andet Surveillance Studies. Denne 

attitude følger med, når vi tager oligoptikonet og translationsmodellen op.   

Oligoptikonet er, i kontrast til panoptikonet, ikke en stærk metafor for 

overvågning. Blikket fra oligoptikonet er situeret, begrænset og skrøbeligt, men det 

som ses, ses godt (Latour 2005: 181). Disse kvaliteter ved oligoptikonets blik 

udspringer af, at oligoptikonet ikke ser ’af sig selv’, men udgøres af et netværk af 

heterogene aktører, der må arbejde sammen om at udvælge, indsamle, transportere, 

oversætte og remontere det overvågede til noget, der er relevant at synliggøre. Denne 

forståelse leder til en synliggørelse af overvågningens infrastruktur, en refortolkning af 

overvågerens blik og i yderste konsekvens en ny forståelse af overvågningssamfundet. 

Imidlertid har dette valg af ANT og oligoptikonet flere konsekvenser end de teoretiske. 

En nærlæsning af Bruno Latours brug af oligoptikonet afslører, at begrebet også har 

metodiske og politiske implikationer. Latour bruger den som et billede på den 

fundamentale usikkerhed, der ligger i ANT-forskningen. Med oligoptikonet tegner han 

et billede på ANT-forskeren, som forstås, som en der er i ’en oligoptisk position’ på 

samme måde som sine aktører. Han er situeret, nærsynet og uden et neutralt eller 

særligt objektivt ståsted. I sin brug af oligoptikonet som billede på ANT-forskeren 

karikerer Latour omvendt de kritiske sociologer, som nogle der foregiver at indtage en 

plads i panoptikonet, hvorfra de kan se alt og formulere deres domme over samfundet.          

Afhandlingen samler aspekterne af Latours brug af oligoptikonet som 

overvågningsteori og billede på metode og forskningsindstilling i en oligoptisk 

attitude, som et greb til at begribe implikationerne af at tage ANT op i 

overvågningsforskning. Samlingen af den oligoptiske attitude udgør afhandlingens 

mest generelle bidrag. Det er med udgangspunkt i denne, at afhandlingen foretager 

sine empiriske analyser af DNA i politiarbejde. Igennem disse analyser, hvor 

oligoptikon og empirien mødes, bidrages dertil yderligere til en oligoptisk 

overvågningsforståelse. Her fremhæves tre interessante bidrag, som forfølges nærmere 

i næste hovedafsnit med de analytiske bidrag:  
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1) Det første bidrag til en oligoptisk overvågningsforståelse der opstår igennem 

afhandlingens empiriske analyser er, at de peger på en interessant kobling til 

Annemarie Mols (2002) forståelse af ontologisk multiplicitet. Ved at se den 

overvågede, som et fænomen, der ’er’, i kraft af at det praktiseres, får vi øje på, 

hvordan overvågningsteknologier på forskellig vis bruges til at manipulere data 

om os, og uddrive forskellige typer af information i forskellige situationer.   

 

2) Det andet bidrag, er at afhandlingen udvikler et begreb om impulser. Dette 

begreb udvikles med henblik på at indfange situationer, hvor den oligoptiske 

overvågning skifter gear og der sker en rekonfiguration af netværket, der gør 

det muligt at se mere, bedre og hurtigere. Disse situationer involverer en stor 

tilførsel af ressourcer og kan derfor ikke opretholdes længe, hvilket gør 

impulser midlertidige.    

 

3) Det tredje bidrag er, at det vises, hvordan det kan være mere passende at tale 

om oligoptika som skabende frem for som seende. Det ligger naturligt at tale 

om blikket som overvågningens primære karakteristikum. Panoptikon, 

oligoptikon og mange andre overvågningsbegreber har netop endelsen ”-

optika”. Inspireret af Gad og Lauritsen (2009), samt Alfred N. Whitehead 

(1920) og Gilles Deleuze (2006) foreslår afhandlingen, at det er teoretisk 

interessant at forstå overvågning som event eller begivenhed. I denne forståelse 

ligger dels, at overvågning kun er muligt i det omfang utallige aktører formår at 

arbejde sammen og dels, at overvågning skaber nye relationer, som animerer 

overvågerne til handling. Dette i kontrast til ’det kontrollerede overblik’ fra 

panoptikonet.  

  

Translationsmodellen og overvågningshistorie 

ANT kan ikke alene bidrage til en anden forståelse af overvågningspraksis; den kan 

også bruges til at belyse, hvorfor og hvordan overvågning spreder sig i samfundet. 
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Dette er en vigtig opgave for feltet Surveillance Studies (Lyon 2007: 2), men også en 

opgave der i nogen grad er blevet forsømt. Nu er der dog fornyet interesse for at forstå 

overvågningshistorie (Boersma et al 2014), hvilket denne afhandling ønsker at bidrage 

til. Til dette formål foreslår afhandlingen ANTs translationsmodel (Callon 1986; 

Latour 1987), som et interessant udgangspunkt. Specifikt argumenterer afhandlingen 

for, at translationsmodellen er god til at studere dét mange forskere i Surveillance 

Studies kalder surveillance creep. Dens kvalitet skal findes i, at den beskriver den 

sværm af aktører, som bidrager til at realisere og udbrede overvågning i samfundet.  

Translation er et centralt begreb i ANT, der blandt andet er blevet kaldt en 

translationssociologi (Callon 1986; Latour 2005: 9). Latour låner begrebet fra den 

franske filosof Michel Serres, der bruger det til at betegne en form for mediering, der 

på én gang viderebringer og forstyrrer et signal. Translation indebærer altså, at noget 

flyttes eller erstattes, hvormed der både skabes uorden og orden (Brown 2002; Blok & 

Jensen 2009: 63). I ANT bruges det til at beskrive alskens måder, hvorpå aktører 

skaber forbindelser til hinanden ved at skabe ensartethed imellem ting, der før var 

forskellige, samt når eksisterende relationer afbrydes (Callon 1981; 1986). Typisk for 

ANT er translationsbegrebet vagt, idet det dækker over alle typer af forandring af 

relationer, fra naturvidenskabens eksperimenterende manipulation af naturen til 

højpolitiske forhandlinger og til oversættelsen af denne afhandlings empiri til analyse. 

I alle tilfælde sker der en forandring, en forskydning; et forræderi af en eller flere 

relationers tilstand (Law 1999).  

  Bruno Latour (1986; 1987) bruger translationsbegrebet til at tage et opgør med 

teknologideterministiske forståelser af, hvordan bl.a. teknologi bevæger sig i 

samfundet, idet han udvikler translationsmodellen. Translationsmodellen fortæller, at 

intet bevæger sig af sig selv, men må konstant tilføres energi af aktører, der tager det 

op, forandrer og flytter det. Uanset om noget bliver en succes eller en fiasko må det 

forklares med udgangspunkt i aktørerne omkring teknologien og ikke samfundet, 

teknologien i-sig-selv eller opfinderens geniale ide.  Translationsmodellen er således et 

forsøg på en symmetrisk analyse, som ikke bruger en faktor til at forklare succes 

(f.eks. ideen eller teknologien) og en anden til at forklare fiasko (samfundets 

modstand).    
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Translationsmodellen er interessant i forhold til at studere, hvordan 

overvågningsteknologier bliver til, forandrer og spreder sig i samfundet. Dens 

fornemmeste karakteristikum er, at den betvinger en synliggørelse af de aktører, der 

driver, forandrer og gør modstand, hvilket er vigtigt, fordi overvågning ofte betragtes, 

som en nærmest selvstændig kraft, der breder sig af sig selv. I studier af overvågning 

findes få empiriske analyser af emnet, men der er dog udviklet en række begreber, der 

bruges til at beskrive fænomenet. Ikke mindst anvendes begreberne surveillance creep 

og function creep i vid udstrækning (Lyon 2007: 52), herunder i analyser af DNA-

registre (f.eks. Nelkin & Andrews 2003; Dahl & Sætnan 2009). Begreberne betegner 

en proces, hvormed overvågningsteknologier eller -praksisser fortsat overskrider deres 

oprindelige formål. Richard Ericson og Kevin Haggerty (2006: 18) argumenterer, at 

creep er en af de væsentligste dynamikker i måden, hvorpå overvågningssamfundet 

formes. Imidlertid er det ikke klart, hvordan disse begreber skal forstås. Hvad er det, 

der kryber, hvordan og hvorfor? Dette leder afhandlingen til at undersøge, hvordan 

surveillance creep bruges i studier af overvågning, og til at argumentere for, at 

translationsmodellen udgør en interessant ressource for at forstå og studere 

surveillance creep. Baseret på denne undersøgelse viser afhandlingen blandt andet, 

hvordan vi kan bruge translationsmodellen til at synliggøre, hvordan surveillance creep 

kan skabes ikkeintentionelt som en kæde af forandringer af teknologi, love og praksis, 

der tilfældigt griber ind i hinanden, samt hvordan dette samme surveillance creep kan 

blive en væsentlig aktør i udformningen af nye love, der udvider overvågningen.            

 

ANALYTISKE BIDRAG  
Igennem ANT og begrebet om oligoptikon og translationsmodellen analyseres den 

indsamlede empiri fra afhandlingens to kvalitative studier. Herigennem giver 

afhandlingen en række empirisk-analytiske bidrag, hvoraf de seks vigtigste kan 

opridses med følgende udsagn:  

A. DNA-profilen er ikke (kun) et genetisk fingeraftryk.  

B. DNA-registret tilbyder ikke politiet et ’overblik’ over de registrerede. 

Det aktiveres af et netværk, der ’skaber’ begrænsede men brugbare 
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forbindelser imellem personer og spor, der opstår som begivenheder 

(events). 

C. DNA-registrering er en skrøbelig form for overvågning, som er 

kendetegnet ved forstyrrelser og arbejdet med at modvirke disse.  

D. Karakteren, kvaliteten og hastigheden af det politiet kan se med DNA-

profiler varierer kraftigt med de menneskelige og teoretiske ressourcer, 

der anvendes i indsamlings-, analyse- og efterforskningsarbejdet. 

E. Vi kunne have haft et DNA-register uden personer, som domstolene 

betragter som uskyldige.    

F. Udvidelsen af DNA-registret i 2005 blev stærkt påvirket af et 

surveillance creep.       

Disse udsagn udfoldes herunder. 

  

Ad. A) DNA-profilen er ikke (kun) et genetisk fingeraftryk  

Afhandlingen svarer på, hvad DNA-profiler er, ved at undersøge hvordan de 

praktiseres i dansk politiarbejde. Dette er væsentligt, da der som beskrevet, er en 

fundamental uenighed iblandt fortalere og modstandere af udvidet DNA-registrering 

om, hvad DNA-profiler er, og dermed også hvilket overvågningspotentiale der ligger i 

DNA-registret. Tilgangen til at forstå DNA-profiler i praksis skal ses i lyset af 

afhandlingens positionering i ANT. ANT udtrykker en performativ ontologi, hvilket 

betyder, at ”[t]ing er hvad de er, fordi de praktiseres og udføres, idet aktører relaterer 

sig til andre aktører” (Gad & Jensen 2007: 96). Dette kollaps af ’gøren’ og ’væren’ i 

ANT åbner op for en interessant forståelse af DNA-profiler som multiple, idet de 

praktiseres på forskellige delvist forbundne måder (Mol 2002). Afhandlingen beskriver 

således, hvordan DNA-profilen ikke er én ting i praksis, men at den praktiseres på tre 

forskellige måder i politiarbejde.  

Den dominerende måde er som ’genetisk fingeraftryk’. DNA-profiler læses af 

DNA-registrets søgemaskine, Rigspolitiets medarbejdere, og efterforskere i 

politikredsene som tal der kan bruges til identifikation ved direkte sammenligning. Det 

er ikke umiddelbart muligt for dem, at se mere eller andet i tallene. I disse situationer 

er DNA-profilen derfor et genetisk fingeraftryk. Imidlertid praktiseres DNA-profilen i 
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sjældne tilfælde også som information om familierelationer og etnicitet. I disse 

situationer benyttes viden om, at DNA ikke bare er unik for individet, men at det 

nedarves. Dette gør, at familiemedlemmer har dele af deres DNA-profil til fælles, samt 

at visse tal i DNA-profiler optræder med større hyppighed i nogle befolkningsgrupper 

end andre. Få gange har Rigspolitiets DNA-sektion benyttet denne viden til at foretage 

familial searches eller low-stringency searches i DNA-registret. Disse er særlige typer 

af registersøgninger, hvor DNA-sektionen leder efter delvise overlap imellem DNA-

profiler med henblik på at finde mulige familiemedlemmer til en ukendt gerningsmand 

iblandt de registrerede personer. Det seneste og eneste kendte danske eksempel herpå 

er sagen om ”Sexkrænkeren fra Fyn”, som også beskrives i afhandlingen. Sidst har 

efterforskere i nogle få tilfælde bedt Retsgenetisk Afdeling om, at foretage analyser af 

en ukendt gerningsmands etniske oprindelse, med henblik på at afgrænse 

efterforskninger af særlig grov kriminalitet. De to alternative måder at praktisere 

DNA-profiler på, er karakteriserede ved, at de er ressourcekrævende, upålidelige og 

derfor sjældne i politiarbejde. Alligevel argumenterer afhandlingen, at det er vigtigt at 

være opmærksom på, at DNA-profilen kan og bliver praktiseret på forskellig vis i 

dansk politiarbejde.  

 

Ad. B) DNA-registret tilbyder ikke politiet et ’overblik’ over de registrerede. Det 

aktiveres af et netværk der ’skaber’ begrænsede men brugbare forbindelser 

imellem personer og spor, der opstår som begivenheder. 

Hvad er DNA-registrering for en type af overvågning? Hvilket blik tilbyder det 

politiet? Afhandlingen bruger, som beskrevet, Bruno Latours oligoptikon til at guide 

analyserne af politiets praksisser med DNA. Igennem dette begreb beskriver 

afhandlingen, hvordan et omfattende netværk af aktører er involverede i at indsamle, 

analysere og kontrollere DNA, hvilket er nødvendigt for, at politiet kan opnå et 

begrænset blik med DNA-registret. På Rigspolitiets DNA-sektion læses DNA-

registrets hits i løbet af få sekunder, hvorefter de afvises eller accepteres og sendes 

videre ud mod politikredsene, hvor de efterforskes. Heri ligger endvidere den udvidede 

pointe, at overvågningen med DNA-registret i højere grad end at tilbyde politiet et 

’kontrollerende overblik’, snarere kan siges at ’skabe begivenheder’ eller events i form 
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af nye specifikke forbindelser, som animerer politiet til at efterforske. DNA-registret er 

mere en Pandoras Æske, end det er et panoptikon.    

  

Ad C) DNA-registrering er en skrøbelig form for overvågning, som er kendetegnet 

ved forstyrrelser og et arbejde med at modvirke disse. 

Et andet aspekt af oligoptikonet er, at det retter vores opmærksomhed mod det 

skrøbelige ved overvågning. DNA-registret er, som nævnt, omgærdet af teorier om, 

hvordan det opklarer og forhindrer kriminalitet, stigmatiserer de registrerede, fører til 

tunnelsyn i retsvæsenet og fører til overvågningssamfundet m.m. Guidet af ANT og 

oligoptikonet forholder afhandlingen sig agnostisk i forhold til disse teorier om DNA-

registret. I stedet forsøger den at forstå kilden til DNA-registrets agens ved at analysere 

de processer, hvormed DNA bevæger sig fra politikredsene til DNA-registret og 

tilbage igen. Baseret på analysen heraf argumenterer afhandlingen, at særligt DNA-

sporenes vej til DNA-registret er skrøbelig og fyldt med trusler mod DNA-registrets 

blik. Herunder bliver det påpeget, at politiet i mange sammenhænge ikke har 

ressourcer til at finde DNA-spor og at DNA-spor nemt kan nedbrydes og forurenes af 

mange forskellige kilder. Disse forhold forstyrrer og blænder ofte DNA-registret. 

Samtidig observerer afhandlingen, at netværket imellem gerningsstederne og DNA-

registret er karakteriseret ved et stort arbejde med at holde DNA adskilt, rense DNA-

spor, dokumentere alle skridt i indsamlings- og analyseprocessen, samt en indadvendt 

overvågning rettet mod personalet på Retsgenetisk Afdeling, kriminalteknikere og 

retsmedicinere. Afhandlingen argumenterer således for, at håndteringen af de 

skrøbelige DNA-spor er et vigtigt arbejde i denne type af overvågning, og at 

forstyrrelserne, rensningsarbejdet og den indadvendte kontrol er interessante 

analysefelter for andre typer af overvågningsstudier.        

     

Ad. D) Karakteren, kvaliteten og hastigheden af det politiet kan se med DNA-

profiler forandrer sig med de menneskelige og teoretiske ressourcer der anvendes 

i indsamlings-, analyse- og efterforskningsarbejdet. 

Afhandlingen konkluderer, at der er væsentlige forskelle i forhold til hvad, hvor godt 

og hvor hurtigt politiet er i stand til at se noget med DNA-profiler. DNA-profilen 

forandrer sig som teknologi for politiet i takt med de menneskelige og teknologiske 
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ressourcer, der tages i brug i indsamlings-, analyse- og efterforskningsarbejdet. DNA-

profilen er en relationel teknologi: ”It is made to work by the relations in its actor-

network” (Lauritsen & Bøge 2012: 7). Afhandlingen demonstrerer denne forståelse 

ved at beskrive, hvordan DNA-profilen er blevet anvendt i drab- og voldtægtssager, 

hvor vi kan observere en kraftig tilførsel af mandskab og teknologi, der gør det muligt 

at bruge DNA-profiler på særlige måder. Her benyttes DNA-profilen til at skabe et 

”DNA-spejl” over gerningsstedet, idet der indsamles DNA-spor fra både offer og 

gerningsmand. Der foretages familial searches i DNA-registret og bruges ressourcer 

på at efterforske resultaterne heraf. Og der foretages DNA-massescreeninger, hvor 

politiet opnår et midlertidigt overblik over større grupper af mistænktes DNA-profiler, 

som de ellers ikke har adgang til. Dertil observerer afhandlingen nogle organisatoriske 

forandringer, der gør, at der er større opmærksomhed på kvaliteten af DNA-profilerne 

fra den specifikke sag, som også laves væsentligt hurtigere.  

 

Ad. E) Vi kunne have haft et DNA-register uden personer, som domstolene 

betragter som uskyldige.    

Det kunne have været anderledes! Dansk politis DNA-register blev til i 2000 efter en 

årelang og hård politisk kamp, der særligt omfattede et spørgsmål om, hvorvidt politiet 

skulle have lov til at registrere sigtede men ikke dømte personer. Dette spørgsmål 

splittede regeringspartierne Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre, hvor 

sidstnævnte var modstander af, at politiet fik lov til at registrere personer, som 

domstolene betragtede som uskyldige. Baseret på afhandlingens avisartikelstudie og 

translationsmodellen fortæller afhandlingen en historie om, hvordan en serie af 

tilfældigheder blev instrumentelle i forhold til, at Danmark på dette punkt valgte at gå 

enegang i reglerne for DNA-registrering i forhold til andre lande i EU, som vi 

sammenligner vores retssystem med. Særligt påpeger afhandlingen, hvordan et drab på 

en ung pige bliver en vigtig aktør i processen, idet sagen lægger et enormt pres på 

regeringen for at nå et kompromis, der ikke falder ud til Det Radikale Venstres fordel. 

Imidlertid kommer det meget tæt på. 
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Ad. F) Udvidelsen af DNA-registret i 2005 blev stærkt påvirket af et surveillance 

creep.  

I 2005 udvider Folketinget kraftigt reglerne for optag i Rigspolitiets DNA-register, idet 

politiet får lov til at registrere alle der sigtes for en forbrydelse med 1½ års 

fængselsstraf. Afhandlingen fortæller historien om denne udvidelse, og beskriver 

hvordan en udvikling af DNA-teknologi, et ’hul’ i lovgivningen, en forandring af 

politiets praksis omkring DNA og en forskydning af politiske holdninger i lyset af 

endnu en kriminalsag, er vigtige aktører i historien. Særligt påpeger afhandlingen, 

hvordan flere af disse aspekter tilsammen skaber et surveillance creep i politiets brug 

af DNA-registret, som skifter formål umiddelbart efter det oprettes i 2000, og som 

kommer til at legitimere udvidelsen af DNA-registret i 2005. Afhandlingen 

argumenterer på den baggrund, at surveillance creep både kan analyseres som netværk 

og som aktør.  

   

AFHANDLINGENS STRUKTUR 
Med denne introduktion er afhandlingens problemstilling, undersøgelsesspørgsmål og 

bidrag blevet tegnet op. Afhandlingen består herefter af ni kapitler og en afslutning, 

hvor der igen gives et overblik over afhandlingens bidrag og hvor spørgsmål om 

afhandlingens etiske og politiske relevans endeligt tages op.  

Kapitel 1: En oligoptisk attitude udvikler en aktør-netværk-teoretisk tilgang til 

studier af overvågning omkring Bruno Latours begreb om oligoptika, som danner 

grundlaget for afhandlingens teori og metode. Kapitlet viser, at Latour anvender 

oligoptikonet til at karikere forskellene imellem kritisk sociologi og ANT i forhold til 

forståelser af blikket, samfund, forskerrolle, metodegreb og skrivestil. Disse 

karikaturer samles til en oligoptisk attitude, som en indgang til aktør-netværk-

teoretiske overvågningsstudier.  

Kapitel 2: På sporet af DNA-profilen beskriver to kvalitative undersøgelser, 

hvormed DNA-profilen er blevet fulgt i praksis og historisk, og hvordan metoderne 

heri er formet af den oligoptiske attitude. Der beskrives en etnografisk-inspireret 

undersøgelse, hvor der er blevet foretaget interviews, observationer og 

dokumentanalyser med henblik på at forstå politiets praksis med DNA. Dertil 
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beskrives et avisartikelstudie, hvor avisartikler systematisk er indsamlet og kodet, og 

hvor der dertil er blevet indsamlet dokumenter og udskrifter fra Folketingets 

Retsudvalg med henblik på at forstå, hvordan politiets DNA-register og brug af DNA-

profiler har udviklet sig historisk. 

Kapitel 3: Et genetisk fingeraftryk? Politiets begrænsede men foranderlige blik 

med DNA-profiler bruger oligoptikonets aspekter om det situerede og begrænsede blik 

til at analysere, hvad DNA-profiler er, og hvad politiet ser med dem. Kapitlet 

argumenterer, at politikredsene, Rigspolitiets DNA-sektion og Retsgenetisk Afdeling i 

fællesskab almindeligvis praktiserer DNA-profiler som genetiske fingeraftryk, hvilket 

tilbyder et begrænset men specifikt blik, der forbinder kriminelle og gerningssteder. 

Imidlertid er DNA-profilen ikke et genetisk fingeraftryk, idet den under særlige 

omstændigheder også kan praktiseres på to andre måder, som familierelation og 

etnicitet. Snarere er DNA-profilen en multipel entitet.  

Kapitel 4: Truslerne mod blikket: om situeret viden, indadvendt overvågning og 

kontrol med DNA anvender oligoptikonets aspekt om skrøbelighed som inspiration til 

at analysere det arbejde, der ligger til grund for DNA-registrets succes som 

overvågningsteknologi. Kapitlet beskriver, hvordan DNA-spor er et skrøbeligt 

materiale, der trues af at blive forstyrret af naturens sollys og fugt, miljøets kemikalier 

og andre menneskers DNA. Dertil trues blikket af politiets ofte manglende ressourcer 

til at finde DNA-spor. Endvidere beskriver kapitlet det omfattende og kreative arbejde 

på Retsgenetisk Afdeling med at holde DNA adskilt, rense DNA-spor, samt 

dokumentere og kontrollere alt der har været i kontakt med DNA-prøverne. Dette 

arbejde er nødvendigt for at minimere forstyrrelserne i blikket på DNA-sektionen og 

skabe tillid til de hits som DNA-registret skaber.   

Kapitel 5: Impulser og det udvidede blik med DNA foretager en nærmere 

undersøgelse af, hvad politiet er i stand til at bruge DNA-profiler til i 

efterforskningsarbejde. Kapitlet foreslår begrebet impulser, som et bidrag til aspektet 

af oligoptika som netværksproducerede. Med impuls-begrebet sætter kapitlet fokus på 

kraftige udskiftninger og tilførsler af aktører, der gør det muligt midlertidigt at se 

hurtigere, mere og anderledes med overvågningsteknologier. Dette demonstreres med 

DNA-profilen, som i eksempelvis sager med terror eller drab og voldtægt på børn 
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tages i anvendelse på alternative måder. Disse netværksforandringer inkluderer 

udskiftninger og tilførsler af aktører i hele den kæde af aktører, som indsamler, 

analyserer, sammenligner og efterforsker med DNA. Resultatet af disse 

netværksforandringer er, at DNA-profilen får andre roller i efterforskningsarbejdet. 

Det bliver blandt andet muligt at ’spejle gerningssteder’ med DNA, foretage DNA-

massescreeninger i efterforskningsarbejde og arbejde ud fra familial searches i DNA-

registret.  

Kapitel 6: Oligoptiske events og blikkets inversion: Sagen om Amagermanden 

analyserer sagen om ”Amagermanden” – en kendt og samtidig dansk serieforbryder – 

og tilbyder en sidste nuancering af oligoptisk tænkning, som bliver vist med casen: at 

oligoptika er og skaber events. Oligoptika er events eller begivenheder i den forstand, 

at de er en bedrift. De er summen af mange aktørers samarbejde. Dertil skaber de 

events i den forstand, at oligoptika ikke bare er ”optiske”, passivt seende. I stedet 

skaber de nye sammenhænge, nye problemer, nye entiteter, nye episoder, nye grupper 

eller lignende, som overrasker og animerer andre til handling. Kapitlet beskriver 

således, hvordan DNA-registret er lavet, ikke til at se, men til at lede efter og skabe 

mistænkelige forbindelser. På DNA-sektionen forbinder den DNA-profiler, der er 

indsamlet på tværs af tid og sted og kropsmateriale, og skaber dermed en ufærdig 

relation - et ”hit” - som andre ude i politikredsene må forholde sig til. Dette bliver vist 

ved at følge, hvordan sagen om Amagermanden opstår baseret på et hit imellem tre 

sporprofiler, som efterforskere må bruge store ressourcer på at identificere. Først til 

sidst opnår efterforskerne et tilfredsstillende billede af, hvem Amagermanden er. 

Således når vi til en ide om ”blikkets inversion”, idet overblikket ikke er et produkt af 

overvågning, men af arbejdet med de ufærdige relationer som overvågning producerer.  

  Intermezzo: Imellem kapitel 6 og 7 sker der et skifte i afhandlingen, der går fra 

at fokusere på dansk politis praksis med DNA-profiler med oligoptikonet til at 

beskrive DNA-registrets historiske udvikling med translationsmodellen. I dette 

historiske perspektiv bliver det interessant at se nærmere på begrebet surveillance 

creep.    

Kapitel 7: Hvad er surveillance creep? foretager en undersøgelse af brugen af 

begrebet surveillance creep i overvågningsstudierne. Kapitlet viser, at begrebet bruges 
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på mange forskellige måder i overvågningsstudierne, at det mangler et teoretisk 

fundament, og at der er en mangel på teoretiske diskussioner herom. Et udgangspunkt 

for at følge og analysere surveillance creep introduceres derfor med ANTs 

translationsmodel.  

Kapitel 8: Fanget i en delvis eksistens: Om etableringen af dansk politis DNA-

register og gråzonen omkring de ikkedømte følger med translationsmodellen 

forandringen af DNA-profilen fra en efterforskningsteknologi til en 

overvågningsteknologi med oprettelsen af Rigspolitiets DNA-register i 2000. Kapitlet 

følger den politiske kamp og de begivenheder, der er med til at definere registrets 

udformning. Historien viser, hvordan DNA-registret i flere år fanges i en delvis 

eksistens på grund af politisk uenighed om, hvorvidt ikkedømte bør registreres eller ej, 

og hvordan denne status quo brydes, idet en pige bliver dræbt i en stærkt mediedækket 

sag, der forandrer politiske interesser og tvinger politikerne til at nå til enighed. DNA-

registret går fra delvist til fuldt ud eksisterende, men i processen bliver de ikkedømte 

fanget i en gråzone imellem skyld og uskyld. De betragtes af domstolene som 

uskyldige, men de registreres side om side i DNA-registret med de skyldige. Dertil 

viser historien, hvordan DNA-registret bliver skabt baseret på nogle antagelser om 

hvad DNA-profiler kan bruges til i politiarbejde. Disse antagelser er vigtige at belyse, 

fordi de kort efter DNA-registret oprettes, bliver undermineret af en teknologisk 

udvikling, som er med til at skabe et surveillance creep, der bliver beskrevet i det 

efterfølgende kapitel.    

  Kapitel 9: Surveillance creep som netværk og aktør: Udvidelsen af det danske 

DNA-register fortsætter historien om DNA-registret med udgangspunkt i 

translationsmodellen, idet den analyserer en vigtig udvidelse af DNA-registret i 2005. 

Kapitlet viser et surveillance creep, som opstår umiddelbart efter DNA-registret bliver 

oprettet i 2000, hvor danske politikredse, ansporet af en teknologisk udvikling, 

begynder at indsamle og registrere DNA i andre sager end dem, DNA-registret var 

beregnet til. Dette surveillance creep bliver efterfølgende en aktør i udvidelsen af 

DNA-registret. På baggrund af denne analyse argumenterer kapitlet for, at surveillance 

creep både kan forstås som netværk og som aktør i overvågningens spredning i 

samfundet. 
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Afhandlingen afsluttes med en diskussion, der opsummerer de væsentligste 

teoretiske og empirisk-analytiske bidrag og diskuterer afhandlingens etiske og 

politiske implikationer, som der indtil da bliver sat parentes om.      
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KAPITEL 1: EN OLIGOPTISK ATTITUDE 

 

I dette kapitel stilles spørgsmålet: Hvordan kan vi bedrive aktør-netværk-teoretiske 

studier af overvågning og hvilke konsekvenser medfører dette valg? Tanker fra Aktør-

Netværk-Teori (ANT) er ad flere omgange blevet foreslået som relevante for studier af 

overvågning (f.eks. Boyne 2000; Adey 2004; Wood 2007; Albrechtslund & Lauritsen 

2013). Imidlertid har interessen for ANT primært været teoretisk og med få 

dybdegående diskussioner af, hvad det betyder at bedrive ANT-forskning i 

overvågning. Med inspiration fra Christopher Gad og Peter Lauritsens (2009) ANT-

inspirerede argument for situerede overvågningsstudier, ser dette kapitel nærmere på 

oligoptikonet, et aktør-netværk-teoretisk overvågningsbegreb, som er udviklet af 

Bruno Latour (Latour 1998). Kapitlet argumenterer, at begrebet både har teoretiske og 

metodiske implikationer, idet Latour benytter oligoptikonet som en ressource til 

symmetrisk at situere overvågning og overvågningsforskeren i skrøbelige netværk, 

hvorfra der ses lidt, men godt. Disse tanker samles til en grundforståelse af aktør-

netværk-teoretiske overvågningsstudier, som afhandlingen kalder en oligoptisk 

attitude.  

Kapitlet er inddelt i fem hovedafsnit. Først gives en redegørelse for 

panoptikonet og dets centrale rolle i overvågningsstudierne, samt feltets historiske 

åbning mod nye teoretiske ressourcer. Denne beskrivelse er vigtig, fordi oligoptikonet 

er udviklet af Bruno Latour overfor en karikatur af panoptikonet, som billede på 

sociologisk teori og metode. Andet afsnit giver en basal forståelse af oligoptikonet, og 

der gives et overblik over Latours tekster, der danner grund for den efterfølgende 

læsning af oligoptikonet. Tredje afsnit beskriver Latours brug af oligoptikonet som 

teoretisk begreb om overvågning og samfund. Fjerde afsnit beskriver, hvordan Latour 

taler om metode og skrivestil igennem oligoptikonet. Og i det femte og sidste afsnit 

samles elementerne i en oligoptisk attitude, som polemisk stilles op overfor en 

panoptisk attitude, som karikatur af kritiske studier af overvågning.       
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KAMPEN MED PANOPTIKONET  
Panoptikonet er en helt central teori i studier af overvågning. Den er endda så central, 

at det er blevet foreslået, at mange har set den som selve definitionen på overvågning 

(Haggerty 2006). Dette kapitel argumenterer dertil, at vi kan anskue panoptikonet som 

billede på en bestemt attitude, der er udbredt i studier af overvågning. Panoptikonet er 

en ide til et fængsel, som Samuel Bentham får i det 18. århundrede. Det er dog hans 

bror, Jeremy Bentham, der oftest forbindes med konceptet, og som i 1786 beskriver det 

første gang, hvor han forgæves forsøger at få det engelske parlament til at opføre et 

panoptisk fængsel (Bentham 1995; Boyne 2000). Panoptikonets navn er sigende for 

dets primære egenskab. Fra græsk betyder panoptikon, at alt eller alle (pan-) kan skues 

eller observeres (-optér), og kan oversættes til ”det altseende sted” (Raffnsøe et al 

2008: 207; Lyon 1994: 63). Panoptikonet er en ringformet struktur med adskilte 

fængselsceller i periferien og et inspektionstårn i midten, hvorfra fangerne kan 

observeres. Samtidig er fangevogterne i inspektionstårnet usynlige for fangerne 

grundet en kombination af spejle på tårnet og bagbelysning i cellerne.  

 

Figur 1: Planskitse til panoptikonet udformet af arkitekten Willey Reveley for Jeremy Bentham (1995) 
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I Overvågning og Straf tager Michel Foucault panoptikonet op, med henblik på at 

spore magtudøvelsen i det moderne samfund, hvor disciplineringsmotiver har erstattet 

tortur, offentlig ydmygelse og underjordiske fangekældre. Foucault beskriver 

panoptikonet som en:      

”… machine for disassociating the see/being seen dyad: in the peripheric ring, 
one is totally seen; in the central tower, one sees everything without ever being 
seen.” (Foucault 1977: 201-202)  

 

Panoptikonet beskrives af Foucault som et perfekt øje, men hvor blikket ikke er et mål 

i sig selv. Snarere er kombinationen af blikket og adskillelsen af fangerne et middel til 

at opnå en situation, hvor de få på økonomisk vis kan kontrollere de mange, og hvor 

fangerne begynder at disciplinere sig selv; hvor de bliver deres egne fangevogtere. 

Synligheden bliver sindets fælde:         

”He who is subjected to a field of visibility, and who knows it, assumes 
responsibility for the constraints of power; he makes them play spontaneously 
upon himself; he inscribes in himself the power relation in which he 
simultaneously plays both roles; he becomes the principle of his own 
subjection.” (Foucault 1977: 203)  

 

For Foucault er panoptikonet dog ikke bare et fængsel, men snarere en arketype for en 

ny politisk anatomi. Panoptikonet bliver et billede på en magtform i sin stærkest 

mulige skikkelse i det moderne disciplinære samfund, som findes ikke blot i fængslet, 

men i barakkerne, på hospitalet, i skolen, på fabrikken og i politiets virke. Overalt 

finder Foucault eksempler på indretninger, der adskiller individet fra kollektivet, og 

synliggør det med henblik på disciplinering. Det er en udbredelse af panoptiske 

principper, som Foucault forstår som et carceral archipelago – et øhav af fængsler 

(ibid.: 297, 228). Det moderne samfund er et overvågningssamfund.  

 

Fra dominerende skikkelse til teoretisk spøgelse 

Som beskrevet i afhandlingens introduktion udspringer feltet Surveillance Studies i 

1970erne fra kritisk sociologi, men ifølge David Lyon (1994: 6-7) var der reelt ikke 

nogen mainstream sociologer, der tog overvågning alvorligt før Foucaults analyse af 
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panoptikonet. Efterfølgende stod en bestemt og snæver fortolkning af panoptikonet i 

flere årtier som feltets altdominerende teori. Baseret herpå udviklede feltet en lang 

række af panoptikon-inspirerede begreber, så som electronic panopticon (Gordon 

1987), superpanopticon (Poster 1990) og panoptic sort (Gandy 1993), der skulle 

strække begrebet til også at dække over udviklingen med elektroniske registre og 

databaser, som Foucault ikke nævner. Dertil taler Gary T. Marx (1988) om the 

Maximum Security Society - igen med henvisning til Foucaults analyse. Foucaults og 

panoptikonets dominerende rolle i Surveillance Studies opsummeres af David 

Murakami Wood (2003: 235), chefredaktøren for tidsskriftet Surveillance & Society, 

som i en ledende artikel beskriver en samtale med kollegaer, der påpeger: ”Surely 

every issue of Surveillance & Society is a Foucault issue”. Ifølge Kevin Haggerty 

(2006: 26) havde panoptikonet til sidst bidt sig så fast i Surveillance Studies, at det 

ikke længere bare var en teori om overvågning, men selve feltets definition på 

overvågning. Imidlertid havde feltet allerede haft en længerevarende debat om 

panoptikonets mangler i forhold til at forstå overvågningens mange facetter. 

Hovedteorien begynder at slå sprækker.   

Kritikken af panoptikonet synes at tage sin begyndelse allerede omkring 1993, 

da David Lyon (1993) argumenterer, at der er grænser for, i hvor høj grad det giver 

mening, at forstå overvågningssamfundet som et fængsel. I 1996 udgiver William 

Bogard (1996) The Simulation of Surveillance – hyper-control in telematic societies, 

hvor han argumenterer, at overvågning ikke kun handler om at skabe et panoptisk blik, 

men også om at forudse og forhindre. Sygdomme, krige og menneskelig adfærd 

simuleres, ifølge Bogard, i stadig højere grad i en form for hyperovervågning, hvor 

beregninger af sandsynlige fremtider projiceres ind i virkeligheden med henblik på at 

foregribe begivenheder. Et andet vigtigt bidrag til nuanceringen af panoptikonet 

kommer i 1997, da Thomas Mathiesen (1997) formår at vise, at panoptikonets 

modsætning også er på spil i det moderne samfund. Han argumenterer, at imens der ses 

en acceleration af overvågning i samfundet, hvor de få ser de mange, så ses 

sideløbende en stærk synoptisk bevægelse, hvor masserne qua massemedierne ser de 

få. Disse og andre kritikker af panoptikonet forplanter sig i overvågningsstudierne, 

hvor Roy Boyne (2000) foretager et review af panoptikonet. Han viser med inspiration 

fra blandt andre William Bogard, Thomas Mathiesen, Zygmunt Bauman og Bruno 
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Latour, at der er mange gode grunde til at forlade panoptikonet, som 

overvågningsforståelse. I tillæg til Mathiesens og Bogards kritikker, argumenterer han 

med Bauman, at kontrol af menneskers adfærd i avancerede vestlige demokratier er 

bundet mindre til den undertrykkende statslige overvågning og mere til forførelse. Vi 

konstitueres i stigende grad som forbrugere frem for undersåtter. Herunder forføres vi 

til at afgive informationer om os selv for at opnå specifikke goder. Panoptisk 

overvågning er ifølge Bauman skubbet ud til samfundets grænser, hvor den skal sikre, 

at visse personer holdes ude (ibid.: 286-287). I tilgift til Baumans analyse peger Boyne 

også som den første på Latours (1998) begreb om oligoptikon som en anledning til at 

genoverveje panoptikonet. Boynes argument via Latours begreb er, at til trods for at 

overvågning spreder sig i samfundet, så skaber det ikke et samlet overblik, men mange 

’totale’ blikke over små udsnit af samfundet.  

Over de følgende år kan vi spore en øget refleksion over panoptikonets rolle i 

Surveillance Studies. Særligt har Kevin Haggerty og Richard Ericson (2000) held til at 

vise, at overvågning også kan analyseres på baggrund af tænkere så som Gilles 

Deleuze og Felix Guattari (1987). Under inddragelse af deres begreber om assemblage 

og rhizomer skaber de en ny forståelse af, hvad overvågning gør, og hvordan den 

breder sig i samfundet. Overvågning virker ikke automatisk og har ikke at gøre med at 

se helheden. I stedet sker overvågning ved, at en multiplicitet af heterogene entiteter 

arbejder sammen om at gribe fat i specifikke flows i den overvågede, så som DNA’et i 

kroppens celler, indholdet af alkohol i blodet eller andet. Disse de-territoraliseres fra 

den overvågede, omdannes til information, forbindes med andre informationer og 

samles som data doubles eller dividuals, der kan eksamineres på afstand. Haggerty og 

Ericsons artikel åbner således op for en alternativ grundforståelse af overvågning, som 

over de følgende år bliver populær i overvågningsstudierne, og som denne afhandling 

også ser sig selv som i familie med.     

I overvågningsstudierne begynder vandene at dele sig omkring Foucault og 

panoptikonets rolle. Dette viser sig i 2003 i det tredje nummer af tidsskriftet 

Surveillance & Society med titlen ”Foucault and Panopticism Revisited”. Her afvises 

panoptikonet helt (Lianos 2003), det omfortolkes (Koskela 2003), og der søges efter 

andre teoretiske ressourcer hos Foucault (Elden 2003; Vaz og Bruno 2003). I 2006 
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kulminerer kritikken af panoptikonet med udgivelsen af antologien Theorizing 

Surveillance – the panopticon and beyond (Lyon ed. 2006). I antologien optræder 

mange af overvågningsstudiernes centrale skikkelser i en fælles behandling af 

panoptikonet. I introduktionen til værket argumenterer Lyon (2006), at imens 

panoptikonet har vist sig at være en værdifuld og resistent teori, som 

overvågningsstudierne ikke kan undgå fortsat at forholde sig til, så må feltet forpligte 

sig på at se ud over panoptikonet og søge efter friske teoretiske ressourcer. Om 

antologien og med henvisning til Boynes review skriver Lyon (2006: 4):   

“it may be best […] to accept the panoptic presence, even if only as the ghost 
lurking within the post-panoptic world. That is the strategy adopted here.”      

 

Kevin Haggerty (2006) leverer i antologien den mest polemiske kritik af panoptikonet, 

som han metaforisk set ønsker at ’jævne med jorden’. Han argumenterer, at 

panoptikonet er blevet reificeret som en definition på overvågning, hvilket har 

resulteret i at akademisk arbejde har været begrænset til kun at behandle nogle 

specifikke egenskaber ved overvågning, imens andre er blevet negligerede. Han peger 

på seks områder, hvor dette er tilfældet (ibid.: 27-36). Disse kan opsummeres på 

følgende måde:   

  

• Formål: Panoptismens formål er at disciplinere, men overvågning iværksættes 

også med henblik på at forhindre, styre, underholde, uddanne, holde nogen 

eller noget ansvarlige. Dertil kan overvågning være et middel til empowerment.       

• Synshierarkier: I panoptikonet ser de få og magtfulde de mange og magtesløse, 

men dette traditionelle og unidirektionelle synshierarki undermineres af 

massemedier og overvågningens allestedsnærvær, der gør, at de magtfulde er 

mere synlige end nogensinde før (jf. Mathiesen 1997).    

• De(t) overvågede: Panoptikonet overvåger personer, men megen overvågning 

er rettet imod naturen, ting, teknologier eller hybrider af menneske og 

teknologi. Disse områder er dog stort set uberørt i overvågningsforskningen.      
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• Overvågernes teknologier og subjektivitet: Panoptikonets arkitektur dominerer 

sine fanger igennem adskillelse og synliggørelse, hvilket gør det irrelevant, 

hvem der står i inspektionstårnet. Sådan opererer nutidige 

overvågningsteknologier sjældent. De har deres egne særlige operationelle 

dynamikker og hvem, hvordan og med hvilke fordomme der overvåges er ikke 

lige meget (jf. Norris og Armstrong 1999).          

• Politik og modstand: Foucaults analyse af udbredelsen af panoptiske principper 

i samfundet er friktionsløs, men overvågningens udbredelse sker ofte som følge 

af demokratiske beslutningsprocesser, der involverer verbal og fysisk 

modstand, kunstprojekter og offentlig debat.            

• Normativitet: Foucault forholder sig overordnet meget kritisk overfor 

panoptikonet, idet han understreger dets dystopiske potentiale. Denne 

normative orientering imod overvågning karakteriserer overvågningsstudierne 

generelt, hvilket leder opmærksomheden væk fra positive aspekter af 

overvågning (se også Lyon 2001).     

 

Kritikken af panoptikonet har resulteret i en åbning af Surveillance Studies, hvor der 

aktivt søges efter nye teorier, hvilket har gjort, at det teoretiske billede i 

overvågningsstudier i dag er langt mere broget. Nogle har valgt ikke at smide ’babyen 

ud med badevandet’, som Bart Simon (2005: 2) formulerer det, og argumenteret for, at 

kritikken af panoptikonet bygger på en snæver og problematisk læsning af Foucault. 

Dertil har andre fundet inspiration i andre af Foucaults begreber så som 

governmentality (f.eks. Bigo 2006; Klauser 2013). Andre har arbejdet videre med 

Haggerty og Ericsons deleuzianske forståelse (f.eks. Hier 2003; Bogard 2006), imens 

andre igen har søgt imod Karl Marx for inspiration (f.eks. Fuchs 2011). Sidst, og af 

størst relevans for afhandlingen, er ideer fra ANT og det tværdisciplinere 

forskningsfelt Science, Technology and Society studies (STS), som ANT er en 

væsentlig del af, blevet undersøgt på forskellig vis (f.eks. Ball 2002; Gad og Lauritsen 

2009; Albrechtslund & Lauritsen 2013). Disse berøres kort i det følgende.  
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Socio-tekniske overvågningsstudier 

Relevansen af nærmere at undersøge STS og ANT for teoretiske ressourcer til brug i 

overvågningsstudier skal findes i deres kapaciteter til at beskrive socio-tekniske 

praksisser og historiske udviklinger. I det følgende beskrives nogle af de studier, hvor 

ideer fra STS er anvendt. Særlig opmærksomhed gives her til Christopher Gad og Peter 

Lauritsens artikel (2009) Situated Surveillance – an ethnographic study of fisheries 

inspection in Denmark, da afhandlingen er særligt inspireret heraf.    

Ved nærmere eftersyn får vi øje på, at STS ikke er fremmed for Surveillance 

Studies, men at tanker fra STS har haft dyb indflydelse på flere centrale tænkere (se 

Wood 2009: 57). Lynsey Dubbeld (2006) har foretaget et STS-studie af, hvordan 

brugere og teknologi former hinanden i telemonitorering af hjertepatienter. Haggerty 

og Ericson (2000: 611; Haggerty 2006: 31), samt Kirstie Ball (2006: 301-302) har 

benyttet Donna Haraways (1991) cyborg som et billede på den overvågede krop, hvor 

menneske og teknologi smelter sammen. David Lyon (2007: 73-76) og Oscar Gandy 

(2006: 318-320) har fundet inspiration hos Susan Leigh Star og Geoffrey Bowkers 

(2000) forståelse af klassifikationer og standarder med henblik på at forstå, hvordan vi 

klassificeres i overvågningssystemer, og hvad disse klassifikationer gør for vores 

livsbetingelser.  

ANT er ligeledes blevet benyttet til at berige Surveillance Studies. Eksempelvis 

har Peter Adey (2004) brugt ANT til at understrege relevansen af overvågningen af 

nonhumane aktører i et studie af overvågning i lufthavne, og Anders Albrechtslund og 

Peter Lauritsen (2013) har på baggrund af ANT formuleret et udgangspunkt for at 

analysere deltagelse i overvågning. Den mest radikale brug af ANT og det studie som 

afhandlingen identificerer sig nærmest med, er foretaget af Christopher Gad og Peter 

Lauritsen (2009). Igennem en kombination af Latours oligoptikon og Donna Haraways 

(1988) forståelse af situated knowledges viser de, hvordan fiskerikontrol på et 

inspektionsskib i danske farvande er en besværlig affære til trods for avancerede it-

systemer og satellitovervågning. Studiet er radikalt, fordi der med ovennævnte 

begreber gives en grundforståelse af overvågning som skrøbelig, begrænset og 

arbejdskrævende. Dermed undermineres den sidste grundpille under panoptikonet som 

arketype på overvågning. Forfatterne advarer imod et ”view from nowhere” og 

argumenterer for en forståelse af overvågning som muliggjort og begrænset af kroppe 
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og teknologier. Det er en skrøbelig relation, som til enhver tid kan ophøre eller 

blændes. Ydermere understreger Gad og Lauritsen, at overvågning ikke blot handler 

om at ’se’, men om at ’skabe’ det, der ses: “The world is not simply there, ready-made 

and waiting for neutral observation” (2009: 51). Det, der ses, opstår fordi teknologier 

manipulerer med virkeligheden på bestemte måder. Vi skabes herigennem som 

objekter, der kan overvåges (DNA-profiler, billeder fra overvågningskameraer, GPS-

koordinater). Ifølge Gad og Lauritsen er overvågning samtidig et flygtigt fænomen, 

som forskeren skal tillade sig at blive overrasket af. Frem for alt må overvågning 

studeres empirisk, hvor teoretiske begreber ikke bør lukke feltet på forhånd, men 

snarere tjene som middel til at støtte åben kvalitativ forskning (ibid.: 50). I deres studie 

af fiskeriinspektion beskriver de nogle indsigter, som er opnået igennem Gads 

etnografiske studie på det danske inspektionsskib Vestkysten. Blandt andet beskriver 

de, at det ikke er nok at se skibene med GPS-udstyret. For at fange ”kvotehoppere”, 

altså fiskere der snyder med de zoner de fanger fisk i, skal inspektionsskibet borde 

fiskernes skibe og undersøge deres last. Dette giver en række problemer. Det betyder, 

at inspektionsskibet kun kan være et sted ad gangen og fordi inspektionsskibet er 

synligt, har fiskerne tid til at dumpe lasten og ændre logbøgerne før de bordes. 

Overvågningen er således kun en del af den samlede praksis, hvor ’at se’ og ’at kunne 

handle på det sete’ ikke er det samme. Endvidere beskriver Gad og Lauritsen, at 

inspektionsskibet oplever problemer med overvågningssystemerne der går ned, og at 

fiskerne udøver mod-overvågning, idet de fortæller hinanden om inspektionsskibets 

position eller blokkerer for skibets antenne med metalspande, hvilket gør dem usynlige 

for satellitovervågningen. Sidst bliver det vist, hvordan overvågningen både indeholder 

elementer af kontrol og omsorg. Fiskerikontrollen eksisterer ikke kun som middel til at 

begrænse fiskernes frihed til at fiske over de fastsatte kvoter. De er også ”beskyttere”, 

idet de fungerer som redningstjeneste for fiskerne. Med udgangspunkt i Bruno Latour 

og Donna Haraway viser Gad og Lauritsen dermed relevansen af at studere 

overvågning åbent og empirisk, og illustrerer, hvordan oligoptikonet kan føre til 

interessante analyser af overvågningspraksis, og hvordan det empiriske også tillades at 

”flyde over” det teoretiske oplæg. Denne vilje til situerede og åbne studier af 

overvågning ud fra en guidende oligoptisk grundforståelse indeholder essensen af den 

oligoptiske attitude, som resten af dette kapitel herefter formulerer.   
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OLIGOPTIKON SOM TEORI  
Over de følgende hovedafsnit samler kapitlet den oligoptiske attitude. Denne består af 

teoretiske og metodiske pointer som udledes fra Bruno Latours brug af oligoptikonet i 

fem kilder (Latour 1998; Latour 2005; Latour & Hermant 2006; Venturini & Latour 

2010; Latour 2012). Dertil drages løbende paralleller til Latours (1987) værk Science 

in Action og begrebet center of calculation, kalkulationscenter, fordi oligoptikonet 

udspringer heraf og vi ser en meget symmetrisk brug af de to begreber (Latour 2005: 

181).7  

I dette hovedafsnit beskrives de teoretiske implikationer af oligoptikonet for vores 

forståelse af overvågning. Hovedafsnittet hæfter sig ved følgende fire pointer:  

1) Oligoptikonet produceres af et netværk, som gør det muligt at noget kan ses, 

men som også gør blikket skrøbeligt.  

2) Oligoptikonets blik er begrænset, fordi det setes materialitet manipuleres til 

noget specifikt, der kan kontrolleres på en bestemt skala.  

3) Oligoptikonet involverer en proces, hvor der ikke kun indsamles information, 

men hvor man også skal sortere i denne og skille sig af med den.  

4) Oligoptika er overvejende adskilt fra hinanden og kan ikke lægges sammen til 

et samlet panoptisk Overvågningssamfund.   

Herunder behandles de fire pointer i samme rækkefølge.  

 

Det skrøbelige netværk 

Et oligoptikon kan være mange ting. Det er et sted, hvorfra der ses lidt, men godt. 

Imidlertid er et oligoptikon ikke kilden til sit eget blik. I kontrast til Benthams 

panoptikon, som er et sted, hvor lys synes at være det eneste der transporteres imellem 

center og periferi, er oligoptikonet i højere grad ’andetsteds’ og adskilt i forhold til de 

subjekter/objekter de overvåger. Oligoptikonet må derfor forlade sig på et netværk af 

aktører, der indsamler, manipulerer, transporterer og forbinder data til noget, der kan 

overvåges. At noget kan ses må derfor betragtes som noget, der ikke er automatisk, 

                                                 
7 Kalkulationscenter og oligoptikon er ikke helt det samme. Om forskellen på de to begreber skriver 
Latour, at han bruger oligoptikonet som et mere generisk term og fastholder kalkulationscentre, som et 
begreb for der bogstaveligt foretages matematiske udregninger (Latour 2005: 181).  
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men snarere som en bedrift eller et event, som kun opstår, når en lang kæde af humane 

og nonhumane aktører formår at handle sammen (se også Gad og Lauritsen 2009: 52). 

Oligoptikonet er med andre ord et aktør-netværk. Samtidig med at netværket tillader at 

noget ses, betyder dette imidlertid også, at blikket bliver skrøbeligt, da ethvert led i 

netværket til enhver tid kan forstyrres eller holde op med at fungere. Som Latour 

skriver: “The tiniest bug can blind oligoptica” (Latour 2005: 181).  Latour udfolder 

ikke dette aspekt af oligoptikonet yderligere, men det betragtes her som væsentligt, da 

forstyrrelser og reparationsarbejde sjældent optræder som analysefokus i studier af 

ovevågning. Dette i kontrast til såvel ANT-studier som symbolsk interaktionistiske og 

etnometodologiske studier af praksis (f.eks. Garfinkel 1967; Callon 1986; Corbin & 

Strauss 1993; Graham & Thrift 2007).    

 

Overvågningens myopi 

Vi møder hyppigst oligoptikonet i Latour og Hermants Paris: Invisible City. Værket, 

som forfatterne kalder en sociologisk opera, kombinerer tekst og billeder af forskellige 

steder i Paris, som bruges til at undergrave sociologiske illusioner om, at der findes et 

samfund, og at det kan ses i dets helhed. De skriver: “If we can see everything from all 

sides it’s because we’re inside a room in which the illusion is mastered, and not 

outside” (2006: 4). I værket tages læseren med rundt til en række rum så som på 

vandværket, børsen og politistationen, hvor (illusionen om) overblik over ’hele Paris’ 

skabes og vedligeholdes. Disse panoramaer eller panoptika rekonstrueres løbende af 

Latour og Hermant som oligoptika, hvor synet ikke er en givet størrelse, men 

udkommet af et arbejde, hvor det sete er blevet sorteret, nedskaleret, mobiliseret og 

cirkuleret af en række andre humane og nonhumane aktører. Overblikket er således 

resultatet af andres arbejde og er slet ikke et 'overblik', men et blik hvor specifikke 

relevante data samles og manipuleres. I denne proces sker der en oversættelse eller 

'translation' af det materielle til inskriptioner. Storbyer bliver til landkort, kroppe bliver 

til DNA-profiler, nattelivet bliver til en strøm af billeder med ugenkendelige 

skikkelser. Som eksempel beskriver Latour, at der i Paris’ vandværks kontrolrum ikke 

er en eneste dråbe vand. Derimod er der masser af fortolkede data. Det oligoptiske blik 

skabes således på baggrund af en formålsfyldt blindhed (eller snarere nærsynethed) og 

en translation af materialitet. Om vandværket skriver Latour og Hermant:  
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”In the oligopticons we don't see a drop. If the […] operators are able to run 
such a complex network so skillfully, it’s because of the parsimony with which 
they accept data – obtained – on their screens. Their wisdom is proportional to 
their deliberate blindness. They gain in coordination capacities only because 
they agree to lose first water and then most of the information” (Latour & 
Hermant 2006: 28). 8 

 

Nærsynetheden er dog ikke kun en effekt af tabet af materialitet, men også en 

begrænsning i skalaer, som information præsenteres på. Det er ikke muligt at holde øje 

med individet og masserne på samme tid og samme sted. Dette eksemplificeres i 

Latour og Hermants (2006: 54) beskrivelser af det parisiske préfecture de police, der 

har til opgave at beskytte offentlige institutioner, beskytte mennesker og varer, samt 

kontrollere trafikken. I et rum med kæmpestore skærme holder præfekturet øje med, 

hvordan menneskemasser samler sig. Holder en enkelt bil dobbeltparkeret skabes et 

stort tab af trafik-flow, og der dannes hurtigt køer. Bilen ses ikke, men det gør dens 

konsekvens. Trafikproblemer breder sig som ringe i vandet i Paris. 

Computersystemerne melder om ’events’, som operatørerne skal have fokus på, når 

der samler sig mindst 50 mennesker i en cirkel med en diameter på 100 meter. Sættes 

parametrene anderledes, bliver computerskærmene ifølge operatørerne overloadede og 

ubrugelige (ibid.: 55). De er sat specifikt til forholdene i Paris’ gadebillede. Det, der 

holdes øje med fra dette specifikke oligoptikon, er ’masserne’, der opstår baseret på 

computersystemets definitioner og ikke ’individerne’. Latour og Hermant skriver 

således: “Their job is precisely not to know everything” (ibid.). På trods af det store 

’overblik’ over Paris giver det dermed god mening, at kontrollanterne heller ikke 

forstår sig selv som Big Brother. Således citeres en af dem:  

“I'm not Big Brother, I'm not interested in individuals. That's the criminal 
investigation’s department; I've got no authority to investigate. They, yes, they'd 
need a finer grain; they've got to be able to follow an individual. What we're 
interested in are crowds; police in uniform don't need detailed knowledge.” 
(ibid.)     

  

                                                 
8 Beskrivelsen af hvordan det setes materialitet forandrer sig er meget lig Latours (1987) beskrivelser af 
kalkulationscentre i Science in Action, som på lignende vis er dybt afhængige af ikke kun at få gjort det 
kontrollerede eller videnskabeliggjorte mobilt, stabilt og kombinerbart, men hvor det også er vigtigt at 
skille sig af med det materielle gennem inskriptionsudstyr. Ligeledes ligger det tæt op ad David Lyons 
(2001: 17) analyse af de moderne overvågningssamfunds ”forsvindende kroppe”.  
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I kontrast til Big Brother eller panoptikon, hvor detaljer og overblik kollapser, og hvor 

masser og individer derfor kan fastholdes samtidig, kan det oligoptiske syn derimod 

kun være et sted og operere på en skala ad gangen. Latour og Hermant kritiserer 

således en ”zoom effekt”, hvormed det antages, at vi kan fastholde et overblik, mens 

detaljerne stadig har mening, da denne ignorerer synets materielle vilkår. Oligoptika er 

materielt begrænsede i deres evne til at skifte skala:  

“Believing that one can zoom is forgetting that photographs of galaxies, 
markets or neurons are all the same size, that they never occupy more than a 
surface area of between 35x20cm and 24x26cm – with a few extravagant and 
expensive exceptions of around 56x150cm – and that the gaze inspecting them 
always has the same dimension. None of the oligopticons visited for this book 
were bigger than 4mx3m.” (Latour & Hermant 2006: 40)  

 

Synet antager således en fraktal karakter. Uanset hvordan vi er situerede, står vi 

overfor den samme mængde af kompleksitet og tab af information. Vi kan aldrig nå 

ind til et højeste eller laveste niveau, hvor vi møder tingenes aksiomatiske dele eller 

deres totalitet. Vi har kun en delvis adgang til de fænomener, der studeres eller 

overvåges (jf. Strathern 2004) og må studere de materielle vilkår for, hvornår noget 

tillades at opstå som objekt for kontrol.   

 

Flow og Framing  

Det tredje teoretiske karakteristikum om oligoptikon, som kapitlet vil forholde sig til, 

er Latour og Hermants beskrivelser af, hvordan oligoptikonet involverer flows og 

framings af information. Med ovenstående har vi set, at oligoptikonets blik er 

skrøbeligt, involverer et tab af information, er materielt bundet til en skala og skal 

konstant skabes som event af et netværk af aktører. Processen standser dog ikke ved 

skabelsen af sådanne events. I oligoptikonet må det sete konstant håndteres og gemmes 

væk igen, så der kan skabes plads til håndteringen af noget nyt. Som led heri kan der 

ske en framing, en formatering eller en opsummering af begivenhederne, der gemmes 

til senere brug. I denne framing sker der en yderligere oversættelse, som fremhæver 

noget og efterlader det meste. I Paris: Invisible City giver Latour og Hermant (2006: 

41-42) et simpelt eksempel på, hvordan begivenheder frames ved at fortælle en historie 
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om en ung kvinde, Alice, der sidder på en fransk café med sin nye kæreste. Hun har en 

bluse på, som hun har fået af sin tidligere svigermor og et par mande-jeans, som en ven 

har givet hende, et ur fra en tidligere kæreste og en halskæde, der også blev givet som 

gave. Hun modtager også gaver fra den kæreste, hun nu sidder på café sammen med. 

Hun har farvet sit hår rødt. Alice er en kompleks størrelse. Hun står som så meget 

andet i krydset mellem mange vektorer, der søger at definere hende. En turist tager et 

billede af parret og skriver i billedteksten i albummet ”Lovers in Paris”. Billedteksten, 

som ’opsummerer’ begivenheden, er ikke forkert, men den er langt fra fuldstændig. 

Framingen efterlader, som beskrevet, det meste. De samme typer af framings er ifølge 

Latour og Hermant nødvendige for oligoptika. Der skrives korte og lange rapporter, 

der gives statusmeldinger, der kategoriseres og sorteres. Alt dette for at modvirke at 

flowet af information bliver en overvældende masse (ibid.: 42, 55).  

I kontrast til panoptikonet, som er stærkt og stabilt, og automatisk ser både 

masserne og individerne, kræver oligoptikonet et netværk, der samarbejder for at 

oligoptikonet kan se lidt, men godt. Dets blik er skrøbeligt og begrænset i forhold til 

skala og materialitet. Det reagerer på begivenheder frem for at have fuld kontrol over 

dem og det må konstant sørge for at komme af med det sete, så der kan gøres plads til 

noget andet. Ved at besøge det ene kontrolrum efter det andet i Paris kommer Latour 

og Hermant til den konklusion, at der ikke findes panoptika: “We now know, every 

panopticon is an oligopticon: it sees little but what it does see it sees well” (Latour & 

Hermant 2006: 48). 

 

Overvågningssamfundet  

Ovenstående har vist et udsnit af de forskellige ’panoptika’ i Paris som Latour og 

Hermant besøger og viser deres faktiske oligoptiske kvaliteter. Denne rekonstruering 

af panoptika som oligoptika er dog ikke et mål i sig selv, men er for Latour snarere en 

måde at adressere et andet og større spørgsmål om sociologiens udgangspunkt: Hvad 

er Samfundet? Dette er et tilbagevendende spørgsmål for Latour og andre aktør-

netværk-teoretikere, som har udarbejdet en radikal samfundsforståelse over flere 

artikler og bøger (f.eks. Latour 1992; Latour 2005; Latour 2013). Særligt har dette 

arbejde været fokuseret imod at indarbejde nonhumane aktører så som teknologier, 
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videnskab, dyr, bakterier, naturfænomener m.m. i samfundsforståelsen. Disse ses ikke 

som adskilt fra et samfund, som hovedsageligt er befolket af mennesker, men snarere 

som dets ’manglende masser’. Heri ligger blandt andet, at menneskelig moral ikke kan 

forstås alene ud fra sociale forhold. Latour beskriver, hvordan vi ikke nødvendigvis 

afleverer hotelnøglen i receptionen, fordi vi er gode og disciplinerede mennesker, men 

fordi hotelejerne har sat store og tunge vægte på nøglerne, der gør dem irriterende at 

bære på. Vi tager ikke nødvendigvis en sikkerhedssele på, fordi det er lov, eller fordi vi 

frygter for vores sikkerhed, men fordi vi tvinges til det af bilens alarmsystem, der ikke 

tier stille, før vi retter ind (Latour 1992). Mennesker, teknologi, videnskab og natur ses 

ikke som adskilte og rene størrelser, men som navne der gives til midlertidigt 

stabiliserede netværk, hvori heterogene aktører er viklet ind og ud af hinanden. 

Samfundet er befolket med hybrider.  

I dette afsnit berøres spørgsmålet om samfundets beskaffenhed yderligere med 

henblik på at nedbryde ideen om overvågningssamfundet, som helheden af 

overvågningssystemer. Altså et samfundsbillede der tillader en additionslogik, hvor 

alle overvågningsregimer lægges sammen med den følge, at individet præsenteres som 

stadig mere synligt og undertrykt. Ved at bevæge sig fra sted til sted imellem lokale og 

uforbundne overvågningsrum spredt i Paris kommer Latour og Hermant, som 

beskrevet, til en generel konklusion om overvågningssamfundet:  

“The omniscient and omnipotent God of catechism has now taken up residence 
in the secular figure of the Society of surveillance. And yet, by walking 
tirelessly along this lateral dimension leading us from one local and provisional 
summation to the next, we gradually loosen the grip on our imagination of the 
pyramid metaphor.” (Latour & Hermant 2006: 57) 

 

I stedet for det pyramidiske billede af overvågningssamfundet foreslår Latour og 

Hermant et relationelt, fladt og mærkværdigt samfundsbillede uden dele og helheder. I 

dette udskiftes det globale samfund og lokale individ med en nivelleret version, hvor 

samfund og individ er lige store (ibid.: 45; Latour 2005). Samfundet er ikke længere 

herre over eller hævet over individet, men skabes situeret og virtuelt mange steder fra 

så som i vandværket, på politistationen og på borgmesterens kontor, og det cirkulerer i 

netværk på lige fod med individet. Der er ikke længere nogen forgrund og baggrund, 
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men kun stjerneformede netværk, der krydser ind over hinanden, og som kan virke 

som støtter eller forhindringer for hinanden eller som aldrig mødes (Latour & Hermant 

2006: 44). I samme vending er individet ikke længere fanget i de lokale rammer, som 

det globale samfund har sat for det. Det er strukket ud og spredt ud i multiple instanser. 

Det bevæger sig og forandrer sig som det forbinder sig i nye netværk. Det performes 

på forskellige måder på forskellige tider af forskellige aktører. 

I det flade samfund, som Latour og Hermant beskriver, er der således – med en 

omskrivning af Foucault – et 'øhav af oligoptika', der hver især skaber associationer til 

og transformerer individer, menneskemængder m.m. til noget, der kan overvåges, men 

der er ikke noget centralt oligoptikon, der bringer alle informationsflows sammen og 

slet ikke på samme tid (Latour & Hermant 2006: 32). Der er heller ikke noget Individ, 

der bliver stadigt mere synligt. Snarere er individet et netværk, der former et hav af 

forbindelser, hvoraf nogle af disse bliver gjort til genstand for forskellige typer af 

overvågning.  

Pointen med at tage denne beskrivelse af overvågningssamfundet op er ikke at 

påpege, at overvågning ikke kan være forkert, skadende og uetisk. Pointen er, at 

foretage den samme manøvre med overvågningssamfundet, som Latour foretager med 

det sociale samfund i Reassembling the Social, hvor han forsøger at installere en 

usikkerhed omkring samfundet i læseren. Formålet er, at lære at følge de associationer 

der skabes frit, uden hensyntagen til overvågningssamfundets kolde, faste og kvælende 

relationer som panoptisk overvågningsteori o.l. fylder kontrolrummet med, allerede før 

vores ankomst. ANT er en naiv sociologi, som frigør os fra den automatiske kritik af 

overvågning, som en forståelse af overvågningssamfundet baseret på Big Brother eller 

panoptikonet implicerer.  

 

OLIGOPTIKON SOM METODE  
Latours formål med oligoptikonet er dobbelt. Han benytter det teoretisk, som beskrevet 

i ovenstående hovedafsnit, til at situere overvågning og overvågningssamfundet, og 

han bruger det til at karakterisere sin metodeforståelse. Latour viser forskeren som en 

oligoptisk figur, der vandrer sammen med sine aktører, og med et begrænset udsyn 

søger efter brugbare spor. Det indsamlede empiriske materiale er uvægerligt hullet, 
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men han eller hun må være loyal mod dette i sine analyser, og skrive langs de 

forbindelser, som det kan påvises, aktørerne danner. Dette billede vendes imod den 

kritiske sociolog, som polemisk tegnes som en panoptisk figur, der fra sin særskilte 

position har overblik over samfundet, og som uhindret er i stand til at udforme 

panoramiske fortællinger. Vi finder et passende citat om ANT-forskeren som 

oligoptisk figur i Latour og Hermants Paris: Invisible City: 

“Moving about step by step, I receive the little I need from the situation, to 
continue my route. I'm thus in the same position as the oligopticons: blind but 
plugged in, partially intelligent, temporarily competent and locally complete.” 
(Latour & Hermant 2006: 68) 

 

Denne forståelse af forskeren som en nærsynet jordbunden vandrer, er meget lig det 

billede, som Latour tegner i Reassembling the Social, hvor han leger med akronymet 

ANT, der betyder ”myre” på engelsk. Her understreges ANT-forskeren som myopisk 

og spor-sniffende i kontrast til de kritiske sociologer, som er ”sharp-sighted all-

encompassing overseers” i en sektion med titlen ”From Panopticon to Oligopticon” 

(Latour 2005: 171-183). Sektionen understreger, at ANT-forskeren må opsøge de rum, 

hvor ’synet’ eller den specifikke virkelighed skabes og insisterende spørge til, hvorfra 

andres samfundsbeskrivelser dannes og igennem hvilke medierende aktører. Denne 

insisteren på det situerede er et gennemgående tema i Latours forfatterskab og findes 

også i hans beskrivelse af kalkulationscentre i Science in Action, hvor Latour (1987: 

243) skriver: ”We will never study a calculation without studying the centres of 

calculation”. Modsætningen til dette forskerbillede finder Latour i panoptikonet, som 

Latour benytter til at karikere kritisk sociologisk forskning, som han ser som adskilt og 

eleveret i forhold til de aktører, som den udtaler sig om:  

”Nothing it seems can threaten the absolutist gaze of panoptica, and this is why 
they are loved so much by those sociologists who dream to occupy the center of 
Bentham’s prison.” (Latour 2005: 181) 

 

Latours situering af forskeren medfører en naturlig situering af forskning. 

Kombinationen af billedet på samfundet, som varmt og multipelt og forskeren som 

jordbunden og myopisk resulterer hos Latour i en forståelse af forskning, der ikke bør 
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sigte efter endegyldig repræsentativitet, men snarere omfavne det oligoptiske blik, som 

vores metoder stiller til rådighed. I en artikel, der kommenterer på måderne, hvorpå 

nye digitale metoder i samfundsforskning anvendes, taler Tomasso Venturini og 

Latour (2010) eksempelvis om, at potentialet i disse ikke ligger i, at de gennem 

statistisk databehandling kan give et repræsentativt og ”panoptisk” billede. Potentialet 

ligger i stedet i, at de digitale spor af kontroverserne tillader forskeren at bevæge sig 

mellem en specifik kontrovers’ 'helhed', som computerteknologien kan tegne ud fra de 

digitale spor og de specifikke udsagn, som helheden består af:  

”No research method offers a panoptic vision of collective existence and quali-
quantitative methods are no exception. Digital methods can only offer an 
oligoptic vision of society … exactly as traditional methods. However, for the 
first time in the history of the social sciences, this vision will at last be 
continuous spanning from the tiniest micro-interaction to the largest macro-
structure.” (Latour & Venturini 2010: 7) 

 

Oligoptikonet er således et billede på, hvad både nye og traditionelle metoder kan give 

os. De tillader forskeren et oligoptisk blik der, ligesom overvågernes, er situeret, 

kropsligt, materielt, skrøbeligt og delvist. Dikotomien imellem den skarptseende 

forsker og de nærsynede aktører opløses dermed.   

Latour følger de oligoptiske tanker om forskeren og forskningsmetode med et 

tredje metodeaspekt: Hvordan vi skriver tekster. Latour advarer imod, at vi ignorerer 

forskningens situerethed og maler panoramiske billeder af samfundet på samme måde 

som sociologerne: 

“They [sociologists, red.] design a picture which has no gap in it, giving the 
spectator the powerful impression of being fully immersed in the real world 
without any artificial mediations or costly flows of information leading from or 
to the outside. Whereas oligoptica are constantly revealing the fragility of their 
connections and their lack of control on what is left in between their networks, 
panoramas give the impression of complete control over what is being 
surveyed.” (Latour 2005: 188) 

 

De panoramaer, som Latour her taler om, er sociologiske beskrivelser af samfundet 

som informationssamfund, risikosamfund (eller måske overvågningssamfund). 

Sådanne panoramaer kan kun skabes gennem ”special effects”, hvorved forskeren 
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skriver sig selv og sit begrænsede kildemateriale ud. Ellers kan der ikke males billeder 

uden huller. I kontrast til sociologernes panoramaer kan aktør-netværk-teoretikere 

siges at skrive ‘oligoptisk’. Det, der beskrives, er kun de forbindelser der laves i 

netværkene, når aktørerne handler, og ikke bagvedliggende kræfter, der ikke kan ses. 

Netop dette er styrken ved netværksmetaforen, der i kontrast til panoramaet kun 

indeholder de fine masker af det der associeres, mens alt andet efterlades tomt (ibid.: 

132). Beskrivelsen af ’oligoptikonets svage forbindelser og huller’ skal her ikke forstås 

som et billede på, at forskeren ikke er i stand til at lave gode beskrivelser, men 

derimod på at der er en kildemæssig nærhed, hvormed de forbindelser som forskeren 

laver synliggøres. Dette gør ANT-fortællinger væsentligt mere risikable, da det dermed 

også bliver synligt, hvor lidt det faktisk er muligt at følge aktørerne.  

 

ATTITUDEN SAMLES 
I kapitlet har vi indtil nu rejst rundt i Latour og hans medforfatteres brug af 

oligoptikonet som modsvar til panoptiske/panoramiske aspekter af sociologien. Latour 

bruger dikotomien panoptikon/oligoptikon til at bekende sig til det specifikke, 

bevægelige, skrøbelige og begrænsede frem for det altfavnende, ubevægelige og sikre. 

Dette giver et bestemt billede af samfund, syn, metode og skriveform. Det er på denne 

baggrund, at det her argumenteres, at vi kan tale om en oligoptisk attitude, hvormed 

overvågning kan studeres. Attitude-begrebet er inspireret af Christopher Gads (2005) 

post-plurale attitude, som han forstår som en filosofisk grundindstilling i post-ANT og 

empirisk filosofi (f.eks. Strathern 2004; Mol 2002). Gad bygger sin betegnelse på 

Foucault, der anskuer det moderne - ikke som en specifik æra - men derimod som en 

måde at tænke, føle og relatere sig til virkeligheden; som en etos eller attitude. 

Samtidig skal denne etos forstås i relation til andre ethe i form af mod-moderniteter. 

De samme kvaliteter gør sig gældende hos Gad, der viser, hvordan den post-plurale 

attitude står i en mudret afhængighedsrelation til plurale forståelser og tilgange, som 

identificeres i socialkonstruktivisme og perspektivisme. Den post-plurale 

grundindstilling består i en måde at tænke og analysere det værende, som står i 

kontrast til universalisme, perspektivisme og pluralisme, der alle ifølge Gad bygger på 

en forestilling om, at der findes noget grundlæggende og fast. Med en post-plural 

attitude tages afstand fra en forståelse af virkeligheden som en singulær fast størrelse, 
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som kan betragtes fra flere forskellige vinkler. I stedet argumenteres det, at forskellige 

men delvist overlappende virkeligheder skabes og udøves – eller performes – situeret. 

Denne forståelse resulterer i et multipelt og ikke-euklidisk univers, hvor vi møder ting 

som værende flere end en, men færre end mange (Mol 2002). Samtidig ligger der i den 

post-plurale attitude en nostalgi i forhold til de plurale forståelser: En lidelse og 

hjemlængsel fremprovokeret af tabet af den faste grund som nu er tabt. ”En blivende 

identitetskrise og selvrefleksiv tilstand” (Gad 2005: 36). Men som Gad skriver: 

”Imidlertid er det da netop også pointen, at nostalgi tvinger til at tænke og 

eksperimentere videre” (ibid.).  

Med optaget af oligoptikonet som indgang til analyser af overvågning synes vi 

på samme måde, at give slip på en rigid forståelse af overvågning som i lang tid har 

givet anledning til en bestemt kritisk stillingtagen i studier af overvågning. 

Forestillingen om overvågningssamfundet og det stadigt mere synlige og undertrykte 

individ nedbrydes til fordel for et fladt og usikkert samfundsbillede. Overvågningens 

automatiske og altomfattende blik erstattes med skrøbelige forbindelser og et 

begrænset men forhåbentligt relevant blik. Med accepten af oligoptikonet kan man 

således gribes af en usikkerhed omkring, hvad overvågning er, gør og hvordan vi skal 

forholde os til den. Der er en nostalgi om det tabte, der, som Gad skriver, samtidig 

tvinger en til at tænke videre. Oligoptikonet beskrives således som afhandlingens etos 

eller attitude med hvilken, der tænkes, følges, handles og relateres til overvågning, som 

samtidig står i et afhængighedsforhold til, hvad afhandlingen forstår som en panoptisk 

attitude.  

Simpelt postuleret består forskellene imellem den panoptiske og den oligoptiske 

attitude i de måder, hvorpå der relateres til overvågningssamfundet, studier af 

overvågning og beskrivelser heraf. Forskere drevet af en panoptisk attitude vil se 

overvågning som et stærkt, negativt og skadende element. Dertil vil de tillade en 

additionslogik, hvormed de mange overvågningsteknologier (logning af telefon og 

internetbrug, GPS, overvågningskameraer, DNA-registret, fingeraftryksregistre, CPR-

registret osv.) lægges sammen i et samlet billede. Formålet hermed er at kritisere og 

aktivt kæmpe imod overvågningens udbredelse. I kontrast hertil vil forskere, som er 

drevet af en oligoptisk attitude, insistere på en uafklarethed om overvågningens styrke 
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og effekt og være skeptiske omkring ethvert retorisk forsøg på, at tegne billeder af 

overvågningssamfundet ved at lægge overvågningssystemer sammen. Overvågning må 

studeres empirisk, og målet er ikke at bidrage med transportable forklaringer, men 

snarere at tilbyde ressourcer, der kan hjælpe os med at følge, hvad der transporteres 

mellem overvågningens center og periferi, og hvordan dette oversættes til noget der 

kan og bliver overvåget. Den oligoptiske attitude er således ikke a priori kritisk overfor 

overvågningsteknologier, hvilket samtidig ikke betyder, at den er apolitisk. I stedet er 

der tale om en anden form for politik, som udspringer af de situerede empiriske 

analyser af de heterogene relationer, der skaber blikket. Kritikken og politikken kan 

dermed ikke blive automatisk. Hvori består det politiske i denne afhandling? Dette 

afsløres først til allersidst.    

 

AFSLUTNING 
I dette kapitel er oligoptikonet blevet vist som en ressource, som Latour igen og igen 

anvender til at situere med. Det panoptiske blik, de repræsentative forskningsmetoder 

og sociologiens samfundspanoramaer betragtes alle med oligoptikonet, som illusioner 

renset for praksissens mudrede arbejde med at bringe og holde associationer sammen. 

Baseret på denne fremskrivning af oligoptikonets forskellige anvendelser, er det blevet 

argumenteret, at vi kan tale om en oligoptisk attitude til brug for studier af 

overvågning. Denne forstås som en grundindstilling til tænkning, studier og 

fremstilling af overvågning, som søger mod at forstå arbejdet med at få overvågning til 

at virke og etablere et begrænset, men relevant blik. Det er en mistro til det 

fuldstændige og sikre i panoptika og panoramaer, men også en nostalgi i forhold til 

disse, da vi derforuden står på usikker grund. Det er en forståelse af, at sociologiske 

metoder, uanset hvor sofistikerede de er, altid er med til at manipulere og skabe sine 

virkeligheder og aldrig vil være i stand til at se disse i deres helhed.   

I det følgende kapitel udfoldes, hvordan den oligoptiske attitude har haft 

indflydelse på de kvalitative metoder, der ligger til grund for afhandlingens analyser. I 

de fire kapitler, der følger efter dette analyseres brugen af DNA-profiler i dansk 

politiarbejde med udgangspunkt i oligoptikonets teoretiske aspekter. 
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KAPITEL 2: PÅ SPORET AF DNA-PROFILEN 

 

Dette kapitel beskriver de to kvalitative undersøgelser, som ligger til grund for 

afhandlingens analyser, samt hvordan den oligoptiske attitude har influeret disse. De to 

undersøgelser er henholdsvis en etnografisk-inspireret undersøgelse af politiets 

praksisser omkring DNA-profilen og et historisk studie, hvor DNA-profilen er blevet 

fulgt fra 1990-2007 igennem historiske kilder. Det etnografisk-inspirerede studie 

består af formelle interviews og samtaleinterviews, observationer, korrespondancer og 

dokumentanalyser, udført med henblik på at opnå en forståelse af de mange facetter, 

som er implicerede i indsamling, analyse, kontrol, overvågning og efterforskning med 

DNA-profiler. Det historiske studie er hovedsageligt baseret på en systematisk 

indsamling og kodning af avisartikler, men består også af læsning af relevante 

rapporter og dokumenter bl.a. fra Folketingets Retsudvalg. Fælles for de to studier er, 

at de er påvirkede af ANT og den oligoptiske attitude, som er blevet udviklet samtidig 

med studierne. I kapitlets første hovedafsnit beskrives den selvforståelse, der har 

formet studierne. Dernæst beskrives detaljerne af de to studier i hvert deres afsnit.  

 

OM AT PRAKTISERE OLIGOPTISK METODE 
I kapitel 1 blev det beskrevet, hvordan Bruno Latour benytter oligoptikonet til at tale 

om både teori og metode. Det blev argumenteret, at vi kan forstå oligoptikonet som en 

mekanisme, der opløser dikotomien imellem den skarpt-seende forsker og de 

nærsynede aktører og som et redskab til at fastholde en usikkerhed omkring det 

studerede. Dertil undermineres vores faste grund i forskningsmetoder, som skal sikre 

en objektiv og valid undersøgelse. Den korrekte metode smuldrer, da det sociale ikke 

ses som en passiv og homogen størrelse. Det er snarere et heterogent og bevægende 

rod, som udfordrer standardiserede metoder eller teorier (Law 2004: 1). Vi står derfor 

tilbage med en grundsætning om langsomt at ”følge aktørerne”, som spor-sniffende 

myrer (Latour 2005: 10) og med nogle sensibiliteter omkring materialiteter, relationer 

og forandringer (Law & Singleton 2013). Vi må selv træffe beslutninger om, hvilke 

metoder der er passende, og hvornår metoder må ændres, i lyset af de problemer og 

muligheder der viser sig og stå ved dem. Udredningen af feltet er således en kunst eller 
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et håndværk. Sidst og ikke mindst implicerer den oligoptiske attitude en ikke-kritisk 

indstilling til feltet. Der søges ikke efter problemer, men efter en forståelse af noget der 

optager os.   

Et par væsentlige pointer melder sig i forhold til denne udredning. Imens den 

aktør-netværk-teoretiske forskningsrolle er mindre styrende og mere følgende end 

mange andre kvalitative tilgange (Law & Singleton 2013: 488), så betyder det ikke, at 

forskeren er en passiv karakter. Det er nødvendigt, at ’skære netværket eller feltet’ 

(Gad & Jensen 2010: 77), hvilket ANT-forskeren må være ansvarlig for, da hverken 

hans teori eller metode kan fortælle ham, hvordan det skal gøres. Dertil må ”at følge” 

ikke misforstås som en form for ikke-deltagende eller uengageret forskning. I denne 

afhandling fortolkes det i stedet som et udtryk for nærhed, deltagelse med aktørerne, 

interesse og et kreativt arbejde med at gøre aktørerne sporbare. Den oligoptiske forsker 

kan derfor ikke skrives ud af forskningsmaterialet, som nu er en neutral repræsentation 

af det empiriske felt. Det billede der fremkommer i afhandlingen af DNA-profilen og 

aktørerne omkring den, skal derfor ikke forstås som udtryk for repræsentative fakta, 

men som en performativ tekst, der skaber en ny og forhåbentlig interessant virkelighed 

ud af mødet imellem feltet, mig og mine metodiske greb. Dette resulterer i en implicit 

politisk dimension af metoden, som er med til at performe virkeligheden på bestemte 

måder og give stemme til nogle, og lader andre være stille. Den er ikke neutral (Law 

2004: 143). Det mest tydelige eksempel på dette i afhandlingen er fraværet af stemmer 

fra personer, der er registrerede i DNA-registret. Der skrives fra et center i netværket, 

hvor de registrerede alene repræsenteres af deres DNA-profiler.  

I det følgende beskrives de to kvalitative undersøgelser, som ligger til grund for 

afhandlingen. Begge er karakteriserede ved at have studeret DNA-profilen som aktør-

netværk og derfor haft fokus på, hvad denne teknologi gør og har gjort i politiarbejde, 

og hvilket netværk af heterogene aktører der har gjort disse handlinger mulige. Det 

bliver beskrevet, hvad der er gjort for at følge DNA-profilen igennem forskellige 

empiriske kilder, hvordan netværket er blevet skåret, og hvad der er blevet fokuseret 

på.  
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ETNOGRAFISK-INSPIRERET UNDERSØGELSE AF PRAKSIS 
Afhandlingens første kvalitative undersøgelse har haft fokus på at forstå politiets 

praksis omkring DNA-profiler. Undersøgelsen er formet af ideerne i den oligoptiske 

attitude og etnografiske teknikker (f.eks. Hammersley & Atkinson 2007), som er 

blevet benyttet som redskaber til at følge DNA-profilen. Dette har været vanskeligt, 

fordi arbejdet med DNA-profilen foregår mange forskellige steder og på tværs af 

forskellige institutioner. Det empiriske felt er karakteriseret ved at være multi-sited 

(Marcus 1999). Det forbindes af betjentes, retsmedicineres og kriminalteknikeres 

arbejde med at indsamle DNA i Danmarks tolv politikredse, retsgenetikeres arbejde 

med at rense, kontrollere, analysere og verificere DNA-materiale og -profiler på 

Retsgenetisk Afdeling, samt Rigspolitiets DNA-sektion, hvor DNA-registret 

vedligeholdes. Imidlertid var feltet ikke ’nyt’ for mig, da jeg kunne bygge ovenpå 

viden, etablerede forbindelser og empiri fra et tidligere udført kvalitativt studie i 

forbindelse med mit kandidatspeciale Fraktale Forbindelser – DNA-overvågning i et 

post-ANT-perspektiv, som blev afleveret i 2009. Som led heri blev der foretaget 

interviews og deltagerobservationer på Rigspolitiets DNA-sektion og Retsgenetisk 

Afdeling. Dette empiriske materiale indgår også i denne afhandling, da det ville være 

vildledende at benægte, at det har formet den forståelse, der ligger til grund for 

afhandlingens analyser.   

 

Forhandlingen om adgang  

I forbindelse med at opnå adgang, er der blevet gjort brug af teori om gatekeepers. 

Med gatekeeper forstås en aktør, der har kontrol over særlige ressourcer, som kan 

hjælpe med eller hindre adgang til et forskningsfelt (Hammersley & Atkinson 2007: 

27). I et felt, som det beskrevne, må adgang forhandles med flere forskellige aktører, 

idet feltet består af institutioner med hver sine ledelsesorganer. Fra mit tidligere studie 

var antagelsen, at adgangen igen ville være uproblematisk. I nogle tilfælde holdt det 

stik. Retsgenetisk Afdeling var eksempelvis meget imødekommende i forhold til at 

tilbyde den nødvendige adgang og besvare spørgsmål. Anderledes forholdte det sig 

med adgang til politiet. Efter flere fejlslagne forsøg i begyndelsen af projektet med at 

opnå adgang til politikredsene, blev der rettet henvendelse til en her anonymiseret 

person ved politiet, som indvilligede i at hjælpe med at finde veje ind i politiet og 
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Rigspolitiet. Vedkommende var behjælpelig med at udpege personer, der eventuelt 

ville være mere villige til at åbne døre og tillod, at jeg kunne bruge hans/hendes navn 

som reference under den forudsætning, at jeg ikke beskrev vores relation som ”et 

officielt samarbejde”. Vedkommendes kendskab til politiet og navn viste sig at være 

uundværlige ressourcer, idet de blev brugt til at opnå adgang til efterforskere i en stor 

politikreds, til flere efterforskningsledere og til interviews med den ansvarlige 

politikommissær ved Rigspolitiet om DNA-registret. Imidlertid kunne han/hun ikke 

selv garantere adgang, men kun øge chancerne for succes. Således lukkede nogle døre 

sig under forløbet. Først og fremmest kunne der ikke opnås adgang til arbejdet i 

Rigspolitiets kriminaltekniske centre. Med henblik på at navigere omkring dette hul i 

empirien tog jeg kontakt til en nyligt pensioneret kriminaltekniker, som i stedet for 

blev interviewet. Kriminalteknikeren blev fundet, da han nyligt havde udgivet bogen 

Fældende beviser – en kriminaltekniker fortæller (Brockmann 2009), som blev spottet 

under et besøg på Rigspolitiets DNA-sektion, hvor den blev solgt i receptionen. En 

anden dør der lukkede sig var adgangen til at observere Rigspolitiets DNA-sektions 

medarbejdere og deres arbejde med DNA-registrets søgemaskine. Fra tidligere at have 

haft adgang blev muligheden for yderligere observationer nu lukket med henvisning 

til, at man var i færd med at skifte søgemaskine til CODIS 7, som er udviklet af det 

amerikanske forbundspoliti (FBI). ”Og det får du aldrig adgang til under nogen 

omstændigheder”, fik jeg at vide af den ansvarlige politikommissær, som dog var 

imødekommende i forhold til at besvare spørgsmål både i formelle interviews og en 

opfølgende mail-korrespondance. Med henblik på at udvide min viden om systemet og 

brugen heraf har jeg dertil orienteret mig i rapporter fra European Network of Forensic 

Science Institutes (ENFSI 2009-2014), hvis anbefalinger DNA-sektionen følger, ifølge 

selvsamme politikommissær.  

 

At følge situerede praksisser  

Afhandlingens forståelse af politiets praksis med DNA kan betragtes, som en bricolage 

af interviews, observationer, tekstkilder, fortløbende samtaler og mailkorrespondancer. 

Igennem disse teknikker er der blevet søgt en forståelse af, hvad DNA-profilen er, 

hvad der gør den til et stærkt redskab til efterforskning og overvågning, samt hvordan 

politiet organiserer sig omkring denne på forskellig vis. I denne søgen kan det, der er 
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blevet fulgt, snarere betragtes som situerede praksisser omkring DNA-profiler end 

specifikke DNA-profiler. Der er åbenlyse årsager til dette valg. Først og fremmest vil 

det at følge en eller flere specifikke DNA-profiler være praktisk umuligt, da de findes i 

flere forskellige udgaver placeret på Retsgenetisk Afdeling, DNA-sektionen og 

eventuelt i politikredsene på samme tid. Dertil er tidspunkterne for, hvornår de 

håndteres mere eller mindre tilfældige. Det er usikkert, hvornår politiet eller andre er i 

stand til at finde DNA-spor. Det er usikkert om/hvornår retsgenetikerne er i stand til at 

udlede en brugbar DNA-profil. Og ikke mindst er det usikkert om/hvornår profilerne 

vil give et hit i DNA-registret. Af disse årsager er der blevet fokuseret på arbejdet og 

netværkene omkring DNA-profiler i en mere generel forstand. Dette svarer også til de 

måder hvorpå Bruno Latour og Emilie Hermant (2006), samt Christopher Gad og Peter 

Lauritsen (2009) har foretaget empiriske undersøgelser ud fra ANT og oligoptikonet.     

 

Empiri og indsamlingsteknikker  

Med henblik på at forstå de omtalte situerede praksisser er der gjort brug af forskellige 

teknikker til indsamling af empiri. Der er foretaget semistrukturerede interviews 

(Patton 1990; Kvale & Brinkmann 2009) med blandt andre fire efterforskere, tre 

efterforskningsledere, en politikommissær fra Rigspolitiet, viceafdelingslederen og 

medarbejdere fra Retsgenetisk Afdeling, en retsmediciner, samt en pensioneret 

kriminaltekniker. Alt i alt trækker afhandlingen på 22 formelle interviews, som har 

varet 19 timer til sammen. Fælles for disse interviews er, at der er blevet gjort brug af 

interviewguides, som er blevet sendt i forvejen med henblik på at afmystificere mit 

projekt om ”overvågning og DNA” og tillade interviewpersonerne at forberede sig. 

Disse interviewguides har været skræddersyede til de specifikke individer, idet der har 

været fokus på deres situerede virkeligheder og roller i eller perspektiver på politiets 

arbejde med DNA. Interviewguidesene har dels indeholdt temaer og dels nogle 

specifikke spørgsmål, som jeg har fundet vigtige. I udformningen af interviewene har 

der været opmærksomhed på at få interviewpersonerne ’til at tale’. Herunder har der 

været fokus på teknikker til at strukturere interviews og stille åbne spørgsmål (Patton 

1990; Kvale & Brinkmann 2009).  
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En anden metode, som er blevet benyttet er deltagerobservationer. Herunder 

indeholder det empiriske materiale observationer på Rigspolitiets DNA-sektion, 

Retsgenetisk Afdeling og fra en af politiets gerningsstedsundersøgelser. Disse 

observationer har haft forskellig karakter og med forskellige grader af deltagelse. 

Fælles har været et fokus på arbejdet, herunder hvad de ved, gør, hvilke teknologier de 

har taget i brug og hvilke problemer de møder. Observationerne på Retsgenetisk 

Afdeling havde karakter af en fremvisning. Her blev jeg fulgt rundt af personalet i 

samme bevægelse som DNA-materialet bevæger sig igennem Retsgenetisk Afdeling, 

imens jeg fik forklaret de individuelle skridt i den samlede proces og fik lov til at stille 

nogle få spørgsmål til personalet i laboratorierne. På Rigspolitiets DNA-sektion fik jeg 

muligheden for at bevæge mig mere frit og at observere en dags arbejde. Igen fulgte 

jeg alle skridt i håndteringen af DNA-profiler fra de blev ført ind i DNA-registret og til 

de dannede hits, der skulle vurderes. Mest tid blev brugt side om side med den 

daværende leder af DNA-sektionen og en kriminalassistent. Her sad jeg ved siden af 

dem imens de arbejdede med at fortolke hits og oplærte mig i det softwareprogram, 

DNA2005, de på det tidspunkt benyttede til at styre DNA-registret. De forklarede hvad 

de så og tænkte og jeg stillede spørgsmål. Sidst har jeg været på patrulje med to 

politibetjente, hvor jeg blandt andet observerede en gerningsstedsundersøgelse ved et 

indbrud, hvor betjentene blandt andet ledte efter DNA-spor. Jeg blev iklædt en gul 

vest, hvorigennem det blev synligt, at jeg ikke selv var politibetjent. Observationen 

blev fulgt op af spørgsmål i de følgende timer i patruljebilen. 

Mindst lige så vigtigt for forståelsen, har været den løbende uformelle kontakt 

som er blevet opretholdt over mail-korrespondancer og telefonsamtaler med blandt 

andet viceafdelingslederen for Retsgenetisk Afdeling, politikommissæren fra 

Rigspolitiet og flere politibetjente, herunder især den ene af de to betjente fra 

deltagerobservationen. Igennem denne kontakt er der er opnået svar på mange 

spørgsmål om specifikke detaljer. Sidst er der løbende blevet læst en række 

fortællinger, rapporter og analyser af dansk politis arbejde med DNA (f.eks. 

Brockmann 2009; Strand 2011; Dahl & Bolther 2012; Bach 2011; ENFSI 2009-2014; 

Hansen et al 2013).  
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Andre aktiviteter 

Foruden disse undersøgelser, hvor praksisserne omkring DNA-profilen er blevet fulgt 

fra gerningssted til efterforskernes kontormiljø, er der i forbindelse med afhandlingen 

også blevet foretaget en række interviews, som har haft til hensigt at belyse særlige 

problemstillinger og fylde forskellige huller i viden. Først og fremmest er to 

professorer i retsvidenskab blevet interviewet om DNA-profilen som bevis, 

overvågningsteknologi og om deres modstand imod denne. Dertil er en overlæge fra 

Statens Seruminstitut blevet interviewet om, hvad der opbevares af biologisk materiale 

og informationer i Den Neonatale Screenings Biobank, som også kaldes PKU-registret, 

idet det flere gange har været på tale i forbindelse med opbygningen af et 

befolkningsdækkende DNA-register. PKU-registret er et sundhedsregister med flere 

millioner blodprøver fra næsten alle nyfødte siden 1982, som er blevet lavet for at 

afsløre medfødte sygdomme. Derforuden er der blevet ført korrespondance med en 

fuldmægtig i Forsvarskommandoen om forsvarets planer om et DNA-register over de 

soldater, der drager i krig. Sidst er en ph.d.-studerende i matematik blevet interviewet 

om udregningen af DNA-profilers bevismæssige vægt.   

 

AVISARTIKELSTUDIE AF DNA-PROFILENS DANSKE HISTORIE 
Afhandlingens anden kvalitative undersøgelse er et større avisartikelstudie, som blev 

gennemført med henblik på at forstå DNA-profilens danske historie. Formålet med 

studiet var at gøre det muligt, i henhold til ANT, at følge translationerne af DNA-

profilen, politiets praksis omkring denne og særligt udviklingen af DNA-registret. 

Dette ambitiøse studie blev formet i begyndelsen af ph.d.-forløbet. Med udgangspunkt 

i viden om at dansk politi begyndte at bruge DNA-profiler i efterforskningsarbejde 

omkring 19899, blev der foretaget en fuldstændig søgning af Infomedias 

avisartikeldatabase, som strækker sig tilbage til 1990, på ordene ”DNA*”10 eller 

”genetisk fingeraftryk”11. Alle artikler, der var relevante i forhold til studiets formål, 

                                                 
9 Det præcise begyndelsespunkt for dansk politis brug af DNA-profiler er fortsat ukendt. Den tidligst 
kendte sag er en sag fra 1988, hvor en 64-årig kvinde bliver dræbt og hvor 26 mænd bliver bedt om at 
afgive blod til en DNA-prøve (se kapitel 5). 
10 Stjernen i ”DNA*” er en søgeteknik, der sikrer, at søgemaskinen inkluderer alle ord der starter med 
”DNA”, så som ”DNA-profil”, ”DNA-fingeraftryk” eller ”DNA-register”.  
11 Tilføjelsen af ”genetisk fingeraftryk” til søgningen er foretaget, da dette er et kendt øgenavn for DNA-
profilen.  
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blev kopieret ind i en serie af word-dokumenter og udsat for en ad hoc kodning (Kvale 

1994: 110), hvilket sammenlagt fylder omtrent 1650 normalsider. For at sikre et 

overblik og en kontinuerlig læsning af artiklerne er de ikke gemt hver for sig, men i 

større dokumenter der hver især samler alle relevante artikler år for år. Det er derfor 

ikke muligt at give et præcist antal af artikler i det indsamlede materiale, men det 

anslås til at være i omegnen af 2000. Kodningen af artiklerne var ikke fastsat fra start. 

Avisartikelstudiet begyndte som et forsøg på at skabe overblik ved at læse 

avisartiklerne og skrive noter om dem på en måde så det relevante i artiklerne blev 

trukket frem og så senere ville kunne findes (se figur 2).   

 

Figur 2: Screenshot fra tidlig del af avisartikelstudie, der viser hvordan der blev taget noter til avisartiklerne.  

 

Indtil studiet nåede 1994 fungerede denne metode fint. På dette tidspunkt begynder der 

dog at komme et stadigt større fokus på DNA i medierne. Det voksende materiale 

betød et skifte i metode, hvor artiklerne blev kopieret i deres helhed og kodet med 

farver. Herefter begynder avisartikelstudiet at se ud på nedenstående måde, hvor 

farvemarkeringer blev brugt til at etablere sammenhænge i materialet samtidig med, at 

der blev taget noter. I nedenstående eksempel viser den blågrønne farve, at der er tale 

om en bestemt ”videnskabelig udvikling”, den gule farve er en generel markør for 

”interessant”, hvilket i dette eksempel er et forslag om en mere aktiv brug af DNA-

profiler i asylsager, og den lilla farve markerer brugen af DNA-profiler i en 

efterforskning, som var relevant i forhold til ”udviklingen af DNA-registret”. 
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”Efterforskningssager” blev ellers kodet med rød, turkis blev brugt til at kode 

”modstand” og grøn blev brugt til at kode ”udviklinger i politiarbejde”. Formålet med 

disse koder var ikke at de objektivt skulle afgøre, hvad tekststykkerne handlede om, 

men at berige materialet således, at det gav mig nogle landmærker i materialet, som jeg 

kunne navigere ud fra når jeg igen skulle læse materialet med henblik på at danne 

analyser på baggrund heraf.     

 

Figur 3: Eksempel på farvekodning af (og noter til) avisartikler fra 1994 og frem 

   

Under indsamlingen og gennemlæsningen af materialet blev studiets fokus indsnævret, 

idet det blev tydeligt, at historien om DNA i dansk politiarbejde var for omfattende. 

Der blev truffet et valg om at stoppe processen med indsamling af avisartikler, der var 

nået til 2007, og fokusere på overvågningsaspektet i det eksisterende materiale. Med 

henblik på, at kunne foretage ANT-analyser af overvågningshistorie blev der fokuseret 

specifikt på historien om Rigspolitiets DNA-register og særligt på dets oprettelse i 

2000 og en stor udvidelse af DNA-registret i 2005. Dette gav et overblik over de to 

sammenhængende historier, og viste et klart eksempel på surveillance creep, som jeg 

var begyndt at interessere mig for (dette udfoldes i kapitel 7-9). Dette mere fokuserede 

empiriske arbejde betød, at det samme empiriske materiale om disse sager blev 
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gennemgået mange gange for at få et stærkt greb om historien. Fokusset betød 

samtidig ikke, at arbejdet med de omkringliggende år var spildt. Arbejdet med disse 

artikler betød en forståelse af, hvordan beslutninger truffet af den danske regering 

mange år tidligere fik konsekvenser for historien, samt hvordan DNA-teknologiens 

udvikling påvirkede politiets praksis med DNA. Imidlertid viste avisartikelstudiet 

også, at det ikke kunne stå alene. I stedet åbnede det op for yderligere dataindsamling. 

Via Statsbiblioteket blev der fremskaffet en række rapporter og dokumenter, der blev 

refereret til i avisartiklerne. Dertil var der behov for at undersøge dokumenter fra 

Folketingets Retsudvalg og udskrifter fra folketingsdebatter.  

Efterfølgende er der arbejdet i en stram kronologisk bevægelse fra avisartikler 

og ind og ud af rapporter og andre dokumenter, med henblik på at opnå en dyb 

forståelse af, hvordan DNA-registret og netværkene omkring det omdannes fra 1994, 

hvor DNA-registret blev nævnt første gang og til 2005, hvor udvidelsen af DNA-

registret fandt sted. I denne proces har der, ligesom i den etnografisk-inspirerede 

undersøgelse, ikke været fokus på at skulle kritisere udviklingen. I stedet for at ”læse 

imod” det empiriske materiale med henblik på at opdage og beskrive dystre 

udviklinger og skjulte betydninger, er der blevet ”læst med” det for at følge, hvad 

udsagnene og de ting teksterne refererer til gør, og hvordan de tages op og oversættes 

af andre, idet DNA-registret materialiserer sig og forandres (Jensen & Lauritsen 2005).   
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KAPITEL 3: ET GENETISK FINGERAFTRYK? POLITIETS 

BEGRÆNSEDE MEN FORANDERLIGE BLIK MED DNA-

PROFILER  

 

I de følgende fire kapitler bliver det analyseret, hvordan DNA-profiler indgår i dansk 

politiarbejde. Dette kapitel begynder med at besvare spørgsmålene: Hvad er en DNA-

profil? Og hvad kan dansk politi se med den? Spørgsmålene udspringer af, at der, 

jævnfør introduktionen, fortsat eksisterer to DNA-profiler i den offentlige debat om 

DNA-registrets omfang. Fortalere for udvidet registrering taler om det ufarlige 

”genetiske fingeraftryk”, som kun kan bruges til identifikation. Det følger heraf, at 

man kun har noget at frygte, hvis man har gjort noget kriminelt. Modstandere derimod 

omtaler DNA-profilen som en beholder med personlige informationer og giver udtryk 

for, at et befolkningsdækkende DNA-register vil føre til et overvågningssamfund. Med 

udgangspunkt i ANT og oligoptikonet tilbyder dette kapitel tre argumenter. Det første 

argument er, at vi bør forstå DNA-profiler med udgangspunkt i praksis. Dette følger af, 

at ANT bygger på den ide, at noget kun eksisterer i kraft af, at det ’gøres’ eller 

’performes’ af et netværk (Law 1999; Mol 2002). Kapitlet beskriver, hvordan arbejdet 

med DNA-profiler er distribueret over et stort netværk af delvist forbundne aktører 

bestående af de danske politikredse, Retsgenetisk Afdeling (RGA) og Rigspolitiets 

DNA-sektion. Det er en fælles bedrift at se noget med DNA-profiler. Hvad ses? Det 

andet argument er, at det, som ses med DNA-profilerne er oligoptisk i den forstand, at 

det er begrænset. Efterforskere i politikredsene såvel som personalet på DNA-

sektionen ser og læser DNA-profiler som simple rækker af tal, der er organiseret i 

seksten systemer, samt en kønsbestemmelse, som sammenlignes direkte. DNA-profiler 

praktiseres med andre ord af politiets aktører som ’genetiske fingeraftryk’. 

Afhandlingens tredje argument er imidlertid, at DNA-profilen ikke er et genetisk 

fingeraftryk, men at dette blot er den dominerende måde, hvormed DNA-profilen 

praktiseres. DNA-profilen kan også praktiseres på to andre måder, som information 

om familierelationer eller etnicitet. Disse findes også i dansk politiarbejde, om end de 

er sjældne. DNA-profilen er således ontologisk multipel (Mol 2002). Denne forståelse 

af DNA-profiler, som data der praktiseres og derfor ’ses’ forskelligt, tages op sidst i 
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kapitlet, hvor det argumenteres, at der heri ligger et teoretisk bidrag til en oligoptisk 

overvågningsforståelse, som kan udfoldes yderligere.        

 

EN TUR PÅ DNA-PROFILENS MÖBIUS-BÅND  
I dette afsnit bliver det beskrevet, hvordan DNA-profiler praktiseres af et omfattende 

netværk af distribuerede aktører, der må arbejde sammen for at noget kan ses med 

DNA-profiler. En måde at illustrere denne translationsproces, som en DNA-profil i 

bedste fald kan gennemleve, er som nedenstående Möbius-bånd (figur 4).12 Dette 

illustrerer, hvordan kropsmateriale fra danske politikredse omdannes til digitale 

repræsentationer af kendte og ukendte personer i form af individuelle DNA-profiler, 

som overvåges og forbindes i ”hits” via DNA-registrets søgemaskine, der sendes 

tilbage til politikredsene, hvor de får konsekvenser for de kropslige individer som 

DNA-profilerne repræsenterer. Det er et billede på den indsamling, analyse, 

sammenligning og kontrol af DNA-profiler der tilsammen udgør DNA-overvågning. 

Læseren bedes indprente denne model til hukommelsen. Det er første og eneste gang i 

afhandlingen, at vi ser ”DNA-overvågning”, som et samlet felt.     

 

Figur 4: DNA-overvågning som Möbius-bånd, der forbinder krop og DNA-profil 

 

 

                                                 
12 Et Möbius-bånd er et matematisk begreb for et objekt, der kun består af en flade og en kant. Denne 
ide om DNA-overvågning som Möbius-bånd er lånt fra Kirstie Ball (Ball 2009: 646), som taler om 
kroppens indre og ydre overflader, som mødes og afslører subjektet.  



Side | 65 
 

Indsamlingen af DNA 

Vi dykker nu ned til aktørerne i Möbius-båndet og starter med indsamlingen af DNA-

materiale i Danmarks tolv politikredse i venstre side af modellen. Som en integreret 

del af politiarbejde indsamler politibetjente, kriminalteknikere og retsmedicinere 

referenceprøver (mundskrab eller blodprøver) fra personer, der er implicerede i 

efterforskninger og biologiske spor fra gerningssteder, ofre og mistænkte. Hvem der 

indsamler DNA, afhænger af sagens type. I ikkepersonfarlige sager så som indbrud, 

hærværk og lignende er det betjente fra politiets beredskab, der rykker ud. Alle 

betjente modtager i dag undervisning i, hvordan de skal indsamle referenceprøver og 

spor til DNA-analyse, og prøvesæt til indsamling af DNA, er tilgængelige på alle 

politistationer. Personfarlige sager så som sædelighedsforbrydelser, brandstiftelse, 

røveri og drab varetages af efterforskningsafdelinger, som assisteres af særligt trænet 

kriminalteknisk personale fra landets tre regionale kriminaltekniske centre (KTC) og 

retsmedicinere fra landets tre retsmedicinske institutter.  

Brugbare DNA-spor findes i form af blod, hår, sæd, spyt, afføring og aftryk fra 

alt huden berører, og kan være afsat utallige steder. I ikkepersonfarlige sager leder 

politiet hovedsageligt kun efter spor afsat af gerningsmanden, imens DNA-spor fra 

ofre også kan være vigtigt bevismateriale i personfarlige sager.13 Herunder foretager 

retsmedicinere i visse tilfælde personundersøgelser af sigtede og ofre, hvor der blandt 

andet søges efter eventuelle DNA-spor fra modparten på vedkommendes krop eller tøj. 

Prøverne indsamles ved hjælp af de føromtalte DNA-sæt, der indeholder handsker, 

mundbind, vatpinde, en ampul med sterilt vand og et FTA-kort14, hvorpå der skrives 

forskellige informationer alt efter om DNA-prøven stammer fra et spor fra et 

gerningssted eller en kendt person (se figur 5). Hvis betjentene, kriminalteknikerne 

eller retsmedicinerne ikke ved, hvordan de skal tage en DNA-prøve fra en effekt på et 

gerningssted, så indsamles og indpakkes effekten, som undersøges på et 

kriminalteknisk center eller på Retsgenetisk Afdeling (se figur 6).   

                                                 
13 Der er utallige eksempler på at ofres DNA-spor har været ligeså vigtige som gerningsmandens. I 
Susan-sagen fra 1998, som nævnes flere gange i denne afhandling, fører blodspor fra en dræbt pige 
bogstavelig talt efterforskerne direkte hen til gerningsmandens dør. Et andet eksempel er Lundin-sagen 
fra 2000, hvor et enormt antal DNA-spor fra tre dræbte tegner et meget detaljeret billede, som 
efterforskerne sammen med kriminalteknikere bruger til at fortolke hændelsesforløbet (Brockmann 
2009).   
14 FTA står for “Fast Technology for Analysis of nucleic acids”. FTA-kortet indeholder en kemisk 
sammensætning, der bevarer det DNA-materiale der påføres det.   
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Omdannelsen af kroppe til tal  

Prøverne sendes til Rigspolitiets National Kriminalteknisk Center (NKC) i Vanløse, 

hvor de undersøges, føres ind i deres it-system og får et nummer, som bruges til at 

kontrollere den efterfølgende proces.   

Herfra sendes de til Retsgenetisk Afdeling (RGA), Retsmedicinsk Institut, 

Københavns Universitet der forestår skabelsen af alle DNA-profiler til danske 

myndigheder. På RGA, som er placeret i midten af Möbus-båndet, kontrolleres, at 

informationerne på FTA-kortene er korrekt udfyldt. Hvis de ikke er, afviser RGA, at 

analysere dem. Ellers føres informationer om prøverne ind i RGA’s it-system og 

analyseprocessen påbegyndes. Referenceprøver og spor analyseres i adskilte 

laboratorier. Her følger vi sporene, som er mest komplekse, da de er indsamlet udenfor 

kroppen, hvilket kan forstyrre DNA-analysen på forskellig vis (se kapitel 4).  

Figur 5: FTA-kort der viser hvilke informationer der følger med DNA-prøverne fra henholdsvis 
identificerede personer (venstre) og spor (højre) 
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Figur 6: Billede taget af et spor-laboratorium på Retsgenetisk Afdeling. En sort nederdel ligger på bordet og 
skal undersøges for sædrester. Billedet er taget udefra for at undgå forurening af laboratoriet. 

 

På sporlaboratoriet bestemmes sporets art ved at observere, hvordan det reagerer med 

bestemte kemikalier. Denne bestemmelse kan have afgørende betydning for sagens 

forløb, da der eksempelvis er stor forskel på, om det DNA der findes på et lagen fra en 

voldtægtssag stammer fra sæd eller spyt. Dernæst tages to prøver fra det samme spor, 

som sendes igennem hver sit sæt af laboratorier, begyndende med et 

ekstraktionslaboratorie. I ekstraktionslaboratorierne gør laboranter brug af forskellige 

biokemiske metoder til at ’åbne’ de menneskelige kropsceller som er i sporet og som 

indeholder DNA-molekylerne. DNA’et skal først frigøres fra disse celler, før de kan 

analyseres. Dette opnår laboranterne ved at tilsætte bestemte mængder af bestemte 

kemikalier, som vurderes ud fra sporets tilstand, art og mængden af DNA som også 

måles. Her benyttes viden om, hvordan forskellige typer af kropsceller reagerer på de 

tilgængelige metoder. Er der eksempelvis tale om et blandingsspor med sædceller i 

vaginalceller fra en voldtægtssag, kan der udnyttes viden om, at sædceller er meget 
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mere modstandsdygtige. På ekstraktionslaboratoriet vil man derfor angribe 

blandingsprøven med kemikalier, der eliminerer vaginalcellerne og isolerer 

sædcellerne. Fra ekstraktionslaboratoriet sendes prøven med de blotlagte DNA-celler 

til et nyt laboratorie, der kaldes STR-laboratoriet. I STR-laboratoriet tilsættes prøven 

en mixtur og gennemgår en proces ved navn Polymerase Chain Reaction (PCR). 

Processen virker ved, at mixturen hæfter sig ved 16 bestemte områder på DNA’et. 

Disse områder udgør en meget lille del af det samlede DNA, som ikke berøres af den 

følgende proces. De udvalgte områder kaldes Short Tandem Repeats (STR) og er 

karakteriserede ved at de består af korte sekvenser af basepar, som gentager sig et antal 

gange og hvor antallet af gentagelser varierer fra person til person. Antallet af 

gentagelser giver DNA-profilens tal, der også kaldes alleler eller faktorer. De udvalgte 

sekvenser kopieres igen og igen ved hjælp af et specielt enzym (polymerase) og en 

kompleks cyklus af opvarmning og afkøling. For hver cyklus fordobles antallet af 

DNA-stykker fra de udvalgte områder og processen gentages indtil der er millioner af 

kopier. Heraf betegnelsen af processen som en ”kædereaktion” (chain reaction). 

Efterfølgende måles antallet af gange sekvenserne gentager sig (hvilket giver DNA-

profilens faktorer) ved en teknik der kaldes elektroforese. Ved elektroforese placeres 

det opformerede DNA-materiale i en gel, som der sættes strøm til og som observeres 

med en laser. DNA-materialet er negativt ladet og vil derfor bevæge sig i den 

strømsatte gel, men modstanden i gelen gør, at større DNA-stykker bevæger sig 

langsommere og omvendt. Når DNA-stykkerne kommer til det punkt som laseren 

peger på, kan den måle de opformerede stykker i kraft af, at der er så mange af dem. 

Og fra hastigheden af DNA-stykkerne udledes deres størrelse og dermed DNA-

profilens faktorer. Resultatet af denne proces er et elektroferogram (se figur 7), der 

viser laserens målinger som en række toppe i DNA-profilens systemer.  
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Figur 7: Udsnit af to af en DNA-profils seksten talsystemer. Udsnittet er taget fra en profil tilsendt af 
Retsgenetisk Afdeling (Viceafdelingsleder, Retsgenetisk Afdeling, korrespondance)  

 

Her ses DNA-profilen for første gang i rådata. I ovenstående udsnit af to af en DNA-

profils seksten systemer ses, at det pågældende individ vil have en DNA-profil, der vil 

blive læst som ”13, 15” i DNA-system D10S1248 og ”16, 17” i DNA-system vWA. 

Disse fire tal i de to DNA-systemer vil, foruden kønsbestemmelsen, udgøre en 

ottendedel af en samlet DNA-profil. Dertil indeholder elektroferogrammet andre 

informationer i form af højden på toppene og andet som retsgenetikerne bruger til at 

vurdere, hvilken person faktorerne stammer fra, hvis der er tale om et DNA-spor med 

DNA fra flere personer, samt om toppene er et resultat af personens faktiske DNA, 

eller om det er udtryk for, at der er sket en fejl i processen.   

 

Registrering, overvågning og hits  

Kun såfremt Retsgenetisk Afdeling får den samme DNA-profil fra begge prøver 

rapporteres DNA-profilen til Rigspolitiets DNA-sektion, som er placeret i højre side af 

Möbius-båndet (figur 4). Før DNA-profilen sendes til DNA-sektionen ’renses’ DNA-

profilen for rådata i den forstand, at politiet kun får DNA-profilens tal og ikke grafen 

og de andre data om DNA-profilen. Disse opbevares på Retsgenetisk Afdeling til 

senere kontrol. DNA-profilerne kan således findes i to registre. På Retsgenetisk 

Afdeling må de dog ikke søge i profilerne, og de er ikke gemt i et søgbart format 

(Viceafdelingsleder, Retsgenetisk Afdeling, interview). Dernæst destrueres det 
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biologiske materiale sammen med andet hospitalsaffald, medmindre der er grund til at 

opbevare dem. 

På Rigspolitiets DNA-sektion registreres DNA-profilerne i et digitalt register 

og de printes ud til et manualt papirbaseret DNA-register, som skal spejle det digitale 

(DNA-sektionen, observation). Begge registre er inddelt i en persondel og en spordel, 

som er underlagt forskellige lovreguleringer. DNA-sektionen må ikke opbevare alle 

DNA-profiler, der bliver lavet i forbindelse med politiarbejde. I registrets spordel må 

de optage sporprofiler, der er dannet på baggrund af biologisk materiale, fundet på 

gerningssteder eller på effekter, personer eller steder med tilknytning til en 

forbrydelse.15 Sporprofiler, som er af meget dårlig kvalitet bliver ikke registreret, fordi 

de konsistent forårsager støj i DNA-registret i form af en masse falske hits. 

Sporprofilerne slettes når de identificeres, eller når de ikke længere har politimæssig 

betydning f.eks. når sagerne forældes. Personprofilerne er væsentligt strengere 

reguleret. For at DNA-sektionen må registrere personprofiler skal personen være sigtet 

eller dømt for en forbrydelse med mindst halvandet års fængselsstraf. Dømte personer 

registreres indtil de fylder 80 år eller senest to år efter de er afgået ved døden. 

Ikkedømte skal slettes senest 10 år efter frifindelse eller tiltalen er blevet frafaldet.16  

Natten efter profiler bliver uploadet til DNA-registret foretager en DNA-

registrets håndteringssoftware, CODIS, en automatisk søgning, hvor de nye profiler 

bliver sammenlignet med hele registret. Når DNA-sektionens medarbejdere dagen 

efter møder på arbejde, venter resultaterne af CODIS’ arbejde i form af en række hits 

imellem spor- og personprofiler som er meget ens. Det er på dette tidspunkt i hele 

processen, at overvågningsaspektet træder klarest frem, fordi vi normalt forbinder 

overvågning med synliggørelsen (se kapitel 6). Det er her, at nye mistænkelige 

relationer imellem (formodet) kriminelle og gerningssteder opstår igennem 

                                                 
15 Jf. Lov nr. 369 af 24/05/2005 – ”Lov om ændring af lov om oprettelse af et centralt  
dna-profilregister og retsplejeloven”. 
16 Jf. Lov nr. 405 af 21/04/2010 – ” Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register”. Denne 
sletteregel var en del af den oprindelige lov om DNA-registrering fra 2000 (se kapitel 8), men blev 
fjernet under udvidelsen af loven i 2005 (se kapitel 9). Imidlertid resulterede en dom ved Den 
Europæiske Menneskeretsdomstol i 2008 i at det blev ulovligt, at opbevare DNA-profiler fra personer 
der ikke er dømt for kriminalitet uden tidsbegrænsning, hvilket resulterede i at slettereglen blev 
genindført. Dette er nu blevet et problem for Rigspolitiet fordi de ikke har fået lavet en automatisk 
slettefunktion til DNA-registret. Derfor har man ikke overblik og kan ikke garantere, at de profiler der 
skal slettes ifølge loven rent faktisk bliver slettet (se Information 28.02.2015).    
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talrækkerne i DNA-profilerne. Det er her, der sker det daglige digitale forhør af DNA-

profilerne, som blev beskrevet i introduktionen. 

 

Vejen tilbage til politikredsene 

Med de hits der accepteres opstår en ny forbindelse imellem personer, der har været i 

politiets søgelys og en endnu uopklaret gerning. Disse hits begynder derefter igen at 

bevæge sig mod politikredsene i den venstre side af Möbius-båndet. Hitsene sendes 

først tilbage til RGA, der kontrollerer dem og laver en udregning – en likelihood ratio 

– på, hvor høj sandsynlighed der er for, at en tilfældig anden dansker end den mand, 

som hittet peger på, kunne have afsat det pågældende spor. Denne udregning foretages 

med hjælp fra en referencedatabase med DNA-profiler fra over 50.000 danskere 

(Tvedebrink 2010: 52). Informationerne samles i en hit-erklæring, som sendes tilbage 

til den eller de relevante politikredse, hvor hittet efterforskes.  

Samlet er der altså tale om et omfattende og fladt netværk af forskelligt 

situerede og delvist forbundne aktører, der må arbejde sammen for at noget kan ses 

med DNA-profiler.  Spørgsmålet er dernæst: Hvad er det der ses? Det næste afsnit 

beskriver med oligoptikonet som begreb, hvordan aktørerne fra DNA-sektionen til 

Retsgenetisk Afdeling til de danske politikredse ser lidt, men godt med DNA-profiler. 

De ser og praktiserer DNA-profiler som ”genetiske fingeraftryk”, idet de foretager 

hurtige og direkte sammenligninger af profilerne.   

 

BEGRÆNSEDE OG OVERLAPPENDE BLIKKE  
Hvad er DNA-profiler og hvad kan politiet se med dem? Ifølge ANTs 

netværksontologi er al eksistens relationel. Vi bør derfor ikke prøve at forstå, hvad en 

DNA-profil er fra et universalistisk view-from-nowhere, men derimod undersøge 

nærmere, hvordan DNA-profiler praktiseres af situerede aktører og hvilket blik der 

resulterer fra disse praksisser. Dette er arbejdsopgaven i dette hovedafsnit. Med 

udgangspunkt i oligoptikonet bliver det beskrevet, hvordan politi, rigspoliti og 

retsgenetikere i fællesskab praktiserer DNA-profiler som ”genetiske fingeraftryk” og 

derigennem opnår nogle begrænsede og overlappende, men også forskellige blikke. 
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Først påpeges, hvordan vi i ovenstående har set en translation af krop til tal og hvor 

meget vi derved mister af information men opnår i koordinationsevne. Dernæst 

besøges DNA-sektionen, RGA og politikredsene igen for nærmere at forstå de 

oligoptiske praksisser/blikke.   

 

Informationstabet, der tillader os at se og koordinere  

Som Bruno Latour og Emilie Hermant demonstrerer flere gange i Paris: Invisible City, 

er der en forbindelse imellem at se noget godt og at se begrænset. I kapitel 1 blev der 

refereret til Latour og Hermants (2006: 26-28) analyse af kontrolrummet på 

vandværket, hvor operatørerne er i stand til at koordinere et stort og komplekst 

netværk af vandrør under Paris, fordi de er blinde i forhold til det meste af det der 

foregår. De kan styre vandforsyningen igennem tusinder af distribuerede sensorer, der 

måler vandets kvalitet og presset i over atten tusinde kilometer rør, men kun fordi de 

først tillader at miste kontakten med al vandet og langt det meste af informationen deri. 

Overblikket er totalt, men begrænser sig til en helt specifik totalitet. Det samme er 

tilfældet med DNA-profiler og overvågningen fra DNA-registret. Det politi og 

retsgenetikere ser med DNA-profilen, er en uhyre begrænset del af en persons 

ikkekodende DNA. Faktisk er det slet ikke DNA’et de ser og ikke engang en 

repræsentation af baseparene i DNA’et. Det der ses, er antallet af gange bestemte 

sekvenser af basepar gentages, hvilket opsummeres som heltal med højest en 

decimal.17 Men i kraft af dette tab af information dannes en simpel tal-profil, som er 

nem og hurtig at lave direkte sammenligninger med, for både mennesker og it-

systemer, og som er i stand til at forbinde kriminelle og deres spor på tværs af tid, sted 

og hvilket kropsvæv, de har efterladt. At praktisere DNA-profiler på denne måde – 

igennem direkte sammenligninger med henblik på identifikation – er ’at praktisere den 

som genetisk fingeraftryk’. Denne praksisform udgør den dominerende i dansk 

politiarbejde. I det følgende afsnit foretages en nærmere beskrivelse af hvordan politi, 

retsgenetikere og DNA-sektionen i fællesskab praktiserer DNA-profilen som genetisk 

fingeraftryk. Beskrivelsen starter med sidstnævnte.  

                                                 
17 Som regel er faktorerne i DNA-profilerne heltal. Den tekniske forklaring på decimalerne i nogle af 
DNA-profilernes faktorer er, at den sidste gentagelse af den sekvens der måles på ikke er fuldstændig.     
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Rigspolitiets DNA-register og det overfladiske hit-blik 

Ved udgangen af marts 2014 indeholdt Rigspolitiets DNA-register 99.450 

personprofiler og 47.314 sporprofiler (Politikommissær, NKC, korrespondance). Som 

beskrevet sammenligner en søgemaskine, CODIS, automatisk hele DNA-registret med 

nye person- og sporprofiler en gang dagligt før DNA-sektionens medarbejdere 

kommer på arbejde. DNA-profilerne ’overvåges’ således ikke hele tiden. Der er 

snarere en fast rytme eller puls i kontrollen af de registrerede, som dog kan suppleres 

med manuelle søgninger. Det er en begivenhed (se kapitel 6). Baseret på tusindevis af 

sammenligninger, der er usynlige for kriminalassistenterne giver registrets 

søgemaskine en lang række ”hit-forslag”, som tilgås i softwaren og som gennemgås et 

ad gangen. Dette arbejde består i at klikke på et hit i listen, hvorefter hittets DNA-

profiler bliver vist som simple talrækker i seksten DNA-systemer og 

kønsbestemmelsen. Derudover er nogle få andre oplysninger om politikreds og 

gerningstype tilgængelige via journalnumre, som er relevante i forhold til at vide, 

hvem der får brug for de hits, som registret producerer. Disse informationer er reelt set 

irrelevante for DNA-sektionens medarbejdere, hvis hovedopgave er at vurdere, om der 

er hit eller ej. De skal ikke bruge tid på at efterforske sagerne (Politikommissær, NKC, 

interview). Herunder er et eksempel på et udsnit af et hit imellem en person og en 

dårlig sporprofil, som DNA-registret kunne have foreslået.  

Personprofil        

TH01 FGA D2S441 D3S1358 D1S1656 D12S391 SE33 AMELGONIN 

6, 7 20, 23 10, 14 14, 16 11, 17.3 15, 17 21.2, 29 X,Y 

 

Sporprofil 

       

TH01 FGA D2S441 D3S1358 D1S1656 D12S391 SE33 AMELGONIN 

6, 7, (10)   8, 10, 14 15, 16 11, (17.3), 20 15, 17, 18  X,Y 

Figur 8: Illustration af et udsnit af hit-forslag imellem en personprofil og en dårlig sporprofil  
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Medarbejderne læser i løbet af få sekunder personprofilen ’ned i’ sporprofilen. Blikket 

strejfer ofte koderne der afslører gerningstypen og politikredsen, men bevæger sig 

hurtigt ned på den faktor i personprofilen, der er yderst til venstre og derfra ned i 

sporprofilen, hvor der ledes efter den samme faktor i det samme system. Findes den 

samme faktor eller et tomt system bevæger blikket sig med læseretningen indtil alle 

faktorerne i personprofilen er fundet i sporprofilen, hvorefter hittet accepteres og 

sendes videre eller der er fundet et mismatch, hvorefter hittet afvises. I ovenstående 

eksempel vil en kriminalassistent på DNA-sektionen på få sekunder læse ”6-6, 7-7, 20-

tom, 23-tom, 10-10, 14-14, 14-mismatch” og afvise hittet, da der mangler en faktor i 

sporprofilen i DNA-system D3S1358. Afvises et hit ses det ikke igen, medmindre der 

foretages manuelle søgninger på det. Accepteres det, skal det godkendes af en anden 

kriminalassistent før det sendes til kontrol på Retsgenetisk Afdeling. I begge tilfælde 

er hittet hurtigt blevet klassificeret og er ude af DNA-sektionens medarbejderes syns- 

og arbejdsfelt. Der åbnes derefter et nyt hit, der ligeledes behandles på få sekunder 

(DNA-sektionen, observation). Blikket med DNA-registret er således oligoptisk i den 

forstand, at medarbejderne på Rigspolitiets DNA-sektion har ikke overblik eller 

kontrol over de registrerede personer, men må forholde sig til de hits som DNA-

registret foreslår for dem (se også kapitel 6). De ser hverken DNA, personer eller 

sagsakter, men rækker af tal som repræsenterer deres ”genetiske fingeraftryk”. Disse 

genetiske fingeraftryk indeholder ikke personlig information, som er tilgængelig for 

medarbejderne og som kunne være interessante at dvæle ved. Vurderingen af DNA-

registrets hitforslag er derfor meget kortvarig og overfladisk, idet medarbejderne i 

løbet af få sekunder har afvist eller sendt hittet videre til Retsgenetisk Afdeling og 

politikredsene til kontrol og efterforskning. Det myopiske blik er dog særdeles 

effektivt, idet det formår at skabe mange nye relationer imellem sigtede og 

gerningssteder i løbet af en dag. Som eksempel resulterede arbejdet med DNA-

registret fra 3442 hits i perioden fra juni 2013 til november 2014 (ENFSI 2014; ENFSI 

2014b).18 Til trods for, at det ser rent numerisk ud, ligger der dog en situeret viden 

(Haraway 1988; Gad & Lauritsen 2009) til grund for læsningen af tallene, som kan få 

en kriminalassistent til at tøve med at afvise ovenstående hit.     

                                                 
18 Der mindes her om, at Rigspolitiet ikke længere oplyser antallet af hits, hvorfor der benyttes tal fra 
ENFSIs rapporter, hvor de hvert halve år laver et review over alle DNA-registre i EU.   
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Mange af de hit-forslag der møder kriminalassistenterne afvises. Hvorfor kan 

søgemaskinen ikke se, at de ikke passer? Der er tale om en simpel sammenligning af 

tal. Så hvorfor er der overhovedet brug for menneskelige øjne? Jeg får forklaret, at 

DNA-registrets søgemaskine er ’løst sat op’ i den forstand, at imens den leder efter 

DNA-profiler, hvor den profil med færrest faktorer passer fuldstændigt ned i den 

anden, så frasorterer den ikke alle de delvise hits (Vicekriminalkommissær, DNA-

sektionen, korrespondance). Dens søgemodus kaldes moderate-stringency, hvilket 

betyder at den medtager delvise hits, hvor der mangler enkelte faktorer. DNA-

sektionen følger med denne søgemodus en anbefaling fra DNA-arbejdsgruppen under 

European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), som har lavet anbefalingen 

fordi der er en række omstændigheder, som kan forstyrre eller slette dele af DNA-

profilerne fra biologiske spor, da de indsamles udenfor kroppen, hvor de udsættes for 

bakterier, fugt, sollys og samfundets kemikalier. Dette kan resultere i at PCR-

reaktionerne på Retsgenetisk Afdeling påvirkes så DNA-profilerne kommer til at 

mangle faktorer eller indeholde ekstra falske faktorer (se kapitel 4). Disse forhold 

betyder, at hvis CODIS sættes op sådan, at alle faktorer skal passe sammen, så 

risikerer DNA-sektionen at overse faktiske hits:            

”DNA-profiles produced from low levels of DNA, either by the standard 
number or an enhanced number of PCR-cycles or by signal enhancing 
techniques like increased injection settings or post-PCR clean-up, can contain 
allele drop-ins and allele drop-outs even if a consensus profile is produced from 
repeated determinations. Hence they may never cause matches when included in 
a DNA-database if all alleles are required to match.” (ENFSI 2014: 11-12)  

 

Konsekvensen af DNA-materialets skrøbelighed og opsætningen af søgemaskinen er, 

at de menneskelige øjne på hitsene er nødvendige. Med ANT kan vi sige at denne 

viden om DNA-analyser er ’skrevet ind’ (f.eks. Latour 1992; Law 2002) i 

søgemaskinen og i kriminalassistenternes arbejde. Herunder sætter det krav til, at 

kriminalassistenterne skal have blik for dette når de afviser de hitforslag som 

søgemaskinen giver, og have en fornemmelse af om mismatches er resultatet af reelle 

forskelle i DNA-profiler eller fejl i DNA-analysen. I resultatet fra før kunne det 

betyde, at kriminalassistenten alligevel ville læse videre i de resterende ni DNA-

systemer og alligevel acceptere hittet, hvis han opdager, at der kun er én manglende 
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faktor, som kunne være til stede i elektroferogrammerne på Retsgenetisk Afdeling eller 

hvis manglende tilstedeværelse kunne forklares på anden vis.  

Arbejdet kompliceres af søgningernes moderate stringens. På den anden side 

simplificeres det af, hvilke hits der accepteres. Søgningen foretages kun som en direkte 

sammenligning af DNA-profiler fra personer og spor, imens spor ikke længere søges 

automatisk op imod spor. Tidligere så politiet og DNA-sektionen spor-spor-hits, som 

værdifulde, fordi de forbandt sager og dermed informationer i sagsakterne for dem. 

Det var også som følge af et spor-spor-hit, at Amagermanden blev afsløret (se kapitel 

6). Imidlertid har DNA-sektionen i senere år begrænset søgningerne til kun at omfatte 

person-spor-hits:  

”Hvis du forestiller dig det med at man søger spor op imod spor. Det gør man 
ikke. Fordi et spor. Hvad er et spor? Altså det her emne havde været så nemt 
hvis man nu siger at alting er fuldstændigt rent. Vi arbejder med en masse 
blandingsprofiler i det her. Blandingsprofilerne gør, at man har et materiale, der 
kan stamme fra flere personer og af meget forskellig kvalitet. Derfor altså hvis 
man forestiller sig at vi tog alle de der spor og søgte op imod hinanden så ville 
vi bare få en stor grå masse. Ikke noget klart billede […] det materiale vi får, det 
er simpelthen så ringe … vi kan ikke bruge det outcome på spor. Det giver så 
store mængder materiale.” (Politikommissær, NKC, interview)  

 

Det Politikommissæren her refererer til er, at spor-spor-hits meget ofte viser sig at 

være ’falske positive’ – særligt i kraft af den moderate søgestringens. Spor-profilerne 

er ofte blandingsprofiler med DNA fra flere personer, og indeholder derfor mange flere 

faktorer i hvert system. Dertil indeholder sporprofilerne ofte tomme systemer, da de er 

lavet på et DNA-materiale, der har været nedbrudt eller som har indeholdt stoffer, der 

har hæmmet DNA-analysen på Retsgenetisk Afdeling. Med den store vækst i DNA-

registret har man derfor valgt at begrænse informationsstøjen ved at frasortere spor-

spor-søgninger.    

Vi får samlet en fornemmelse af den situerede overvågning af de DNA-

registrerede fra DNA-sektionen, som indeholder alle de oligoptiske elementer. De er 

kun er i stand til at se noget relevant, når der kommer nye profiler fra netværket. 

Blikket er begrænset til sammenligning af genetiske fingeraftryk imellem sporprofiler 

og personprofiler og blikket forstyrres af sporprofilernes meget ringe kvalitet. 
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Samtidig involverer sammenligningerne situeret viden i forhold til de delvise hits. Vi 

møder således ikke det panoptiske blik, og der er ikke flere personfølsomme 

oplysninger her end andre steder hos politiet. Det er endda meget svært at forestille sig, 

hvordan kriminalassistenterne skal kunne misbruge DNA-registret, som det er nu, da 

alle hits efterfølgende skal kontrolleres på RGA. Spørgsmålet der følger er: Kan de se 

mere i DNA-profilerne?       

 

Rapportgruppen og det videnskabelige blik  

På Retsgenetisk Afdeling modtages hits fra DNA-sektionen til kontrol. Under denne 

kontrol ’åbnes DNA-profilerne op’. Retsgenetikerne ser og undersøger DNA-

profilerne som processer. Arbejdet med at kontrollere og vurdere disse udføres af en 

gruppe af medarbejdere, der refereres til som rapportgruppen. De er erfarne 

retsgenetikere, som har kendskab til alle de laboratorier, som omdanner det biologiske 

materiale til DNA-profiler (Retsgenetiker, Retsgenetisk Afdeling, samtaleinterview). 

Til trods for deres omfattende viden om DNA og deres fokus på specifikke profilers 

rådata, er retsgenetikerne, ligesom DNA-sektionens medarbejdere, ikke i stand til 

umiddelbart at læse personlig information ud af DNA-profilerne. En retsgenetiker 

nævner dog, som den eneste mulighed, at tre faktorer (i stedet for to eller en) i et 

bestemt DNA-system kan være udtryk for at en person har Downs Syndrom, ”fordi de 

har tre kopier af kromosom 21” (Retsgenetisk Afdeling, STR-laboratorie, observation). 

I rapportgruppen undersøges hittet ved at se på alle mulige fejlkilder, som kan give en 

anden forklaring på hittet, end at den pågældende person har afsat sporet. Vi kan sige, 

at der arbejdes med at falsificere det. Elektroferogrammerne, som profilerne stammer 

fra, undersøges med henblik på, at se om de hits, som ser åbenlyse ud på DNA-

sektionen, faktisk er tilfældige. Vurderingen af om et hit er tilfældigt, sker ved at 

undersøge elektroferogrammernes toppe, og hvordan de relaterer sig til hinanden. 

DNA i blandingsprofiler fra to personer kan eksempelvis have et sæt af høje toppe og 

et sæt lave toppe, hvilket vil indikere hvem de forskellige faktorer i blandingsprofilen 

stammer fra. Er de toppe i sporprofilen, som skal korrespondere med personprofilens 

(referenceprøvens), af forskellig højde, kan der være tale om et tilfældigt hit (se figur 

9; Viceafdelingsleder, RGA, interview). At læse disse toppe er dog ikke en eksakt 

videnskab, men kræver et trænet blik og en forståelse for, hvordan forskellige stoffer 
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fra omgivelserne hvor prøven er blevet indsamlet kan påvirke analyseprocesserne og 

hvordan DNA fra forskellige personer repræsenteres i blandingsprofiler. Baseret på 

toppenes form skal det også vurderes, om der er tale om ’artefakter’; udslag der ikke 

har noget at gøre med den menneskelige profil. Sådanne artefakter kan blandt andet 

forekomme i prøver med for lidt DNA. Det er her rapportgruppens erfaring spiller ind. 

 

Figur 9: Illustration af tilfældigt hit baseret på rapport af ENFSI (2014: 15). Illustrationen viser hvordan de 
første fire toppe i referenceprøven passer med toppe af to forskellige højder i blandingsprofilen.    

Foruden dette check af rådata undersøger rapportgruppen også om prøverne kan være 

kommet i kontakt med hinanden på Retsgenetisk Afdeling. Kontrollen sker igennem en 

undersøgelse af hvor, hvornår og med hvilket udstyr profilerne blev skabt, som bliver 

registreret for hver eneste profil der skabes på Retsgenetisk Afdeling. Er der sket fejl, 

skal det rapporteres. Hvis der ikke ses nogen fejl, skal der dernæst ske en 

videnskabelig vurdering af hittet, som kendes som en likelihood ratio eller likelihood-

kvotient, hvilket kan oversættes til ”sandsynlighedsforhold”. Denne er nødvendig for at 

guide politi og resten af retssystemet i, hvordan de skal forholde sig til hittet. Den 

udtrykker den bedste videnskabelige vurdering af hvor mange gange mere sandsynligt 

det er, at finde sporets DNA-profil, hvis DNA-sporet faktisk stammer fra den person, 

det matcher, i forhold til at finde den samme DNA-profil, hvis sporet stammer fra en 

tilfældig anden person i den danske befolkning. Til denne udregning bruges viden om, 

hvor hyppigt DNA-profilernes forskellige faktorer optræder i den danske befolkning, 

hvilket er blevet regnet ud baseret på en referencedatabase med over 50.000 danskere 

(Tvedebrink 2010: 52). Udregningen giver ofte nogle utroværdige sandsynligheder, 

idet den fortæller, at der er flere milliarder gange højere sandsynlighed for, at sporet er 
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afsat af den kendte person i forhold til en tilfældig dansker. På Retsgenetisk Afdeling 

sættes den højeste likelihood-kvotient derfor til 1:1.000.000, hvilket er væsentligt 

lavere end grænsen i lande som England og USA. På Retsgenetisk Afdeling frygter 

man dog, at for høje likelihood-kvotienter kan misforstås som et direkte udtryk for 

skyld og dermed usynliggøre de fejl, der kan være opstået i processen:  

”Så hvis vi siger, at det her resultat taler med en sandsynlighed på tre milliarder 
til en for et eller andet, så er vores fortolkning af det, at herunder ligger også at 
risikoen for, at tage fejl er mindre end en ud af tre milliarder, og det er ikke 
sandt.” (Viceafdelingsleder, Retsgenetisk Afdeling, interview) 

 

Slutresultatet af rapportgruppens arbejde er en ”hiterklæring”, der sendes til DNA-

sektionen og den relevante politikreds, hvor efterforskere benytter den til at vurdere, 

om det er tilstrækkeligt bevismateriale til en anholdelse, og om det kan benyttes i 

retten.  

I rapportgruppen ser vi således en anden form for situeret arbejde med at pakke 

DNA-profilerne fra hits op, undersøge hvordan de er blevet skabt, give dem en 

videnskabelig vurdering og blackboxe dem igen. Det er et videnskabeligt blik, der 

rettes mod dannelsen af den enkelte profil. Blikket skal sikre mod, at der sker 

justitsmord på baggrund af fejl lavet på Retsgenetisk Afdeling og som skal guide 

efterforskeres (og senere domstolenes) evaluering af hittets kvalitet. Dette check af det 

hit, der er blevet opdaget på DNA-sektionen er derfor vigtigt.  

 

Efterforskernes kontormiljø – hits i kontekst 

Vi skifter her sted til et andet led i netværket, hvor DNA-profiler praktiseres. Det er et 

af mange steder, hvor der modtages hits, efter de er blevet vurderet af Retsgenetisk 

Afdeling. Det er et kontormiljø for efterforskere i en afdeling for Personfarlig og IT-

kriminalitet i en stor politikreds. I afdelingen er der 21 politiassistenter, fire ledere og 

to kontorassistenter. Heraf er fire af politiassistenterne blevet interviewet om brugen af 

DNA-profiler i deres efterforskningsarbejde. Politiassistenterne har almindeligvis en 

politiuddannelse med nogle generelle kurser i efterforskning. De er ikke specialister, 

men skal kunne et bredt efterforskningshåndværk og tage sig af en bred vifte af sager 
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inklusiv vold, drab og drabsforsøg, røveri, sædelighedssager, børnepornografi og 

brand. I flere af disse sagstyper kan der ofte findes spor, som undersøges for DNA, 

dels på grund af, at de involverer kontakt imellem offer og gerningsmand, dels på 

grund af, at sporsøgning på gerningssteder og personundersøgelser af ofre og 

gerningsmænd foretages med omhu og teknologiske hjælpemidler af henholdsvis 

kriminalteknikere og retsmedicinere (se kapitel 5).  

Karakteristisk for efterforskernes arbejde med DNA er, at hits ikke længere 

bare er tal eller processer, men repræsenterer mennesker i form af ofre og (formodede) 

gerningsmænd, som sandsynligvis skal konfronteres. Dog er DNA-profiler her, til 

forskel fra DNA-sektionen og Retsgenetisk Afdeling, blot én type af bevismateriale 

blandt mange andre. Efterforskernes kontorer er knudepunkter, hvor mange forskellige 

typer bevismateriale mødes. En ufuldstændig liste over andre typer af information, 

som flyder ind og ud af efterforskernes kontorer er vidneudsagn, alibiafhøringer, 

fingeraftryk, informationer fra kriminalregistret, sålaftryk, optagelser fra 

overvågningskameraer, videodokumentation af gerningsstedet, ballistiske analyser, 

analyser af slagmærker, blodstænk, informationer fra CPR-registret, rum- og 

telefonaflytning, teleoplysninger og datakommunikation (Kragh 2013). Disse 

informationer indsamles, vurderes og samles af efterforskerne i samarbejde med 

kriminalteknikere, med henblik på, at skabe et så præcist billede af en specifik 

kriminel gerning, som ressourcerne tillader. I virvaret af informationer er det 

interessant, at politiassistenterne nedtoner den eksotiske rolle som DNA-profiler ofte 

spiler i medierne. Ifølge en politiassistent sker det eksempelvis sjældent i drabssager, 

at ’drabsmanden afsløres med DNA’. Han fortæller at ”det er ikke så mange drab, vi 

har, hvor vi ikke har en kendt gerningsmand” (Politiassistent, interview). Hovedparten 

af drab og sædelighedsforbrydelser sker ifølge politiassistenten indenfor en snæver 

kreds af familie, drikkelag, venner, og de er kendt i god tid, før sporene fra 

forbrydelsen er blevet analyseret, sammenlignet, kontrolleret og sendt tilbage til 

politikredsen. DNA-hits skal dermed ikke forstås som irrelevante, men kan tjene til at 

underbygge eller underminere en anklage.19  

                                                 
19 Et vigtigt eksempel på at DNA har været med til at underminere en anklage, som politiassistenten 
også nævner, er ”Maria-sagen” fra 2010, hvor politiet havde anholdt en mand for at have misbrugt en 
20-årig ung kvinde seksuelt og dræbt hende nytårsnat. Manden udstilles gentagne gange på avisforsider 
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Hverken politiassistenterne eller de efterforskningsledere som er blevet 

interviewet, ser DNA-profiler som en særlig type bevis, der kan stå alene. Det er ikke 

tilstrækkeligt for politiassistenterne, at DNA-sektionen har fundet nogle DNA-profiler, 

der passer sammen og som Retsgenetisk Afdeling ikke har fundet videnskabelige 

problemer med. DNA-profilerne må forstås i den kontekst, som sporene er indsamlet i, 

og kombineres med en række andre informationer i sagen. Dette er tilfældet fordi 

sporprofilerne i sig selv kun fortæller, at man har sat et spor, hvilket ikke er det samme 

som at man har begået en gerning. For efterforskerne er DNA-profilen blot et genetisk 

fingeraftryk. Et hit giver en begrænset, men meget præcis information til 

efterforskerne, som forbinder en person til et gerningssted. Det fortæller, at der er 

fundet biologisk materiale under en gerningsstedsundersøgelse, der med høj 

sandsynlighed er afsat af en given person. Hvad dette betyder for sagen, må dog 

fortolkes ud fra, hvilket spor der er tale om, hvor sporet er fundet, om andre har haft 

adgang til den effekt som sporet er fundet på og sagens andre beviser. Der kan være 

mange gode grunde til at DNA-sporet kan være blevet afsat. Sædspor kan stamme fra 

almindeligt samleje og blodspor kan stamme fra uheld. Hudceller og hår spreder vi alle 

sammen i vores dagligdag. DNA-spor bliver derfor set som en indikation på 

tilstedeværelse og ikke et bevis på skyld. De kan ikke stå alene i retssystemet.20 Et 

eksempel på at der også indgår DNA-spor i efterforskningsarbejde, som har 

almindelige forklaringer, er fra en voldtægt af en ung kvinde i hendes lejlighed på 

Amagerkollegiet i 2005 (se kapitel 6). Som led i efterforskningen laves en DNA-

analyse af sædrester i lagnerne, som man finder ud af stammer fra kvindens bror, som 

hun har lånt sengetøjet af (Dahl og Bolther 2012: 44). Disse DNA-analyser, der peger 

på den forkerte, er ikke så usædvanlige, men vi hører af gode grunde sjældent om dem 

(se kapitel 4 for et andet interessant eksempel). Imidlertid indgår de som en del af 

                                                                                                                                             
som skyldig, men efter 18 dage viser DNA-profiler, at den anholdte ikke kan være gerningsmanden, 
hvorefter han løslades (se Ekstra Bladet 04.01.2010; B.T. 20.01.2010). 
20 Landsretsdommer Ole Dybdahl (2009) beskriver, hvordan det danske retssystem vurderer DNA-
beviser i sager hvor de står alene. Herunder fortæller han om, hvordan politiet efter et postrøveri i 1998 
finder en elefanthue, som var anvendt ved et røveri begået af to bevæbnede personer. Fra elefanthuen får 
politiet en DNA-profil fra spyt og en anden plet, der viste en ”svag, ikke sikkert positiv reaktion”. Ti år 
senere hitter sporprofilen i DNA-registret med en personprofil fra en mand, der bliver dømt for trusler 
og overtrædelser af våbenloven. Retten konstaterer, at det er mandens hue på grund af DNA-profilen, 
men manden forklarer at huen er blevet brugt til motorcykelkørsel og at den har været opbevaret i et 
skur, hvor andre motorcyklister også har haft adgang til den. DNA-beviset er det eneste bevis i sagen og 
retten kan ikke afvise, at en anden person kan have båret huen ved røveriet og afsat den uidentificerede 
plet. Manden frifindes på denne baggrund.     
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politiassistenternes viden, hvilket giver dem en naturlig skepsis overfor DNA-hits, som 

også fremmes af, at DNA-profiler med nutidens analysemetoder, kan laves baseret på 

meget lidt biologisk materiale:   

Ask: ”Fordi PCR-reaktionen er kraftigere, så er man også mere påpasselig?”  

Politiassistent: ”Ja jeg er i hvert fald […] man skal ikke være så skråsikker tror 
jeg, fordi det kan jo godt være … altså hvis jeg siger farvel til dig nu, og du går 
over gaden og laver noget. Og hvis jeg er meget uheldig, så sidder min DNA 
der [peger på min hånd, red.]. Derfor er det træls at have sager hvor det kun er 
DNA-spor der er bevismateriale. Derfor skal vi stadig dyrke det andet meget.” 
(Politiassistent, interview)  

   

Politiassistentens er ikke den eneste, der ikke er ”skråsikker” omkring DNA-beviset. I 

afhandlingens empiri er der ingen tegn på det der er blevet kaldt ”tunnelsyn” omkring 

fortolkningen af DNA-beviser i politiarbejde (f.eks. McCartney 2006). I stedet 

stemmer attituden bedre overens med interviews fra et feltstudie hos østrigsk politi af 

Barbara Prainsack (2010), der beskriver, hvordan efterforskerne ikke er forblændede af 

”CSI-effekten”, hvilket refererer til den fiktion, at DNA-profiler er ufejlbarlige og 

udtrykker sand viden om en forbrydelse. I stedet er forståelsen: ”When you have a hit, 

this is when the real work starts” (Prainsack 2010: 163).       

  En sidste pointe, som afhandlingen vender tilbage til i kapitel 5 og 6 er, at 

kvaliteten af det blik, der kan skabes i en sag med DNA ikke er det samme for alle 

sagstyper. Mængden af DNA-profiler der kan indsamles fra både mistænkte og 

gerningssteder, og hvad politiet kan med dem forandrer sig med mængden af 

ressourcer, politiet bruger på en sag. I mindre sagsforhold er der få ressourcer til at 

finde og efterforske med DNA-profiler, imens der i særlige drabssager er nærmest 

”ubegrænsede ressourcer”, som en politiassistent udtrykker det (Politiassistent, 

interview). Dette resulterer i, at DNA-profiler nogle gange kommer til at spille en 

udvidet rolle i efterforskningsarbejde. Dette viser sig blandt andet som meget grundige 

kriminaltekniske undersøgelser af gerningssteder og DNA-massescreeninger, hvor 

politiet beder om DNA-profiler fra hele grupper af mistænkte.  
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In sum: Det genetiske fingeraftryk som distribueret, situeret og begrænset praksis 

Der sker noget interessant, når vi forsøger at følge DNA-profilen i et 

overvågningsperspektiv. Det der som helhed, jævnfør Möbius-båndet, fremstår som 

overvågning, bliver væk. Den er distribueret i situerede opgaver med at indsamle, 

analysere, sammenligne og kontrollere DNA, som er fordelt på forskellige 

institutioner. Og når overvågningsopgaven ikke er samlet et sted, oplever vi at 

overvågningen altid er andetsteds.  

Baseret på beskrivelserne af Retsgenetisk Afdeling, Rigspolitiets DNA-sektion 

og politiets efterforskere er det gjort klart, at arbejdet med DNA-profiler er oligoptisk 

snarere end panoptisk. Det udføres af et omfattende og fladt netværk af distribuerede 

mennesker og teknologier, der forlader sig på hinandens arbejde, og som hver især ser 

lidt men godt. DNA-profiler praktiseres i fællesskab som genetiske fingeraftryk, idet 

der arbejdes med at producere og fortolke ”hits”. Omvendt er der stor forskel på det 

hurtige overfladiske blik over mange DNA-hits på DNA-sektionen, den 

retsvidenskabelige undersøgelse af processerne bag DNA-profilerne og efterforskernes 

møjsommelige arbejde med at fortolke konteksten for specifikke DNA-spor og 

forbinde DNA-hits med andre informationer. Tilsammen synes de at have et panoptisk 

overblik over helheden af de registrerede i DNA-registret og detaljerne i sagsakterne, 

men den oligoptiske tænkning tillader os ikke at kollapse aktørerne på denne måde. 

Med nostalgien som følgesvend må vi fastholde de mangfoldige flade og delvise 

forbindelser imellem flere synscentre, og give slip på tårnets monisme. Ligeledes og 

ligeså interessant viser det næste hovedafsnit, at vi må opgive en forståelse af DNA-

profilen som en singulær størrelse, der blot er et ”genetisk fingeraftryk”.    

 

DNA-PROFILENS MULTIPLICITET 
DNA-profiler er ikke genetiske fingeraftryk. Det genetiske fingeraftryk er blot den 

dominerende måde, hvorpå DNA-profiler praktiseres i politiarbejde. Dette hovedafsnit 

beskriver, hvordan politiet i sjældne tilfælde formår at praktisere DNA-profiler på 

andre måder, som informationer om familierelationer eller etnicitet. Med Annemarie 

Mol (2002) kan vi sige, at DNA-profilen er multipel i den forstand, at den praktiseres 

på forskellige men overlappende måder. Dette sidste hovedafsnit i kapitlet udfolder 
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DNA-profilens multiplicitet og argumenterer, at multiplicitetsforståelsen er et 

væsentligt bidrag til en oligoptisk overvågningsforståelse, fordi den åbner op for en 

anden måde at tale om DNA-profilen og DNA-registret på, og fordi den i en mere 

generel forstand tilbyder en sensitivitet omkring forskellige måder, hvorpå 

overvågning praktiseres.      

 

Praktisering af DNA-profiler som information om familierelationer 

Den allerførste måde, hvorpå DNA-profilen blev anvendt var faktisk ikke som genetisk 

fingeraftryk i efterforskningen af kriminalitet, men som en teknologi til at afgøre en 

engelsk familiesammenføringssag i 1985.21 DNA-profiler kan bruges i 

familiesammenføringssager og faderskabssager fordi DNA er nedarvet ligeligt fra 

vores forældre. For hvert DNA-system har vi en eller to faktorer. Har vi kun en faktor i 

et af vores DNA-systemer vil denne også optræde i begge vores forældres DNA-profil 

i samme DNA-system. Er der to faktorer vil den ene faktor kunne findes i det 

tilsvarende DNA-system i vores fars DNA-profil, og den anden i vores mors. Dette 

system betyder, at søskende og halvsøskende med høj sandsynlighed også vil dele flere 

faktorer. De samme tal, der som samlet helhed kan praktiseres som ’fingeraftryk’, kan 

derfor også praktiseres som familierelationer. Denne praksisform forstås her som det 

andet aspekt af DNA-profilens ontologiske multiplicitet, hvor praktisering af DNA-

profilen som genetisk fingeraftryk er det første. Her følger vi denne anden praksis fra 

det danske retsvæsen generelt og ind i DNA-registret, hvor det også har betydning.   

Siden DNA-profiler bliver introduceret i det danske retsvæsen i 1989 har 

danske myndigheder benyttet dem til at undersøge slægtsskab i faderskabssager og 

familiesammenføringssager. I november 1989 bliver DNA-profiler brugt for første 

gang i en familiesammenføringssag til at sikre, at en tyrkisk familie kunne samles i 

                                                 
21 Den omtalte sag handler om en dreng ved navn Andrew Sarbah, som var født i England af ghanesiske 
forældre. Som fireårig bliver han taget med tilbage til Ghana af sin far, men ønsker som femtenårig at 
vende tilbage til sin mor i England. Her stoppes Andrew af de engelske immigrationsmyndighederne, 
der ikke anerkender hans pas, idet de mener, at det er forfalsket, og at Andrew faktisk er en af sine ikke-
engelsk-fødte fætre. Herfra begynder en lang retssag, hvor Alec Jeffreys, som året forinden har ledet det 
team der ’opdager’ DNA-profilen, involveres for at afgøre den retslige disput. Denne falder med 
Jeffreys resultater ud til familien Sarbahs fordel (Aronson 2007: 7-8). 
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Danmark (Berlingske Tidende 16.03.1990).22 I midten af 1990erne bliver familie-

aspektet af DNA-profiler dertil brugt af den danske regering til at indføre en 

obligatorisk DNA-kontrol af alle somaliske flygtninge, der ansøgte om 

familiesammenføring.23 På Retsgenetisk Afdeling findes et separat laboratorium, der 

foretager sådanne undersøgelser for statsforvaltningen og domstolene.  

I dansk politis efterforskningsarbejde praktiseres DNA-profiler dog sjældent 

som information om familierelationer. I visse tilfælde er viden om dette aspekt i DNA-

profiler blevet anvendt. Eksempelvis benyttede efterforskere denne viden i en sag om 

en nyfødt pige, som anden juledag i 2003 blev fundet død i en have i Vanløse. Hun var 

blevet efterladt og efter en længere frugtesløs efterforskning rettet mod at identificere 

gerningsmændene, tog politiet en DNA-profil fra pigen og lagde den i DNA-registret 

med håbet om, at den på sigt vil afsløre pigens forældre, hvis de bliver sigtet for anden 

kriminalitet (Ekstra Bladet 03.03.2004).     

En mere aktiv måde, hvorpå DNA-profiler er blevet praktiseret som 

information om familierelationer, er i en bestemt måde at søge i Rigspolitiets DNA-

register. I sidste hovedafsnit blev det beskrevet, at registrets søgemaskine praktiserer 

DNA-profiler som genetiske fingeraftryk ved at lede efter profiler der passer (næsten) 

fuldstændigt ned i andre. Disse søgninger betegnes som nævnt moderate-stringency 

searches. Foruden denne modus kan Rigspolitiet med CODIS-søgemaskinen også 

foretage low-stringency searches, hvor der ledes efter mindst et overlap imellem 

faktorerne i hvert DNA-system. Dette kaldes også familial searching (ENFSI 2014). I 

                                                 
22 Historien om DNA-profilens tidlige danske historie er i øvrigt meget turbulent, da den påvirkes af de 
retslige og videnskabelige opgør i England og USA om DNA-beviset, der kendes som ”the DNA wars” 
(Aronson 2007; Lynch et al 2008). Den første retssag i en kriminalsag med DNA-beviser i Danmark går 
i vasken og der sås tvivl om DNA-beviset i familiesammenføringssager. Myndighederne stopper således 
med at benytte DNA-beviset i en periode efter de er blevet indført.    
23 Anledningen til denne særligt fokuserede DNA-kontrol i somaliske familiesammenføringer var 
rapporter om at en gruppe af somaliere havde gennemskuet mulighederne i den danske 
udlændingelovgivning og opbygget ”et pyramide-system, hvor det på forhånd er aftalt, hvem en 
asylansøger skal have med til Danmark som familie” (Weekendavisen 27.12.1996). Kontrollen mødte 
kritik fra somaliske grupper, der følte sig dæmoniseret og som blandt andet påpegede, at de var på flugt 
fra krig og at deres familiemønstre var anderledes end den genetiske definition, som ligger implicit i 
DNA-testen (f.eks. B.T. 28.12.1996; Berlingske Tidende 22.01.1997). Imidlertid bliver kontrollen, 
ifølge danske politikere, en succes, da der i løbet af få år ses en kraftig reduktion i antallet af 
familiesammenføringssager, hvor DNA-analyserne ikke stemmer overens med somaliernes udsagn. I det 
hele taget falder antallet af asylansøgere fra Somalia kraftigt efter testen indføres, hvilket gør, at 
regeringen til sidst frafalder kravet om obligatoriske DNA-tests (Ritzaus Bureau 24.09.1998).   
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familial searching leder man efter profiler i et DNA-register, som viser nære familiære 

træk med en ukendt gerningsmands DNA-profil. Man leder typisk efter brødre, sønner 

eller fædre til en mulig gerningsmand i DNA-registret. Ses overlap i alle eller mange 

af systemerne kan det være en indikation af nært familieskab og kan derfor være med 

til at åbne en efterforskning for politiet omkring den pågældendes familie. Deling af 

sjældne faktorer i en DNA-profil kan dertil indikere, at der er tale om et mere perifert 

familiemedlem (ibid.: 24). Søgningens lave stringens resulterer uundgåeligt i flere og 

mere usikre resultater end de almindelige søgninger, hvor der kun præsenteres 

resultater der korresponderer direkte, hvilket forklarer hvorfor de sjældent anvendes. 

Teknikken er blevet anvendt i Storbritannien og USA og der forskes intensivt i at gøre 

den bedre. Eksempelvis peger The European Network of Forensic Science Institutes 

(ENFSI 2013: 59) selv på eksistensen af 30 forskellige typer af specialiseret software, 

der kan bruges til familial searches.  

Familial searches er blevet foretaget ganske få gange af Rigspolitiets DNA-

sektion, som ikke har ønsket at specificere sagerne nærmere (Politikommissær, NKC, 

korrespondance). Det eneste danske eksempel, som er blevet fundet i forbindelse med 

afhandlingens empiriske feltarbejde er fra sagen om ”Sexkrænkeren fra Fyn”, som 

bliver beskrevet i kapitel 5.  

Analysen fortæller os her, at når politi og rigspoliti til hverdag anvender DNA-

profiler som genetiske fingeraftryk, så ignorerer de denne dimension af DNA-profilen, 

som også kan manipuleres til at give informationer om familierelationer. Der er 

således endnu en begrænsning i blikket, som under særlige omstændigheder dog kan 

ophæves.    

 

Praktisering af DNA-profilen som information om etnisk oprindelse 

Foruden den direkte sammenligning og de få tilfælde af familial searches i Danmark er 

der også i sjældne tilfælde blevet foretaget etnicitetsundersøgelser baseret på DNA-

profiler i dansk politiarbejde. Dette er en tredje måde at praktisere DNA-profiler på. 

Det er det tredje aspekt af DNA-profilens ontologiske multiplicitet.  
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Figur 10: Illustration af princippet i sammenligning af en ukendt gerningsmands etnicitet. Der opstilles to 
eller flere hypoteser om gerningsmandens etnicitet, som undersøges ved at se på forekomsten af hver enkelt 

faktor i gerningsmandens profil i de to befolkningsgrupper.  

 

Under et interview med viceafdelingslederen på Retsgenetisk Afdeling om, hvad det er 

muligt at læse ud af en DNA-profil, forklarer han, at fordi DNA-profiler er nedarvede, 

så kan de også bruges til at sige noget om en persons etniske afstamning. Det er dog 

noget, der kræver store referencedatabaser på de befolkningsgrupper, som 

sammenlignes.  

Viceafdelingsleder: ”… hvis man så ser på de her DNA-typer, så ved vi jo, at 
fordelingen af DNA-typer er forskellig imellem forskellige befolkningsgrupper. 
Så hvis man har en fuld DNA-profil og kender fordelingen af typerne i de 
forskellige befolkningsgrupper, så er det jo ikke mere ’non-sense’, end at man i 
hvert fald indirekte kan få en vægt for en etnisk afstamning ud af sådan en 
DNA-profil. Det er ikke noget, vi gør rutinemæssigt, fordi det kræver gode, 
troværdige databaser at sammenligne med.”  

Ask: ”Er det noget politiet beder jer om at gøre?” 
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Viceafdelingsleder: ”Det er noget politiet beder os om at gøre en gang imellem. 
Det er noget, de jo er fuldstændigt ligeglade med, hvis de har et hit eller de har 
et match, og de har en mistænkt, og de kan hive ham i retten og få ham dømt. 
Men i forbindelse med en efterforskning kan det være interessant for politiet at 
vide, om der er en større sandsynlighed for, at det er en person af, lad os sige, 
dansk/nordeuropæisk afstamning i forhold til en af afrikansk afstamning eller 
grønlandsk afstamning. Så kan de koncentrere sig om det. De skal jo bare være 
klar over, at der er en væsentlig usikkerhed forbundet med det estimat, vi giver, 
og det gør vi jo så meget ud af. Det er noget, vi uhyre sjældent gør.” 
(Viceafdelingsleder, Retsgenetisk Afdeling, interview)  

 

Viceafdelingslederen på Retsgenetisk Afdeling ønsker ikke at specificere i forhold til 

hvilke efterforskninger RGA har foretaget disse analyser. Det kan dog konkluderes, at 

det at give en vægt for etnisk afstamning ud fra et spor, er noget der er blevet gjort og 

kan gøres ud fra DNA-registrets DNA-profiler. Udsigelseskraften af sådanne analyser 

er dog fortsat meget ringe. Eksempelvis påpeger lederen, at erklæringen på en sådan 

analyse kan sige, at det er 3 gange så sandsynligt, at vedkommende har en 

dansk/nordeuropæisk afstamning, end at han er af afrikansk afstamning. Dette i 

kontrast til DNA-hits, hvor erklæringen fra RGA ofte lyder på, at det er en million 

gange mere sandsynligt, at sporet stammer fra en identificeret person end at den 

stammer fra en tilfældig anden mand (Viceafdelingsleder, Retsgenetisk Afdeling, 

interview).24     

 

Oligoptikonet og den ontologisk multiplicitet 

Dette hovedafsnit har beskrevet det vi med Annemarie Mol (2002) kan kalde DNA-

profilens multiplicitet. DNA-profilen praktiseres på tre måder i dansk politiarbejde: 

Som identitet (genetisk fingeraftryk), familierelation og etnicitet, om end de sidste to 

måder er sjældne.  Det der er vigtigt ved denne empiriske analyse er, at den åbner op 

for en anden måde, at tale om og diskutere DNA-profilens og DNA-registrets politik. 

Med denne analyse kan vi skifte fra en diskussion baseret på forskellige antagelser om, 

                                                 
24 Til trods for at det er muligt, at lave estimater af en ukendt forbryders etnicitet baseret på den DNA-
profil, som politiet bruger, så foretages sådanne analyser normalt med andre typer af DNA-analyser. 
Eksempelvis fortæller Williams og Johnson (2008: 70) at etnisk oprindelse kan analyseres baseret alene 
på det mandlige Y-kromosom. Y-kromosomet udmærker sig ved, at det kun gives videre fra far til søn, 
hvilket giver det unikke egenskaber i slægtsforskning. Sådanne Y-kromosom-undersøgelser har i forsøg 
korrekt forudsagt etniciteten for personer der har identificeret sig selv og begge forældre som ”hvide” i 
80% af tilfældene, ”sorte” i 72% af tilfældene og ”syd-asiatiske” i 89% af tilfældene (ibid.). 
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hvad DNA-profiler er, til en diskussion om, hvordan politiet praktiserer DNA-profiler 

og hvornår bestemte praksisser er acceptable. Analysen og tænkningen bag, har 

således etiske og politiske dimensioner, som begynder at bryde igennem til trods for, at 

afhandlingen begyndte med at sætte parentes herom. Her genoptegnes denne parentes 

med et løfte om, at vende tilbage til den multiple DNA-profils etik og politik i 

afhandlingens afsluttende diskussion.   

Mols multiplicitetsforståelse er endvidere et interessant teoretisk bidrag til en 

oligoptisk overvågningsforståelse, idet den tilbyder et greb til at indfange, hvordan det 

oligoptiske blik ikke altid ser det samme, men at overvågningsdata kan praktiseres på 

forskellige måder, givet de rigtige ressourcer. Eksempelvis kan dette være relevant i 

studier af videoovervågning, hvor vi i stigende grad ser, at kameraerne forbindes til 

software, der automatisk kan genkende nummerplader og mønstre i ansigtstræk og 

gang, hvilket på lignende vis producerer ”hits” for politiet.    

 

KONKLUSION 
Dette kapitel har med udgangspunkt i ANT og oligoptikonet studeret, hvad DNA-

profiler er, samt hvad dansk politi er i stand til at se med dem. Kapitlet har fremført tre 

argumenter. Det første argument er, at vi må forstå DNA-profiler ud fra hvordan de 

praktiseres. Kapitlet har vist, hvordan DNA-profiler i dansk politiarbejde bliver 

praktiseret af et omfattende netværk af distribuerede, heterogene og delvist forbundne 

aktører. Det er en fælles bedrift at se noget med DNA-profiler. Det andet argument er, 

at det efterforskere, retsgenetikere og rigspoliti almindeligvis er i stand til at se med 

DNA-profiler er begrænset. DNA-profilen udtrykker en minimal del af vores 

ikkekodende DNA, og dette praktiserer aktørerne på overlappende og samtidigt 

forskellige måder som genetiske fingeraftryk; som heltal der enten passer eller ikke 

passer. Dette tillader, at DNA fra kendte og ukendte kriminelle, fra forskellige tider, 

steder og typer af kropsmateriale, hurtigt og nemt kan sammenlignes i DNA-registret 

og dermed skabe et effektivt og præcist blik, der danner relevante mistanker, men som 

langt fra giver færdige svar på skyld og uskyld. Det er ikke umiddelbart muligt, at læse 

anden interessant information ud af DNA-profilerne for hverken politibetjenten, 

retsgenetikeren eller medarbejderen på DNA-sektionen. Imidlertid er kapitlets tredje 
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argument, at DNA-profilen ikke er et genetisk fingeraftryk. I stedet er den med 

henvisning til Annemarie Mol (2002) blevet betegnet som ontologisk multipel, idet 

den også praktiseres som information om familierelationer og etnicitet i dansk 

politiarbejde. Således forbinder kapitlet de to forskellige DNA-profiler, som fortalere 

og modstandere af et udvidet DNA-register ofte benytter i debatten (jf. Introduktion), 

og åbner op for en anden form for debat om DNA-registrering. Frem for at diskutere, 

hvad DNA-profiler er og hvilket overvågningspotentiale de indeholder, giver det med 

denne analyse mening at spørge til, hvordan DNA-profiler praktiseres, og under hvilke 

forudsætninger det er etisk at praktisere DNA-profiler som information om 

familierelationer og etnisk oprindelse. Denne debat udfoldes yderligere i afhandlingens 

afslutning. Sidst er Mols idé om ontologisk multiplicitet relevant for en oligoptisk 

overvågningsforståelse, da den skærper vores sensitivitet i forhold til, at 

overvågningsdata kan manipuleres på andre måder end de sædvanlige i bestemte 

situationer. Denne pointe vender jeg tilbage til i kapitel 5.    
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KAPITEL 4: TRUSLERNE MOD BLIKKET: OM SITUERET 

VIDEN, INDADVENDT OVERVÅGNING OG KONTROL MED DNA 

 

“[…] the tiniest bug can blind oligoptica.” (Latour 2005: 181) 

 

I kapitel 3 blev det med udgangspunkt i oligoptikonet argumenteret, at det kræver et 

stort netværk af aktører, at få DNA-profilen til at give politiet et begrænset, men 

relevant blik. Størrelsen af netværket åbner imidlertid op for nye spørgsmål. Netværk 

er kun så stærke som deres svageste led (Latour 1987: 121), hvilket giver oligoptika en 

principiel skrøbelighed. De kan, siger Latour, blændes af selv det mindste insekt (se 

kapitel 1), hvilket gør, at vi må forstå forstyrrelser som et almindeligt fænomen. Dette 

aspekt er stort set uudforsket i studier af overvågning, hvor overvågning næsten altid 

karakteriseres som stærk og uafbrudt. Skrøbelighed er imidlertid et vigtigt aspekt at 

undersøge nærmere, fordi det åbner op for spørgsmål om, hvordan blikket 

vedligeholdes, hvad der gøres, når blikket tabes eller forstyrres og den situerede viden 

(Haraway 1988) som er involveret i dette reparationsarbejde. Inspireret af Christopher 

Gad og Peter Lauritsens (2009) kombination af Bruno Latours koncept om oligoptikon 

og Donna Haraways forståelse af ’situeret viden’, undersøger dette kapitel det arbejde 

og den viden, der er involveret i at modvirke truslerne mod at politiet kan se noget med 

DNA-profiler. Kapitlet demonstrerer, at skrøbelighed er et centralt og almindeligt 

aspekt i politiets og retsgenetikeres arbejde med DNA. Fordi DNA-materiale nemt 

blandes sammen, udøver retsgenetikere en omfattende kontrol og overvågning af 

DNA-prøver og personer, der er i kontakt med dem. Dertil viser kapitlet, at 

skrøbeligheden er relationel. DNA-spor kan være svære at finde, de nedbrydes hurtigt 

af naturlige elementer og DNA-analyser forstyrres af almindelige forekommende 

stoffer i samfundet. Mange biologiske spor fra gerningsmænd bliver derfor ikke til 

DNA-profiler, og mange af de DNA-profiler, der laves fra spor, er af ringe kvalitet. 

Imidlertid er disse aspekter ikke faste. Synligheden af DNA-spor og skaderne på dem 

skifter med den tid, viden, indsats og de teknologier, der tages i anvendelse. 

Skrøbelighedens relationalitet er afhandlingens bidrag til den oligoptiske 

overvågningsforståelse.  
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INDADVENDT OVERVÅGNING OG KONTROL 
Et af de aspekter som Bruno Latour fremhæver ved oligoptikonet er, at dets blik er 

skrøbeligt. I kontrast til panoptikonet er oligoptikonet ikke direkte forbundet til dem 

eller det, den overvåger. Rummet imellem center og periferi er i stedet fyldt med 

aktører, der kan forstyrres eller på anden vis slå fejl. Oligoptikonet sætter således fokus 

på, at forstyrrelser er en almindelig del af overvågning. Dette gælder også politiets 

overvågning med DNA. Ikke mindst har DNA-materialet tendens til at blive 

sammenblandet, nedbrudt af naturlige årsager og forstyrret af almindelige stoffer i 

samfundet. Disse problemer er særligt udtalte, når DNA indsamles udenfor kroppen fra 

biologiske spor på gerningssteder. Konsekvensen er, at DNA-profilerne kommer til at 

indeholde DNA fra for mange personer, manglende systemer og artefakter. Dermed 

mindskes brugbarheden af DNA-profilerne, der skaber støj i DNA-registret (se kapitel 

3) og får mindre værdi i efterforskningsarbejdet. Politi og retsgenetikere arbejder på 

forskellig vis med at modvirke disse trusler mod blikket med DNA. Dette hovedafsnit 

beskriver et aspekt af dette arbejde i form af en omfattende standardiseret indadvendt 

overvågning og kontrol, som er rettet imod, at holde DNA fra ofre, gerningsmænd, 

betjente, kriminalteknikere, retsgenetikere m.fl. adskilt. Først gives dog et dansk 

eksempel på, hvorfor kontrollen er nødvendig.  

 

Tæt på justitsmord  

Den 5. august 2003 bliver en 31-årig kvinde fundet stranguleret i sit hjem i Korup ved 

Odense. Baseret på de tekniske undersøgelser udvinder retsgenetikerne en DNA-profil 

fra et spor på en sofapude, som via DNA-registret hitter på en allerede kendt person: 

En 32-årig mand fra Struer. Manden er på dette tidspunkt kendt af politiet i forbindelse 

med et forsøg på brandstiftelse begået to måneder forinden, hvor han forsøgte at sætte 

ild til en dørmåtte ved en ’kammerat’, som skyldte ham penge. Han bliver dog selv 

slemt forbrændt og må spurte en kilometer som en ”levende fakkel” og springe i Struer 

havn for at slukke ilden. DNA-hittet imellem mandens DNA-profil og DNA-sporet fra 

drabet fører til, at han krydsforhøres i arresten af to kriminalbetjente, der ikke er i tvivl 

om hans skyld. Manden er ved at blive trukket ind i en drabssag (fyens.dk 22.01.2004). 

Politiet er dog kun i stand til at relatere manden til drabet via DNA-hittet, da han ellers 

har et vandtæt alibi. Under sit fejlslagne forsøg på brandstiftelse var han selv blevet 



Side | 93 
 

forbrændt og havde brandsår på 15 procent af kroppen. Han havde derfor været indlagt 

på Rigshospitalet og varetægtsfængslet på tidspunktet, hvor kvinden var blevet dræbt 

og kunne derfor umuligt have begået forbrydelsen. Da DNA-hittet sendes tilbage til 

Retsgenetisk Afdeling til analyse opdages en mulig årsag til miseren. Ifølge 

institutleder Niels Morling finder de på dette tidspunkt ud af:  

”… at et andet spor var undersøgt samme dag som sofapude-sporet. Det andet 
spor indeholdt usædvanligt meget dna, mens prøven fra drabssagen indeholdt 
meget lidt. Vi konstaterede derfor, at der var en risiko for, at den anden prøve 
kunne have forurenet sofapude-prøven.” (Ritzaus Bureau 20.01.2004)  

 

Denne forklaring om at sporene var blevet blandet sammen konstateres efterfølgende 

som den mest sandsynlige og mistanken mod manden bortfalder (Ritzaus Bureau 

21.01.2004).25  

 

En omfattende indadvendt kontrol 

Den allestedsnærværende risiko for forurening af DNA-spor hænger tæt sammen med 

den videnskabelige udvikling omkring DNA-analyseteknikken med PCR, som er 

beskrevet nærmere i kapitel 3. Forfinelsen af PCR-teknikken har gjort retsgenetikere i 

stand til at kopiere og opformere DNA fra minimale mængder af biologisk materiale. 

På RGA laves således DNA-profiler fra prøver, der har ned til 30 kropsceller 

(Viceafdelingsleder, Retsgenetisk Afdeling, samtaleinterview).26 Denne minimale 

mængde står i stærk kontrast til Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) 

teknikken, som blev afviklet som metode til at lave DNA-profiler i Danmark i 1997 

(Brockmann 2009), og som krævede store mængder af biologisk materiale, da den ikke 

                                                 
25 Et interessant internationalt eksempel på, hvordan kontamineret DNA kan forvirre politiet, er sagen 
om ”The Phantom of Heilbronn”. I sagen forbinder DNA-profiler fyrre sager, herunder seks drab, fra 
Tyskland, Østrig og Frankrig fra 1993 til 2009. DNA-profilerne viser, at sporene stammer fra en kvinde 
og østrigsk politi får analyseret hendes etniske herkomst baseret på DNA-sporene, som konkluderer, at 
hun er østeuropæer eller russer. Tysk politi udlover i 2009 en dusør på €300,000 for informationer, der 
kan lede til kvinden. I marts 2009 ender tysk politi dog med at konkludere, at kvinden ikke eksisterer og 
at DNA-sporene, som man troede var afsat af en seriemorder, faktisk stammer fra en person der arbejder 
på en fabrik, der fremstiller politiets indsamlingssæt til DNA.         
26 I udlandet har man i længere tid anvendt en bestemt PCR-metode kaldt LCN (Low Copy Number), 
som er væsentligt mere sensitiv end normal PCR. I Danmark anvendes denne i udgangspunktet ikke, da 
den ikke kan dobbeltbestemmes, hvilket RGA som udgangspunkt prøver at gøre med alle DNA-profiler 
(jf. kapitel 3). Dette er et bevidst valg for at garantere sikkerheden af undersøgelsen (Viceafdelingsleder, 
Retsgenetisk Afdeling, samtaleinterview).   
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involverede opformering af DNA. Da Alec Jeffreys opfandt RFLP-teknikken i 1984, 

krævede den omkring en kvadratcentimeter blod eller sæd, hvilket kun kunne findes 

ved særligt voldelige forbrydelser, men som regel var fraværende i andre tilfælde 

(Toom 2010: 179). Med de nye analyseteknikker kan de hudceller, der efterlades fra 

enhver direkte berøring, eller endda ånde og nys tæt på en overflade, være nok til, at 

der kan dannes en DNA-profil. Samtidig skal der, jævnfør eksemplet fra før med 

sodapuden, ikke meget til før DNA-spor og -prøver bliver forurenede. Med den øgede 

sensitivitet er der altså fulgt en øget skrøbelighed.  

Forureningsrisikoen medfører, at det ikke kun er vigtigt at lede efter DNA fra 

gerningsmænd. Det er også vigtigt at holde DNA fra politi, ofre, retsgenetikere, 

journalister og andre adskilt herfra så vidt muligt. Dette sker igennem forskellige 

kontrolforanstaltninger, som omkranser DNA-materialet fra det indsamles og indtil 

RGA har omdannet det biologiske materiale til en fast DNA-profil. På gerningssteder 

bruger politiet i nogle tilfælde afspærringsbånd, der gør det klart, at det kan være 

strafbart at overskride politiets afspærring og der føres en log over alle, der kommer i 

kontakt med gerningsstedet (se kapitel 5). Prøver skal altid indsamles med brug af 

engangsmundbind og -handsker, som findes i politiets DNA-sæt. Kriminalteknikere 

klæder sig dertil i heldragter og arbejder i strategiske mønstre omkring gerningsstedet.  

For hver prøve skal det altid dokumenteres hvem og hvad, der er taget prøve af, og 

hvem der har rekvireret prøven. Og RGA afviser som nævnt, at lave DNA-analyser af 

prøver med ufuldstændige oplysninger.  

Når prøverne kommer ind på Retsgenetisk Afdeling intensiveres kontrollen. 

Her bliver det dokumenteret, hvem der foretager de forskellige undersøgelser, hvilke 

maskiner og præparater der er blevet brugt, med henblik på, at øge sandsynligheden 

for at fejl kan opdages:   

”Det følger af vores akkreditering, at vi skal gemme alt baggrundsmateriale. Alt 
skal være sporbart. Vi skal kunne redegøre for den mindste detalje i 
undersøgelsen, fra vi har modtaget en effekt, til vi har afsendt en erklæring ... 
Hvilket lot-nummer af vand vi har brugt til den her undersøgelse til den her 
ting? Hvordan vi gjorde det og hvornår? Hvilken medarbejder gjorde det og i 
hvilket rum? På hvilket af vores instrumenter foregik det? Alt det skal være 
sporbart. Det betyder også at alle mellemregningerne, dataanalysen, skal være 
tilgængelig. Vi skal kunne dokumentere på hvilket grundlag, vi har vurderet det 
her DNA” (Viceafdelingsleder, Retsgenetisk Afdeling, interview).    
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I tilgift til denne kontrol adskilles DNA-prøver fra spor og personer fysisk.27 Analyser 

af referenceprøver foretages i lokaler, der er adskilt fra de lokaler, der anvendes til 

prøver fra spor. Dertil gøres brug af adskilte udluftningssystemer for at sikre, at der 

ikke kan transporteres DNA ad den vej. Ydermere deles (så vidt muligt) alle prøver i 

to, så der, som nævnt, kan foretages separate analyser i separate laboratorier af 

forskellige personer. Først når der er et resultat, hvor begge prøver giver samme 

resultat accepteres resultaterne som ”DNA-profilen”.  

Som en sidste del af den standardiserede indadvendte kontrol benytter RGA et 

personaleregister med DNA-profiler fra samtlige medarbejdere på Retsgenetisk 

Afdeling, inklusiv rengørings- og servicepersonale. Ligeledes registreret, er 

hovedparten af de relevante medarbejdere ved de retsmedicinske institutters 

retspatologiske afdelinger i København, Århus og Odense samt nogle af 

kriminalteknikerne (Justitsministeriet 2004b). Personaleregistret kaldes også en 

”eliminationsdatabase” (Viceafdelingsleder, Retsgenetisk Afdeling, samtaleinterview). 

Før den beskrevne hændelse i 2003 anvendte man denne database manuelt for at 

afsløre eventuelle forureninger. Siden har RGA indført en automatisk 

sikkerhedskontrol på personaledatabasen, hvor de ligesom DNA-sektionen anvender 

søgeprogrammet CODIS til søgning efter sammenfaldende profiler. Alle DNA-

profiler, der laves fra spor på RGA, søges derfor op imod personaledatabasen i en 

indadvendt form for overvågning, der er symmetrisk i forhold til den overvågning, der 

rettes mod kriminelle i Rigspolitiets DNA-register. Når eliminationsdatabasen finder 

hits, informeres Rigspolitiet og derigennem efterforskerne på den specifikke sag, som 

så må tage stilling til, om der er tale om en forurening af et spor, eller om 

medarbejderen kan være den kriminelle der har afsat det på gerningsstedet (ibid.).  

Selv med denne gennemgående kontrol kan man dog aldrig være helt sikker på, at 

DNA-profilerne er korrekte:  

                                                 
27 Den fysiske adskillelse minder om Michel Callons (1986) ANT-studie af kammuslingerne i St. Brieuc 
Bay, som ligeledes fysisk må afskæres fra uønskede relationer. At få aktør-netværk til at fungere handler 
ikke kun om at associere de rigtige aktører, men også om at disassociere de uønskede, hvilket også ses i 
afhandlingens studie.    
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Viceafdelingsleder: ”Der er nogle ting vi ikke er herre over. Det er, at DNA kan 
være afsat ved en anden lejlighed end det er opsamlet, ik.” 

Ask: ”ja.” 

Viceafdelingsleder: ”Der er en fejlrisiko der. Der kan være tale om sekundær 
overførsel af DNA. Det kan være plantede spor.  

Ask: ”mhmm” 

Viceafdelingsleder: ”[…] Der kan også være tale om ukorrekt sagshåndtering 
hos rekvirenten, fejlmærkede rør, fejlmærkede prøver, ukorrekt identitet på en 
referenceprøve, forurening med irrelevant DNA. Og de ting er jo i princippet 
også mulige på et laboratorium.” (Viceafdelingsleder, Retsgenetisk Afdeling, 
interview)        

 

Den indadvendte kontrol er således både nødvendig og ufuldstændig. Særligt er det 

ikke muligt at kontrollere de processer der går forud for, at prøverne kommer til RGA.  

Argumentet der fremføres baseret på ovenstående beskrivelse af 

dokumentations-, kontrol- og overvågningsprocedurer er, at skrøbelighed er et 

uomgængeligt og almindeligt aspekt i arbejdet med DNA-profiler. Den videnskabelige 

udvikling af PCR-analyser har gjort DNA-profilen til et kraftigere redskab for politiet, 

men har på paradoksal vis også gjort den mere skrøbelig og nødvendiggjort en 

omfattende indadvendt kontrol og overvågning af både redskaber og personale. Det 

implicitte teoretiske argument, der følger heraf er, at vi med oligoptikonet og ANT kan 

få øje på denne interessante og underbelyste symmetriske kontrol i 

overvågningsstudier.     

 

SITUERET ARBEJDE MED AT FINDE OG RENSE DNA-SPOR  
Et interessant aspekt ved politiets og retsgenetikeres arbejde med DNA er, at den 

skrøbelighed, som der via oligoptikonet er fokus på i dette kapitel, ikke kun 

manifesterer sig i form af det standardiserede kontrol- og overvågningsarbejde rettet 

mod at skærme DNA-prøver fra at blive blandet sammen. Netværket, der udøver 

DNA-overvågning, er også skrøbeligt i den forstand, at DNA-spor indsamles udenfor 

kroppen, hvor de kan være svære at finde, hvor de udsættes for sollys, fugt og 

bakterier, der nedbryder DNA’et, og hvor de forurenes af kemikalier i omgivelserne, 
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der påvirker DNA-analyserne på RGA. Disse skrøbeligheder udmunder ikke 

nødvendigvis i, at politiet ikke kan se noget med DNA-profiler, men resulterer ofte i at 

sporprofiler indeholder tomme systemer, falske faktorer og DNA fra flere personer. 

Disse forstyrrelser er ikke statiske eller endegyldige. I stedet kan retsgenetikere 

forsøge, at forbedre DNA-profilerne på forskellige måder. I dette hovedafsnit påvises, 

at den oligoptiske skrøbelighed i politiets arbejde med DNA-spor er relationel i den 

forstand, at det der ses, afhænger af den viden, tid, indsats og teknologi der er 

involveret i det situerede arbejde med at finde og analysere DNA.  

  

Socio-tekniske forskelle i indsamlingsarbejdet 

Som beskrevet i kapitel 3, indsamles DNA-spor af forskellige faggrupper, herunder 

politibetjente, kriminalteknikere og retsmedicinere. I de mest almindelige sager (f.eks. 

indbrud, hærværk etc.) indsamler politibetjente DNA. Er der tale om grovere 

sagsforhold (f.eks. påsat brand, sædelighedsforbrydelser, drab) tilkaldes 

kriminalteknikere fra KTC til at lave gerningsstedsundersøgelser og retsmedicinere til 

at foretage personundersøgelser. Kriminalteknikerne kan kendes fra medierne på deres 

hvide ”rumdragter” og deres udstyr (jf. figur 11). 

 

Figur 11: Kriminalteknikere undersøger gerningsstedet for en voldtægt i København i 2014. Læg blandt 
andet mærke til lommelygten, de to flasker og udstyrskassen. Lommelygten udsender et ultraviolet lys, som 
bruges til at synliggøre spor af blod, fingeraftryk, fibre med mere, som ellers er svære at se og sporene kan 

derefter undersøges med kemiske væsker, der afslører, hvilken type af materiale der er tale om. Fra 
ekstrabladet.dk 15. juni 2014.   
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Fordi DNA-profiler kan dannes på baggrund af ganske få celler, efterlader alle 

gerningsmænd næsten uundgåeligt tilstrækkelige mængder af DNA på gerningssteder 

til, at der kan laves en DNA-profil. Imidlertid kan det være svært at finde sporene, der 

ofte er svære at se med det blotte øje. Risikoen for, at der ikke findes relevante DNA-

spor er af flere årsager betydeligt større i det lavere sagshierarki. I mindre hærværks- 

og voldssager, samt indbrudssager i sommerhuse, virksomheder og lignende, hvor 

gerningsmanden ikke længere er til stede, kommer der ikke nødvendigvis betjente fra 

politiets beredskab, med mindre ofrene har fundet brugbare spor, eller der på anden 

måde er behov for politiets tilstedeværelse. Politiet forlader sig i disse situationer på 

ofrenes utrænede øjne. I andre typer af sager, så som indbrud i privat beboelse, 

kommer politiet typisk i løbet af nogle dage, efter aftale med beboerne (jf. Politiets 

Servicedeklarationer 2013). Denne forsinkelse kan være problematisk i forhold til at 

finde DNA-spor, fordi DNA-materiale efterladt udenfor kroppen, som beskrevet, er i 

fare for, at blive nedbrudt af fugt, varme og bakterier. I tilgift til disse trusler mod 

DNA-materialet kan det være svært for betjentene, at finde relevante DNA-spor, fordi 

de mangler tid til at lave en grundig undersøgelse af gerningsstedet, samt teknologier 

der kan gøre sporene synlige. Vi møder netop disse problematikker i det følgende 

afsnit, der giver et eksempel fra en observation af to politibetjentes 

gerningsstedsundersøgelse ved et indbrud.   

 

Det almindelige indbrud og de chanceløse betjente 

Det er d. 28. december 2013 og jeg er inviteret med på aftenpatrulje med 

to betjente et sted i Midtjylland. De er begge unge, men har kørt patrulje 

et par år. Vi skal ud til et indbrud og foretage en ”G.U.” - en 

gerningsstedsundersøgelse. Betjentene fortæller, at der er mellem en og 

tre G.U.’er i hver vagt. Det er en rutineopgave, som de begge har haft 

masser af. Jeg er taget med for at observere betjentenes indsamling af 

DNA-spor, hvilket betjentene er klar over. De advarer mig dog på 

forhånd. Der er ingen garantier for, at de vil finde noget. Faktisk sker det 

sjældent. Da vi drejer op mod gerningsstedet, ser vi, at der er tale om et 

almindeligt etplanshus. Betjent 1 fortæller, at hun for nylig har været 

med til en G.U. i et hus i samme kvarter. Vi møder beboerne, et 
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midaldrende par, udenfor huset og har en kort samtale ved stedet, hvor 

gerningsmanden er brudt ind. Gerningsmanden har haft indstigning 

gennem et vindue til et af værelserne, hvor ruden er blevet aflistet og 

efterladt intakt i det våde græs. Beboerne fortæller, at indbruddet er sket 

i nattetimerne, hvor de har været væk. De fortæller også, at det er et helt 

nyt vindue, som de troede var indbrudssikret. Betjent 2 svarer, at de 

sikkert har gjort det sværere for tyven, men at man ikke kan sikre 

vinduerne fuldstændigt. Betjent 1 går indenfor med husets mandlige 

beboer og begynder at interviewe ham og inspicere de indre forhold, 

imens Betjent 2 undersøger rammen og vinduet. Han går tæt på og 

kigger indgående på den nederste halvdel af rammen, men der er ikke 

nogen synlige biologiske spor. Han tager et billede til dokumentation. I 

kontrast til rammen bliver vinduet ikke undersøgt nærmere. Det har 

ligget i det fugtige græs det meste af natten, og betjenten vurderer, at alle 

spor af DNA og fingeraftryk derfor allerede er slettet fra naturens hånd. 

Efter et par minutter går vi indenfor til de andre, hvor skabe og skuffer 

står åbne og alt er gennemrodet. Der er tegn på gerningsmandens 

færden i samtlige rum i villaen, men der er ifølge beboerne ikke stjålet 

ret meget. Primært nogle kontanter af forskellig valuta. Betjent 2 tager et 

billede af, hvad den kvindelige beboer mener er et sålaftryk fra 

gerningsmanden, sat lige efter han er kravlet ind ad vinduet. Betjenten er 

dog skeptisk om, hvorvidt det overhovedet er et sålaftryk. Der er ikke 

meget at se. Betjentene har ikke taget handsker på og er forsigtige med 

ikke at røre noget med hænderne. I stedet trækker de skuffer ud med 

kuglepenne.
28

 De kigger hurtigt nærmere på nogle af grebene på 

forskellige åbne skuffer og skabslåger og spørger til, om tyven eventuelt 

har taget et glas vand eller lignende, men det mener beboerne ikke, at 

han har. Der er heller ikke blodspor eller andet der tydeligt er afsat af 

gerningsmanden. Uden fornøden tid og teknologiske redskaber til at 

synliggøre de spor, der ikke kan ses med det blotte øje, er der ikke mere 

at gøre for betjentene. Efter ti minutter forlader vi huset uden at have 

                                                 
28 Betjent 1 har efterfølgende erkendt, at det var en forkert fremgangsmåde, at benytte kuglepennene til 
at trække skuffer ud med, idet der kan være DNA på dem.     
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pakket sættet til indsamling af DNA ud og tager derfra uden noget 

brugbart af nogen art til videre efterforskning. I bilen fortæller 

betjentene, at det er meget normalt. Jeg spørger til, hvor tit de finder 

DNA. Samstemmende vurderer de, at det sker i omtrent 1 ud af 50 

G.U.’er. (Gerningsstedsundersøgelse, observation) 

 

I dette, ifølge betjentene, normale billede af en gerningsstedsundersøgelse ved indbrud, 

er der kun en lille sandsynlighed for, at betjentene finder brugbare DNA-spor. De 

’ved’ at de er kommet for sent til, at det er relevant at se nærmere på vinduet, som 

naturen allerede har slettet alle spor fra. Og inde i huset har de svært ved at finde 

relevante DNA-spor, da indbrudstyven ikke har efterladt tydelige blodpletter, 

håndaftryk eller lignende, der kan adskilles fra den sværm af spor som betjentene ville 

finde fra beboerne, hvis de kiggede efter. Betjentene forklarer efterfølgende, at de 

dertil ikke kunne finde på, at indsamle spor, som ikke med sikkerhed stammer fra 

gerningsmanden, da omkostningerne ved DNA-analyser er for høje i forhold til, at der 

er tale om et simpelt indbrud (ibid.). Pointen med eksemplet er derfor ikke, at der ikke 

er DNA-spor, men at betjentene er chanceløse i forhold til at finde dem medmindre 

indbrudstyven er skødesløs. Dette billede ændrer sig dramatisk når kriminalteknisk 

personale tilkaldes, hvilket beskrives i næste afsnit.   

 

Kriminalteknikkens systematik og teknologiske fordele 

Til forskel fra politibetjentenes arbejde med at finde DNA-spor, ankommer et trænet 

hold af kriminalteknikere hurtigt på gerningsstederne i røveri-, sædeligheds- og 

drabssager m.v., som de har god tid til at foretage grundige undersøgelser af med 

forskellige teknologiske hjælpemidler. Blandt andet benyttes lommelygter med 

ultraviolet lys, som afslører hånd- og fingeraftryk, blod, sæd og andre typer af 

kropsvæsker, som er usynlige for det blotte øje, samt spot-tests der kan afsløre, hvilke 

typer af spor der er tale om (tidl. kriminaltekniker, interview). Sidst kan 

kriminalteknikerne få assistance af hundepatruljer med gruppe 1-hunde til at afsøge et 

større område omkring et gerningssted. Gruppe 1-hunde er særligt trænede til finde 

biologiske spor, der afviger fra det normale duftmønster i et område, og kan således 
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finde effekter og ganske små spor af sæd, blod etc. Disse teknologier spiller en vigtig 

rolle i kriminalteknikernes arbejde, idet de rekonfigurerer gerningsstedet, og gør DNA-

spor synlige på måder, der ikke er tilgængelige for politibetjentene. I tilgift til 

forskellene i teknologi, træning, tid og mandskab indsamler kriminalteknikere dertil 

væsentligt flere usikre spor, som ikke nødvendigvis stammer fra gerningsmanden. 

Disse socio-tekniske forskelle, som belyses med et empirisk eksempel i kapitel 5, gør 

at der må skelnes imellem det situerede arbejde, som udføres af betjente og 

kriminalteknikere, og at risikoen for, at der ikke findes relevante DNA-spor er 

væsentligt mindre i sidstnævnte tilfælde. Skrøbeligheden der ligger i (u)synligheden af 

DNA-spor er således relationel.     

 

Arbejdet med at rense DNA-sporene 

Til trods for de mange foranstaltninger, som betjente og kriminalteknikere tager med 

henblik på at skærme gerningsmændenes DNA fra deres eget, er DNA’et beskadiget i 

mange af de DNA-spor, der kommer til DNA-analyse på RGA. Dette betyder dog ikke 

nødvendigvis, at der ikke kan laves en brugbar DNA-profil. I stedet er det et spørgsmål 

om, hvor stor en indsats, der ydes og hvilke teknologier der tages i brug i 

analysearbejdet i forhold til at opnå et brugbart resultat. Ligesom synligheden af DNA-

spor på gerningssteder, er forstyrrelserne af DNA-profilerne relationelle i forhold til 

den indsats, viden og teknologi der rettes imod, at opnå en brugbar DNA-profil. På 

analysekontoret på RGA, hvor DNA-profilerne ses første gang som 

elektroferogrammer, arbejdes der med forskellige typer af forstyrrelser af DNA-

profilerne, herunder hæmmende elementer der skaber tomme systemer, falske kurver 

og sammenblandinger. Dette arbejde berøres i det følgende.     

Fordi DNA-spor indsamles fra biologisk materiale efterladt udenfor kroppen, er 

det som beskrevet i fare for, at blive forstyrret eller nedbrudt af en række uvelkomne 

aktører. Første eksempel herpå er mængden af almindelige kemikalier i miljøet, som 

forstyrrer DNA-analysemetoderne på Retsgenetisk Afdeling på både kendte og 

ukendte måder. Mange profiler kan drille retsgenetikerne, fordi der er stoffer i prøven, 

som hæmmer PCR-reaktionen. Årsagen til en dårlig DNA-profil kan ifølge 

retsgenetikerne være så simpel, som at prøven indeholder bestemte salte, enzymer, 
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olier, farvestoffer eller har været i kontakt med jord, afføring eller andet, der har 

kendte hæmmende effekter:  

”I for eksempel sort stof kan der ofte være komponenter som hæmmer vores 
PCR-reaktion, så vi får ikke nogen DNA-profil, selvom der faktisk er DNA i 
prøven. Vi kan bare ikke se det. Så er det lidt, hvad er problemstillingen? 
Hvilken slags biologisk materiale er der? Hvilke andre ting kan det være, der 
driller? Så vælger man den mest egnede reaktionsmetode.” (Retsgenetiker, 
Retsgenetisk Afdeling, interview)   

 

Efter et dårligt analyseresultat efterlades retsgenetikerne med en opgave i at give 

kvalificerede gæt på årsagerne. Her står de med et valg om, at sende den dårlige DNA-

profil til Rigspolitiets DNA-sektion eller starte forfra og forsøge at tage to nye prøver 

fra DNA-sporet, forsøge at rense det for de hæmmende stoffer og prøve igen. Og som 

citatet illustrerer, involverer det at rense spor en høj grad af erfaring og kvalificerede 

gæt om både det biologiske materiale og eventuelle ukendte hæmmende aktører i 

prøven. Det er langt fra altid en ligefrem proces.   

Den anden type af forstyrrelser, som der arbejdes med på Retsgenetisk Afdeling 

er, at DNA-analyserne ikke altid fortæller sandheden. Der kan af forskellige årsager 

forekomme ’falske toppe’ i DNA-analysen. På analysekontorerne på Retsgenetisk 

Afdeling vurderes elektroferogrammerne af retsgenetiske eksperter. Det er deres 

opgave, at vurdere om toppene afspejler DNA i den biologiske prøve, eller om det er et 

af flere kendte artefakter, som kan opstå under analysen. Analyserne kan være 

misvisende på forskellige måder. Eksempelvis kan en prøve være blevet så kraftigt 

opformeret med PCR, at kan være svært at vurdere, om toppene viser en ”14er” eller 

en ”15er” med henvisning til de tal der er i den endelige DNA-profil. Dertil kan 

analyserne være misvisende, idet der kan forekomme ”spektraloverlap”, hvilket 

betyder, at toppe fra et system kan optræde som falske toppe i andre DNA-systemer. 

På analysekontoret fjernes de åbenlyst falske toppe fra nogle af DNA-profilerne, mens 

andre prøver sendes til re-analyse (Retsgenetisk Afdeling, STR-laboratorie, 

observation).  

Det tredje type af arbejde med forstyrrelser i DNA-profilerne, har at gøre med 

sammenblandede profiler. Mange DNA-profiler kommer til Retsgenetisk Afdeling 
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som blandingsprofiler, altså en DNA-profil fra et spor, der indeholder DNA fra flere 

personer. I mange tilfælde sender Retsgenetisk Afdeling blandingsprofilerne videre 

som de er til DNA-sektionen, men i nogle typer af sager gøres en indsats for at ’skille’ 

DNA-profilerne fra hinanden. I kapitel 3 er det blevet beskrevet, hvordan 

retsgenetikere kan forsøge at angribe kropscellerne fra en person i en blandingsprofil, 

så der kun er brugbart DNA fra eksempelvis en voldtægtsmand tilbage. Alternativt 

tages nogle gange en analyseform i brug i voldtægtssager der kaldes Y-

kromosomanalyser, hvor retsgenetikerne laver en særlig DNA-profil fra et biologisk 

spor bestående af DNA-systemer, der kun findes på det mandlige kromosom. Ved 

alene at undersøge systemer på Y-kromosomet er det muligt at lave en DNA-profil fra 

blandingssporet, der udelukkende stammer fra mandens DNA, selvom kvindens DNA 

dominerer prøven. Ulempen er dog, at fordi der ses på andre DNA-systemer end dem, 

der anvendes i en almindelig DNA-profil, så kan Y-kromosomanalysen ikke anvendes 

sammen med DNA-registret. Endvidere er det en ulempe, at Y-kromosomanalysen 

ikke er i stand til at skelne mænd fra samme familie fra hinanden, da ”en hvilken som 

helst person i mandlig linje i den familie vil have den samme Y-kromosomale DNA-

profil … med mindre der er sket mutationer” (Viceafdelingsleder, Retsgenetisk 

Afdeling, gruppeinterview). At identificere en gerningsmand ud fra en Y-

kromosomanalyse kræver derfor yderligere efterforskningsarbejde.  

Argumentet, som dette hovedafsnit fremfører, er at dansk politis arbejde med 

DNA er oligoptisk i den forstand, at det er skrøbeligt, idet DNA-spor kan være svære 

at finde og nemt bliver beskadigede af almindelige årsager. Forstyrrelser af politiets 

blik med DNA-profiler er altså ikke undtagelsen, men normen. Imidlertid må disse 

skrøbeligheder og forstyrrelser forstås som relationelle i den forstand, at de forandres 

med den indsats, viden og teknologier, som mobiliseres i forhold til at finde og 

analysere DNA. Der kan gøres meget i det situerede arbejde med at indsamle og 

analysere spor i forhold til at forbedre chancerne for at se noget relevant.     

 

KONKLUSION 
Den konklusion der må drages fra dette kapitel er, at skrøbelighed ikke er noget der 

viser sig i den undtagelsesvise forstyrrelse i arbejdet med DNA-profiler. Snarere er 
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forstyrrelser normen, som politi og retsgenetikere er opmærksomme på og som er 

foldet ind i deres arbejde med DNA. Dette ses i den omfattende dokumentation og 

kontrol som rettes imod DNA-prøverne på Retsgenetisk Afdeling og alle der behandler 

dem, og det ses i det situerede arbejde med at indsamle og analysere DNA fra 

biologiske spor. Samlet argumenterer dette kapitel, at der er værdi i, at være 

opmærksom på oligoptikonets aspekt om skrøbelighed i overvågningsforskning, idet 

det leder mod en højere grad af fortrolighed med det almindelige og relationelle i det 

situerede arbejde med det forstyrrede blik. 
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KAPITEL 5: IMPULSER OG DET UDVIDEDE BLIK MED DNA  

 

Kapitel 3 og 4 har med oligoptikonet analyseret udvalgte aspekter af DNA i 

politiarbejde. Kapitlerne skildrer et omfattende netværk af aktører, der arbejder for at 

få DNA-registret til at fungere. De beskriver det begrænsede blik, der opstår med 

DNA-profilerne, som mestendels praktiseres som genetiske fingeraftryk, samt det 

standardiserede arbejde med at begrænse forstyrrelserne af det skrøbelige DNA-

materiale. Kapitlerne følger således Bruno Latours oplæg i forhold til at situere 

overvågningsarbejde, strække det ud i relationer og derigennem neddrosle Big 

Brothers og panoptikonets suveræne egenskaber. Samtidig ’flyder analyserne over’, 

idet empirien viser, at netværkene ikke altid er lige skrøbelige og at DNA-profiler 

praktiseres på måder der forandrer, hvad der ses. Fra beskrivelserne i kapitlerne står 

det klart, at disse forandringer ikke sker ved indbrud eller andre mindre typer af sager, 

men er forbundet til voldtægt, drab og lignende. I dette kapitel undersøges yderpunktet 

af disse forandringer af netværk og blik nærmere, idet der spørges ind til, hvordan 

dansk politi agerer i de allervigtigste sager, så som terror, drab og voldtægt på børn, og 

hvor meget de kan få ud af DNA-profiler i sådanne sager. Til brug for denne analyse 

udvikler og afprøver kapitlet sit eget begreb om impulser, som skal betegne nogle 

kortvarige og intense forandringer af et oligoptikons netværk, der ændrer blikket, så 

der ses mere, hurtigere og andet end normalt. Med dette begreb identificerer kapitlet en 

serie af empiriske instanser, hvor en tilstrømning af ressourcer forandrer politiets 

arbejde, organisering og blik med DNA.  

 

OLIGOPTIKA OG IMPULSER  
”Impulser” er dette kapitels bidrag til en oligoptisk overvågningsforståelse. Som 

beskrevet bruger Latour (blandt andet) oligoptikonet til at nedtone ideer om 

overvågningens fuldstændige eller panoptiske blik. Med sit begreb beskriver han 

sammen med Hermant mondæne hverdagssituationer fra forskellige kontrolrum i Paris 

(jf. kapitel 1). Herigennem viser de, hvor begrænset og skrøbeligt blikket er i disse 

kontrolrum og påpeger at de mange kontrolrum er adskilte størrelser, der ikke kan 

lægges sammen til et omfattende panoptisk blik. Imidlertid har vi også brug for et greb 
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til at håndtere de ekstraordinære situationer, hvor politiet (eller andre) yder en særlig 

indsats for at få noget mere ud af deres data. Dette er tilfældet, fordi vi i disse 

situationer ser en forandring af både netværket og hvad der kan ses, og fordi det netop 

er sådanne situationer, der ofte benyttes som bevis for Big Brother eller panoptisk 

overvågning. Med henblik på at udvikle impulsbegrebet vendes herunder tilbage til 

udgangspunktet for den oligoptiske overvågningsforståelse, hvilket er netværket.  

ANT er karakteriseret ved en netværksontologi. Alt er, hvad det er i kraft af 

netværk, der giver det eksistens, og alt forandrer sig ved forandringer i netværket 

omkring det. I ANT tillades ting at zigzagge i eksistens, både når de er under 

udvikling, hvor de blandt andet kan være delvist eksisterende (Latour 1999: 156), og 

når de er ’færdige’, hvor de kan blive taget op og anvendt på forskellige måder. Vi 

møder blandt andet sådanne zigzag i eksistens i de farverige analyser af henholdsvis 

Marianne de Laet og Annemarie Mol (2000), der beskriver en ontologisk flydende og 

multipel afrikansk vandpumpe og Charis Cussins (1996), som beskriver 

fertilitetsbehandling som en ontologisk koreografi. I de to tilfælde ser vi, hvordan 

henholdsvis teknologi og mennesker gennemgår subtile, men samtidig væsentlige 

transformationer, idet de filtres ind i nye relationer med andre objekter, subjekter, 

praksisser og agendaer. Studierne giver et livligt billede af menneskers og teknologiers 

forandring, som gør at vi må være varsomme omkring analytisk at ”black boxe” de 

praksisser og teknologier vi studerer (Jensen 2005).  

Mol, de Laet og Cussins analyser er interessante, men uddybes ikke yderligere, da 

jeg i dette kapitel søger en mere voldsom og midlertidig intensivering af et aktør-

netværk (læs: oligoptikon), som benævnes impulser. Hvad er en impuls? Ordet 

”impuls” kommer af det latinske ord ”impulsus”, som betyder ”stød” eller 

”tilskyndelse”. Fra disse betydninger benyttes impulser i almindelig tale til at betegne 

både fysiske fænomener og menneskelige følelser. Den Danske Ordbog (jf. ordnet.dk) 

definerer en impuls på følgende måde:  

1. I den fysiske verden kan en impuls være ”et kortvarigt stød af elektrisk energi”.  

2. Som menneskelig følelse er det en ”pludselig, ofte uovervejet indre 

tilskyndelse eller trang til at handle på en bestemt måde” eller en ”idé eller 

inspiration der sætter en bestemt (fornyende) udvikling eller proces i gang”.  
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Denne vaghed om, hvorvidt impulser refererer til noget humant eller nonhumant, anses 

her som en positiv kvalitet, da dette kapitel udvikler ”impulser” som et ANT-begreb, 

der skal supplere oligoptikonet, idet det skal vise menneskelige og teknologiske 

forandringer, der forandrer hvad der kan ses. Dette betyder, at begrebet bør være 

symmetrisk og vagt, idet det tillader både humane og nonhumane aktører at tale for sig 

selv, samtidig med at det gør os sensitive i forhold til at få øje på en bestemt type af 

forandring. Disse er de primære kvaliteter i ANTs infrasprog (Latour 2005: 30; Latour 

2013: 360).    

  Til dette kapitels formål defineres en impuls som en pludselig, midlertidig og 

intens situation, hvor der sker en tilstrømning af mennesker og teknologi, der gør, at et 

oligoptikon kan se mere, bedre eller hurtigere. Der er med andre ord tale om en 

situation, hvor der sker en kraftig materiel rekonfiguration af et overvågningsnetværk, 

hvis egenskaber midlertidigt forandres. Hvis vi skal identificere impulser, kan vi 

således være særligt opmærksomme på ekstraordinære situationer, forandringer i 

ressourcer og standardiserede arbejdsprocedurer, samt i overvågernes evne til at se. 

Hvad forårsager dette? Hvordan forandrer netværkene sig? Hvad kan pludseligt ses? 

Hvis vi vil forblive i ANT må vi være påpasselige med at blive for specifikke, da 

begrebet skal åbne op for, at vi kan følge vores aktører og være opmærksomme på 

bestemte typer af forandringer og ikke forklare hændelser på forhånd. I stedet giver det 

mening, at give en forsmag på, hvad jeg viser med begrebet i den følgende analyse. 

Ved at behandle afhandlingens empiri med nærværende begreb bliver det påvist, at 

sager med drab og voldtægt på børn, der fanger mediernes og befolkningens 

opmærksomhed, i visse tilfælde udløser en tilstrømning af ressourcer, der får 

interessante konsekvenser for netværkets organisering omkring DNA-profiler og hvad 

det er muligt at se med dem. Kapitlet beskriver, hvordan der i disse sager sker 

forandringer af samarbejdet imellem RGA, politi og Rigspoliti, der gør det muligt, at 

koordinere bedre og lave DNA-profiler langt hurtigere. For det andet, bliver politiet i 

stand til at finde og indsamle langt flere DNA-spor på gerningssteder og danne et 

”DNA-spejl” bestående af DNA-spor, fra såvel gerningsmænd og ofre, som giver 

mulighed for ikke blot at identificere gerningsmanden, men at ’læse gerningsstedet’. 

For det tredje bliver det beskrevet, at politiet kan udføre DNA-massescreeninger, hvor 

de midlertidigt får adgang til DNA-profiler fra mange mistænkte, som normalt ikke er 
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kendt med DNA af politiet. For det fjerde, ses forandringer af, hvordan DNA-profiler 

praktiseres på andre måder end som genetiske fingeraftryk, idet der blandt andet kan 

udføres familial searches i DNA-registret. Samlet demonstreres altså, hvordan vi med 

impulser kan få øje på forandringer i organisation, blikkets hastighed, omfang og 

kvalitet og den overvågedes ontologi.     

 

FORANDRINGER AF SAMARBEJDE OG TEKNOLOGI 
Hvert år bliver der begået omtrent 50 drab i Danmark (Justitsministeriets 

Forskningskontor 2014). Heraf er langt de fleste hurtigt opklarede, da offer og 

gerningsmand kender hinanden og der er ”almindelige” motiver til drabet så som 

jalousi, penge, sex eller ære (Rigspolitiet 2011b). Derfor skal der ikke nødvendigvis 

bruges mange ressourcer på at opklare dem. I disse sager er der højest ti efterforskere 

på sagen. Imidlertid skifter dette billede når der f.eks. er tale om terror eller drab på 

børn, ”hvor man grundet mediernes og befolkningens store interesse i den indledende 

fase, vil have næsten ubegrænsede ressourcer til rådighed” (Kragh 2013: 220).29 Der er 

med andre ord tale om ekstraordinære og intense situationer, som vi i bred forstand 

kan benytte impuls-begrebet til at belyse og herunder aspektet omkring politiets brug 

af DNA-profiler. Dette hovedafsnit beskriver således fire generelle aspekter af, 

hvordan de ekstra ressourcer påvirker arbejdet med DNA og samarbejdet imellem 

politi, RGA og Rigspoliti.  

 

Den udvidede gerningsstedsundersøgelse 

I kapitel 4 fulgte vi en gerningsstedsundersøgelse, der blev foretaget af to betjente en 

dag efter et indbrud. Betjentene havde hverken tid eller teknologier til rådighed til at 

finde DNA, og må forlade huset tomhændede. Dette billede ændrer sig markant, når 

politiet har at gøre med terror, drab, grov voldtægt eller lignende, hvilket udløser en 

aktivering af rigspolitiets kriminaltekniske personale. Når en drabsefterforskning 

starter, gennemføres en række ”uopsættelige skridt”. Herunder afspærres 

gerningsstedet, så ingen udover kriminalteknikere får adgang til gerningsstedet, indtil 

                                                 
29 Lignende formuleringer er blevet benyttet af en politiassistent og en efterforskningsleder under 
interviews indsamlet i forbindelse med afhandlingen.    
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det er undersøgt, så vigtige spor så som DNA ikke ødelægges. En logfører registrerer 

alle, der har været i kontakt med gerningsstedet (bekendte, tilfældige, 

ambulancepersonale, politi, retsmedicinere og andre) i en gerningsstedslog (Husted 

2013: 26). Dertil sikrer politiet hurtigt identiteten på vidner, og indsamler 

videooptagelser fra omkringliggende overvågningskameraer, affaldssække fra 

nærområdet og historiske teleoplysninger fra teleselskabet for at se, hvem der har 

været i kontakt med den dræbte (Kragh 2013: 218). På gerningsstedet leder og fordeler 

en ”gerningsstedskoordinator” arbejdet. Han skal forsøge at holde overblikket, og 

opdateres løbende af kriminalteknikerne om fund og teorier og cirka hver anden time 

holdes en fælles briefing. Kriminalteknikerne arbejder sig ind på gerningsstedet ad en 

vej, som man formoder gerningsmanden ikke har benyttet. Alting videofilmes og 

gerningsstedet undersøges ”[…] minutiøst hver eneste centimeter for blod, 

fingeraftryk, spyt, hår og effekter tabt af gerningsmanden” (ibid.: 223). Dette er 

tidskrævende, og en undersøgelse af en lejlighed på 60 kvadratmeter kan nemt tage to 

hele arbejdsdage (ibid.) Som hjælpemidler til at synliggøre spor er kriminalteknikerne, 

som beskrevet, udstyret med forskellige typer af speciallys, der gør at biologiske spor 

så som fingeraftryk, blod og sæd træder tydeligt frem, og der anvendes forskellige 

kemiske væsker til at undersøge hvilken type af spor, der er tale om (Husted 2013: 33). 

Kontrasten til de teknologiløse betjente er således tydelig. 

  

Højere hastighed, bedre koordination 

Indsamlingen af DNA-spor under gerningsstedsundersøgelser påvirkes således kraftigt 

af de ekstra ressourcer i de grove sager. Det samme gør sig gældende i analysefasen på 

RGA. RGA har aftaler med politiet om, at DNA-analyser skal laves indenfor en 

bestemt tidsramme. For sager med ikke-personfarlig kriminalitet skal 80% af DNA-

analyserne være rapporteret indenfor 6 uger og 95% indenfor 8 uger. For personfarlig 

kriminalitet skal 80% af DNA-analyserne være rapporteret inden for 4 uger og 95% 

indenfor 6 uger (Viceafdelingsleder, Retsgenetisk Afdeling, korrespondance).30 Med 

henblik på at nå disse deadlines bliver de mange DNA-prøver, de får fra 

politikredsene, sat i kø og analyseret efter et rationaliseret system. Imidlertid er det 

                                                 
30 Ekspeditionstiden er aftalt imellem politiet og Retsmedicinsk Institut, men er nu under genforhandling 
(Viceafdelingsleder, Retsgenetisk Afdeling, korrespondance).   
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teknisk muligt at lave en DNA-profil i løbet af en enkelt dag. Når der opstår 

hastesager, bliver det rationaliserede system derfor tilsidesat på bestilling fra 

Rigspolitiet, idet DNA-analyser fra den specifikke sag bliver opprioriteret og sat 

forrest i køen i alle laboratorier. Disse overskridelser af systemet er dyre og resulterer i 

forsinkelser i andre sager. Det er derfor ikke noget, der sker ved en simpel volds- eller 

voldtægtssag.      

Foruden den stærkt forøgede hastighed, kan der, for det andet, også opstå en 

øget koordinering i de omtalte sager, hvor der er mange DNA-spor. Disse sager kendes 

som ”koordinatorsager” på Retsgenetisk Afdeling (Retsgenetiker, Retsgenetisk 

Afdeling, gruppeinterview). Her udpeges repræsentanter eller sagsansvarlige ved 

politiet, Rigspolitiet og på RGA, gennem hvilke al information om DNA-profiler 

løber. De gøres ansvarlige for at holde styr på, hvilke spor der er indsamlet, hvilke 

undersøgelser der foretages, samt at vurdere hvilke spor, der skal rettes særlig 

opmærksomhed mod og undersøges først og bedst. Med impulsbegrebet ser vi således 

et øget tempo og en forbedring af samarbejdet iblandt aktørerne.   

 

Nye teknikker og teknologier 

Et tredje aspekt, som viser sig i det empiriske materiale er, at ’impuls-sager’, som vi 

kan kalde dem, ofte virker som en magnet i forhold til brugen af nye eller alternative 

teknikker. Der kan nævnes flere eksempler på, at dette er sket både i indsamling, 

analyse og efterforskning med DNA. Et vigtigt eksempel er ”Susan-sagen” fra 1998 

(se også kapitel 8; Strand 2011: 303-306). Sagen starter da en 10-årig pige fra Brøndby 

Strand bliver meldt savnet, da hun ikke kommer hjem til sin far efter at have været ude 

og sælge lodsedler. Politiet søger efter hende i flere dage med hunde, dykkere og 

helikoptere. De tager DNA-prøver fra Susans forældre for at undersøge, om blodpletter 

fundet ved naboblokkene til der hvor Susan bor, kunne stamme fra Susan (Ekstra 

Bladet 07.06.1998; B.T. 08.06.1998). Først en uge efter hendes forsvinden, bliver hun 

fundet, da en beboer i lejlighedskomplekset bemærker en lugt fra et aflåst fire 

kvadratmeter stort kælderrum tæt ved forældrenes lejlighed. Politiet tvinger sig adgang 

til rummet, hvor de finder pigen, som er blevet dræbt ved kvælning. Efterforskerne 

starter med at afhøre både manden, der havde fundet pigen og ejeren af kælderrummet. 
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Desuden undersøges deres lejligheder, men begge bliver hurtigt renset for mistanke 

(Berlingske Tidende 07.06.1998). Det viser sig, at kælderrummet havde stået tomt og 

været åbent i længere tid, men i ugens løb var rummet blevet lukket, og der var blevet 

sat en ny stor hængelås på døren. I kælderplanet begynder kriminalteknikere deres 

undersøgelser, som varer næsten 24 timer (Ritzaus Bureau 10.06.1998). De tekniske 

undersøgelser besværliggøres kraftigt af, at der er gået en uge siden pigen blev dræbt, 

og af at der i mellemtiden har været megen færdsel i kælderen. Dog er 

kriminalteknikerne kommet i besiddelse af et nyt Polilight-udstyr, der udnytter 

højintensivt lys med forskellige bølgelængder, kemiske dampe og specialdesignede 

briller til at afsløre biologiske spor, fibre, fodaftryk med mere.31 Til trods for dette, 

finder kriminalteknikerne ikke mange spor, hvilket får dem til at konkludere, at 

kælderrummet ikke er gerningsstedet: ”… det er helt sikkert, at hun ikke er blevet 

myrdet i kælderrummet. Hvornår hun er blevet anbragt der ved vi ikke”, udtaler en 

ledende kriminalinspektør dagen efter fundet (Berlingske Tidende 07.06.1998). I løbet 

af natten har kriminalteknikerne dog bevæget sig ud af kælderrummet og rundt i 

kælderetagen. Ved hjælp af Polilight-udstyret er de i stand til at finde nogle 

mikroskopiske stænk, som leder ud fra kælderrummet og op i en opgang, hvor de 

ender et par meter foran en stuelejlighed. Sporene indsamles forsigtigt og analyseres 

med spottests, som viser, at der kan være tale om blodspor. Uden at gå yderligere i 

detaljer med sagen, viser DNA-analyser af sporene, at blodet stammer fra den dræbte 

pige og den efterfølgende efterforskning og retssag udpeger manden, der bor i 

lejligheden, hvor sporene stopper, som gerningsmanden.   

Et nyere eksempel på at der tages ny teknologi i brug i impuls-sager er 

”Dobbeltdrabet i Tusindårsskoven” fra 2011, hvor RGA benyttede en nyudviklet 

teknik til at sikre DNA fra et af de 32 brugte patronhylstre fra en maskinpistol, der var 

blevet brugt til at dræbe et ægtepar. Normalt er det vanskeligt at finde DNA på 

affyrede patronhylstre, fordi den høje varmeudvikling beskadiger DNA’et, men med 

den nye teknik lykkedes det. Fra dette DNA var retsgenetikerne i stand til at danne en 

DNA-profil af høj kvalitet, der hittede med en person, der allerede var registreret i 

                                                 
31 Indkøbet af udstyret bliver foreslået to år tidligere i en rapport af en arbejdsgruppe under 
Justitsministeriet (1996), som arbejder med spørgsmålet om oprettelsen af et DNA-profilregister til 
politiet.  
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Rigspolitiets DNA-register, hvilket førte til at sagen blev opklaret 

(Efterforskningsleder, interview).  

Sidst er en interessant og nævneværdig udvikling, at Retsgenetisk Afdeling 

snart vil være i stand til at tilbyde politiet DNA-analyser af ukendte gerningsmænds 

fysiske karakteristika så som hud-, øjen- og hårfarve. I den akademiske litteratur 

kaldes dette DNA photofits eller genetic photofits, hvilket kan oversættes til ”DNA-

fantombilleder”. Her fokuseres på generne og altså andre DNA-systemer end dem, der 

er i DNA-registrets DNA-profiler. Arbejdet med dette er i dag langt fremme på nogle 

områder:  

”Vi forventer, at vi i løbet af i år eller første kvartal af næste år [2014, red.] 
tager en analyse i brug, eller kan tilbyde en analyse, og komme med en vægt for 
øjenfarve. Det er typisk blå øjne/ikke blå øjne. Der er vi nu kommet udover, at 
det alene er til forskningsformål. Nu kan man rent faktisk bruge det i 
efterforskningsarbejde, og der er vi i færd med at få det inkluderet i vores 
laboratorium, men det der er problematisk i vores sammenhæng, det er at få 
oprettet en database og sige, hvad er så validiteten? Og det er det vi arbejder 
med nu.” (Viceafdelingsleder, Retsgenetisk Afdeling, interview)   

 

Det kan således forventes, at vi snart vil være vidne til, at disse typer af DNA-analyser 

bliver taget i brug i dansk efterforskningsarbejde.  

 

Et tættere samspil med DNA og andre overvågningsteknologier 

En fjerde og sidste generel observation om, hvad impulser betyder for, hvordan politiet 

organiserer sig omkring DNA er, at DNA-profilen i højere grad end normalt anvendes 

i samspil med andre overvågningsteknologier i efterforskningsarbejdet. Her følger et 

eksempel fra en efterforskning af et drab på en ældre kvinde, beskrevet i en rapport af 

Justitsministeriet (2012) om telelogning. Drabet sker i kvindens hjem, hvor politiet 

finder forskellige DNA-spor. Kort efter drabet bliver der hævet 6.000 kr. på kvindens 

dankort, og der bliver forsøgt hævet yderligere 12 gange. Efterforskere indhenter 

optagelser fra videokameraer fra de forskellige hæveautomater og forretninger, hvor 

dankortet er blevet brugt, og frigiver på baggrund heraf billeder af to mænd til pressen 

med henblik på at få hjælp til at identificere mændene. Dette giver ikke noget resultat. 

Efterforskerne indhenter derpå informationer fra telelogning, med henblik på at finde 
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ud af, hvilke mobiltelefoner, der havde været i området ved gerningsstedet på 

gerningstidspunktet, samt i områderne ved hæveautomaterne og forretningerne på 

tidspunktet, hvor der blev hævet på dankortet. Ved at analysere og sammenligne disse 

data bliver efterforskerne opmærksomme på to brødre, hvoraf særligt den enes 

mobiltelefon er blevet registreret på master, der dækkede samtlige hæveautomater og 

forretninger på de relevante tidspunkter. Brødrene anholdes derpå, hvorefter der tages 

DNA fra dem, hvilket forbinder dem begge til sporene på gerningsstedet (ibid.: 22-23). 

Vi ser således, hvordan politiet får DNA-sporene til at virke igennem et intensivt 

arbejde med andre overvågningsteknologier (se også Lauritsen 2015 for et andet 

eksempel med DNA og videoovervågning).  

Med impulsbegrebet er der i dette hovedafsnit blevet givet en generel 

beskrivelse af fire forandringer, som viser sig i særligt grove personfarlige sager, som 

politiet gør en ekstraordinær indsats for at opklare. Vi ser en tilførsel af ressourcer, der 

gør det muligt, 1) at lave meget grundige kriminaltekniske undersøgelser af 

gerningssteder, 2) analysere DNA-profiler hurtigere og koordinere samarbejdet bedre, 

3) anvende ny teknologi og 4) anvende flere forskellige typer af 

overvågningsteknologi på måder der er gensidigt styrkende. Disse forandringer 

udtrykker impulsbegrebets ene aspekt: De pludselige, midlertidige og intense 

netværksforandringer. I det følgende hovedafsnit vil der i højere grad blive fokuseret 

på det andet aspekt: Forandringerne af blikket med DNA.   

 

DET UDVIDEDE BLIK MED DNA 
Med impulsbegrebet skal vi have et dobbeltblik, der på den ene side indfanger 

forandringer i det standardiserede arbejde omkring overvågningsteknologier, og på den 

anden side er opmærksom på, hvilke implikationer forandringerne har, for det der kan 

ses med overvågningsteknologien. Med impulsbegrebet bliver det her argumenteret, at 

politiet ikke bare bliver i stand til at bruge DNA hurtigere og mere effektivt i de 

relevante sagstyper, som følge af tilstrømningen af ressourcer. De bliver også i stand 

til at se mere og andet end normalt. Dette hovedafsnit giver tre eksempler herpå: DNA-

spejlet, DNA-massescreeningen og familial searches, som udtrykker impulsers effekt 
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på henholdsvis gerningstedsundersøgelsen, efterforskningsarbejdet og brugen af DNA-

registret.   

 

Impulser i gerningsstedsundersøgelsen: DNA-spejlet 

Den store omhu og de teknologiske hjælpemidler i de kriminaltekniske 

gerningsstedsundersøgelser, gør det nogle gange muligt at få DNA-spor til at gøre 

mere end at identificere en gerningsmand. DNA-sporene gør det muligt at lave en 

kortlægning af hændelser på gerningsstedet, idet de begynder at ”tale til hinanden”. 

DNA-sporene kombineres i et billede, der af nogle i politiet kaldes et ”DNA-spejl” 

(Efterforskningsleder, interview). Med DNA-spejl menes ikke et fuldstændigt billede 

af et helt hændelsesforløb, men en serie af forbundne DNA-spor, der tilsammen 

forklarer mere om sagen end at en mistænkt var til stede. Vi har allerede mødt det 

første eksempel på et DNA-spejl i beskrivelsen af Susan-sagen, hvor avanceret 

kriminalteknisk lysudstyr gør det muligt at bestemme at stedet, hvor pigen blev fundet 

ikke var gerningsstedet, samt at følge hvordan liget var blevet transporteret via nogle 

få og ellers usynlige blodspor, der forbandt findestedet og gerningsmandens lejlighed. 

I tilgift til disse blodspor finder kriminalteknikerne også sædrester på pigen, som 

engelske og svenske laboratorier fastslår indeholder mandens DNA, samt blod på 

mandens bukser indeholdende pigens DNA. Komplekset af de spor, som bliver fundet 

(og de spor som ikke er på findestedet), fortæller således en historie, om et drab med et 

seksuelt motiv og om et lig der er blevet transporteret ad en bestemt rute. Sporene 

forbinder gerningsmand og offer, samt findested og lejlighed i et billede, der er svært 

at bortforklare.  

DNA-spejlet i Susan-sagen er hverken unikt eller særligt omfattende i forhold 

til andre drabssager. I ”Lundin-sagen” fra 2000, hvor Peter Lundin blev dømt for at 

have dræbt og parteret sin kæreste og hendes to sønner, var mængden af DNA-spor 

væsentligt større og fortalte en mere omfattende historie til trods for, at ligene aldrig 

blev fundet. Denne sag beskrives herunder med fokus på DNA-sporene på baggrund af 
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Ole Brockmanns (2009) bog Fældende Beviser og et interview med forfatteren selv 

(Tidl. kriminaltekniker, interview).32  

Drabet var sket i kvindens hus i Rødovre natten mellem den 16. og 17. juni 

2000 efter parret havde haft et skænderi til en fest. At der var sket en forbrydelse, 

opdages dog ikke før to uger senere, hvor kvindens 24-årige stedsøn bliver nervøs 

over, at han ikke kan komme i kontakt med hende. Han ringer til politiet, som sender 

en betjent med kriminalteknisk erfaring til huset. Betjenten låser sig ind med 

stedsønnens nøgle og bemærker, at huset ligner en byggeplads. Møblerne er trukket ud 

fra væggene og er dækkede til med plastfolie. Der er blevet malet flere steder, og der 

er rodet, men rent. Betjenten finder ingen lig, store blodplamager eller andre 

overbevisende tegn på, at der er sket en forbrydelse, men noterer et spor der ligner en 

blodafsmitning på gulvet i entreen og en kniv i køkkenvasken med mistænkelige 

skjolder på bladet. På baggrund af betjentens iagttagelser anmodes Kriminalteknisk 

Center om assistance. De sender i første omgang to medarbejdere til huset, som bruger 

tre timer på at lave en foreløbig undersøgelse af huset og dets omgivelser, som 

fotograferes, filmes og beskrives. Der foretages dertil spottests af sporet i entreen og 

kniven i køkkenvasken, som begge giver positive indikatorer for blod. Sporene 

forelægges kriminalpolitiet i Hvidovre, der beslutter, at der næste dag skal foretages en 

drabsundersøgelse af huset. Huset afspærres og sættes under bevogtning, og der 

tilkaldes yderligere kriminalteknisk personale. Dertil anholdes og afhøres Peter 

Lundin, som stedsønnen havde fortalt politiet var kvindens kæreste (ibid.: 18). Lundin 

forklarer efterforskerne, at han ikke var romantisk involveret med kvinden. De var 

venner, og som sådan havde han indvilliget i, at gøre nogle tjenester for kvinden, som 

sammen med en rig 60-årig mand var taget på ferie.  

Dagen efter, om morgenen den 5. juli 2000, ankommer et hold med fire 

kriminalteknikere til huset, som forstærkes med yderligere fire kriminalteknikere den 

næste dag. Over tre fulde arbejdsdage undersøger de otte mænd minutiøst huset med 

alle tilgængelige midler. Til trods for, at Lundin har forsøgt at slette sine spor, 

indsamles over 400 spor og effekter fra huset alene, og der foretages dertil rigtig 

mange spottests. Sporene sendes til KTC, hvoraf mange sendes videre til RGA til 

                                                 
32 For et nyere og ligeledes fascinerende eksempel se ”Hoteldrabet” (Dahl & Bolther 2012). 
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DNA-analyse (ibid.: 24). Med henblik på, at identificere de mange DNA-spor, 

indsamles også DNA-profiler fra Peter Lundin, kvinden og hendes to sønner. I sig selv, 

viser dette sig at være besværligt. Politiet må skaffe en dommerkendelse for at få 

adgang til blodprøver af drengene, som er opbevaret i Statens Serum Instituts PKU-

register. Kvindens DNA var endnu sværere at skaffe, idet efterforskerne må igennem 

Landspatientregistret for dermed at finde ud af, at hun tidligere havde fået foretaget en 

underlivsundersøgelse, og at der herfra var opbevaret væv på Glostrup Amtssygehus. 

På Retsgenetisk Afdeling bliver de mange spor hastebehandlet, og politiet får 

besked efterhånden som hvert enkelt spor er færdiganalyseret. Svarene danner et stærkt 

billede af sporene i huset. Herunder beskrives nogle af de vigtigste biologiske spor fra 

de to første dages undersøgelser, som senere identificeres med DNA.    

• Udenfor huset konstateres blodafsmitninger på 25 herregårdssten, som ligger i 

midten af en stor stak.  

• I forældresoveværelset findes blod og væv på et stræklagen og 

hovedpudebetræk, der er gemt væk under en masse effekter. Og på en plade 

bag sengens hovedgærde findes små blodpletter, påført vinkelret ind på pladen.  

• I børneværelset findes blodafsmitninger på et hovedpudebetræk og et vattæppe.  

• I køkkenet findes blod på den tidligere omtalte køkkenkniv, endnu en 

køkkenkniv, samt en kødøkse, et spækbræt og en blender.  

• I trapperummet, der fører op til forældresoveværelset, findes afsmitninger af 

blod, der ser ud, som om de er forsøgt vasket væk.  

• På badeværelset findes vævs- og blodspor på vægfliser, i badekarret, i 

vasketøjskurven, på loftslampen, og på en flaske med opvaskemiddel placeret 

på en toilethylde.  

• I kvindens bil bliver der fundet tre lyse hår svarende til kvindens i 

bagagerummet og blodafsmitning på en måtte (ibid.: 28-38).      

Huset og arealet udenfor er således fyldt med spor af væv og blod, som var usynlige 

for betjenten og de to medarbejdere fra Kriminalteknisk Center, der inspicerede huset i 

første omgang. 
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På den tredje dag undersøger kriminalteknikerne garagen. Her får de en ide om, 

hvad der kan være sket med ligene. Garagen er fyldt med en masse ting, der ser ud 

som om, de er blevet kastet ind. Det er et stort rod. Kriminalteknikerne affotograferer 

rodet og arbejder sig derfra langsomt indad i garagen. Efter at have flyttet nogle af de 

mange ting, finder de et virvar af blodstænk og rester af blodigt væv på garageporten, 

garageloftet og henover væggene. Sporene danner mønstre, der viser, at de er slynget 

afsted med høj kraft. De finder også to tænder og mange knoglerester. I gulvet findes 

dertil slagmærker, som antages at stamme fra en økse (ibid.: 38-40). Fra garagen alene 

sikres og undersøges over 170 spor og effekter. Heraf laves der DNA-analyser på over 

70 spor, imens 64 yderligere biologiske spor ikke analyseres. Selv med denne enorme 

mængde af spor, er der dog ikke tale om, at alle spor blev indsamlet, hvilket den 

tidligere kriminaltekniker påpeger under interviewet:  

Kriminaltekniker: ”Men det er rigtigt, der blev samlet utroligt meget ind. Og så 
med de prøver der blev taget. Husk på ude i garagen der. Han havde brugt en 
vinkelsliber.” 

Ask: ”Det er klart det sprøjter rigtigt meget.” 

Kriminaltekniker: ”Ja, men alt blev jo ikke sikret. Der sad måske tusinde små 
vævsklatter oppe i loftet. Mange af dem sikres i grupper. Og det var man 
simpelthen nødt til.” (Tidl. kriminaltekniker, interview) 

 

Til trods for at alt ikke indsamles bliver der skabt et omfattende DNA-spejl. Det 

bekræftes, at sporene i garagen stammer fra husets beboere. Blandt andet bestemmes 

det, at syv knoglestykker og tanden stammer fra den ene dreng, et knoglestykke 

stammer fra moren og 19 vævsrester stammer fra den anden dreng (Brockmann 2009: 

40-42). Fra huset fås følgende svar fra DNA-analysen. Blodet på 9 af de 25 

herregårdssten, der blev fundet udenfor huset, stammer fra kvinden. Blodsporene i 

kvindens soveværelse stammer fra kvinden og den ene søn, bortset fra blodet på 

sengegærdet, der viser sig at stamme fra Lundin. Blodplamagen på vattæppet i 

børneværelset stammer fra den anden søn, men blodafsmitningen på 

hovedpudebetrækket stammer fra Lundin. På køkkenkniven findes DNA fra kvinden 

og den ene søn, og i blodet på kødøksen findes en blandingsprofil fra alle de tre 

dræbte. Det samme gælder for den anden køkkenkniv, spækbrættet og blenderen, om 

end DNA-profilerne er af ringe kvalitet. Blodet fra trapperummet indeholder DNA fra 
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kvinden og den ene dreng. Sporene i badeværelset indeholder DNA fra de tre beboere. 

Blodsporene i kvindens bil kan der dog ikke laves en DNA-profil af. Under den videre 

efterforskning falder en sidste vigtig brik på plads, idet der i en kasse i Peter Lundins 

fars klubværelse, findes en vinkelsliber og en økse, sammen med forskellige effekter 

herunder den dræbte kvindes identitetspapirer. På vinkelsliberen og øksen findes DNA 

fra kvinden og begge drenge (ibid.: 45-46).   

Fordelingen af DNA-spor i huset, haven, bilen, garagen og farens klubværelse 

sandsynliggør, at Lundin er gerningsmanden. Derudover fortæller de en historie om, 

hvordan beboerne blev dræbt og hvordan deres lig forsvandt. Blodplamager indikerer, 

at husets beboere er blevet dræbt to forskellige steder i de to soveværelser, og at der 

har været kamp, hvor Lundin også er kommet til at bløde. Derefter har Lundin flyttet 

og parteret ligene. Sandsynligvis har han først forsøgt, at gennemføre denne handling 

på badeværelset og har derefter båret ligene ud i garagen, hvor han har gjort arbejdet 

færdigt. Undervejs har han brugt forskellige redskaber (kniv, blender, økse og 

vinkelsliber). Sidst er det tydeligt, at Lundin har forsøgt at skjule DNA-sporene og 

sandsynligt at han har pakket ligdelene i plasticsække, som han har lagt i bilens 

bagagerum, hvor der blev fundet hår og blod. Blodet fra kvinden på herregårdsstenene 

indikerer, at de har været i kontakt med ligene og kan fortolkes således, at Lundin i 

hvert fald har eksperimenteret med at nedsænke plastiksækkene i en sø eller lignende 

(Tidl. Kriminaltekniker, interview).     

DNA-spejlet stemmer kun delvist overens med Lundins egen tilståelse, hvilken 

kommer efter, at han forelægges alle beviserne mod ham. Han tilstår drabene og 

parteringerne, men fortæller at han slog dem alle tre ihjel i kvindens soveværelse ved 

at brække nakken på dem. Dertil forklarer Lundin, at plastiksækkene med ligene var 

blevet sat til storskrald. Politiet accepterede denne forklaring, og fik 

Beredskabsstyrelse Sydsjælland til - uden held - at undersøge 8.500 tons slagger fra 

Vestforbrændingen, hvor storskraldet ville være endt (Brockmann 2009: 24, 53-57). 

Lundin blev i 2001 idømt livstid i fængsel for forsætligt drab og usømmelig 

behandling af lig. Ligene er aldrig fundet. 

Drabsundersøgelsen i Lundin-sagen illustrerer således impuls-begrebet. Den 

viser en tilstrømning af mandskab og teknologi, der finder og analyserer over 700 spor 



Side | 119 
 

og undersøger 8.500 tons slagger. DNA-sporene, som den første betjent på 

gerningsstedet kun finder få af, bliver hurtigt til en enorm mængde, som er afsat både 

af de tre ofre og gerningsmanden. Til trods for, at politiet ikke kan finde ligene, er de 

alligevel i stand til på kreativ vis, at få lavet DNA-profiler på alle fire personer som 

kan sammenholdes med DNA’et i sporene. Ud af dette springer et komplekst DNA-

spejl, som fortæller politiet væsentligt mere end hvem gerningsmanden er. Tilsammen 

danner DNA-profilerne (sammen med de andre tekniske beviser) et stort spind af 

forbindelser, hvorudfra gerningsforløbet kan fortolkes.              

   

Impulser i efterforskningsarbejde: DNA-massescreeninger  

Den kriminaltekniske drabsundersøgelse er en form for impuls, der kan resultere i et 

DNA-spejl, der giver politiet et udvidet blik over gerningsforløbet. En anden form for 

impuls med DNA-profiler er ”DNA-massescreeningen”, hvor politiet får midlertidig 

og konsensual adgang til DNA-profiler fra mange mistænkte.33 I kontrast til DNA-

spejlet er dette en taktik der optager nogle i studier af overvågning. Herunder 

benævner Gary T. Marx (2006) taktikken for soft surveillance med henvisning til, at 

politiet på en pæn måde overbeviser dig om at afgive personlige informationer, ved at 

forklare at man derved gør noget godt for samfundet.  

Under DNA-massescreeninger indsamler politiet spytprøver til DNA-

profilering fra et større antal mennesker, som på en eller anden vis har en tilknytning 

til gerningsstedet, ofret eller et bestemt spor i efterforskningen. Taktikken kan være et 

dyrt initiativ, afhængigt af hvilke andre informationer, der bruges til at afgrænse den 

gruppe der undersøges. Men den kan også afsløre en gerningsmand eller som 

minimum give et klart billede af mange mistænktes uskyld, hvilket både kan være til 

gavn for politiet og for de mistænkte individer selv.    

Deltagelse i DNA-massescreeninger er principielt set frivillig, da de personer 

politiet beder om at medvirke ikke er sigtede. Ifølge retsplejelovens paragraf 792 skal 

legemsindgreb over for ikke-sigtede ske med disse personers samtykke. Imidlertid er 

                                                 
33 I litteraturen fra overvågningsstudier og kriminologi kaldes taktikken DNA mass screenings eller DNA 

dragnets, imens dansk retsprofessor Peter Blume og adjunkt ph.d. Janne Rothmar Herrmann henviser til 
dem som ”masse-tests” (Williams og Johnson 2008; Nelkin og Andrews 1999; Blume og Herrmann 
2013: 217). Her bruges ”DNA-massescreening”, som betegnelse.   
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politiet flere gange blevet kritiseret af læger og jurister, da adskillelsen imellem 

nægtelse og mistanke har været svær at opretholde.34 Det drages derfor i tvivl, om der 

er tale om reel frivillighed (Blume & Herrmann 2013: 217-218; se også Marx 2006).  

  DNA-massescreeninger er meget sjældne. En efterforsker med speciale i drab i 

en stor politikreds (Politiassistent, interview) fortæller ”vi gør det. Det er der ingen 

tvivl om. Vi gør brug af det. Jeg kan bare ikke mindes at vi har gjort det her”. 

Taktikken er ligeså gammel som brugen af DNA i politiarbejde.35 I 1986 i den første 

kriminalsag, hvor DNA-profilering blev benyttet, blev omtrent 5.000 mænd DNA-

profilerede af engelsk politi i jagten på en mand, der havde dræbt og voldtaget to unge 

piger (Aronson 2007: 17). Ligeledes foretager dansk politi en, dog væsentligt mindre, 

DNA-massescreening i den første danske kriminalsag, hvor DNA spiller en aktiv rolle. 

Sagen omhandler drabet på en 64-årig kvinde i Lille Skensved i 1988, hvor 26 mænd 

med usikre alibier DNA-analyseres. Dette fører til, at en ung mand med en matchende 

DNA-profil anholdes og sigtes for drabet. Den unge mands advokat er dog i stand til at 

skyde huller i den nye DNA-profils troværdighed, og får ham frifundet.  

Politiet fører ikke selv statistik over, hvor ofte de gør brug af taktikken. Faktisk 

synes både efterforskere og efterforskningsledere at mangle et ord der beskriver det. 

En politikommissær fra Rigspolitiet kender fænomenet og mener at det er forkert at 

kalde dem ”massescreeninger”, da han siger: ”det lyder som om man kommer ud med 

den store svaber og fejer et stort område. Det er ikke helt sådan det foregår” 

(Politikommissær, NKC, interview). Imidlertid er han ikke i stand til at give et godt 

alternativ, hvilket også gælder andre efterforskningsledere og efterforskere der er 

blevet interviewet. I forbindelse med afhandlingens avisartikelstudie er taktikken 

blevet identificeret som gennemført i en håndfuld sager. Sagerne er, ligesom alle 

ovenstående eksempler, karakteriserede ved, at der er sket et drab eller en voldtægt, 

som har fanget mediernes og befolkningens interesse, og hvor der opstår pres på 
                                                 
34 Et eksempel herpå, er et endnu uopklaret knivdrab fra Aalborg fra 1995, hvor politiet indsamlede 
DNA-prøver fra 79 mænd. Her beder politiet en taxachauffør om en prøve, da han på 
gerningstidspunktet var parkeret i nærheden af drabet. Manden nægter dog at afgive en DNA-prøve, 
hvilket fører til at politiet sigter manden med henblik på at tage den med magt. Retten finder dog, at 
politiets grund for sigtelsen er utilstrækkelig, hvorefter prøven destrueres og politiet får en reprimande 
(Ritzaus Bureau 18.10.1995; Ekstra Bladet 12.03.1997; Berlingske Tidende 26.10.1999). 
35 Før der blev foretaget DNA-massescreeninger, har dansk politi anvendt den samme taktik med 
fingeraftryk og på en større skala. Efter drabet på en ung kvinde i Avedøre i 1991 indsamles 
eksempelvis 50.000 fingeraftryk i forsøget på at opklare et drab i Hvidovre (Bach 2011: 243).    
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politiet for at opklare sagen, som bruger store ressourcer på at indsamle og analysere 

DNA. I det følgende beskrives en nyligt gennemført DNA-massescreening, der også er 

blandt de mest omfattende gennemført af dansk politi nogensinde.     

I oktober 2012 opstår en sag, der siden bliver kendt i medierne som sagen om 

”sexkrænkeren fra Fyn”. Det er i øvrigt en sag jeg følger tæt bl.a. fordi jeg har 

interviewet den ansvarlige efterforskningsleder, som jeg holder kontakt til under 

forløbet. Efterforskningen tager sin begyndelse, da en 11-årig pige bliver udsat for et 

seksuelt overgreb af en ukendt mand i Øster Skerninge, netop som hun er steget af 

skolebussen. To en halv uge senere bliver en 10-årig pige kidnappet nær sit hjem og 

misbrugt af en mand nær byen Refsvindige, som ligger godt 40 km fra den anden by. I 

begge tilfælde er der vidneudsagn om en rød bil, og i begge tilfælde er gerningsstedet 

bilens bagsæde, hvor pigerne er blevet bundet med strips. En hasteundersøgelse af 

DNA-spor indsamlet på de to piger viser, at der er tale om samme gerningsmand. Med 

udgangspunkt i disse oplysninger begynder Fyns Politi en omfattende efterforskning, 

der særligt fokuserer på DNA-sporene og den røde bil. Fyns Politi involverer medierne 

i sagen, idet de udsender oplysninger om manden, der detaljeret beskrives som en 

voksen dansk mand, der var ”nærmest høflig” og ”lugtede af tobak”. Han var 

almindelig af højde, almindelig til kraftig af bygning, iført sort eller mørk strikhue, sort 

eller mørk bluse, mørkeblå cowboybukser og sorte kondisko. Dertil beskrives bilen 

som en ældre model, ”muligvis en Opel Astra”, som er rød eller mørkerød. Sagen 

griber befolkningen, og ni dage efter det andet overgreb har Fyns Politi modtaget over 

1.000 henvendelser med tips om mulige gerningsmænd og har allerede indsamlet 

mundskrab fra en række mænd, hvoraf de har fået lavet DNA-profiler fra 34. De viser, 

at gerningsmanden ikke er iblandt dem. Efterforskningen fortsætter i mange måneder, 

hvor politiet opsøger mænd, der er blevet mistænkeliggjort, og indsamler over 400 

mundskrab uden dog at få nogen hits med gerningsmandens DNA-spor. DNA-

massescreeningen leder således ikke politiet til gerningsmanden. I stedet afslører 

gerningsmanden til sidst sig selv, da der tilfældigvis opstår brand i hans hus, hvor 

politiet ud over våben, krudt og kemikalier også finder en rygsæk med strips og andre 

effekter, som øjensynligt svarer overens med dem, der blev brugt under overgrebene 

på pigerne. Der tages derfor et mundskrab fra manden, hvor DNA-profilen herfra viser 

sig at stemme overens med sexkrænkerens. 



Side | 122 
 

Sammenlagt kan DNA-massescreeninger forstås en effekt af impulser, da der er 

tale om en midlertidig, ekstraordinær og intens indsats, hvor mange mistænktes DNA-

profiler bliver midlertidigt tilgængelige for politiet. Denne indsats ydes ikke kun af 

politiet, men også medierne og befolkningen som er påvirkede af sagen og som 

hjælper politiet med at kaste mistanke på en række personer. Synliggørelsen er dertil 

midlertidig, da DNA-profilerne skal destrueres efterfølgende, eftersom de falder uden 

for reglerne for optag i Rigspolitiets DNA-register, da de undersøgte personer ikke har 

været sigtede i sagen.  

 

Impulser i DNA-registret: Familial searches  

Det tredje og sidste eksempel på, at impulser kan udvide politiets blik med DNA, er 

brugen af familial searches i Rigspolitiets DNA-register. Ligesom DNA-

massescreeninger er det en handling som optager nogle forskere i overvågning fordi 

den er udtryk for at der er sket et function creep – en forskydning i de oprindelige 

formål med DNA-registre (f.eks. Prainsack 2010: 28-29). Ligeledes er det en sjælden 

handling. ”Vi har alene anvendt teknikken enkelte gange, idet den er forbundet med 

stor usikkerhed”, fortæller politikommissæren fra Rigspolitiet (korrespondance).  

 

Familial searches bygger som beskrevet på den basale indsigt i genetik, at DNA deles 

af familiemedlemmer (Suter 2010: 311). Derfor kan en DNA-profil i DNA-registret 

ikke kun bruges til at afsløre gerningsmænd, men også til at lede efter 

familiemedlemmer til en ukendt gerningsmand iblandt de DNA-registrerede eller til at 

lede efter forbindelser imellem pårørende til forsvundne personer og uidentificerede 

kropsdele. Dette kan gøres ved at foretage low-stringency søgninger, hvor der ledes 

efter mindst et overlap i faktorerne i hvert DNA-system imellem en ukendt 

gerningsmands DNA-profil og DNA-registrets personprofiler. Findes et sådant match 

kan det indikere en forældre-barn-relation. Imidlertid kan der også søges på anden vis, 

idet der ledes efter profiler i registret, der har et højt antal af faktorer til fælles med den 

ukendte gerningsmand, hvilket kan indikere, at der er tale om en søskende, eller 

indeholder de samme sjældne faktorer, hvilket kan være en indikation på et 

familiemedlem (ENFSI 2013: 21). Familial searching benyttes i Storbritannien og 
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USA og er for nylig blevet gjort lovlig i Holland, hvor teknikken har været til debat. 

En lignende debat har manglet i Danmark, hvor der ikke er regler, der eksplicit 

forbyder det (professor, dr. jur., korrespondance). Samtidig er teknikken svær at forene 

med den ide om at DNA-profilen kun er et ”genetisk fingeraftryk”, som er blevet lagt 

til grund for dannelsen og udvidelsen af DNA-registret af forskellige justitsministre (se 

kapitel 8 og 9).      

 

Figur 12: Illustration af familial searching, hvor en ukendt gerningsmands DNA-profil genererer en række 
delvise hits, herunder nogle, der kan stamme fra nære familiemedlemmer til gerningsmanden.  

 

Et dansk eksempel på familial searches ses som led i ovenfor beskrevne efterforskning 

af ”Sexkrænkeren fra Fyn”. Ifølge efterforskningslederen beder man sent i denne 

proces DNA-sektionen om at prøve at foretage en familial search. Søgningen giver et 

interessant resultat, hvor man finder en DNA-profil der ligger tæt op ad den ukendte 
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gerningsmands. Ved Retsgenetisk Afdeling får man vurderet sammenhængene 

imellem profilerne:  

Efterforskningsleder: ”Vi får en profil der ligger meget tæt op ad 
gerningsmandens profil, hvorfor man får en formodning om at det kan ikke være 
… Det kan ikke være faren. Det kunne heller ikke være børn af …” 

Ask: ”af ham?”  

Efterforskningsleder: ”af ham! Men det kunne være en eventuel halvbror eller 
brødre.” […] ”Fordi nu er vi inde i noget talkombination. Og der siger de 
[retsgenetikerne, red.] så, at der er en mulighed. Og nu har vi så været ude og 
tage et mundskrab af en halvbror og to brødre og dem har vi ikke fået svar på 
endnu. Og hvis det giver noget så prøver vi det. Men hvis det ikke giver noget, 
så kunne det jo godt være, at faren har børn ’på gule plader’ som vi siger 
[griner]. Eller kan vi komme længere ud i fætre. Eller kunne det være en bror til 
faren som også har drengebørn.” (Efterforskningsleder, interview)    

 

Fra Retsgenetisk Afdeling lyder erklæringen altså, at sporet ikke kan stamme fra en far 

eller en søn af vedkommende, men at det muligvis kan stamme fra en bror eller 

halvbror. Den registrerede mand, som søgningen har peget på, viser sig at have en 

sådan halvbror og to brødre, som bliver opsøgt af Fyns Politi. Efterfølgende renses de 

dog for mistanke - som hundredevis af andre - baseret på deres DNA-profil, der ikke 

matcher gerningsmandens.  

Som sagerne om DNA-massescreeninger og familial searching viser, er der 

ingen garantier for, at disse efterforskningsredskaber resulterer i, at en gerningsmand 

fanges. DNA-massescreeninger kan ses som et udtryk for, at politiet ikke har en 

hovedmistænkt og derfor kaster et meget bredt net ud iblandt et felt af mere eller 

mindre sandsynlige gerningsmænd. Familial searches er ligeledes en metode, der 

skaber usikre mistanker, men som rettes mod familiemedlemmer til personer der er 

registreret med DNA, hvis profil ligger tæt op ad den ukendte gerningsmands. Der er 

derfor gode grunde til, at teknikkerne sjældent benyttes af politiet.  

 

KONKLUSION 
Dette kapitel har foreslået et begreb om impulser, som et bidrag til en oligoptisk 

overvågningsforståelse. Begrebet er brugt til at identificere og analysere situationer i 
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afhandlingens empiri, hvor politiet er i stand til at se mere, bedre og hurtigere end 

normalt med DNA-profiler. Disse situationer har vist sig, at optræde under 

mediedækkede drab og voldtægt på børn, der ikke opklares med det samme og som 

vækker røre i befolkningen. Under disse frigives en masse ressourcer for politiet, som 

blandt andet kanaliseres i retning af at finde flere DNA-spor, analysere dem langt 

hurtigere, øge koordinationen imellem de relevante institutioner, udføre DNA-

massescreeninger og foretage familial searches i DNA-registret.    

Impulsbegrebet er ikke panoptisk. Det er ikke en måde at reintroducere 

panoptikonet ad en bagvej, men et greb til at håndtere skiftet imellem det ordinære og 

det ekstraordinære, hvor der sker en rekonfiguration af netværket, i en oligoptisk 

overvågningsforståelse. Grebet er vigtigt, fordi det åbner op for analyser af de 

kriminalsager, der ofte tages som bevis for Big Brothers eller panoptikonets altseende 

blik, idet politiet her er i stand til at bruge overvågningsteknologier til at danne nogle 

imponerende og hurtige overblik. Med impulsbegrebet fastholder vi en forståelse af, at 

dette ikke er et billede på, hvad politiet ’altid kan se’, men er resultatet af en enorm, 

dirigeret og midlertidig anstrengelse med at indsamle, sortere, analysere og 

sammensætte informationer i en bestemt sag. Samtidig må man dog forestille sig, at 

nogle af disse impulseffekter med tiden kan blive til tingenes ordinære tilstand, 

eksempelvis hvad angår hastigheden af DNA-analyser og brugen af særlige 

teknologier til at finde og analysere af DNA-spor og forbedrede teknikker til familial 

searches, som der forskes intensivt i.   
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KAPITEL 6: OLIGOPTISKE EVENTS OG BLIKKETS INVERSION: 

SAGEN OM AMAGERMANDEN 

   

Dette kapitel er baseret på den endnu ufærdige artikel ”Surveillance as events - On 

Process Philosophy, Germs and DNA”, som skrives med lektor ph.d. Peter Danholt.    

 

Dette kapitel foretager en empirisk analyse af DNA-profilens rolle i efterforskningen 

af en specifik sag, navnlig sagen om Amagermanden, som beskrives med 

udgangspunkt i en førstehåndsberetning af drabschef Ove Dahl (Dahl & Bolther 2012). 

Sagen illustrerer mange aspekter af den oligoptiske overvågningsforståelse, som også 

findes i afhandlingens tidligere kapitler. Den viser det begrænsede, men relevante blik 

(jf. kapitel 3), som dannes med et hit, der skaber viden om, at der er en aktiv, men 

ukendt serieforbryder på Amager, som har begået mindst et drab og to voldtægter. Den 

viser det skrøbelige (jf. kapitel 4) i form af en lille fejl i programmeringen af DNA-

registrets søgemaskine, der bidrager til at Amagermanden ikke opdages tidligere. Og 

den viser impulser (jf. kapitel 5), idet der i sagen om Amagermanden gennemføres en 

DNA-massescreening og en omfattende undersøgelse af gammelt bevismateriale for 

spor af DNA. Formålet med kapitlet er imidlertid, at udfolde et sidste aspekt af 

oligoptikonet: at det skaber events. 

Når vi benytter overvågningsteori, er der en fristelse til at karakterisere 

overvågning ved blikket. Dette aspekt fremhæves af, at mange overvågningsbegreber 

betegner overvågning som ”-optika”. Dette gælder ikke mindst oligoptikonet, 

panoptikonet og de mange begreber, der er udviklet på baggrund af sidstnævnte i 

studier af overvågning. At dette aspekt fremhæves er ikke tilfældigt. Megen moderne 

overvågning spiller på vores frygt for guds blik, der ser os uden selv at blive set. 

Imidlertid kan denne ’okularcentrisme’ (Lyon 2007: 50) dog være uheldig, fordi 

overvågning handler om mere end at se, og effekterne af at blive set. Som flere 

overvågningsforskere har været inde på, er der også andre aspekter af overvågning. 

Eksempelvis taler Oscar Gandy (1993) David Lyon m.fl. (2003) om, hvordan vi 

sorteres og klassificeres som individer igennem digitale former for overvågning, 
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hvilket stiller nogle grupper bedre end andre. Overvågning former således det, der 

overvåges. Dertil bliver det tilføjet i dette kapitel at overvågning i nogle tilfælde 

skaber. Til dette formål udfolder kapitlet et begreb om events, som lånes fra ANT, 

Deleuze (2006) og Whitehead (1920). For at fastholde at der er tale om et teoretisk 

begreb, bruges ”event” i nogen grad i sin engelske form, men oversættes også nogle 

steder til ”begivenhed” for at lette læsningen. Event-begrebet skal gøre os bevidste om 

de måder overvågning skaber nye sammenhænge, nye tilstande, nye individer, grupper 

eller hybrider. Dertil skal begrebet gøre os opmærksomme på, at det overvågning 

skaber, kan være overraskende, ufuldstændigt og animere til handling. Denne 

tænkning implicerer en forståelse af, at overvågerne ikke har kontrol over 

overvågningssituationen og ikke har overblik, men som reagerer på de begivenheder 

som springer ud af systemet. Med event-begrebet bliver overvågning livlig.       

I kapitlet benyttes event-begrebet til at karakterisere Rigspolitiets DNA-register 

som overvågningsteknologi og til at analysere sagen om Amagermanden. Det 

argumenteres, at DNA-registrets primære funktion ikke er ’at se’ mennesker, men ’at 

skabe begivenheder’. Begivenheder i form af hits, udspringer af en kaotisk og 

uoverskuelig mængde af profiler i DNA-registret og danner forbindelser imellem 

personer og gerningssteder. Hits er overraskende i den forstand, at politiet ofte ikke har 

en forventning om den specifikke forbindelse, som dannes. Dertil er hits ufuldstændige 

og animerende, idet de ikke opklarer forbrydelser, men aktiverer efterforskere og andre 

til at handle på begivenheden. Sidst oplever vi en slags ”inversion af blikket” ved at 

følge, hvordan begivenheden bliver ved med at udfolde sig fra hittet skabes på DNA-

sektionen og til sagen er opklaret af efterforskerne. Det overblik som vi tilskriver 

politiet i kraft af alle deres overvågningsteknologier kommer ikke først, men optræder 

først til sidst igennem et større arbejde. Kapitlet viser disse karakteristika ved at følge, 

hvordan Amagermanden bliver til som en ufærdig entitet for politiet igennem DNA-

registret og hvordan efterforskere, borgere, hunde og andre overvågningsteknologier er 

med til at fylde billedet ud. Som en sidste krølle på kapitlet bliver det beskrevet, 

hvordan hittet der skaber Amagermanden også skaber et andet monster for 

Rigspolitiets DNA-sektion. Igennem hittet finder DNA-sektionen en fejl i 

søgemaskinen, som fører til mange måneders forgæves arbejde med at køre en 
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totalsøgning af DNA-registret, idet man er bange for, at fejlen har forårsaget, at man 

ikke har fået øje på over 1.000 hits i andre sager. Hittet bliver således et dobbeltevent.   

 

OLIGOPTIKA OG EVENTS 
Ideen om at tænke oligoptikonet som event udspringer fra to inspirationskilder. Den 

første inspirationskilde er Gad og Lauritsen (2009: 52; 2010: 37), der beskriver 

oligoptisk overvågning som event eller begivenhed i den forstand, at blikket kun kan 

opstå såfremt en overflod af mennesker og teknologi formår at arbejde sammen. Der er 

her fokus på netværket, der gør blikket muligt. Den anden inspirationskilde er Latour 

og Hermant (2006: 55), der, jævnfør kapitel 1, beskriver, hvordan der fra satellitter og 

computerteknologi ved trafikpolitiet i Paris udspringer 70.000 ”events” om året, når 

mindst 50 mennesker samles indenfor en cirkel med 100 meter i diameter. De konstant 

emergerende begivenheder, som systemet viser, er problemer som operatørerne i 

kontrolrummet må evaluere og løse. Det er ikke noget operatørerne forudser og har 

særlig kontrol over. Nej, målet er i stedet at være klar og i stand til at fortolke og 

handle på det, systemet gør opmærksom på. Eventsene er ikke de samme. De har 

muligvis samme form, men deres indhold og løsning er forskellige. Der er tale om et 

nyt event hver gang, som skal håndteres hurtigt, da kødannelser i Paris ’spreder sig 

som ringe i vandet’. Latour og Hermants beskrivelse af events understreger således 

også det emergerende og animerende ved det oligoptiske blik. Events er aktører. De 

danner noget nyt, der skal håndteres. Oligoptika står her i kontrast til panoptika, da 

oligoptika ikke er karakteriserede ved den minutiøse opdeling af tid, rum og legeme og 

den eksakte kortlægning af, hvad der skal være hvor og hvornår.    

De beskrevne aspekter i event-forståelserne hos Gad og Lauritsen, samt Latour 

og Hermant udtrykker mange ligheder med procesfilosofferne Alfred N. Whitehead 

(1920) og Gilles Deleuzes (2006) filosofiske arbejde med event-begrebet. Samtidig 

kan vi finde flere interessante aspekter hos de sidstnævnte. Whitehead, som har 

inspireret både Latour og Deleuze, forstår verden som befolket, ikke af ting og 

substanser, men af tilblivelse og processer. Alt er events.  

Whitehead (1920: 166-171) eksemplificerer sin ’event-ontologi’ med en 

beskrivelse af obelisken Kleopatras Nål, som placeres i midten af London, da han er en 
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ung dreng. Ved første øjekast synes dette ubevægelige objekt ikke at konstituere en 

proces, men den har en historie. Statuen blev skabt omkring 1450 f.v.t. i Heliopolis, 

flyttet til Alexandria i 12 f.v.t. og videre til London i 1877-1878 e.v.t. Statuen er blevet 

skabt, flyttet, brugt til forskellige formål og på et tidspunkt vil den ophøre med at 

eksistere. Den er et event, fordi den er midlertidig. Samtidig ’sker’ statuen konstant. 

Den farves af soden fra Londons biler og vaskes af og til. Går vi endnu tættere på, ses 

at dens overflade konstant forandres ved tabet og tilførslen af nye molekyler. Jo tættere 

vi kommer på statuen, des mere synlig bliver dens konstante forvandling (ibid.; 

Shaviro 2008: 2).    

I en uddybning af Whitehead præsenterer Deleuze (2006) fire aspekter af 

events. Events er først og fremmest ekstensive. De er ikke afkoblede eller isolerede fra 

andre events. De fylder tid og rum og interagerer med andre events, hvorigennem nye 

events opstår (se også Whitehead 1920: 185-186). For det andet, former events serier, 

når de kombineres. Herigennem opnår event-serierne egenskaber så som farve, 

længde, lyd og intensitet. Det er i dette øjeblik, at de bliver “… something rather than 

nothing, but also this rather than that: no longer the indefinite article, but the 

demonstrative pronoun” (Deleuze 2006: 88). Ud af denne proces formes et tredje 

aspekt: eventets individualitet. Individualitet kommer igennem en ”concrescence”, som 

Whitehead kalder det, hvormed der sker en sammenføjning af resterne fra multiple 

events, hvilket former en ny unik entitet. Det er nu et element, der ”be-griber”36 - 

prehends - i betydningen, at det fornemmer, indfanger og responderer på andre events. 

Prehension er et centralt begreb hos Whitehead, der insisterer på, at denne be-gribelse 

ikke kun er en menneskelig kvalitet, men at det betegner en skabelsesproces imellem 

alle entiteter – elektroner såvel som mennesker – der hver især (bevidst eller ubevidst), 

kontinuerligt indfanger verden og gør den til en del af sig selv, og gør sig selv til en del 

af verden.  

Dette levende univers med entiteter som unikke events, der opstår, forandrer 

sig, forbinder sig, får nye egenskaber og forfalder, inviterer os til at genopdage 

oligoptikonet, som noget der gør andet end at præsentere et blik over mennesker og 

                                                 
36 Den danske oversættelse af ”prehension” til ’be-gribe’ er et forsøg på at indfange det engelske 
begrebs dobbelthed: ”the act of grasping physically or mentally” (The New International Websters 
Comprehensive Dictionary on the English Language).   
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ting. Oligoptikonet er ikke kun en begivenhed eller et event i den forstand, at det 

udspringer af et netværk af mennesker og teknologi, der arbejder sammen. Det skaber 

noget, der ikke var der før. Vi kan med Deleuze forstå oligoptikonet som et apparatur 

eller en skærm, der skaber events ud af en kaotisk multiplicitet, bestående af resterne 

fra andre begivenheder:     

“Events are produced in a chaos, in a chaotic multiplicity, but only under the 
condition that a sort of screen intervenes.” (Deleuze 2006: 86)  

 

Fra ovenstående beskrivelse af events kan vi dertil tilføje, at de events eller entiteter 

som oligoptikonet skaber ikke er ’færdige’ eller endelige, men har deres eget liv, hvor 

de interagerer og associerer med andre begivenheder og falder hen. Forståelsen af 

oligoptikonet som event, åbner op for følgende analyse af Rigspolitiets DNA-register 

og af sagen om Amagermanden. Her er pointen, at vi med event-begrebet kan se, 

hvordan DNA-registret ikke tilbyder et færdigt og kontrolleret blik, men er en 

’skærm’, der skaber nye, overraskende og ufærdige entiteter ud af tidligere 

begivenheder, som animerer efterforskere til at handle. Vi bliver med andre ord vidne 

til en slags inversion af blikket, idet det færdige og kontrollerede blik over en enkelt 

sag, ikke er det der først skabes af overvågningen, men det der opstår til sidst af 

efterforskningen.  

  

DNA-REGISTRET PRODUCERER EVENTS  
I DNA-registret ligger omtrent 150.000 DNA-profiler. Hver enkelt af dem har sin egen 

historie. De stammer fra hver sit specifikke biologiske spor, som er fundet og 

indsamlet af bestemte personer fra et gerningssted eller fra hver deres sigtede mand 

eller kvinde med hver sin kriminelle baggrund. De er resterne af tidligere begivenheder 

og er placeret i et register, hvor tid og sted, mistanker og fakta er ubetydelige og 

usynlige. Kun tallene er relevante og synlige for søgemaskinen. Her lever de en 

tilsyneladende stille eksistens. Men en eller få gange om dagen aktiveres de i en storm 

af sammenligninger med andre nye DNA-profiler, hvor tallene begriber (prehend) 

hinanden igennem DNA-registrets søgemaskine. Langt størstedelen uden brugbart 

resultat. Resten af dagen og natten er der stille i serverkabinettet. Denne proces kan 
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gentage sig dagligt i årevis, uden at profilerne bliver til andet. De eksisterer og de 

’sker’ i kraft af søgningerne, men de er ikke forbundne til meget andet end oplysninger 

om hvor, hvornår og hvorfor de er blevet indsamlet. De er en del af en voksende glemt 

masse. Kun registrets søgemaskine husker at besøge dem alle sammen. For hver af 

søgemaskinens bevægelser igennem samtlige profiler, forandres nogle af dem dog, idet 

de forbindes med andre og bliver synliggjort. Med Deleuze kan vi sige, at DNA-

registret fungerer som en skærm, der intervenerer i den kaotiske masse af DNA-

profiler og skaber events. Baseret alene på ensartetheden i nogle af DNA-profilernes 

tal, skabes nye entiteter, ”hits”, der forbinder gerningssteder og gerningsmænd og 

indikerer, at den samme person har været på et eller flere gerningssteder. Med 

synliggørelsen af tallene, synliggøres også profilernes rødder i form af de glemte 

gerninger som de repræsenterer, deres tid, sted og vejen til DNA-registret. Disse er 

unikke events, da hvert hit forbinder forskellige gerninger og gerningsmænd og ofte på 

overraskende måder. De får deres individualitet og intensitet igennem de 

informationer, som de forbinder. De er samtidig ekstensive og ufærdige i den forstand, 

at de kan og bør forbindes til yderligere informationer, hvis de skal kunne bruges ved 

en domstol. Alt dette er sagen om Amagermanden et godt eksempel på.   

 

HITTET DER SKABTE ET MONSTER: AMAGERMANDEN BLIVER TIL 
På Rigspolitiets DNA-sektion den 21. oktober 2010 opstår via DNA-registret en ny og 

overraskende entitet ud af resterne fra tidligere begivenheder. Søgemaskinen viser et 

hit imellem sporprofiler fra tre uopklarede og ikke tidligere forbundne sager. De tre 

sager er: En blot en måned gammel voldtægtssag fra Kongelundsvej på Amager, en 

grov voldtægt fra Amagerkollegiet i 2005 og et seksuelt motiveret drab fra 1990 i 

Fasanskoven (Dahl & Bolther 2012: 16).37 De tre sager beskrives herunder.  

 

 

                                                 
37 Som beskrevet tidligere er Rigspolitiets DNA-sektion siden holdt op med at foretage automatiske 
spor-spor-søgninger. Dette ændrer dog ikke noget ved analysens brugbarhed eller event-tankegangen 
fordi DNA-sektionen fortsat kan føre manuelle søgninger og fordi person-spor-hits også er events, hvis 
eneste forskel er, at den mistænkte identificeres øjeblikkeligt.    
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Første sag: Drabet i Fasanskoven 

Den 3. september 1990 finder politiet i Fasanskoven på Amager liget af 

en kvindelig skolelærer, som de havde ledt efter i flere dage med 25-30 

politihunde og en helikopter. Liget var blevet flyttet langt ind i skoven og 

nøje tildækket med kvas. Den dræbte kvinde var blevet krænket seksuelt, 

kvalt med et stykke af hendes tøj og var desuden blevet bestjålet. 

Undersøgelser af ofret afslører sædpletter på hendes tøj og underliv, som 

politiet foretager en blodtypebestemmelse af. Men sagen går i stå da 

politiet står uden andre gode spor. I 2001 finder politiet kvindens tøj frem 

igen og med forbedrede DNA-analyseteknikker er retsgenetikere i stand 

til at finde sædvæske syv steder og danne en DNA-profil der bliver lagt i 

DNA-registret. Igen uden held (ibid.: 46-47).  

 

Anden sag: Voldtægten på Amagerkollegiet 

Den 3. maj 2005 bryder en dansk mand ind på et kollegieværelse på 

Amagerkollegiet midt om natten, hvor han truer beboeren, en 24-årig 

kvinde, med en kniv, giver hende bind for øjnene og misbruger hende 

seksuelt i flere timer. Mod slut tvinger han kvinden i bad og til at skylle 

munden med cola, så hun kan vaske hans spor af sig. Han fjerner også 

lagenet fra sengen og tager det med sig, da han forlader stedet. Under 

undersøgelsen af ofret og gerningsstedet finder politiet ingen biologiske 

spor på kvinden fra manden, og det antages at han har brugt et kondom. 

Kriminalteknikerne foretager en grundig undersøgelse af lejligheden. 

Herunder sikres vand fra vandlåsene på badeværelset, da der kunne være 

spor af DNA heri efter, at kvinden var blevet tvunget til at vaske sig. 

Dette giver heller ikke noget resultat. Det gør til gengæld den ene af to 

mælkekartoner i køleskabet, som undersøges, da kvinden havde fortalt 

politiet at manden havde rumsteret i køkkenet imellem handlingerne. Her 

finder retsgenetikere tilstrækkeligt spyt til, at de kan lave en DNA-profil, 

der indeholder en blanding af gerningsmandens og kvindens DNA. 

Profilen lægges i DNA-registret, men sagen opklares ikke og den får 

meget lidt opmærksomhed i medierne (ibid.: 43-45; Buhr & Therkildsen 

2012: 112).  
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Tredje sag: Voldtægten på Kongelundsvej 

Sent om natten den 25. september 2010 bliver en 17-årig kvinde, der er 

alene på vej hjem fra byen pågrebet af en mand og slæbt ind i en 

kolonihaveforening nær Kongelundsvej på Amager. Her misbruges hun 

igennem længere tid seksuelt af en mand, som hun beskriver som 

værende dansk, stærk, 180 cm, velsoigneret og med Amager-accent. 

Manden truer med at stikke hende med en kniv, hvis ikke hun makker ret. 

Han bruger et kondom. Da han er færdig, stjæler han hendes mobiltelefon 

og taske og beder hende tælle til 5000, før hun rører på sig. Kvinden 

undersøges grundigt for spor af retsmedicinere på Rigshospitalets Center 

for Voldtægtsofre, men uden held. Billeder fra alle 

overvågningskameraer i nærheden undersøges, men der var ingen, der 

fulgte efter kvinden. Undersøgelsen af selve gerningsstedet viser heller 

ikke meget andet end at græsset var trådt ned. Politiet sætter dog to 

hundepatruljer med gruppe 1-hunde ind til at søge efter spor på 

gerningsmandens flugtrute. Efter en times tid lægger politihunden 

Cooper sig pludseligt ned og markerer med forbenene, at han har fundet 

et spor. Det viser sig at være et kondom, som hundeføreren tilkalder 

kriminalteknikerne til at indsamle. De er omtrent 50 meter fra 

gerningsstedet. Der er slået knude på kondomet og tegn på sæd indeni. 

De retsgenetiske undersøgelser af kondomet fastslår, at der på ydersiden 

af kondomet er DNA der stammer fra kvinden. DNA-profilen der 

udvindes fra sæden på indersiden må derfor være gerningsmandens, 

hvorfor den sendes til DNA-registret (Dahl & Bolther 2012: 11-15; Buhr 

& Therkildsen 2012: 135). 

 

Hittet i DNA-registret imellem de tre sporprofiler udløses, da den sidste profil 

uploades næsten en måned efter voldtægten. Da medarbejderen ved Rigspolitiets 

DNA-sektion ser hittet er han klar over, at han ser på noget særligt. I stedet for blot at 

acceptere hittet, hvormed det sendes til Retsgenetisk Afdeling til kontrol og 
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Københavns Politi vil blive oplyst skriftligt om hittet, omgår han standardproceduren. 

Han ringer direkte til den efterforsker, der står med sagen om voldtægten i 

kolonihaveforeningen. Han fortæller efterforskeren, at der er sket noget, de har ventet 

på i 20 år, da voldtægtsmanden også har begået det uopklarede drab fra 1990 (Buhr & 

Therkildsen 2012: 147). Drabet var et af tre uopklarede kvindedrab fra 1990, der 

fremstod som et annus horribilis for Drabssektionen ved Københavns Politi (ibid.: 

150). Til næste dags morgenmøde orienterer efterforskningsleder (også omtalt som 

”drabschef”) Ove Dahl hele Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet om de nye 

oplysninger, der bliver taget som bevis for, at der er en serievoldtægtsforbryder, med 

drab på samvittigheden, løs på Amager, som har været aktiv i over 20 år (ibid.: 150). 

Denne forståelse bakkes op af, at de tre gerninger er begået indenfor relativt få 

kilometer af hinanden på Amager, og at der er sammenfald i signalementet og de 

måder, hvormed voldtægtsmanden agerer. At der er tale om et reelt hit bliver 

verificeret den 28. oktober 2010, hvor drabssektionen modtager hit-erklæringen fra 

Retsgenetisk Afdeling. I denne vurderes DNA’et fra sæden i kondomet fra voldtægten  

ved Kongleundsvej at matche spyttet fra mælkekartonen fra voldtægten på 

Amagerkollegiet og sædpletterne fra drabet i Fasanskoven med den højest mulige 

likelihood ratio på 1:1.000.000. Efterforskerne er ikke i tvivl om at der er tale om 

samme gerningsmand.  

 

Figur 13: Aftegning af den samtidig korte geografiske afstand og store tidsmæssige afstand imellem de tre 
sager, som forbindes med hittet i DNA-registret. Der er godt 1,3 km imellem Amagerkollegiet og 

haveforeningen Stjernelunden ved Kongelundsvej. 
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Hittet demonstrerer kapitlets teoretiske pointer, at blikket fra DNA-registret er et 

event, og at det skaber events, som kan være overraskende og animerende. Det er et 

event i den forstand, idet det kun er muligt at se noget med DNA-registret, fordi en 

lang række aktører formår at arbejde sammen. Uden eksempelvis politihunden Cooper, 

som finder kondomet i den tredje sag, så vil politiet ikke være i stand til at se 

forbindelserne med profilerne i DNA-registret. Dertil skaber DNA-registret events i 

den forstand, at det ikke bare ser noget, men skaber en ny entitet for politiet, som ikke 

eksisterede før. Serieforbryderen på Amager bliver til som følge af hittet, der 

sammenføjer en serie af tidligere events, der heraf får sin egen individualitet og 

egenskaber. Denne sammenføjning har jeg modelleret på nedenstående måde (jf. figur 

15), der viser hvordan hittet får sagsakter fra en ny og to gamle sager til at smelte 

sammen og danner således ”Amagermanden”. I denne sammenføjning får 

Amagermanden nogle nye egenskaber, som ikke var til stede i de tre sager: 

Gerningsmanden er en serieforbryder, der har et bestemt mønster i sit arbejde. Dette 

mønster inkluderer, at han har en dominerende adfærd, bruger kniv og tager sine 

forholdsregler for ikke at afsætte spor eller blive set. Dertil vurderes det at 

gerningsmanden må være imellem 35 og 50 år gammel baseret på, at det ses som 

usandsynligt, at han kan have været under 15 år gammel, da han begår drabet i 1990 

(Dahl & Bolther 2012: 28).  
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Figur 14: Amagermanden bliver til som event. De grå markeringer er udtryk for det der er i baggrunden. I 
DNA-registret (situation 1 og 2) arbejdes med tallene i DNA-profilerne, imens sagernes detaljer er i 

baggrunden. Dette billede vender hos efterforskerne (situation 3 og 4), hvor DNA-profilens tal skubbes i 
baggrunden og sagsakterne træder frem som det væsentlige.   

  

234 MULIGE AMAGERMÆND  
Hittet danner langt fra et færdigt blik. Det der ses med hittet er ikke panoptisk. I stedet 

er det en begivenhed, der åbner op for en række spørgsmål: Hvem er Amagermanden? 

Hvilke forbrydelser har han ellers begået? Hvordan kan han have undgået politiet i alle 

de år? Hittet skaber Amagermanden, og animerer politiet til at begynde en omfattende 

efterforskning, der skal identificere og forbinde ham til andre uopklarede drabs- og 

voldtægtssager. Imellem hittet og det endelige blik beskrives i det følgende et ekstrakt 

af et halvt års efterforskningsarbejde med fokus på DNA-profilens rolle.  

Den 27. oktober 2010, blot to dage efter hit-erklæringen er modtaget af 

Københavns Politis Drabssektion, møder Ove Dahl op til morgenmødet på Station 

Amager med et håb om, at de lokale betjente ligger inde med viden, der kan føre til 

gerningsmanden. På mødet præsenterer Dahl medarbejderne for hittet, de tre sager og 
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signalementet, og beder kollegaerne give ham enhver information de måtte ligge inde 

med, der kunne være relevant. Mødet er ikke videre produktivt i forhold til ideer om, 

hvem Amagermanden er, men en kvindelig kollega, som havde været involveret i 

voldtægten på Amagerkollegiet i 2005, præsenterer en interessant ide. Der er ifølge 

hende stor sandsynlighed for at der er tale om en og samme ukendte gerningsmand, 

som en nat i 1995 voldtog tre mindreårige piger og en ung kvinde i en villa, ligeledes 

på Amager. Flere ting i gerningsprofileringerne stemmer overens, herunder at der er 

tale om en dansk mand, den meget dominerende adfærd, indsatsen for ikke at blive set, 

tidspunktet og brugen af en kniv som trussel (Dahl & Bolther 2012: 18-19). 

Forbindelsen i gerningsmandens modus virker overbevisende, og sagen knyttes til det 

interessante bevismateriale. Imidlertid kan forbindelsen endnu ikke bevises, og der er i 

første omgang fokus på, at få identificeret Amagermanden. Sagen bliver dog relevant 

senere.   

I København Politis Afdeling for Personfarlig Kriminalitet etableres en stor 

efterforskningsgruppe til at håndtere sagen. Herunder indhentes personale fra andre 

afdelinger og stationer, så der kan arbejdes i toholdsskift. Det besluttes også, at gå til 

pressen og informere befolkningen om sammenfaldet imellem de tre sager, som 

forbindes med DNA, samt de signalementoplysninger man har fra ofrene. Man beder 

alle der kunne sidde inde med relevante oplysninger om at stå frem og ringe ind. 

Servicecenteret, hvor politiet modtager henvendelser, udstyres med skemaer med 

spørgsmål der skal stilles ved hver henvendelse:  

”- Hvem er manden? 

- Hvor bor han? 

- Hvor gammel er han? 

- Hvorfor tror I, det kan være gerningsmanden?” (Ibid.: 26) 

 

Involveringen af offentligheden igennem pressen resulterer i en stigende masse af 

henvendelser. Nogle med navn på bekendtskaber og ekskærester og nogle med 

informationer om unavngivne personer. Syv kvinder ringer også ind og fortæller om 

hidtil uanmeldte voldtægter fra 1980 til 2009, og to kvinder ringer for at anmelde 
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voldtægtsforsøg, der kunne være begået af Amagermanden (Buhr & Therkildsen 2012: 

158). Henvendelserne grovsorteres, baseret på, hvor godt de passer til de andre 

oplysninger i sagen, og efterforskerne begynder at opsøge de første af de i alt 234 

forskellige mænd, der bliver nævnt med navn. Af disse udvælges 70 mænd, der bliver 

bedt om at afgive et mundskrab, så deres DNA-profil kan sammenlignes med hittet 

(Buhr & Therkildsen 2012: 164).  

Resultatet af politiets involvering af offentligheden resulterer dermed i, at 

eventet Amagermanden, som oprindeligt bestod af de tre sager fra DNA-hittet, nu er 

badet i et hav af potentielle forbindelser til andre personer og andre kriminelle 

gerninger.  

  

TIP NR. 490, TELEOPLYSNINGER OG DAHLS HUKOMMELSE 
Særligt en af de 700 henvendelser tiltrækker efterforskernes opmærksomhed. Mange af 

de navngivne mænd bliver nævnt flere gange, men den person, der snart vil være 

efterforskernes hovedmistænkte nævnes kun en enkelt gang. Tippet bliver dog en 

vigtig del af en event-serie, der er med til at identificere Amagermanden. Tippet er 

med til at aktivere efterforskningslederens hukommelse og gør teleoplysninger som er 

indsamlet i sagen om voldtægten på Kongelundsvej brugbare.  

Den 4. november 2010 ringer en ældre kvinde ind for at fortælle om en tidligere 

henvendelse til politiet foretaget af hendes søn i forbindelse med drabet i Fasanskoven 

i 1990. Dette tip kommer omtrent som nummer 490. Sønnen havde set en mand i 

skoven omkring gerningstidspunktet, som han genkendte fra folkeskolen. 

Politimanden, der tog imod opkaldet i 1990, havde dog været uforskammet, og sønnen 

havde lagt på. Navnet på manden, vækker efterforskningslederens interesse, da han 

også kan huske det særlige navn fra en tidligere efterforskning af et drab på en 

pensionist i 1987, hvor han var mistænkt. Dertil viste kriminalregistret, at han også var 

tidligere dømt for et røveriforsøg i 1984. Mistanken mod manden styrkes yderligere, 

da teleoplysninger viser, at den mistænkte ejer en mobiltelefon, som var gået på en 

mast i nærheden af gerningsstedet på gerningstidspunktet ved voldtægten i 

kolonihaveforeningen, og at der på dette tidspunkt var foretaget en del opkald og sendt 
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en del tekstbeskeder (Dahl & Bolther 2012: 28-29).38 Teleoplysningerne var indsamlet 

under efterforskningen af voldtægtssagen og indeholdt 2000 navne, hvilket var ”alt for 

mange navne, til at det kunne bruges til noget” i forbindelse med en voldtægtssag 

(Buhr & Therkildsen 2012: 161). Tilstedeværelsen af en hovedmistænkt ændrer dog 

dette billede. Mødet imellem dannelsen af en hovedmistænkt og teleoplysningerne 

bliver en begivenhed, der gør teleoplysningerne brugbare og forstærker mistanken mod 

den hovedmistænkte.       

Manden tages d. 8. november med til afhøring på Københavns Politigård, hvor 

han roligt forklarer, at han var hjemme med vennerne den aften, hvor den unge kvinde 

blev voldtaget i kolonihaveforeningen. Han er i stand til at detaljere, hvad han så i 

fjernsynet, og han er også i stand til at forklare teleoplysningerne, da det var hans søn, 

der anvendte hans mobiltelefon, og at denne han havde været til fest i området. Trods 

disse gode forklaringer, hvor historien om telefonen faktisk viser sig at holde stik, 

fastholder efterforskerne mistanken, og manden bedes om at afgive et mundskrab, 

hvilket han frivilligt går med til. Efterforskerne beder derpå Retsgenetisk Afdeling om 

at hasteundersøge dette mundskrab og blot fire dage senere, kan de rapportere, at 

hovedmistænktes DNA-profil passer til DNA-profilerne fra det tredobbelte hit d. 25. 

oktober (Dahl & Bolther 2012: 30). Den hovedmistænkte anholdes, sigtes, fremstilles i 

grundlovsforhør og varetægtsfængsles. Hans hjem ransages også for yderligere 

beviser. Her finder politiet en række effekter, herunder kondomer af samme mærke og 

lotnummer som dem brugt ved voldtægten i kolonihaveforeningen, samt en jakke og 

hue, svarende til vidneudsagnene om gerningsmanden (ibid.: 33-34).       

 

FORTIDENS HEMMELIGHEDER OG BLIKKETS INVERSION 
På få uger bevæger Amagermanden sig således fra slet ikke at eksistere til at være en 

ukendt serieforbryder, der forbindes til mange personer og andre forbrydelser, til at 

blive en person der kan identificeres med navn. Udviklingen er resultatet af en serie af 

begivenheder, der skabes af blandt andet DNA-registret, teledata, mange menneskers 

hukommelse og indsats, samt ikke at forglemme hunden Cooper. Ved at følge denne 

                                                 
38 Logningsbekendtgørelsen giver kun politiet mulighed for at se på trafikken og ikke indholdet af 
samtaler og beskeder.  
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udvikling får vi en fornemmelse af, hvor meget arbejde der ligger i at få 

informationerne fra overvågningsteknologier så som DNA-hits, teleoplysninger m.m. 

til at fungere. Vi er vidne til begyndelsen af det, som kapitlet kalder for ”blikkets 

inversion”. Dette er fornemmelsen af at ideen om, at jo mere vi følger det 

overvågningen skaber, des tydeligere bliver begrænsningerne i det oprindelige blik fra 

kontrolrummet. 

På trods af at Amagermanden er blevet identificeret, fortsætter 

efterforskningen, og analytisk giver det fortsat mening, at beskrive ham som et event 

eller netværk, der stadig forbindes til andre begivenheder, frem for at beskrive ham 

som et individ, der er synligt, færdigt og lukket om sig selv. Amagermanden bliver ved 

med at udvikle sig, idet efterforskerne nu begynder at danne en række hypoteser om, 

hvilke andre forbrydelser han kan have begået og begynder at grave i hans fortid. Han 

bliver ved med at ’ske’. Det går ud over dette kapitels formål, at gå i detaljer med hele 

den omfattende efterforskning, og hvordan den langsomt former et komplekst billede 

af Amagermanden. I stedet fokuseres på den del af efterforskningen, der benytter 

DNA-profiler, og hvordan denne teknologi endnu en gang er med til at forandre 

Amagermanden.    

Efter identifikationen af Amagermanden, begynder efterforskerne at rette 

opmærksomhed mod en liste over uopklarede drab i københavnsområdet fra 1986 og 

frem. Disse inkluderer et drab i 1987, som Amagermanden havde været mistænkt for, 

og tre andre i 1990. Dertil undersøges uopklarede voldtægtssager, herunder den fra 

1995 som den kvindelige politibetjent havde nævnt til det første møde på Station 

Amager. Sagerne bliver sorteret baseret på de karakteristika, som forbandt de 

eksisterende sager: Hans modus, seksuelle motiver, alder og tilbøjelighed til at stjæle 

fra ofrene. Sagernes eksisterende informationer, så som vidneudsagn og tekniske 

beviser undersøges, og gamle opbevarede effekter fra sagerne findes frem, igen med 

håb om, at de indeholder spor af fingeraftryk eller DNA, som ikke kunne findes med 

tidligere tiders teknikker. Et team af medarbejdere fra Rigspolitiets DNA-sektion, 

Kriminalteknisk Center og efterforskerne fra København Politis Afdeling for 

Personfarlig Kriminalitet samles den 18. november 2010 til at gennemgå sagerne og til 

at udnævne kontaktpersoner, som skal holde styr på de mange informationer, 
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effektundersøgelser og deres relation til sagerne. Sagen om Amagermanden bliver til 

en såkaldt ”koordinator-sag”, som omtalt i kapitel 5. Sagerne prioriteres og 

medarbejderne instrueres i at være grundige (ibid.: 36-41).  

Efter mødet med koordinatorerne den 18. november beskriver Dahl, hvordan 

der går dage og måneder i uvidenhed og krybende pessimisme om, hvorvidt der vil 

komme resultater ud af den store mængde ekstra DNA-undersøgelser, som de har 

belastet Retsgenetisk Afdeling med. Først den 28. januar 2011, over et år senere, 

kommer der gennembrud i sagen. To af de mange spor, der er sendt til Retsgenetisk 

Afdeling til en ny undersøgelse, viser sig at indeholde DNA-profiler, der stemmer 

overens med Amagermandens. Der er tale om DNA på et sjippetov, som var blevet 

brugt til henholdsvis at binde ofrene i den firedobbelte voldtægtssag, der fandt sted 15 

år tidligere i 1995. DNA-profilen knytter således følgende sag til Amagermanden:    

 

Fjerde sag: Firedobbelt voldtægt på Ingolfs Allé 

Pigerne var henholdsvis en 15-årig pige, der boede med sine forældre i 

underetagen på et hus på Ingolfs Allé, to 14-årige tvillinger, som var 

hendes veninder og en kvinde på 23 år, der havde fået lov til at sove i 

villaen af sin veninde, der boede på første sal. Klokken 6.30 vækkes de af 

en mand med en stor kokkekniv, der bagbinder dem med et sjippetov og 

giver dem hovedpudebetræk over hovederne. Han tvinger dem til at 

fortælle deres navne, CPR-numre, samt fortælle hvor de går i skole eller 

arbejder. Han er ikke selv i stand til at skrive det ned og får derfor 

pigerne til at gøre det. Han voldtager dem derefter på skift og forlader 

huset omkring kl. 9. Et kvarter senere kan den 23-årige vride sig fri og 

slå alarm. Huset bliver grundigt undersøgt af Kriminalteknisk Center og 

pigerne undersøges på Retsmedicinsk Institut og afhøres af politiet. 

Pigerne kan dog ikke give en god beskrivelse af gerningsmanden. De 

ved, at han er dansk, og at han sikkert er ordblind, men ikke meget andet. 

Huset bliver gennemsøgt for fingeraftryk, og alt som pigerne og manden 

har været i kontakt med bliver sikret. Herunder kokkekniven, 

hovedpudebetræk og sjippetovet. Effekterne viser dog – ligesom 
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undersøgelserne af pigerne - ingen brugbare spor. Det eneste 

kriminalteknikerne finder er et sålaftryk fra en Adidas Handball Spezial-

sko (ibid.: 64-66).   

 

På grund af det ringe bevismateriale får efterforskerne aldrig hul på sagen i 1995. 

Sjippetovet og andre effekter bliver dog arkiveret til eftertiden, men opbevaringen er 

skødesløs. Eksempelvis bliver sjippetovet lagt i en plasticpose i en papkasse og 

placeret på en hylde i kælderen under Politigården, som ikke er miljøsikret i forhold til 

opbevaring af effekter med biologiske spor. Holdet der efterforsker sagen i 2010 er 

derfor overbeviste om, at alle eventuelle DNA-spor formentlig er blevet slettet gennem 

naturlige nedbrydningsprocesser. Dette viser sig dog ikke at være tilfældet og ”ud af 

det blå var det lykkedes Drabssektionen at skaffe et DNA-bevis i en 15 år gammel 

sag” (Buhr & Therkildsen 2012: 182), idet de får en brugbar DNA-profil fra 

sjippetovet. Vi kan sige, at resterne fra Amagermandens berøring på sjippetorvet 

dermed er blevet forlænget som begivenhed. DNA-profilen fra sjippetovet gør, at 

Amagermanden i tillæg til sigtelserne for de tre oprindelige forbrydelser, kan sigtes for 

den firedobbelte voldtægt i 1995.  

Efterforskningen i Amagermandens fortid resulterer i to yderligere sigtelser: En 

meget grov voldtægt i Vangede fra 2007 og det drab på en pensionist fra 1987, som 

han tidligere havde været mistænkt for at have begået. I førstnævnte sag var en 47-årig 

kvinde på vej hjem fra et bryllup blevet grebet bagfra af en mand der havde bundet 

hendes eget bælte om hendes hals og tvunget hende til oralsex. På kvindens trøje 

havde man fundet en blandingsprofil, som indeholdt dele af Amagermandens DNA, 

men kvaliteteten var ringe da likelihood ratioen blot var omtrent 1:2.000. Dette er 

imidlertid nok til, at efterforskerne sigter ham for forholdet, da gerningsmanden havde 

været iført de samme typer af Adidas-sko som Amagermanden brugte, og da flere af 

de kommandoer som blev udstukket under akten mindede om Amagermandens udsagn 

i de andre i voldtægtssager fra Ingolfs Allé, Amagerkollegiet og haveforeningen (ibid.: 

189-190). I den anden sag finder kriminalteknikerne også et sålaftryk fra en Adidas-

sko, og efterforskerne får vidneudsagn fra Amagermandens omgangskreds, der knytter 

ham til hændelsen. Han dømmes den 22. december 2011 til livstid i fængsel af et 
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nævningeting ved Københavns Byret for at have begået samtlige af de forbrydelser han 

sigtes for undtagen voldtægten i Vangede, hvor der trods DNA-beviset, ikke var nok 

bevismateriale til at overbevise nævningene.  

Under retssagen finder politiet dertil ud af, at han har forsøgt at smugle sin egen 

sæd ud af fængslet i afklippede fingre fra gummihandsker, og har bedt sin søn om at 

plante sporene på en tilfældig kvinde. Amagermandens formål med denne ”sædplan” 

var, at underminere DNA-beviserne imod sig, idet sporene ville bevise, at ’den rigtige 

gerningsmand som tilfældigvis havde den samme DNA-profil’ stadig var på fri fod. 

Planen afværges dog af politiet, men sagen viser, at nogle gerningsmænd er villige til 

at gå langt for at gøre modstand mod og forplumre DNA-spor.  

Sagen om Amagermanden demonstrerer, hvorfor eventbegrebet er vigtigt. Den 

viser, hvordan DNA-registret ikke blot er en overvågningsteknologi, der ser. Den er 

ikke nødvendigvis godt karakteriseret som ”optikon”, uanset om vi mener, at den ser 

lidt eller meget. I stedet gør den noget. Den er en Pandoras Æske, der skaber en entitet, 

Amagermanden, ud af DNA-profiler fra begivenheder der er adskilt i tid og sted, men 

som sammenbringes (concrescence). Det hit, der dannes, giver Amagermanden nogle 

bestemte karakteristika, en bestemt individualitet, men Amagermanden er stadig en 

ufærdig entitet, som må forbindes til anden information. Hittet animerer således en 

langvarig efterforskning, hvor vi ser dannelsen af et overblik over Amagermanden. 

Ved at studere overvågningsteknologier som en del af politiets efterforskningspraksis 

får vi således en oplevelse af, at ’blikket bliver vendt om’. Det bliver her foreslået, at 

vi kan kalde dette for ”blikkets inversion”. Overblikket over individet skabes ikke af 

DNA-registret alene eller af andre overvågningsteknologier, men af arbejdet med 

overvågningsinformationer m.m. i den efterfølgende efterforskning. Og jo længere tid 

vi følger denne efterforskning des større bliver følelsen af begrænsningerne i det 

oprindelige blik.  

Som en sidste pointe i dette kapitel beskriver næste hovedafsnit, hvordan hittet 

der skaber Amagermanden også får Rigspolitiets DNA-sektion til at undre sig over, 

hvorfor man ikke allerede i 2005 havde fundet et hit imellem de to første sager. Dette 

fører til en teknisk efterforskning af DNA-registrets søgemaskine, hvor man finder en 

fejl, der resulterer i et enormt arbejde, idet DNA-sektionen foretager en totalsøgning af 
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DNA-registret, idet de leder efter andre hits, som søgemaskinen kan have overset. 

Hittet der skabte Amagermanden, bliver således et dobbelt event, der skaber ”to 

monstre” for politiet.      

 

DET ANDET MONSTER: EN FEJL I SØGEMASKINEN 
”Bug” er ikke kun et engelsk ord der betyder insekt, men også et alment kendt begreb 

for fejl i et stykke software. Latour (2005: 181) bruger, som nævnt, udtrykket til 

fortælle at ”the tiniest bug” kan blænde et oligoptikon, men som beskrevet i kapitel 4 

blænder alle ”bugs” ikke nødvendigvis oligoptika fuldstændigt. Dette er følgende 

beskrivelse et eksempel på, samtidig med at den viser, hvordan hittet bliver et dobbelt-

event, som både starter efterforskningen af Amagermanden og viser, at der er en fejl i 

softwaren i DNA-registrets søgemaskine.  

Efter hittet mellem de tre sager, der afslører eksistensen af Amagermanden, 

undrer man sig på Rigspolitiets DNA-sektion over, hvordan det kunne være, at hittet 

imellem de to første DNA-profiler ikke var blevet opdaget og efterforsket tidligere. 

Var der mon en fejl i søgemaskinen? Var der sket en menneskelig fejl? En teknisk 

undersøgelse viser en lille fejl i søgemaskinens algoritme. I en redegørelse af 

Rigspolitiet til Justitsministeriet bliver det beskrevet, hvordan DNA-registrets 

søgemaskine har overset hits på grund af en fejl i den måde den har været sat op til at 

sammenligne køn. Rigspolitiet skriver følgende: 

”Kønsbestemmelsen angives som ”X” for kvinde og ”X,Y” for mand. Såfremt 
der er tale om en såkaldt blandet sporprofil, hvor der er dna fra mere end en 
person, angives sporprofilen f.eks. ”X,(Y)” for en profil bestående af mest 
kvindeligt dna iblandet mandligt dna. Det har vist sig, at dna-registeret af edb-
leverandøren var programmeret således, at det fejlagtigt skelnede mellem 
kønsbestemmelser med og uden parenteser.” (Rigspolitiet 2011: 1)    

 

Fejlen, som it-leverandøren Applications A/S får skylden for, giver Rigspolitiet en 

mistanke om, at der kan være mange andre relevante hits i DNA-registret, som ikke er 

blevet opdaget. Efter fejlen er blevet rettet, iværksætter de derfor en total-søgning af 

registret, hvor samtlige af de 100.000 DNA-profiler søges op imod hinanden på ny 

(ibid.). Søgningen med den rettede algoritme giver omkring 1.000 nye hitforslag, som 
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vækker håb om, at flere uopklarede drab og voldtægter nu vil kunne blive opklaret. 

Med henblik på at håndtere denne arbejdsbunke tilføres der nu yderligere 

personaleressourcer til DNA-sektionen. Slutresultatet bliver dog skuffende. Efter at 

800 af de nye hitforslag er blevet gennemgået står Rigspolitiet med 29 brugbare hits, 

hvoraf ingen ”giver afgørende nyt i de pågældende sager” (Politiken.dk 17.08.2011). 

Den samme melding kommer flere måneder senere, hvor Rigspolitiet endeligt er 

færdig med at søge hitsene igennem (dr.dk 02.11.2011).  

 

KONKLUSION 
Event-ontologien fra Whiteheads og Deleuzes procesfilosofi er et levende univers, som 

har mange ligheder med Latours egen netværksontologi. For Latour, er aktører altid 

events. De opstår kun en gang og et sted, og de består indtil deres relationer ændrer 

sig, hvorved de bliver til noget andet. At undersøge event-begrebet i forhold til at 

udfolde Latours oligoptikon-begreb, har således været et naturligt skridt. I kapitlet 

bliver der gjort en række interessante observationer på denne baggrund. Den første af 

disse er, at vi kan se overvågning som en Pandoras Æske eller en skærm, der skaber 

events frem for som en kontrolleret optik. I kapitlet blev det således beskrevet, hvordan 

et hit imellem tre sporprofiler skaber to monstre. Det ene er en ukendt serieforbryder 

og det andet er et problem i DNA-registrets søgemaskine, der fører til mange måneders 

frugtesløst arbejde for DNA-sektionen. Disse events, er i kapitlet blevet beskrevet som 

ufærdige og animerende med henvisning til, at de kræver, at der efterfølgende udføres 

et stort stykke arbejde. Sagen om Amagermanden viser, hvordan det trefoldige hit kun 

er toppen af isbjerget, idet der igennem efterforskningsarbejdet knyttes flere sager til 

komplekset. I denne forstand oplever vi en ”inversion af blikket” ved at følge sagen, 

idet DNA-registrets overvågning ikke skaber et overblik fra starten, men en 

begivenhed der ser mere og mere begrænset ud som vi følger sagen. En anden pointe, 

der udløber af den første er, at overvågning skaber events til andre. Dem og det der 

ser, er ikke de samme som dem der handler på det overvågningen skaber. Når vi 

prøver at følge overvågning som praksis bliver vi således ’ført væk’ fra det vi betragter 

som overvågning. Dette er tilfældet i Latour og Hermants analyse, hvor andre handler 

på informationerne, og det er tilfældet i denne afhandlings analyser af DNA-registret. 

Det er en konsekvens af, at holde fast på aktør-netværket som udgangspunkt, der 
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samtidig situerer og decentraliserer, når vi prøver at følge aktørerne. En tredje og 

sidste pointe er, at events ikke er determinerende. Vi ved ikke på forhånd, hvad der vil 

ske med de events som overvågningen skaber. I kapitlets analyse er dette tydeligt i 

efterforskningen af Amagermanden, hvor det er tilfældigt, at en gammel kvinde ringer 

ind for at fortælle om sin søns observation i en skov tyve år tidligere, og som den 

eneste i blandt 700 henvendelser, der afslører Amagermandens navn.  Samlet bidrager 

kapitlet således til en oligoptisk forståelse af overvågning, som skabt, skabende, 

levende, usikker, ufærdig og animerende.      
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INTERMEZZO 

 

Her sker et markant skifte i perspektivet i afhandlingen. Fra at have haft fokus på 

dansk politis praksis med DNA, vil jeg nu fokusere på Rigspolitiets DNA-register i et 

historisk perspektiv. Over de næste kapitler spørger jeg: Hvordan blev DNA-registret 

til? Og hvordan har registret udviklet sig? Med henblik på at besvare disse spørgsmål 

skifter brugen af empirisk materiale til afhandlingens avisartikelstudie, og teorien 

skifter fra oligoptikon til ANTs translationsmodel. Særligt bliver et begreb om 

surveillance creep relevant, fordi dette begreb er blevet udbredt i studier af 

overvågning, hvor det bidrager med en forståelse af, hvordan overvågning spreder sig. 

Imidlertid konkluderer afhandlingen, at dette begreb fremstår uklart. Med 

translationsmodellen og de empiriske analyser bidrager afhandlingen til en diskussion 

af, hvordan vi med ANT kan studere, hvordan overvågning bliver til og spreder sig i 

samfundet, og herunder hvordan vi kan forstå surveillance creep. Før dette skifte 

beskrives nærmere, er det dog relevant kort at gøre status over oplevelsen med 

oligoptikonet og DNA-profiler i afhandlingens første analyser.         

  

ET TILBAGEBLIK  
Den mest fremtrædende figur i afhandlingen indtil nu har været oligoptikonet og 

spørgsmålet om, hvad dette begreb har kunnet bidrage med i forhold til forståelsen af 

overvågning og DNA i politiarbejde. Bag ved ligger afhandlingens præmis om, at 

politiets systematiske indsamling, registrering og sammenligning af DNA-profiler er 

en form for biometrisk overvågning. Denne præmis blev understøttet i introduktionen 

ved at vise, hvordan feltet passer ind i en definition af overvågning og ved at påpege, 

at DNA-registrering anses og studeres som overvågning. Yderligere blev DNA-

overvågningen tegnet op som et Möbiusbånd, hvor kriminelles kroppe omdannes til 

information, der bruges til at kontrollere dem på afstand. Idet vi studerer dette netværk 

i praksis, via oligoptikonet, sker der dog noget interessant. Vi oplever at det, vi 

definerer som overvågning ikke finder sted noget enkelt sted. Overvågningen består af 

forskellige arbejdsopgaver, der er distribueret ud blandt mange aktører, der må arbejde 

sammen og blandt disse aktører forsvinder overvågningen som samlet helhed. 
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Betjente, kriminalteknikere og retsmedicinere indsamler biologiske spor og 

referenceprøver. Retsgenetikere analyserer og kontrollerer DNA-prøver. DNA-

sektionens medarbejdere sammenligner hits fra DNA-registret, som de accepterer eller 

afviser. Efterforskere trækker på hits og andre informationer fra 

overvågningsteknologier m.m. i specifikke sager. Kun ved at lægge deres 

arbejdsopgaver sammen og se dem på afstand træder overvågningen frem igen. 

Udøvelsen af DNA-overvågning er en kollektiv bedrift! 

En anden og relateret effekt af afhandlingens oligoptiske tilgang er, at der sker 

noget med blikket. Det blik vi møder på Rigspolitiets DNA-sektion er begrænset. Det 

er hurtigt og overfladisk. Det er – det meste af tiden – afgrænset til en bestemt måde at 

praktisere DNA-profiler som genetiske fingeraftryk og at reagere på de hits, som 

registret skaber. Det er ikke panoptikonets kontrollerede blik, der opererer ud fra en 

eksakt kortlægning af legeme og rum, men snarere begivenheder, der finder sted i en 

daglig rytme, der skaber nye forbindelser i form af hits ud af en kaotisk uoverskuelig 

mængde af DNA-profiler. Disse hits skaber en begrænset, men præcis form for 

information, som knytter mennesker og spor på tværs af tid, sted og kropsmateriale. 

Og følger vi disse hits ud til efterforskerne, vil vi samtidig opleve, hvor ufærdig denne 

information er, og hvor meget arbejde der ligger i at få DNA-hits til at fungere.  

En tredje effekt af afhandlingens brug af oligoptikonet er, at vi oplever det 

skrøbelige og arbejdet omkring det. DNA-spor er svære at finde og i mange tilfælde 

har politiet ikke mandskab eller teknologi til at finde dem. Dertil forstyrres de DNA-

spor som bliver fundet af flere forskellige årsager. DNA kan nemt nedbrydes, 

forurenes eller blandes sammen med fremmed DNA. Der ligger derfor et betydeligt 

arbejde i at skærme, kontrollere, rense og dokumentere de biologiske prøver. Som led i 

denne proces finder vi en ’indadvendt overvågning’, idet DNA-profiler fra personalet 

på Retsgenetisk Afdeling, kriminalteknikere og retsmedicinere er lagt i et særskilt 

DNA-register, som bruges til at kontrollere, om disse har forurenet DNA-sporene før 

de kommer i Rigspolitiets DNA-register. Skrøbelighed er således ikke noget, der blot 

er en del af netværket. Det er noget der arbejdes med, og omkring, og overvågningen 

af kriminelle spejles af en overvågning af processer og personale.   
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Med oligoptikonet får vi altså øje på netværket, dets skrøbeligheder og det 

begrænsede blik i politiets arbejde med DNA samtidig med at analyserne ’flyder over’ 

i forhold til oplægget med oligoptikonet. Med henblik på at indfange nogle 

nøgleaspekter af det, der flyder over i empirien, har afhandlingen inddraget ontologisk 

multiplicitet fra Annemarie Mol, udviklet et begreb om impulser og anvendt et begreb 

om events, som er lånt fra Whitehead, Deleuze og Latour.  

Mols multiplicitetsforståelse er blevet brugt til at demonstrere, at selvom DNA-

profiler almindeligvis praktiseres som ”genetiske fingeraftryk” i dansk politiarbejde, så 

manipuleres de også nogle gange til at afgive information om familierelationer og 

etnicitet. Dette betyder at det er problematisk, at bruge betegnelsen i politiske 

diskussioner om udvidelse af DNA-registret. Samtidig er det forkert at tale om disse 

typer af information, som om de er nemt tilgængelige i DNA-profilen, eller at de er 

særligt brugbare. Foruden relevansen af denne analyse for debatter om DNA-

registrering, er den en interessant nyskabelse i overvågningsteori, som kan bruges til at 

åbne op for yderligere analyser af, hvordan andre overvågningsteknologier kan bruges 

til at enacte eller performe de overvågede på forskellig vis.   

Impulsbegrebet blev udviklet som et bidrag til en oligoptisk 

overvågningsforståelse, der skal hjælpe os med at holde øje med bestemte situationer, 

hvor oligoptikonets netværk rekonfigureres, så det kan se mere, hurtigere og bedre. 

Denne simple ide blev brugt til at vise, hvordan dansk politi i sager med f.eks. drab og 

voldtægt på børn bruger ressourcer, der gør dem i stand til at analysere DNA-profiler i 

løbet af dage frem for måneder, lave meget minutiøse gerningsstedsanalyser, der kan 

bruges til at lave et ”DNA-spejl” af et gerningssted, foretage DNA-massescreeninger 

af store grupper af mistænkte og – som beskrevet – praktisere DNA-profiler på andre 

måder end som genetisk fingeraftryk. Denne ide er blevet påpeget som vigtig, fordi 

den tydeliggør en dynamik imellem ressourcer, organisering og blik, som ligeledes kan 

være relevant i andre studier af overvågning.     

Sidst er der med event-begrebet blevet argumenteret for, at vi bør være 

opmærksomme på, hvad overvågning skaber og ikke kun, hvad den ser. Det er ikke 

nok at tale om overvågning som ”-optika”, fordi den gør mere end at skabe et 

begrænset og relevant blik (oligoptikon) eller et overblik (panoptikon). Den kan skabe 
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nye sammenhænge, nye tilstande, nye individer, grupper eller hybrider på måder der er 

overraskende, ufærdige og animerende, hvilket event-begrebet kan hjælpe os med at 

være opmærksomme på.  

 

FOKUS PÅ DNA-REGISTRETS HISTORIE 
Som nævnt sker der herefter et markant skifte i afhandlingen, der overgår fra et fokus 

på praksis til et historisk perspektiv. Specifikt analyserer afhandlingen historien om 

Rigspolitiets DNA-register, og hvordan det bliver til i 2000 og udvidet i 2005. I dette 

historiske perspektiv bliver det interessant at se nærmere på begrebet surveillance 

creep, der bruges i studier af overvågning. Begrebet betegner en vigtig dynamik i 

forståelsen af, hvordan overvågning spreder sig i samfundet, og bruges også til at 

karakterisere den hastige udvikling med DNA-registre (f.eks. Nelkin & Andrews 2003; 

Marx 2005; Dahl & Sætnan 2009; Pierpoint 2011). Spørgsmålet der rejser sig her er 

dog: Hvad er surveillance creep? I det første kapitel efter dette intermezzo, bliver 

surveillance creep-begrebet taget op og dets brug analyseret ud fra en grounded 

theory-tilgang. Det bliver vist, at der er flere forskellige definitioner på dette begreb, 

men kun få teoretiske diskussioner om hvorfor og hvordan surveillance creep sker. På 

baggrund heraf foreslås ANTs translationsmodel (Callon 1986; Latour 1987) som en 

givtig tilgang til at forstå og studere surveillance creep. Dernæst følger to kapitler, 

hvor translationsmodellen og afhandlingens omfattende avisartikelstudie, anvendes til 

at analysere oprettelsen og udvidelsen af Rigspolitiets DNA-register. Disse historier er 

centrale, fordi de ikke blevet nedskrevet andetsteds. De indeholder en vigtig fortælling 

om, at registret er blevet formet af bestemte kriminalsager, samt forandringer af 

politiske interesser, DNA-teknologi og dansk politis praksisser omkring DNA, og at 

registret endda kunne have set anderledes ud. Specifikt kunne vi have haft et DNA-

register, der ikke indeholdt profiler fra personer, der ikke er blevet dømt for 

kriminalitet. Sidst viser historierne, at der sker et surveillance creep i DNA-registret, 

som skabes af forandringer af DNA-teknologi og politiets praksis omkring DNA, og at 

dette er medvirkende til, at DNA-registret udvides på demokratisk vis i 2005. På den 

baggrund argumenterer afhandlingen, at vi med translationsmodellen kan få øje på, 

hvordan surveillance creep både skabes af et netværk og kan være en aktør.    
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KAPITEL 7: HVAD ER SURVEILLANCE CREEP? 

 

Dette kapitel er en udvidet og omskrevet version af artiklen ”What is Surveillance 

Creep? An empirical investigation of Surveillance Studies”, som er skrevet i 

samarbejde med lektor Peter Lauritsen.  

 

Hvorfor og hvordan spreder overvågning sig i samfundet? Dette er et vigtigt spørgsmål 

for Surveillance Studies, da det har at gøre med hvordan overvågningssamfundet 

skabes og formes. Samtidig finder vi her kun få værker, der tematiserer 

overvågningshistorie (se dog Boersma et al 2014). Til trods for denne mangel på 

empiriske studier, benyttes forskellige begreber til at karakterisere 

overvågningsudviklinger. Udbredte betegnelser for sådanne udviklinger i publikationer 

og på feltets konferencer er surveillance creep, function creep, control creep og 

lignende. Ikke mindst benyttes de to førstnævnte om udviklingen af DNA-profilering 

og -registrering (Nelkin og Andrews 2003; Marx 2005: 386; Lyon 2007: 52; Dahl og 

Sætnan 2009; Prainsack 2010: 28). Ifølge David Lyon (2001: 111-113; 2007: 52) 

udspringer begreberne fra de pessimistiske og teknologideterministiske tænkere 

Jacques Ellul (1964) og Langdon Winner (1977). Imidlertid forekommer det, at være 

uklart, hvad der præcist menes med begreberne. Hvad er det der kryber, hvorfor og 

hvordan?      

Dette kapitel undersøger, hvordan surveillance creep refereres, defineres og 

diskuteres i studier af overvågning. Surveillance creep udvælges frem for de andre, 

fordi det bruges i analyser af DNA, og fordi det specifikt refererer til ’overvågningens’ 

udbredelse. Surveillance creep synes altså at dække et bredere spektrum end f.eks. 

function creep, som også benyttes i mange andre akademiske sammenhænge. 

Undersøgelsen omfatter 79 tekster, som er blevet identificeret, indsamlet og kodet 

baseret på principper i Grounded Theory (Glaser & Strauss 1967; Strauss & Corbin 

1990). Undersøgelsen giver tre konklusioner. Først bliver det konkluderet, at 

referencerne til surveillance creep er sporadiske, men at en kilde i Gary T. Marx’ 

(1988) bog Undercover refereres oftere end andre. At denne kilde refereres oftest er 
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overraskende, da den ikke direkte diskuterer surveillance creep. Dog kan der udledes 

en forståelse af begrebet fra bogen. For det andet konkluderer undersøgelsen, at der 

ikke er én definition af surveillance creep, men mange, der overlapper hinanden på 

forskellig vis. Disse definitioner er karakteriseret ved en stor spændvidde i forhold til, 

hvad der kryber og hvordan. Eksempelvis benyttes begrebet både som reference til 

forandringer af overvågningspraksisser og -teknologier, samt til generelle 

samfundsudviklinger. For det tredje bliver det konkluderet, at der findes ganske få 

teoretiske diskussioner af surveillance creep. I kildematerialet identificeres blot fem 

tekster, der indeholder korte diskussioner af surveillance creep, som bliver 

gennemgået. Diskussionerne er interessante, da de viser forskellige modeller til at 

forstå og analysere surveillance creep, som alle er karakteriserede ved en forståelse af, 

at krybet er et resultat af både menneskelig involvering og teknologisk potentiale. De 

strider med andre ord imod den teknologideterministiske oprindelse, som Lyon peger 

på. Med henblik på at støtte en socio-teknisk forståelse af surveillance creep foreslår 

kapitlet til sidst ANT som en interessant kilde til forståelse af surveillance creep. 

Specifikt bliver det argumenteret, at Bruno Latours distinktion imellem 

diffusionsmodellen og translationsmodellen (Latour 1986; Latour 1987) er frugtbar, og 

at vi kan bruge translationsmodellen til, at udfolde nogle interessante historier om, 

hvordan overvågning spreder sig.  

 

EN GROUNDED THEORY-INSPIRERET UNDERSØGELSE  
Kapitlets analyse er inspireret af Grounded Theory, der tilbyder en række redskaber og 

metoder til kvalitativ forskning (Glaser og Strauss 1967; Strauss og Corbin 1990). 

Tilgangen, som er udviklet i de sene 1960ere, tilskynder forskeren til at arbejde 

induktivt og udvikle teoretiske forståelser ud af det tilgængelige empiriske materiale. I 

denne proces spiller kodeprocedurer en prominent rolle i det analytiske arbejde, idet 

der løbende udvikles og afprøves måder, at kode det empiriske materiale på. Processen 

bag kapitlets analyse beskrives herunder.   

Undersøgelsen blev påbegyndt i de første måneder af 2012. Det blev besluttet, 

at indsamle tekster, med begrebet surveillance creep, fra en periode, der kunne 

repræsentere, hvordan begrebet aktuelt blev brugt i studier af overvågning. Denne 
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periode blev fastlagt som varende fra 2009 til og med 2011. Ved hjælp af Google 

Scholar blev der foretaget en søgning, der var afgrænset til dette tidsrum og til 

akademiske tekster. Samtlige af søgemaskinens forslag blev indsamlet, men specialer, 

rapporter og tekster, hvor surveillance creep kun optrådte i litteraturlisten, blev sorteret 

fra, med den begrundelse, at vi kun ønskede at undersøge publiceret akademisk 

arbejde, som gjorde brug af begrebet. Resultatet af dette arbejde var 20 tekster.  

Først blev det undersøgt, hvordan de indsamlede tekster refererede til 

surveillance creep. Hver kildehenvisning til surveillance creep i teksterne blev noteret 

og indsamlet. Denne proces blev gentaget for hver ny tekst, indtil der ikke længere 

fandtes referencer til surveillance creep. Slutresultatet var 27 yderligere tekster, hvilket 

gav et samlet resultat på 47 tekster. Teksterne blev dernæst kodet, baseret på 

principper fra Grounded Theory. Følgende koder blev udviklet til formålet: 

1) Surveillance creep nævnes  

2) Surveillance creep defineres 

3) Surveillance creep diskuteres 

4) Surveillance creep relateres til en overvågningspraksis eller teknologi 

5) Surveillance creep relateres til en teori eller et koncept 

6) Surveillance creep gives en normativ værdi 

 

Kodningen af materialet tog udgangspunkt i følgende heuristikker:  

1) En definition af surveillance creep, er enhver kort tekstpassage, der oplyser 

hvad surveillance creep er.  

2) En diskussion af surveillance creep, er enhver tekstpassage, der i nogen længde 

debatterer og peger på en bestemt teoretisk forståelse af surveillance creep.  

 

Med henblik på at opdatere materialet, blev der i februar 2014 identificeret yderligere 

30 tekster, som benytter begrebet surveillance creep og som var blevet publiceret siden 

den oprindelige undersøgelse i 2012. Dette materiale blev undersøgt for referencer og 

kodet efter de oprindelige principper. Materialet har dog ikke givet anledning til 



Side | 156 
 

substantielle ændringer af kapitlets analyser i, hvordan surveillance creep refereres, 

defineres eller diskuteres. Det kan således argumenteres, at materialet har nået et 

mætningspunkt.  

 

EN GRUNDREFERENCE TIL SURVEILLANCE CREEP?  
Hvordan refereres der til surveillance creep? Fra såvel det oprindelige, som det 

udvidede empiriske materiale, ser vi et sporadisk mønster i hvilke kilder, der bruges 

som referencer til surveillance creep. Der refereres til mange forskellige tekster og få 

kilder refereres mere end en gang. Dog skiller en tekst sig ud, idet der sammenlagt 

refereres 13 gange til Gary Marx’ (1988) bog Undercover, hvilket er væsentligt oftere 

end nogen anden kilde. Med henblik på, at forstå det ellers sporadiske 

referencemønster, blev referencepraksisserne i teksterne undersøgt nærmere. Denne 

undersøgelse viste, at mange af referencerne ikke var ment som teoretiske kilder, men 

pegede på eksempler på surveillance creep. Henvisningerne til Marx derimod 

understregede ofte, at surveillance creep var hans begreb. Dette tilskynder til et 

nærmere kig på dette værk.  

I Undercover diskuterer Marx ikke surveillance creep eksplicit, hvilket er 

overraskende i lyset af, hvor ofte værket refereres. I stedet er bogens fokus at analysere 

forandringer af hemmeligt politiarbejde i USA. Samtidig har bogen et højere formål, 

idet den forsøger at forstå de grundlæggende forandringer i social kontrol. Marx 

advarer imod, hvad han opfatter som et skifte i overvågningens natur, som bliver 

stadig mere specialiseret, teknisk og invaderende. Med statens øgede magt kommer, 

hvad han kalder en ”[…] cult and culture of surveillance that goes beyond government 

to the private sector and the interaction between individuals” (ibid.: 2). Det er i denne 

kontekst, at Marx nævner surveillance creep. Han skriver:  

“As powerful new surveillance tactics are developed, the range of their 
legitimate and illegitimate use is likely to spread. Where there is a way, there is 
often a will. There is the danger of an almost imperceptible surveillance creep.” 
(ibid.) 
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Citatet, som også bruges i flere af teksterne i kildematerialet (f.eks. Nelkin & Andrews 

2003: 95; Dahl & Sætnan 2009: 84; Fuchs 2013: 1340), kan læses som indeholdende 

en underliggende definition og forklaring af hvad surveillance creep er. Det er en 

legitim eller illegitim udbredelse af en overvågningstaktik, der tages op af andre, fordi 

den ses som effektfuld. Endvidere bruger Marx ordet ”imperceptible” (eng: 

umærkelig) til at understrege, at fænomenet er svært at observere, medmindre man ser 

udbredelserne i et større historisk perspektiv. Han illustrerer dette ved at citere Henry 

Stimson, den amerikanske Secretary of War under anden verdenskrig, der som respons 

til forslag om ændringer i den nationale sikkerhedspolitik sagde: “Gentlemen do not 

read each other’s mail” (Marx 1988: 2). Ifølge Marx viser dette citat, at der er sket et 

skifte i samfundets attitude omkring overvågning, idet befolkningen nu ser de 

digitaliserede sagsakter, røntgenfotograferede kufferter i lufthavne, videokameraer i 

banker osv. som tingenes normale tilstand. I Marx’ øjne synes surveillance creep 

derfor at repræsentere en større samfundsmæssig udvikling og ikke kun udbredelsen af 

en enkelt taktik eller teknologi.    

I bogen diskuterer Marx også om de teknologiske og kulturelle udviklinger er 

ved at resultere i et Maximum-Security Society (ibid.: 220f). Heri ligger en forståelse af 

overvågningssamfundet som fængsel, der er sammenlignelig med Foucaults 

panoptikon-analyse i Overvågning og Straf. Han advarer imod den nye overvågnings 

asymmetri, da den tjener store organisationer til at opbevare stadig flere informationer 

om individet, imens individet tvinges til at afgive stadig flere informationer. Marx 

understreger dog, at han ikke har en teknologisk deterministisk forståelse af 

overvågningens udbredelse, idet han peger på, at nye teknologier ikke nødvendigvis 

resulterer i et totalitært overvågningssamfund, da der er begrænsende sociale faktorer 

og modstand (ibid.: 229). Samtidig argumenterer han for, at 

overvågningsteknologierne ikke nødvendigvis er farlige i et demokratisk samfund, 

men at de kan blive farlige som følge af samfundsforandringer, der kan vende 

teknologierne til undertrykkende instrumenter.  

Samlet set er det overraskende, at denne bog er den mest refererede i 

kildematerialet, da den blot nævner surveillance creep få gange og ikke eksplicit 

diskuterer begrebet. Omvendt er det tydeligt, at bogen indeholder en række indsigter, 



Side | 158 
 

der er relevante for en forståelse af surveillance creep. Bogen fortæller om surveillance 

creep, som en umærkelig bevægelse i attitude og teknologi på en samfundsskala, og at 

Marx er modstander af en stærk teknologisk determinisme angående overvågningens 

udbredelse. Han lægger vægt på sociale faktorer og samfundet, både i forhold til 

udbredelsen af overvågning, og i konsekvenserne heraf.  

 

DEFINITIONER AF SURVEILLANCE CREEP 
Hvad er surveillance creep? Vi finder ikke nogen klar definition hos Marx, hvilket gør 

det endnu mere aktuelt at se på, hvordan begrebet defineres i det indsamlede 

kildemateriale. Dette hovedafsnit analyserer derfor de tekststykker i kildematerialet, 

som ifølge kodningen indeholder definitioner. Analysen viser, at der er en stor 

spændvidde i hvad surveillance creep refererer til. Der er konsensus om, at 

surveillance creep betyder, at der er sket en udvikling, der overskrider det oprindelige 

formål og medfører mere overvågning. Udover denne fællesnævner bruges 

surveillance creep som en betegnelse for meget forskellige fænomener med betydelige 

forskelle i, ’hvad der kryber’ og ’hvordan det bevæger sig’.   

  

Hvad bevæger sig, når vi taler om surveillance creep? 

I kildematerialet benyttes surveillance creep til at beskrive forandringer omkring meget 

forskellige entiteter. Som set i gennemgangen af Marx’ Undercover anvendes det 

blandt andet som en betegnelse for en større samfundsmæssig bevægelse. Eksempelvis 

skriver Mark Andrejevic (2013: 30):  

“[…] it is hard to avoid the notion that we are living in an era of rampant 
surveillance creep. Whereas once upon a time it might have seemed strange to 
allow police to scan and store license plate numbers of everyone who drives to a 
particular location, this now takes place as a matter of course.” 

 

Vi lever ifølge Andrejevic i en æra med et rasende surveillance creep, hvilket han 

ligesom Marx, illustrerer med et skifte i befolkningens indstilling til overvågning. 

Imidlertid taler de fleste tekster om surveillance creep på en mindre skala. Herunder 

bliver der refereret til surveillance creep i systemer (Greenberg & Hier 2009: 369), 
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teknologier og praksisser (f.eks. Webster 2012: 257; Pierpoint 2011: 140), 

foranstaltninger eller metoder
39 (Haggerty 2013: 236) og brug af data (Razavy & 

Haggerty 2009: 149). Ifølge kildematerialet synes surveillance creep derfor ikke, at 

være strengt forbundet til en bestemt analytisk enhed eller en bestemt skala.   

  

Hvordan bevæger surveillance creep sig? 

I kildematerialet benyttes surveillance creep som primært reference til to forskellige 

typer af bevægelser, som kan betegnes som ’udbredelse af teknologier fra kontekst til 

kontekst’ og en ’forandring af en etableret praksis’. Herunder gives eksempler på 

begge.  

Der findes i kildematerialet flest eksempler på, at der tales om surveillance 

creep, når der sker en diffusion eller overførsel af overvågningsteknologier fra en 

kontekst til en anden. Følgende eksempler viser, hvordan denne diffusion både sker fra 

et statsligt regi til et lokalt regi, og omvendt.  William Websters (2012) artikel 

”Surveillance as X-Ray” er et eksempel på førstnævnte. Heri skriver han: 

“Interestingly, it is evident that over time, surveillance technologies and 
practices deployed for national security and anti-terrorism purposes have 
filtered down into local settings and into practices associated with community 
safety. This is sometimes referred to as the domestification of military security 
or ‘surveillance creep’ (Lyon 2001). A good example is the diffusion of CCTV 
cameras and systems into public places for a variety of ‘security’ and other 
purposes.” (Webster 2012: 257) 

 

Webster bruger videoovervågning som et eksempel på diffusionen af 

overvågningsteknologier fra nationale og militære formål, ud i samfundet, hvor de 

tjener andre og mere lokale formål. En lignende pointe gives i to forskellige kapitler i 

Routledge Handbook of Surveillance Studies af henholdsvis Pete Fussey og Jon 

Coaffee (2013: 203) og Kevin Haggerty (2013: 241), som analyserer surveillance 

creep i relation til videoovervågning. Med henvisning til surveillance creep, observerer 

kapitlerne, på hver deres måde, hvordan overvågningskameraer oprindeligt blev 

installeret med henblik på bekæmpelse af grove forbrydelser og terror. Kameraerne 
                                                 
39 ”Foranstaltninger eller metoder” er her oversat fra det engelske ord ”measures”, som Kevin Haggerty 
benytter i sin tekst.   
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frister dog myndighederne til senere at vende dem mod mindre forseelser så som 

offentlig urinering og håndteringen af skrald i England (ibid.). 

I en enkelt tekst - Christian Fuchs (2013) artikel ”Societal and Ideological 

Impacts of Deep Packet Inspection Internet Surveillance” - møder vi også brugen af 

surveillance creep til at beskrive den modsatte bevægelse. I artiklen analyserer Fuchs 

et surveillance creep i udviklingen af Deep Packet Inspection (DPI) teknologier. DPI 

er teknologier, der bruges til at kontrollere data for blandt andet vira og andet uønsket 

indhold, når de bevæger sig igennem bestemte knudepunkter på internettet. Imidlertid 

kan de også bruges på anden vis. Fuchs beskriver, at der er sket et surveillance creep, 

idet teknologien, som er designet til ovenstående positive formål er blevet solgt til 

udemokratiske regimer så som Bahrain, Egypten, Iran, Libyen og Syrien, hvis 

sikkerhedstjenester har benyttet DPI til at overvåge og undertrykke bestemte grupper 

og individer (ibid.: 1341, 1344). I denne forbindelse benytter Fuchs frasen ’et usynligt 

surveillance creep’, fordi det ikke er muligt for befolkningen at se, hvad der sker med 

deres data, når de passerer disse knudepunkter.   

Surveillance creep kan altså bruges til at beskrive, både samfundets adoption af 

teknologier, der bruges af militær og sikkerhedstjenester, og omvendt, hvor 

teknologierne flyttes i kontekst og skifter formål. I kildematerialet er disse 

forskydninger af overvågning fra en kontekst til en anden den dominerende måde, 

hvormed surveillance creep bliver anvendt. Samtidig finder vi også to modeksempler i 

artikelmaterialet, hvor surveillance creep ikke refererer til en forskydning af en 

teknologi eller lignende ’fra en kontekst til en anden’, men hvor der sker en 

’forandring i en bestemt situeret praksis’. Det første eksempel på denne brug, er 

Maryam Razavy og Kevin Haggertys (2009) artikel “Hawala Under Scrutiny: 

Documentation, Surveillance and Trust”. I artiklen beskriver de en praksisforandring i 

sikkerhedstjenesters brug af finansielle data om mellemøstlige pengetransaktioner 

(hawala) i en case, som de kalder ’et klassisk eksempel på surveillance creep’ (ibid.: 

149). Indsamlingen af data er i begyndelsen rettet imod at identificere 

terrorfinansiering til Al-Qaeda og andre terrorgrupper, men sidenhen underkastes de 

samme data analyser, der i en langt bredere forstand skal afsløre personlige og 
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finansielle netværk. Der sker altså ikke et kryb fra en anden kontekst. Overvågningen 

forværres blot.  

Det andet eksempel på at surveillance creep også bruges som henvisning til en 

forandring af en etablereret praksis, er Harriet Pierpoints (2011) artikel “Extending and 

professionalizing the role of the appropriate adult”. I sin artikel fortolker Pierpoint 

Gary Marx’ begreb til at betyde at:  

“[…] practices are established before they are then legitimised through 
legislation and that legislation is frequently the endorsement of previous 
changes in practice (Marx 1988).” (ibid.: 140) 

  

Pierpoint foreslår, at surveillance creep har at gøre med praksisser, der etableres før de 

legitimiseres, og at normaliseringen af disse praksisser betyder et pres imod, at de 

officielt anerkendes igennem lovgivning (se kapitel 9 for et eksempel med 

Rigspolitiets DNA-register). Baseret på læsningen af en række artikler af andre 

forfattere, der beskriver surveillance creep i DNA-registrering, registrering af 

seksualforbrydere og i afvænningsprogrammer for stofmisbrugere, konkluderer hun 

endvidere, at surveillance creep synes at have fire karakteristika:   

1. “Arrangements intended for one function migrate to other functions. 
2. The ‘migrated’ practices are established before they are officially endorsed. 
3. This happens in a way which is gradual and persistent, rather than sudden and 

dramatic. 
4. It may have negative effects.” (ibid.: 150) 

 

I kontrast til de ovenstående eksempler, som også repræsenterer den måde surveillance 

creep generelt fremstilles i kildematerialet, forsøger Pierpoint således at fremsætte en 

præcis definition af surveillance creep. I hendes optik, handler surveillance creep ikke 

om teknologier der spreder sig, men om gradvise og vedholdende forandringer af 

praksisser, der etableres, før de anerkendes officielt og som kan have negative 

konsekvenser. Krybet ’kommer indefra’.  

En samlet læsning af det empiriske materiale afslører derfor, at surveillance 

creep ikke er bundet til en bestemt entitet, skala eller bevægelse. I stedet bruges 
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begrebet til at beskrive mangfoldige fænomener, fra grundlæggende forandringer af 

samfundet, til spredningen af overvågningsteknologier og forandringer af 

overvågningspraksisser.  Fælles er alene, at surveillance creep betegner forandringer, 

der involverer forskydninger af formål og mere overvågning.   

 

DISKUSSIONER AF SURVEILLANCE CREEP 
Hvordan diskuteres surveillance creep? Som led i kodningen af det empiriske 

materiale, har vi ledt efter teoretiske diskussioner af surveillance creep for at finde ud 

af, om begrebet bygger på et eller flere teoretiske grundlag. Vi kan konkludere, at 

diskussioner af begrebet er sjældne, idet vi kun har fundet fem tekster, der indeholder 

diskuterende passager. Den første, er den ovenfor refererede tekst af Harriet Pierpoint, 

som samler en forståelse af surveillance creep, baseret på andres akademiske arbejde. 

De fire andre består af en artikel og et forord af Gary T. Marx (2005; 2013), en artikel 

af Johanne Yttri Dahl og Ann Rudinow Sætnan (2009) og et kapitel af Darryl 

Coulthard og Susan Keller (2011). Deres diskussioner af surveillance creep bliver 

beskrevet i dette hovedafsnit. Deres fåtal til trods, viser disse kilder tre forskellige og 

interessante forståelser af, hvordan surveillance creep opstår, hvoraf ingen af dem er 

teknologisk deterministiske. I stedet fremhæver de alle samspillet imellem 

teknologiske og sociale faktorer i dem alle. Dertil indeholder de interessante 

observationer om tempo, normativitet og årsagerne til surveillance creep. 

 

Overvågningsbegivenheden og det uudnyttede potentiale  

De første diskussionstekster som bliver behandlet, er de to tekster af Gary Marx, der 

som nævnt også har skrevet den mest refererede kilde til surveillance creep (jf. andet 

hovedafsnit i dette kapitel). De to tekster er artiklen “Seeing hazily (but not darkly) 

through the lens: some recent empirical studies of surveillance technologies” (Marx 

2005) og Marx’ forord “Your Papers Please: personal and professional encounters with 

surveillance” (Marx 2013) til antologien Routledge Handbook of Surveillance Studies. 

Disse to tekster beskrives sammen, da de er fremsat af samme forfatter, og fordi de 

indeholder flere af de samme pointer.  
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I ”Seeing hazily” ser Marx nærmere på årsagerne til, at 

overvågningsteknologier spreder sig, og reflekterer også over deres tempi. Han 

definerer surveillance creep, som en social proces, der er resultatet af, at aktører indser 

en teknologis uudnyttede potentiale og søger at udnytte det:  

“A social process of surveillance creep (and sometimes gallop) can often be 
seen. Here a tool introduced for a specific purpose comes to be used for other 
purposes, as those with the technology realize its potential and ask, ‘Why not?’” 
(Marx 2005: 385) 

 

Som understregning af, at Marx tænker surveillance creep som en social proces, er det 

værd at nævne, at han i teksten refererer til en ’sult efter data’ og en 

’overvågningsappetit’, som drivkraften for surveillance creep. I sin diskussion indser 

Marx endvidere, at overvågningens udbredelse ikke altid er bedst beskrevet som ’et 

kryb’. Overvågningen kan ligeledes både ’galoppere’ (surveillance gallop) og 

’kontrahere’ (surveillance constriction) og ikke mindst kan førstnævnte bevægelse 

udløse sidstnævnte:  

“[…] given an avaricious surveillance appetite, there is sometimes a dialectical 
social process of self-destruction, or at least overextension and system overload, 
as the surveillance eyes greatly exceed capacity and political acceptability in 
expanding too rapidly and too far.” (Marx 2005: 385) 

 

Igen er der fokus på de sociale processer, som både er skyld i at overvågningen breder 

sig, og i at den stoppes.  

I Marx’ senere forord til den omtalte antologi udvider han sin forståelse af 

surveillance creep som social proces. Her præsenterer han en forståelse af at 

overvågning ikke opstår ét sted og på ét tidspunkt, men udspringer fra mange steder og 

mange tidspunkter, hvor der foretages beslutninger om, hvordan overvågningen skal 

formes omkring et givent formål. Disse beslutninger inkluderer spørgsmål om: 

• hvilket redskab der vil være passende,  

• hvilke subjekter overvågningen skal rettes imod,  

• hvilke data der skal indsamles,  
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• hvordan de skal analyseres,  

• hvordan data må anvendes,  

• samt hvilken skæbne disse data skal have (slettes, gemmes, sælges).  

 

Disse beslutninger træffes ikke på samme tid eller i samme rum, men konstituerer 

tilsammen hvad Marx kalder en surveillance occassion. Når disse 

overvågningsbegivenheder er indtruffet, kan vi ifølge Marx følge overvågningens 

”karriere”, som den spredes (diffuse) i et lineært eller takket mønster ud i samfundet. 

Den lineære rute kan ifølge Marx forstås som surveillance creep eller galop, imens den 

takkede rute muligvis repræsenterer et forløb med mere modstand. 

 

Fortolkningsmæssig fleksibilitet og kreative aktører  

Den anden diskussion findes i artiklen ”‘It all happened so slowly’ - On controlling 

function creep in forensic DNA databases” af Johanne Yttri Dahl og Ann Rudinow 

Sætnan (2009), som er en analyse af en udvidet DNA-registrering i Norge. I analysen 

anvender forfatterne begrebet function creep frem for surveillance creep, da de ser 

surveillance creep som et for negativt ladet begreb til deres formål. Derudover sætter 

Dahl og Sætnan lighedstegn mellem begreberne (ibid.: 85; se også Backman 2012: 17). 

Deres diskussion af function creep læses derfor som en diskussion af surveillance 

creep. Forfatterne forklarer kort, hvordan de teoretisk forstår creep baseret på en 

position i Social Construction of Technology (SCOT). De påstår at: 

“Function change and expansion occur because they can. They occur because 
technologies are interpretatively flexible (Bijker, 1995) and their users 
imaginative and creative (Oudshoorn and Pinch, 2003).” (Dahl & Sætnan 2009: 
85-86) 

  

Ifølge Dahl og Sætnan sker creep, fordi teknologier kan fortolkes på forskellige måder, 

og fordi brugerne er kreative og fantasifulde. Forfatterne fremfører endvidere, at nogle 

teknologier er mere fortolkningsmæssigt fleksible end andre. Dette gælder ifølge Dahl 

og Sætnan særligt med DNA-analyser, som anvendes til diagnoser af sygdomme, 

faderskabstests, retsmedicin/politiarbejde og meget andet. Således har de til fælles med 
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Marx’ fortolkning, at creep er forbundet til sociale aktører, der opdager et potentiale i 

en bestemt teknologi.  

 

Kampen om teknologiens rolle 

Den tredje diskussion om surveillance creep er Darryl Coulthard og Susan Kellers 

(2011) “ICT and dataveillance”. Her spørger de hvorfor der opstår surveillance creep i 

informationsteknologi:  

“[…] given the promise of empowerment for the citizen, consumer and worker 
of information technology, why does it appear, according to a near consensus of 
commentators, to be doing the exact opposite. Why is there surveillance creep?” 
(Coulthard & Keller 2011: 611; kursivering tilføjet) 

 

De svarer på dette spørgsmål ved at konstruere deres egen model, der skal forklare 

hvordan teknologier inddrages i sociale økologier. I denne model fremstår surveillance 

creep som ét af flere mulige udfald af en kompleks kamp imellem forskellige agenters 

interesser, samt design og brug af en bestemt teknologi. De illustrerer deres forståelse 

med nedenstående figur: 

 

Figur 15: Coulthard og Kellers social-økologiske model for inddragelse af ny teknologi 

 



Side | 166 
 

Modellen viser fem nøgleelementer, som forfatterne siger påvirker inddragelsen af 

teknologi: 1) design, 2) fysiske egenskaber, 3) affordances (egenskab, der tillader 

handlinger), 4) tilegnelse og 5) agenters interesser. De eksemplificerer relationerne 

mellem elementerne på følgende måde:  

“A particular IT artifact is designed with physical properties. These properties 
provide affordances that are taken up by agents. These affordances, which may 
or may not have been explicitly designed, are then appropriated by various 
agents to address their interests. This is how the technology is used, how it is 
adopted and adapted by the user. This in turn leads to new design that might 
design out undesired features or enhance desired ones.” (Coulthard & Keller 
2011: 612) 

 

Tilegnelsen af en teknologi kan således føre til empowerment af ansatte, surveillance 

creep eller andre udfald. Surveillance creep er i modellen således at forstå, som et 

negativt udfald af en kompleks proces og ikke noget der nødvendigvis finder sted. Det 

er magtkampen imellem forskellige agenter, der bestemmer udfaldet. Hvis der er et 

uønsket surveillance creep, kan det tillægges, at modstanderne af udviklingen ikke var 

stærke nok. Et sådant asymmetrisk forhold finder de imellem forbrugere og 

virksomheder, der indsamler deres data:  

“In comparison, the consumer is far less organized. At this point we propose 
that the overwhelming and general evidence for surveillance creep lies in the 
lack of power and organizing capacity of the consumer vis-à-vis the corporation 
which allows businesses to collect, store and manage data in the pursuit of 
specific corporate goals.” (Coulthard & Keller 2011: 618) 

 

I tilgift hertil minder forfatterne os om, at det ikke kun er sociale aktører, der er 

relevante, men at også teknologiers egenskaber spiller ind. Teknologier kan ifølge 

forfatterne være prædisponerede for bestemte udfald.  

 

Diskussionerne samlet  

Fra analysen af diskussionerne af surveillance creep kan det konkluderes, at de er få i 

antal, men samtidig er indholdet overraskende og interessant. Ingen af diskussionerne 

er teknologideterministiske. I stedet fremhæves det sociale gang på gang, hvad end der 
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er tale om sociale aktører, der opdager et uudnyttet potentiale i 

overvågningsteknologier, kreative brugere eller magtkampe imellem interessenter i en 

social økologi. I denne afhandling er der sympati for disse modeller og forståelser, som 

viser en interesse for socio-tekniske årsager til surveillance creep, som afhandlingen 

herefter bidrager til. Det følgende afsnit udarbejder en fortolkning af surveillance creep 

baseret på ANT og dettes translationsbegreb.   

 

SURVEILLANCE CREEP SOM TRANSLATION 
Dette kapitel har vist, at der ikke er en fast forståelse af surveillance creep og at 

begrebet fortolkes og diskuteres på forskellige måder. Dette sidste hovedafsnit 

argumenterer, at ANTs translationsmodel er frugtbar i forhold til at studere 

surveillance creep. Translationsmodellen tilbyder et særligt grundlag for forståelsen af 

sammenhænge imellem samfund og teknologi og en bestemt måde at følge, hvordan 

overvågningsteknologier spreder og forandrer sig, der er åben over for, at mange 

forskellige aktører kan være involveret i disse processer. Dette åbner op for nogle 

meget livlige fortællinger om overvågningshistorie, som kan bruges til at udpege 

aspekter, som er vigtige at have for øje, når vi skal teoretisere over hvorfor og hvordan 

overvågning spreder sig (se kapitel 8 og 9).   

Spørgsmålet om hvordan overvågning kryber (eller spredes på anden vis) i 

samfundet, reflekterer et mere generelt spørgsmål, om hvordan relationerne imellem 

samfund og teknologi forstås teoretisk og undersøges empirisk. Sådanne diskussioner 

findes i akademiske felter så som sociologi, historie, filosofi, antropologi, samt 

tværdisciplinære studier, så som informationsvidenskab. Samtidig må der trædes 

varsomt, som vi bevæger os ind i disse felter, da ellers interessante analyser ofte er 

begrænsede af at være bundet til deterministiske og pessimistiske 

teknologiperspektiver (f.eks. Ellul 1964). Dette har, i hvert fald i nogen grad, også 

været synligt i overvågningsstudierne, hvorom David Lyon skriver: 

“A major problem with many contemporary accounts of new technologies is 
their implied determinism. Technological innovation is all too frequently seen 
as the prime mover, producing information societies and even cyber societies 
[…] But technological potential is never social destiny.” (Lyon 2001: 24) 
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Ifølge Lyon bør vi søge væk fra både en teknologideterministisk og 

socialdeterministisk forståelse af overvågning. Der er behov for en mere nuanceret 

forståelse af de multiple og komplekse relationer, der konstituerer hvad Lyon kalder 

”the techno-social”. Denne måde, at tænke om overvågning, resonerer med de ovenfor 

gennemgåede diskussioner om surveillance creep. Det foretrukne ord er her det ’socio-

tekniske’, men det vigtige er, at de deler et ikke-deterministisk perspektiv såvel som en 

interesse i at forstå måderne hvorpå det sociale og det tekniske bliver forbundet.  

En gunstig måde til at udvikle en socio-teknisk forståelse af surveillance creep 

yderligere, er ved at betragte Bruno Latours (1986) skelnen imellem to konkurrerende 

modeller, for at forstå, hvordan teknologier (og alt andet) spreder sig i samfundet. Den 

første model kalder Latour for en diffusionsmodel. Denne model er karakteriseret ved 

forståelsen af, at teknologier har en indre kraft eller inerti, der får den til at sprede sig i 

samfundet, og hvor samfundet ses som et medium med varierende grader af modstand. 

Med andre ord bevæger teknologien sig igennem et allerede eksisterende samfund, og 

hvis teknologien har tilstrækkelig kraft, vil den penetrere samfundet uden at ændre 

karakter. Selv med denne korte beskrivelse er det klart, at både hårde og bløde 

teknologideterministiske forklaringer tilhører diffusionsmodellen. Det der skal 

forklares og forstås, ifølge diffusionsmodellen, er derfor ikke den succesfulde 

udbredelse af noget, men de samfundsmæssige kræfter der sænker eller forhindrer 

dette projektils bane.  

Latour kontrasterer diffusionsmodellen med translationsmodellen. Ifølge 

sidstnævnte kan teknologier ikke have en egen inerti, og der er ikke noget samfund, 

der virker som medium og modstand. Der er kun aktører, som kan vælge at gribe, 

forandre og videreføre teknologien eller lade være. Latour skriver:  

“[…] the spread in time and space of anything – claims, orders, artefacts, goods 
– is in the hands of people; each of these people may act in many different 
ways, letting the token drop, or modifying it, or deflecting it, or adding to it, or 
appropriating it [...] In other words, there is no inertia to account for the spread 
of a token. When no one is there to take up the statement or the token then it 
simply stops.” (Latour 1986: 267) 
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Med tabet af både teknologiens inerti og samfundet som medium, hvori energi kan 

opbevares, må et direkte og ufortolket optag af teknologi i et samfund anses som det 

mest usandsynlige udfald. En teknologis vej må i stedet forstås, som kæder af 

translationsmomenter, hvorved det socio-tekniske produceres (Callon 1986). 

Translationsmodellen er en del af kernen i ANT, som er baseret på den 

antagelse, at agens alene eksisterer i netværk, der består af humane og nonhumane 

aktører. Når en teknologi tages op af andre aktører, er det derfor mere præcist at sige, 

at det adopteres af nye netværk. I denne proces omformes både teknologien og 

netværket i en symmetrisk bevægelse, og der sker en skabelse af en ny aktør.  

Dette har implikationer for, hvordan vi kan forstå surveillance creep. Ligesom 

de diskussionstekster, som dette kapitel har beskrevet, forstås at 

overvågningsteknologier ikke spreder sig automatisk eller nødvendigvis. Dertil tilføjer 

translationsmodellen, at det kun er når aktører tager en overvågningsteknologi op og 

oversætter den, at der kan ske et kryb. Disse aktører er ikke ”faktorer”, der har 

forudsigelige konsekvenser og som altid er til stede, men er i stedet uforudsigelige, 

midlertidige og foranderlige. Det er derfor umuligt at forudsige teknologiens vej eller 

konsekvenser. Hvis ingen tager teknologien op, vil den forsvinde, og hvis nogen tager 

den op, er det sandsynligt, at den forandrer sig og sættes ind i relationer, hvor den 

bruges på en ny måde eller tjener ikke-intenderede funktioner (se eksempelvis de Laet 

& Mol 2000).  

Samlet indeholder translationsbegrebet en dynamisk forståelse af relationerne 

imellem teknologi og samfund, og en ide til at studere teknologiers udbredelse. 

Abonnerer vi på denne model, som tilgang til at studere surveillance creep, må vi følge 

aktørerne, der prøver at få teknologierne til at krybe, og deres anstrengelser for, at 

indrullere andre aktører til at understøtte denne proces (se Latour 1987). Endvidere må 

aktør-netværk-teoretikeren forberede sig på at blive overrasket af de måder, hvorpå 

overvågningsteknologier oversættes, da han eller hun ikke må basere sit studie på 

fastlagte antagelser. Det er ikke muligt at vide a priori, hvordan eller om overvågning 

vil sprede sig, ej heller om det er godt eller ondt. Disse spørgsmål kan alene besvares 

ved at følge translationskæderne.  
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KONKLUSION 
Nu og da må ethvert forskningsfelt stoppe op og undersøge sine begreber. Med dette 

kapitel er den nærværende brug af begrebet surveillance creep i studier af overvågning 

blevet kortlagt og analyseret igennem et empirisk analytisk arbejde med inspiration fra 

Grounded Theory. I analysen er der ledt efter referencer, definitioner og diskussioner 

af surveillance creep. Det er påvist, at imens der refereres sporadisk til surveillance 

creep, så stikker særligt én kilde ud i form af Gary T. Marx’ (1988) Undercover. 

Denne kilde er imidlertid overraskende, da den ikke eksplicit definerer eller diskuterer 

surveillance creep. Dertil er det blevet demonstreret, at surveillance creep ikke er 

bundet til en bestemt entitet, skala eller bevægelse. I stedet bruges begrebet, som 

reference til alt fra samfund til teknologier, praksisser og love, som forandres på 

forskellig vis. Det er samlet set et uklart begreb. Dette problematiseres yderligere af, at 

der ikke findes mange teoretiske diskussioner af begrebet. De diskussioner, der er, 

taler endvidere ikke med hinanden, men er alligevel interessante i de måder, de 

fortolker surveillance creep, som en social eller socio-teknisk proces. Med henblik på 

at understøtte denne tænkning har kapitlet argumenteret for, at ANT’s 

translationsmodel er et givtigt udgangspunkt til at forstå og analysere surveillance 

creep. Translationsmodellens styrker skal i denne sammenhæng findes i, at den 

indeholder en grundtanke om relationerne imellem samfund og teknologi, samt en 

simpel, men streng, metodisk doktrin, om at følge hvordan overvågningsteknologier 

(eller -praksisser) tages op og forandres af aktører, idet vi fratager både teknologien og 

samfundet sin forklaringskraft. Translationsmodellen fordrer således stærkt empiriske 

analyser. Med udgangspunkt i translationsmodellen foretager de følgende kapitler 

analyser af den historiske udvikling af Rigspolitiets DNA-register.  
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KAPITEL 8: FANGET I DELVIS EKSISTENS: OM 

ETABLERINGEN AF DANSK POLITIS DNA-REGISTER OG 

GRÅZONEN OMKRING DE IKKEDØMTE  

 

Dette kapitel skriver en indtil nu ufortalt historie om, hvordan dansk politis DNA-

register blev etableret i 2000 og dermed, hvordan DNA-profilen blev omdannet til en 

overvågningsressource for politiet. Samtidig er det en historie om, hvordan DNA-

registret kom til at indeholde profiler fra personer, der er blevet sigtet, men ikke dømt 

for kriminalitet. På dette punkt adskilte Danmark og England sig fra alle andre lande i 

Den Europæiske Union (EU) der havde oprettet DNA-registre, hvor reglen var, at man 

skulle dømmes for grov kriminalitet før politiet havde lovhjemmel til at registrere 

vedkommende med DNA. Beslutningen om at registrere sigtede ikkedømte i DNA-

registret gælder til den dag i dag. Konsekvensen heraf er, at vi behandler dem som om 

de befinder sig i en gråzone imellem skyld og uskyld. Vi straffer dem ikke, men vi 

registrerer dem side om side med de dømte i politiets DNA-register, hvor det dagligt 

overvåges om de har sat de DNA-spor, som politiet indsamler. Ved brug af 

translationsmodellen (jf. kapitel 7) og afhandlingens avisartikelstudie (jf. kapitel 2), 

følger dette kapitel, hvordan ideen om DNA-registret opstår og materialiserer sig. 

Særligt viser kapitlet, hvordan DNA-registret bliver fanget i en delvis eksistens i flere 

år, idet spørgsmålet om de sigtede ikkedømte skal registreres, skaber et fragmenteret 

politisk landskab og en splittet regering, som er ude af stand til at blive enige. DNA-

registret fastholdes i denne delvise eksistens indtil drabet på en ung pige bliver foldet 

ind i debatten. Den politiske kamp falder herefter ud til den side, der advokerer for at 

de ikkedømte også skal registreres. Kapitlet peger således på drabet, som en vigtig 

aktør i forhold til at DNA-registret bliver til, og at vi til den dag i dag registrerer 

personer, der ikke er dømt for kriminalitet i DNA-registret.  

I tilgift til analysen understreger kapitlet også nogle brugbare teoretiske pointer 

i forhold til videre historiske studier af overvågning. Den første af disse er, at 

translationsmodellen kan bruges til at vise den mangfoldighed af aktører, der deltager i 

dannelsen af ny overvågning. Historien er et rod, og kan hverken reduceres til en 
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global bevægelse, kreative sociale aktører eller en bestemt kriminalsag. I stedet skabes 

historien på forskellige tidspunkter af mange forskellige aktører, der handler og 

forsvinder igen. Aktører er netop ikke konstante agenter eller faktorer i historien, men 

events i den forstand at de er midlertidige. Således bliver udviklingen i andre lande, 

bestemte individer, politiske partier, rapporter, teknologisk/videnskabelig kunnen og 

kriminalsager m.m. vigtige på nogle tidspunkter og ikke andre. Den anden pointe er at 

ny overvågning ikke vokser de novo, ud af ingenting, men passes ind i eksisterende 

infrastrukturer (Star & Ruhleder 1996: 113). Dette viser kapitlet ved at beskrive, 

hvordan det nye DNA-register skabes med udgangspunkt i eksisterende love, DNA-

teknologi og politiets samtidige praksis omkring DNA-profiler. 

 

EN FREMTIDSFORESTILLING UDEN MODTAGER 
I slutningen af januar 1992, blot halvandet år efter at DNA-profilen er blevet godkendt 

i Danmark af Retsgenetisk Afdeling og Retslægerådet og ikke længere betragtes som 

”eksperimentel”, nævnes oprettelsen af et dansk DNA-profilregister under politiet for 

første gang. Rigsadvokat Asbjørn Jensen udtaler til Jyllands-Posten, at det kun er et 

spørgsmål om tid før DNA-analyser er rutine i politiarbejde, og at der oprettes et 

DNA-register. Fremtidsforestillingen kommer på et tidspunkt, hvor der ikke findes 

nationale DNA-registre nogen steder i verden. Englands register kommer først tre år 

senere. DNA-analyser er dertil stadig sjældne i dansk politiarbejde. Politiet får blot 

foretaget DNA-analyser i 25 sager om året, hvilket kan forklares med, at DNA-

analyser på dette tidspunkt kræver store mængder af biologisk materiale for at 

fremstille, tager op til to måneder at lave og er dyre. Forestillingen om et fremtidigt 

DNA-register er dog ikke taget ud af ingenting. I USA har Virginia oprettet et register 

med DNA-profiler fra sædelighedsforbrydere og er på vej til at udvide registreringen 

til alle fængselsstraffede individer. Samtidig ses en eksplosiv stigning i brugen af 

DNA-profiler i England og USA, samt en videnskabelig udvikling, hvor den britiske 

medicinal- og kemikoncern ICI har fået patent på en metode, der kan skabe en DNA-

profil på blot 48 timer (Jyllands-Posten 27.01.1992).  

I EU og blandt danske politikere har man også en forestilling om, at der kan 

være DNA-registre på vej. I februar 1992 kommer EU's ministerråd med en række 
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anbefalinger om brugen af DNA i strafferetsplejen (EU Ministerrådet 1992). Herunder 

anbefales i et punkt om ”Storage of samples and data”, at kropsmateriale og alle 

informationer fra DNA-analyser destrueres, når retssagen er overstået. Dog kan der 

oprettes DNA-registre (”DNA files”) over individer, der dømmes for at begå en 

lovovertrædelse, men kun hvis den er til fare for en anden persons liv, integritet eller 

sikkerhed. At blive registreret med DNA fortolkes, som et kraftigt indgreb i den 

personlige frihed, der kun bør rettes imod dømte for grove personfarlige forbrydelser. 

Under ministerrådets møde, hvor anbefalingen besluttes, forsøger den danske 

delegation at ændre punktet om, at alle informationer fra DNA-analyser destrueres 

efter endt brug. Delegationen ser dette som alt for vidtrækkende, idet det kunne 

indebære, at det eneste eller vigtigste bevis skulle fjernes fra sagsakterne i vigtige 

sager. Samtidig fortolker de anbefalingen som en blokering for, at der kan oprettes et 

brugbart DNA-register (Justitsministeriet 2004b: 4-6). Danmark tager, som det eneste 

land, et generelt forbehold mod hele anbefalingen (EU Ministerrådet 1992: 1). Dette 

forbehold viser sig senere vigtigt, da Danmark dermed ikke som mange andre lande 

forpligter sig på kun at registrere dømte individer.  

Ideen om et dansk DNA-register eksisterer således hos Rigsadvokaten og i den 

danske regering. Imidlertid vælger ingen, at videreføre ideen. Den samme passivitet 

ses, da det i slutningen af 1992 rapporteres, at Sverige er begyndt at diskutere 

oprettelsen af et DNA-register til svensk politi. Hertil svarer Vicerigspolitichef C.C. 

Duus nøgternt, at Danmark ikke har planer om et lignende, og der ses ingen reaktion 

fra politikere eller andre (B.T. 13.12.1992). Herefter tabes tråden. Translationerne 

ophører, og forestillingen om et dansk DNA-register går tabt for en tid.  

Hvorfor ideen om et dansk DNA-register ikke tages op af en eneste politiker 

eller af Rigspolitiet, kan ikke forklares ud fra det empiriske materiale. Imidlertid 

tillader jeg mig den spekulation, at en samtidig konflikt kan have dæmpet lysten til at 

gribe denne mulighed, da den bød sig. I en årrække har der på dette tidspunkt verseret 

en større konflikt i videnskabelige tidsskrifter og amerikanske retssale om DNA-

profilens bevismæssige værdi. Denne konflikt er i dag kendt som ”The DNA Wars” 

(Aronson 2007; Lynch et al 2008). Konflikten destabiliserer i denne periode ad flere 

omgange værdien af DNA-beviser. En sådan destabilisering finder netop sted i 1992, 
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hvor Det Nationale Videnskabsakademi (National Research Council 1992), der 

betragtes som USA’s højeste videnskabelige instans, udgiver en kritisk rapport, der 

stiller seriøse spørgsmålstegn ved det videnskabelige grundlag for sammenligning af 

DNA-profiler. Rapporten vækker usikkerhed i det amerikanske retssystem, og flere 

stater ophører eller begrænser brugen af DNA-profiler som bevis (Berlingske Tidende 

16.05.1993). Rapporten nævnes også i de danske medier, hvor den fortolkes til at sige, 

at man må regne med fejl i mindst en ud af halvtreds sager, og at det er uforsvarligt at 

anvende DNA-profilen som bevis i retssager, så længe metoden er så videnskabeligt 

usikker (Politiken 15.04.1992). DNA-profilen var ikke det samme sikre bevis, det er i 

dag.  

 

REGISTRET TAGES OP IGEN MED ERFARINGER FRA USA 
Først i midten af 1994, efter halvandet års mørke i den indsamlede empiri, kan ideen 

om et dansk DNA-register igen spores. Rapporten Gentest og Privatliv, som udformes 

af professor dr. jur. Linda Nielsen (1994) for Det Danske Center for 

Menneskerettigheder og Det Etiske Råd, lægger op til en diskussion af, hvor 

samfundets grænser for gentests bør gå. Et spørgsmål, der rejser sig i denne 

sammenhæng, er fremtiden med politiregistre med DNA-profiler. Dette spørgsmål 

anser Nielsen som presserende, da der ikke findes nogen lov, der eksplicit forbyder 

politiet at registrere DNA-profiler. Politiet kan derfor oprette et DNA-register 

administrativt og uden offentlig debat.  

Samtidig med denne advarsel sendes Bent Isager-Nielsen, den daværende leder 

af Rejseholdet, på studierejse i USA af Rigspolitichefen for at studere nye tendenser 

med gerningsmandsprofilering og DNA-registrering. Ved hjemkomsten detaljerer han 

begejstret sine erfaringer i fagbladet Dansk Politi (15.07.1994), som publiceres i 

midten af juli 1994. Resten af pressen fanger dog først historien måneder senere (f.eks. 

B.T. 26.09.1994). Blandt sine mange observationer fortæller Isager-Nielsen om 

Minnesota, som er en af fire eller fem amerikanske stater, der på det tidspunkt har et 

DNA-register, der virker på stort set samme måde som deres fingeraftryksregistre. Til 

forskel fra fingeraftryksregistrene, der bruges i mange typer af efterforskning, er deres 

DNA-register dog afgrænset til grove sædelighedssager, hvilket hænger sammen med, 
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at ”man i Minnesota har erkendt, at voldelige sædelighedsforbrydere ofte fortsætter 

deres kriminalitet, selv om der i nogle tilfælde kan være lang tid mellem forholdene”.40 

Isager-Nielsen påpeger endvidere, at flere stater forventes at oprette DNA-registre og 

giver udtryk for, at det er et godt værktøj, som vi også bør indføre i Danmark. Dog bør 

registret begrænses til dømte for grov kriminalitet:   

”Jeg synes, det er en god idé at indføre det herhjemme, hvor diskussionen om 
DNA-registrering slet ikke er startet endnu. Men jeg mener, at man skal op på et 
vist niveau i kriminaliteten, før man havner i registeret. Det skal ikke være 
sådan, at en vindueskigger bliver registreret, men hvis man er dømt for grove 
sædelighedsforbrydelser, kan jeg ikke se, at der skulle være noget til hinder for, 
at der bliver taget en blodprøve og lavet en DNA-profil, som registreres på 
samme måde som fingeraftryk og fotos.” (Dansk Politi 15.07.1994)   

 

I politiet mødes ideen med begejstring. Dansk Kriminalpolitiforening støtter ideen. De 

forventer stærk politisk modstand, men sætter dog lid til, at en rapport, som 

Rigspolitiets Informationstjeneste er ved at skrive om voldtægt i Danmark, kan blive et 

stærkt argument, som kan overbevise eventuelle modstandere. Chefen for 

drabsafdelingen ved Københavns Politi, Kriminalinspektør Kurt Jensen, støtter også op 

om ideen, men mener, til forskel fra Isager-Nielsen, at der bør gælde de samme regler 

for DNA-registret og fingeraftryksregistret. I sidstnævnte må politiet registrere 

fingeraftryk fra alle, der sigtes for en forbrydelse med mindst 18 måneders 

fængselsstraf, hvilket gør fingeraftryksregistret til et almindeligt arbejdsredskab for 

politiet. Dette er således første gang, at ideen om at ikkedømte bør registreres med 

DNA nævnes. Ifølge Jensen kan DNA-profilerne sættes lig med fingeraftryk, da man 

skal være ”lektor i retsgenetik for at læse mere ud af profilerne” og begrænsninger af 

DNA-registret i forhold til fingeraftryksregistret vil resultere i et tab af opklarings- og 

forebyggelsespotentiale (B.T. 26.09.1994). Til trods for mindre forskelligheder i 

holdningerne om udformningen af et DNA-register, møder vi nu en begejstring og en 

enighed i politiet om dettes potentiale. Og bag lukkede døre diskuteres spørgsmålet nu 

af Rigspolitiets Centrale Samarbejdsudvalg (Politiken 22.12.1994).  

                                                 
40 Isager-Nielsen uddyber sine oplevelser yderligere i bøgerne Man Jager et Bæst og Fanger et 

Menneske (2008) og Efterforskerne (2012). Blandt andet beskriver han en del af baggrunden for DNA-
registret i Minnesota, som oprettes som svar på en række voldtægtssager mod indianske kvinder. Han 
fortæller også om skepsis, da han oplever at en person i kraft af DNA-beviser bliver anklaget for et drab 
han ikke havde begået. 
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Med henvisning til et aktør-netværk-teoretisk begreb, som blev brugt i kapitel 

5, kan vi sige, at der er sket en translation af Isager-Nielsens erfaringer fra USA, som 

har dannet DNA-registret, som et delvist eksisterende objekt (Latour 1999: 156). Det er 

et forholdsvist immaterielt objekt med meget lidt struktur og med få diskursive 

begrænsninger, hvilket gør det muligt for mange forskellige aktører, at skrive deres 

problemer, samt positive og negative fremtidsforestillinger ind i det (Jensen 2005; 

Horst 2013). I de følgende afsnit møder vi forsøg på at forbinde DNA-registret til 

opklaring af sædelighedsforbrydelser, afværgelse af at uskyldige bliver dømt, 

overvågningssamfundet komme m.m., samtidig med, at vi følger en proces, hvor 

DNA-registret gradvist materialiseres.     

 

JUSTITSMINISTEREN OVERBEVISES  
I midten af december 1994 begynder ideen om et DNA-register at tiltrække sig 

yderligere opmærksomhed. Anledningen er, at Rigspolitiet begynder at fortælle 

pressen om konklusionerne i rapporten om voldtægt i Danmark, som er sat til at blive 

udgivet i starten af 1995 af Rigspolitiets Informationstjeneste (Politiken 21.12.1994). 

Rapporten er baseret på en omfattende kodning af 1200 politirapporter om voldtægt og 

voldtægtsforsøg i Danmark fra 1990-1992 og at den konkluderer, at kun 60% af 

sagerne opklares på trods af, at ofret som regel kender sin gerningsmand på forhånd 

(Politiken 13.12.1994). Hovedforfatteren Jørgen Abildgaard fortæller i den 

sammenhæng pressen, at han støtter oprettelsen af et DNA-profilregister, som middel 

til opklaring af voldtægt. Dette på baggrund af sædelighedsforbryderes gentagne 

kriminalitet (Politiken 21.12.1994).  

Rapporten publiceres ikke som planlagt i 1995, men bliver i stedet skrinlagt af 

Justitsminister Bjørn Westh (S).41 At rapporten ikke publiceres som planlagt gør dog 

ikke, at den og Abildgaards udtalelser ikke får effekt. Mange reagerer på Abildgaards 

udtalelse. Rigsadvokat Asbjørn Jensen argumenterer for, at det nu er tid til en debat om 

et dansk DNA-register med henvisning til, at debatten allerede udspiller sig i de andre 
                                                 
41 Rapporten vrages ifølge Ritzaus Bureau (09.07.1997) af Justitsminister Bjørn Westh (S), da rapporten 
indeholder kontroversielle analyser, der viser at indvandrere er stærkt overrepræsenterede som sigtede 
voldtægtsforbrydere i alle aldersgrupper. Den udkommer i 1998 under navnet ”Voldtægters omfang og 
karakter i Danmark – en undersøgelse af Voldtægtsanmeldelser i 1990, 1991 og 1992 & 
Voldtægtsudviklingen i Danmark” (Rigspolitchefen 1998). 
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nordiske lande. Professor dr. jur. Linda Nielsen, som havde kritiseret, at politiet kunne 

oprette DNA-registret administrativt, melder nu sin støtte til et DNA-register over 

dømte drabsmænd og voldtægtsmænd. Registret skal dog kun omfatte dømte og ikke 

indeholde sigtede, ligesom fingeraftryksregistret gør. I Politiken slås dette stort op, 

hvor Nielsen som ”anerkendt forsker” støtter politiets ide (Politiken 21.12.1994). 

Justitsministeren reagerer også på debatten ved at bede Rigspolitichef Ivar Boye om, at 

belyse ønsket om et DNA-register, men forholder sig afventende og uforpligtende med 

udsagn om, at registret på den ene side kan være en fordel for retssikkerheden, men 

udtrykker på den anden side bekymringer om, at registret kan skubbe Danmark 

nærmere overvågningssamfundet (Politiken 23.12.1994).    

Svaret fra Rigspolitichef Ivar Boye kommer i januar 1995 i en officiel 

forespørgsel til Justitsministeriet, hvori han beder Justitsminister Bjørn Westh (S) 

undersøge muligheden for etableringen af et dansk DNA-profilregister og vurdere de 

spørgsmål, der knytter sig dertil. Forslaget bliver taget vel imod af Justitsministeren, 

der ikke gentager sine bekymringer om overvågningssamfundets komme (Berlingske 

Tidende 28.01.1995). I stedet taler han nu kun om ideen i positive vendinger. I 

mellemtiden er der sket en hændelse, som har optaget Justitsministeren. Efter at have 

været dømt og fængslet for forbrydelsen, er en ung udviklingshæmmet mand som 

følge af DNA-beviser blevet erklæret uskyldig i en voldtægt af en 7-årig pige i 

Gladsaxe i 1992. Den udviklingshæmmede havde oprindeligt tilstået forbrydelsen, 

hvilket havde ledt politiet til at undlade at foretage nærmere undersøgelser af nogle 

kønshår, som var fundet på gerningsstedet. En indledende enzymundersøgelse af 

hårene viste, at de ikke kunne stamme fra den udviklingshæmmede, men der var heller 

ikke nogen sikkerhed for at hårene var afsat af gerningsmanden (Politiken 27.01.1995). 

De blev derfor klassificeret som ”0-rapport” (irrelevante). Dette resulterer i, at de også 

overses af forsvarsadvokaten og domstolen. Den udviklingshæmmedes uskyld opdages 

dog ved et tilfælde, da lektor Birthe Eriksen ved Retsgenetisk Afdeling laver en DNA-

analyse af hårene, som led i et forskningsprojekt. Her opdager hun til sin store 

overraskelse, at DNA-profilen ikke bare er forskellig fra den udviklingshæmmedes, 

men stemmer overens med DNA-profilen fra en anden kendt sexforbryder (Berlingske 

Tidende 05.05.1996). Hændelsen får stor medieopmærksomhed og fører til, at den 

udviklingshæmmede frikendes, og den rigtige sexforbryder dømmes. Justitsministeren 
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bruger denne hændelse til at advokere for, at DNA-registret oprettes. Til Berlingske 

Tidende udtaler han:  

”Registeret er blevet meget aktuelt efter den ulykkelige sag, hvor en nu 23-årig 
udviklingshæmmet mand blev uskyldigt dømt for en voldtægt”. (Berlingske 
Tidende 28.01.1995)  

 

Justitsministeren følger derefter op på Rigspolitichefens anbefaling og nedsætter en 

arbejdsgruppe, der skal give en samlet anbefaling for et DNA-register ved dansk politi.   

Hvordan Justitsministeriets arbejdsgruppe sammensættes, er særdeles vigtigt. 

Det er en translation, hvor nogle drages ind i processen, og andre ekskluderes. Som det 

senere kritiseres, sammensættes gruppen næsten udelukkende af repræsentanter fra 

politiet, som allerede har ytret deres støtte til, at registret oprettes (Smith 1997; Garde 

2005: 106). Af gruppens ni faste medlemmer, er syv fra forskellige afdelinger og 

foreninger ved dansk politi. De resterende to, er en repræsentant for Rigsadvokaten og 

en formand for gruppen fra Justitsministeriet. Senere inddrages dog to repræsentanter 

fra Retsgenetisk Afdeling og professor Linda Nielsen som sagkyndig bistand for 

gruppen til henholdsvis videnskabelige og juridiske spørgsmål (Justitsministeriet 1996: 

10). Denne gruppe, som tilskrives muligheden for at udvælge relevante fakta, fortolke 

dem og formulere en samlet model til det politiske system, ser på overfladen ud som 

en gruppe med et underskud af kritiske repræsentanter.  
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Figur 16: Justitsministeriets arbejdsgruppe foruden formanden for gruppen Lars Bay Larsen fra 
Justitsministeriet. Kopieret fra arbejdsgruppens rapport (Justitsministeriet 1996:10). 
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SKEPSIS OG RENE SAMFUNDSPRINCIPPER 
At Justitsministeren nedsætter en arbejdsgruppe resulterer ikke i, at debatten om DNA-

registret forskydes væk fra det offentlige rum. I stedet opstår der i medierne en rig 

debat imellem politikere og retslærde om samfundsprincipper, DNA-profilens fremtid 

og forskellige modeller for et DNA-register. De vigtigste aktører er regeringspartiet 

Det Radikale Venstre og medlemmer af Det Etiske Råd. Fælles for deres måder at 

diskutere DNA-registret på er, at de holder fast i nogle rene samfundsprincipper, hvor 

der argumenteres for, at enten er det kun de skyldige, der skal registreres, eller også må 

alle registreres. Imidlertid taler de op imod politiets allerede eksisterende praksis med 

at registrere ikkedømte i fingeraftryksregistret.  

Umiddelbart efter Justitsminister Bjørn Westh (S) modtager Rigspolitiets notat 

og lover at nedsætte en arbejdsgruppe, giver formanden for Folketingets Retsudvalg og 

medlem af regeringspartiet Det Radikale Venstre, Bjørn Elmquist (R), en klar 

udmelding om partiets standpunkt. Han ønsker, at DNA-registret skal med i 

regeringens følgende lovkatalog, men kan under ingen omstændigheder støtte registret, 

hvis arbejdsgruppen foreslår en model, hvor sigtede, men ikke dømte tages med:  

”Det er kun folk, der er dømt, som skal stå i registeret. Politiet skal kunne 
indhente DNA-profiler, når en person sigtes, men sker der frifindelse eller 
bliver sigtelsen frafaldet, skal DNA-profilen fjernes.” (Ekstra Bladet 
28.01.1995; understregning tilføjet)  

  

Elmquist reagerer på ideen om, at DNA- registret kan baseres på de samme forskrifter 

som fingeraftryksregistret, hvilket på dette tidspunkt er blevet luftet gentagne gange af 

repræsentanter fra politiet. Elmquist ser i fingeraftryksregistret en urimelighed i, at 

ikkedømte registreres side om side med kriminelle, og at det er næsten umuligt, at 

blive slettet fra fingeraftryksregistret. Han ønsker således ikke, at det samme regelsæt 

skal gælde for DNA-registret. Han støttes i dette synspunkt af Fremskridtspartiets Tom 

Behnke (Z), der på trods af en generel skepsis overfor registrering og overvågning, er 

positivt indstillet overfor en principiel løsning, hvor kun dømte registreres. Denne 

umage alliance imellem ordførerne fra Det Radikale Venstre og Fremskridtspartiet er 

dog ikke den eneste. Iblandt ordførerne fra Socialistisk Folkeparti og Venstre 

udtrykkes stærke etiske betænkeligheder om, hvad man i fremtiden vil kunne læse ud 
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af DNA-profilen, og der stilles spørgsmål ved, hvor grænserne går for statens ret til at 

foretage indgreb i kroppen (ibid.).    

Ideen om kun at registrere dømte, som nu har opbakning af Radikale Venstre, 

Fremskridtspartiet og professor Linda Nielsen får kort derefter følgeskab af en anden 

ide, som vi stadig diskuterer i dag: at registrere alle danskere. Ideen kommer fra lektor 

i strafferet og medlem af Det Etiske Råd, Jørn Vestergaard. I kontrast til ovenstående 

inspiration/frygt, som udspringer fra fingeraftryksregistret trækker Vestergaard sin 

inspiration fra Statens Seruminstituts PKU-register, der, som nævnt, har opbevaret 

blodprøver fra hælen på alle nyfødte siden 1982 og brugt dem til sundhedsforskning. 

Vestergaard benytter dette register til at argumentere ”at tanken om, at alle danskere 

fra fødsel skal i et DNA-register, ikke er helt science fiction” (B.T. 19.04.1995). 

Lektoren er omvendt modstander af kun at registrere de få grove kriminelle, da han ser 

det som en unødig form for diskriminering, som vil lede til stigmatisering. Registreres 

alle på lige fod, vil stigmaet ved at være registreret naturligt bortfalde. Samtidig ser 

Vestergaard, at der er farer ved at oprette et totalt register i politiets varetægt og 

vurderer, at en bedre løsning ville være, at placere det hos retsgenetikerne:  

”Det skal selvfølgelig ikke være sådan, at politiet bare får adgang til fem 
millioner blodprøver. Der skal være skrappe adgangskrav, og registeret skal 
ikke ligge hos politiet selv. Det kunne f.eks. ligge på Retsgenetisk Afdeling 
[red.], som ved en tilfældighed afslørede, at den dømte fra Gladsaxe42 ikke 
kunne være gerningsmanden.” (ibid.)  

 

Vestergaards forslag møder dog stærk modstand fra andre medlemmer af Det Etiske 

Råd og særligt professor Nielsen, der bistår Justitsministeriets arbejdsgruppe. I 

kontrast til lektor Vestergaard har professor Nielsen en større frygt for 

overvågningssamfundet, end stigmatiseringen af nogle få:  

”Et sådant landsdækkende register over os alle, får i mine øjne for meget 
karakter af et overvågningssamfund – ’Big Brother is watching you’. Det er jeg 
skeptisk over for. Det er svært at overskue brugen.” (ibid.) 

 

                                                 
42 Med ”den dømte fra Gladsaxe” refererer Vestergaard her til den evnesvage mand, der var blevet 
uskyldigt dømt for voldtægten i Gladsaxe i 1992. 
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Professor Nielsens frygt er ikke kun forbundet til registret i sig selv, men som mange 

af politikerne, er hun bekymret over fremtidens forskning, der kunne afsløre, hvorvidt 

vi er i besiddelse af ’et specielt kriminelt gen’. DNA er andet og mere end et (genetisk) 

fingeraftryk. Det er fyldt med et ukendt potentiale. Denne fare får hende til skarpt at 

trække en grænse for registrering: ”Det bør under alle omstændigheder ikke bruges i 

tilfælde af mindre forseelser og folk, der kun er sigtede men ikke dømte” (Politiken 

19.04.1995). Således gentager Nielsen sit tidligere standpunkt, som støttes af Det 

Radikale Venstre og Fremskridtspartiet.  

Ideerne til DNA-registret kommer således fra andre registre (DNA-registret i 

Minnesota, PKU-registret og Fingeraftryksregistret) og fra forskellige forståelser af 

hvad DNA-profiler er (genetiske fingeraftryk, ukendt potentiale). Størstedelen af de 

politiske partier, herunder det ene regeringsparti, udtaler en eller anden form for 

skepsis omkring DNA-registret, og de retslærde holder fast i nogle 

samfundsprincipper, der også taler imod registreringen af de ikkedømte. Hvad får dette 

billede til at ændre sig?  

Det starter med Justitsministeriets arbejdsgruppes rapport, som præsenteres som 

en stærk aktør, der skal tale på vegne af gældende lovgivning, DNA-profilens væsen 

og fremtid i politiarbejde, tendenserne med DNA-registre i Europa og ikke mindst de 

sigtedes kriminelle adfærd. Arbejdsgruppens model viser sig, at være en hybrid af 

forskellige andre modeller. Den forbinder registreringen af sigtede ikkedømte fra 

Fingeraftryksregistret med en forståelse af at DNA-profiler ikke bør registreres på 

samme vilkår som fingeraftryk, da DNA og fingeraftryk er forskellige både i forhold 

til retsplejelovgivning og politiets praksis.    

 

EN HYBRID ANBEFALING, EN STÆRK AKTØR 
I maj 1995 har Justitsministeriets arbejdsgruppe holdt deres første møde. Her bliver det 

klart, at gruppen vil anbefale oprettelsen af et DNA-register. I Ritzau citeres 

formanden for arbejdsgruppen, Lars Bay Larsen, således: ”Allerede efter det første 

møde drejer diskussionen sig mere om, hvordan registeret skal udformes, end om der 

overhovedet skal være et register” (Ritzaus Bureau 26.05.1995). Imidlertid er der ikke 

enighed om detaljerne i gruppen, der udefra ser så ensartet ud. Gruppen tager ikke 
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ideen om at registrere alle seriøst. Derimod diskuterer de, hvilke grupper, der skal 

registreres, og særligt om de sigtede ikkedømte bør inkluderes. Problemet, som 

unavngivne medlemmer af gruppen ser med denne løsning, synes ikke at være 

forbundet til, hvad der i fremtiden vil kunne læses ud af det blod der indsamles til 

DNA-analyser, men snarere, at det er et større indgreb, at få taget en blodprøve end at 

få taget fingeraftryk (ibid.). Uenigheden fører til, at arbejdsgruppen tilkalder assistance 

fra Danmarks Statistik, der får til opgave at lave udregninger, der skal give en 

indikation på, hvor ofte de ikkedømte begår ny kriminalitet i forhold til de dømte og 

den almindelige befolkning. Danmarks Statistik får hertil særlig adgang til 

kriminalregistret, hvorfra de laver et udtræk af informationer fra over 15.000 dømte og 

sigtede ikke-dømte i perioden 1988-1993. Resultatet af Danmarks Statistiks analyser 

overbeviser tvivlerne i arbejdsgruppen om, at de sigtede bør inkluderes. Analyserne 

viser, at af de dømte, dømmes 19,7% igen for en eller flere grove forbrydelser inden 

for en femårig periode. Hos de sigtede, der ikke dømmes, er procenten lidt lavere med 

12,2%, men stadig meget højere end den generelle danske befolkning over 15 år med 

en procent på 0,28%. Sammenligningen kunne bruges til at sige, at de ikkedømte, der 

begår kriminalitet, udgør en forholdsvis lille andel af en i forvejen lille gruppe af 

mennesker. I stedet benyttes den til at sige, at det er 44 gange mere sandsynligt, at 

ikkedømte begår ny kriminalitet i forhold til den generelle befolkning. Denne statistik 

får en betydning, der ikke må overses. Den fjerner uenigheden i arbejdsgruppen, hvor 

man nu enes om at anbefale at de sigtede skal medtages i DNA-registret. Dertil bliver 

statistikken senere en vigtig aktør i den politiske kamp, hvor bl.a. Justitsministeren 

anvender den fra Folketingets talerstol.  

Arbejdsgruppens rapport, Etablering af et DNA-register med henblik på 

behandling af straffesager (Justitsministeriet 1996), bliver udgivet i november 1996. 

Rapporten anbefaler som ventet, at der skal oprettes et DNA-register under 

Rigspolitiet, som skal have en persondel og en spordel. De relevante anbefalinger til 

disse to dele bliver gennemgået i nogen detaljegrad herunder, fordi detaljerne får 

vigtige konsekvenser for både historien om den politiske proces om oprettelsen af 

DNA-registret, som dette kapitel fortæller, og for historien om det efterfølgende 

surveillance creep, som bliver behandlet i næste kapitel.  
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Persondelen: På vegne af lov, statistik, praksis og teknologi  

Hvad angår persondelen anbefaler rapporten, at de sigtede ikkedømte skal registreres 

ligesom i Fingeraftryksregistret. Imidlertid er anbefalingen på andre punkter meget 

langt fra ideerne om, at basere DNA-registret på det samme regelsæt. Anbefalingen er 

en hybrid af forskellige modeller.  

Registret bør, ifølge rapporten (ibid.: 70-72), begrænses til kun at inkludere 

personer, der sigtes for nogle få specifikke forbrydelser i straffeloven:   

Straffelovens kapitel 12 og 13 om forbrydelser mod statens selvstændighed eller 
sikkerhed eller mod statsforvaltningen og de øverste statsmyndigheder m.v.  

§ 119: vold mod tjenestemand i funktion 

§ 123: vold m.v. mod vidner 

§ 180-181: brandstiftelse 

§ 183, stk. 1 og 2, § 183a og § 184, stk 1. om forvoldelse af sprængning med 
forsæt til skade på person eller formue, gidseltagning af fly- eller 
skibspassagerer, eller anden forstyrrelse af sikkerheden for transportmidlers 
drift eller sikkerhed 

§ 210 om incest 

§§ 216-225 om voldtægt og visse andre forbrydelser mod kønssædeligheden 

§ 232 om blufærdighedskrænkelse 

§ 237 om drab 

§§ 245-246 om grov vold 

§ 252 om forvoldelse af nærliggende fare for andres liv eller førlighed eller for, 
at nogen smittes med en livstruende og uhelbredelig sygdom 

§§ 260-261 om ulovlig tvang, uberettiget frihedsberøvelse m.v. 

§ 276 jf. § 286 om tyveri af særlig grov beskaffenhed 

§ 288 om røveri 

 

Ifølge arbejdsgruppen skal registret altså dække sigtede for terror, drab, forskellige 

former for vold, frihedsberøvelse, brandstiftelse, røveri og sædelighedsforbrydelser, 

men ikke f.eks. indbrud, narkokriminalitet, overtrædelser af våbenloven og økonomisk 



Side | 185 
 

kriminalitet. Imidlertid påpeger arbejdsgruppen, at det ikke altid er lovligt, at registrere 

personer i DNA-registret, selvom de sigtes eller endda dømmes for ovenstående 

forbrydelser, da indikationskravet skal opfyldes. Med indikationskravet menes, at 

legemsindgrebet, hvormed DNA-prøven tages, skal have været ”af afgørende 

betydning for efterforskningen”. Resultatet heraf bliver, at politiet sættes ude af stand 

til at registrere DNA-profiler fra selv voldtægtsforbrydere og drabsmænd, hvis der ikke 

indgår biologiske spor i sagen, hvilket senere vækker dyb frustration hos politiet (se 

kapitel 9).  

I forhold til sletning af DNA-profiler fra registret, anbefaler arbejdsgruppen, at 

dette sker når tiltalen mod en person viser sig at være grundløs, eller at en person 

fylder 80 år, hvorefter der vil være meget lille sandsynlighed for, at han eller hun begår 

ny kriminalitet (ibid.). At registret også skal omfatte sigtede, men ikkedømte 

begrunder rapporten med henvisning til Danmarks forbehold overfor EU-

ministerrådets anbefaling fra 1992 (se første hovedafsnit i dette kapitel) og det 

statistiske materiale fra Danmarks Statistik, som bliver gennemgået grundigt (ibid.: 74-

77).  

Det er særligt vigtigt at understrege rapportens begrundelse for udvælgelsen af 

de specifikke forbrydelser. Denne hviler på viden om, hvad politiet bruger DNA-

profiler til i praksis, hvad det er muligt at analysere med DNA-profiler, samt en 

antagelse om, hvordan forbrydere agerer. Baseret på statistisk materiale viser 

rapporten, at langt størstedelen af de 206 sager, som politiet i perioden 1993-1996 har 

brugt DNA-profiler i, er drabs- og voldtægtssager. Dette forklares med, at RFLP-

teknikken (jf. kapitel 4), som anvendes på dette tidspunkt til DNA-analyser, kræver 

forholdsvis store mængder biologisk materiale for at kunne give resultater. Mens det er 

et godt redskab i volds-, voldtægts- og mordsager, som kan være forholdsvis ”våde” 

(blod, sæd m.v.), er det derimod meget mindre sandsynligt, at finde tilstrækkeligt 

biologisk materiale til en DNA-analyse i narkokriminalitet, overtrædelser af 

våbenloven m.v. (ibid.: 45-48). Ifølge arbejdsgruppen giver det derfor kun mening at 

registrere DNA-profiler fra de personer, som udfører gerninger af en bestemt grov art, 

hvor der indgår biologiske spor. Denne betragtning er interessant, idet den involverer 

en iboende teori om, at forbrydere har særlige ”specialer”, som de holder sig indenfor. 
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Denne teori bliver senere undermineret af de hits som politiet finder med DNA-

registret (se kapitel 9). Med Latour (1992), kan vi sige at, ovenstående viden om politi, 

DNA, jura og forbrydere bliver ’skrevet ind’ i arbejdsgruppens model for hvem der bør 

registreres i persondelen af DNA-registret. I en udvidelse af denne pointe kan vi sige, 

at DNA-registret ikke er vokset de novo, ud af ingenting, men at arbejdsgruppen 

indpasser den i politiets eksisterende infrastruktur og praksis omkring DNA (Star & 

Ruhleder 1996: 113).   

 

Spordelen: vage bestemmelser og ny teknologi  

Anbefalingerne til spordelen af DNA-registret er i kontrast til persondelen væsentligt 

mere vage. For at DNA-profil kan registreres i spordelen skal den blot have 

efterforskningsmæssig værdi. I rapporten skrives blot: 

”Da der således (endnu) ikke er tale om oplysninger, der kan henføres til 
bestemte personer, bør politiet efter arbejdsgruppens opfattelse have adgang til 
uden særlige begrænsninger at optage ikke-personidentificerede DNA-profiler i 
spordelen.” (Justitsministeriet 1996: 86) 

 

Netop denne vaghed, i forhold til hvem der kan registreres i spordelen, åbner op for et 

senere surveillance creep i DNA-registret, idet politiet begynder at bruge det til at 

efterforske indbrud (se kapitel 9). Dertil foreslår rapporten, at der ligesom i andre 

nordiske lande indkøbes nyt lysudstyr til kriminalteknisk arbejde, så de bliver i stand 

til at finde flere DNA-spor. At dette udstyr bliver købt viser sig, at blive enormt vigtigt 

i forhold til at opklare ”Susan-sagen” (se kapitel 5), som senere får stor betydning for, 

at DNA-registret oprettes.   

 

FANGET I DELVIS EKSISTENS 
Umiddelbart efter at arbejdsgruppen frigiver deres rapport i november 1996, går Bjørn 

Westh (S) i pressen og forsvarer gruppens model, som en af sine sidste handlinger før 

han udskiftes på posten som Justitsminister af Frank Jensen (S). Det samme gør 

ledende skikkelser i politiet og forskellige medlemmer fra arbejdsgruppen. 

Vicepolitidirektør Henning Thiesen, der har været med til at skrive rapporten, kalder 
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den en ”landvinding” og professor Nielsen, som har deltaget i gruppens arbejde 

forsvarer, at hun har foretaget et holdningsskifte til registrering af de sigtede ved at 

argumentere, at statistikken viser, at den sociale stempling af de sigtede overskygges af 

fordelene ved at registrere dem (Politiken 20.11.1996; Berlingske Tidende 

21.11.1996). Justitsministeren, ledere i politiet, den konverterede juraprofessor, samt 

rapporten og alle de aktører, som den taler på vegne af, udgør nu et netværk, der ser 

endog meget stærkt ud. Det er dog ikke stærkt nok. Gruppen og rapporten mødes af en 

heftig kritik fra partier, organisationer og prominente individer indenfor etik og jura, 

som har stået udenfor processen. Særligt kritiseres den ulige sammensætning af 

arbejdsgruppen, som har lavet rapporten og beslutningen om, at ikkedømte skal 

registreres sammen med de dømte.  

 

Kritikken fra prominente grupper og individer  

Den vægtigste kritik af rapporten kommer fra en række foreninger. Advokatrådet, Den 

Almindelige Danske Lægeforening (DADL) og Det Danske Center for 

Menneskerettigheder høringssvar til Folketingets Retsudvalg, der alle kritiserer 

inklusionen af de sigtede (Retsudvalget 1997). Dernæst reagerer en række prominente 

akademikere. Forskningsleder for Center for Etik og Ret dr. phil. Peter Kemp retter en 

skarp kritik imod inddragelsen af uskyldige i registret. Han ser registreringen som 

udtryk for en ekstra straf, idet de sættes under speciel overvågning og kalder det 

”hårrejsende” og ”i strid med Danmarks demokratiske tradition”, at registrere folk, der 

ikke er blevet dømt. Dertil advarer han imod, at det er et ”skråplan, der kan føre til 

misbrug af DNA-oplysningerne, der blandt andet også bærer vidnesbyrd om arvelige 

sygdomme” (Ritzaus Bureau 20.11.1996). Fra Det Etiske Råd undrer næstformand 

Marianne Wangsted sig over, at de ikke er blevet hørt i sagen, som er etisk tvivlsom, 

da man anbefaler at registrere uskyldige, og da registret kan udvikle sig til at indeholde 

stort set alle genetiske informationer og åbne op for racehygiejne (Aktuelt 08.02.1997). 

Professor Eva Smith og professor Peter Blume fra Retsvidenskabeligt Institut på 

Københavns Universitet gør også oprør mod rapporten. Særligt gør Smith en stor 

indsats for at dekonstruere rapporten. Smith mener, at registreringen af de ikkedømte 

ikke kan opretholdes, da det er i strid med Den Europæiske 

Menneskerettighedskonventions artikel 6, stk. 2, som udtrykker princippet om, at man 
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er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Man kan derfor enten vælge, at registrere de 

dømte eller alle, men ikke behandle dem, der ikke bliver dømt som kriminelle. Dertil 

påpeger hun det absurde i at bruge statistik som argument for, hvem der skal 

registreres. Hun spørger således retorisk om, hvorfor man ikke vælger at registrere alle 

mænd imellem 17 og 25 år fra den laveste socialgruppe? Statistisk set er kriminalitet et 

ungdomsfænomen og forbundet til de laveste socialgrupper (Berlingske Tidende 

27.01.1997). Endvidere kritiserer hun i en tidsskriftsartikel i Lov og Ret 

sammensætningen af Justitsministeriets arbejdsgruppe for ikke at involvere 

Strafferetsplejeudvalget (Smith 1997).  

 

Kritikken fra folketingets partier 

I Folketinget er der også udbredt skepsis omkring forslaget. Socialistisk Folkepartis 

Margrethe Auken er principielt modstander af et centralt register (B.T. 14.01.1997), og 

ifølge Enhedslistens Søren Søndergaard vil registret være en glidebane imod det totale 

overvågningssamfund. Dertil mener han ikke det vil kunne opklare ret mange 

forbrydelser, men vil i stedet blive et redskab for forbrydere, der kan vildlede politiet 

ved at plante spor (B.T. 25.01.1997). Venstres Birthe Rønn-Hornbeck er skeptisk. På 

den ene side anser hun det som uetisk, at politiet overhovedet bruger DNA-profiler i 

efterforskningsarbejde, da det giver staten en viden, som borgerne ikke har om sig 

selv. Omvendt støtter hun, at politiet får de nødvendige ressourcer til at opklare grove 

forbrydelser. Om de ikkedømte skal registreres, har hun endnu ikke taget stilling til 

(Berlingske Tidende 14.01.1997; B.T. 14.01.1997). Det har til gengæld det Radikale 

Venstre, som står fast på deres holdning om at disse ikke skal inkluderes. 

Socialdemokratiet er derfor næsten politisk isoleret i deres støtte til arbejdsgruppens 

model, som kun får fuld opbakning af dem og Det Konservative Folkeparti.  

Sammenlagt ser vi altså et stærkt problematisk politisk landskab i forhold til 

fortalerne for arbejdsgruppens model. Et lyspunkt for modellen bliver dog, at 

Registertilsynet giver grønt lys for, at arbejdsgruppens model gennemføres med nogle 

få ændringer. Blandt andet kritiserer Registertilsynet, at modellen lægger op til, at man 

skal registreres indtil sit 80. år og det anbefales, at registret ikke bliver gennemført 

administrativt (jf. prof. Linda Nielsens analyse i andet hovedafsnit i dette kapitel), men 
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som politisk proces (jf. Justitsministeriet 1999). Da Registertilsynet, i kontrast til 

andre, er en obligatorisk alliance for Justitsminister Frank Jensen (S), imødekommes 

disse ændringsforslag i det lovforslag som han sidenhen fremsætter. Dette sker dog 

ikke før december 1999, fordi uenigheden om spørgsmålet om de sigtede, imellem Det 

Radikale Venstre og Socialdemokratiet, gør regeringen helt ude af stand til at handle. 

Rapporten skrinlægges, translationerne ophører endnu en gang og DNA-registret 

fanges i en delvis eksistens (Latour 1999) eller en slags limbo (Andersen 2013), hvor 

det hverken kan opgives eller gennemføres. Opbakningen til at der skal være et DNA-

register er for stor til, at det kan opgives, og uenighederne iblandt fortalerne er for 

store til, at det kan gennemføres.  

 

Begivenheder får registret til at slå zig-zag 

“[…] I am the deep well into which they are tossing their wishes, their hopes, 
and their curses. Blessed, cursed. Loved, hated. Indifferent, passionate. Plural, 
singular, masculine, feminine, neutral. I am waiting for them all to grant me 
being … I exist if they agree, I die if they quarrel.” (Latour 1996: 201) 

 

DNA-registret forbliver i denne delvise tilstand i halvandet år, hvor det er fyldt med 

forhåbninger om et mindre kriminelt samfund og frygt for overvågningssamfundet. 

Det svæver imellem det materielle og immaterielle og er både singulært og pluralt på 

samme tid, da der er forskellige ideer til, hvordan registret bør se ud, men hvor ingen 

kan gennemføres. Dets største fjende er ikke antagonistiske aktører, der ikke ønsker 

det, men uenigheden imellem protagonisterne i regeringen. I maj 1998 er DNA-

registeret således stadig under overvejelse, da to begivenheder truer med at svække 

dets eksistens yderligere.  

Først bringer Politiken en artikel om, at hundredvis af blodprøver fra uskyldige 

borgere og 4.000 blodprøver i alt fra mistænkte, ofre, vidner og frivillige taget i 

forbindelse med samtlige af politiets efterforskninger gennem otte år, var blevet 

opbevaret ulovligt på Retsmedicinsk Institut. Opbevaringen strider mod lovgivningen, 

da loven om DNA-registeret endnu ikke er gennemført, og det derfor ifølge 

retsplejeloven kun er lovligt at opbevare blodprøver fra sigtede. Lederen af 

Retsgenetisk Afdeling for straffesager, lektor Birthe Eriksen, erkender, at man gemmer 
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prøverne, fordi man er i et regelløst vadested, mens man afventer reglerne for det nye 

DNA-register.  Hun citeres således i avisen: ”Vi smider kun prøverne ud, hvis folk selv 

beder om det. Det sker et par gange om året” (Politiken 17.05.1998). Denne 

opbevaring kædes af Politiken sammen med, at arbejdsgruppens forslag til et DNA-

register skal virke ”med tilbagevirkende kraft” (ibid.), hvilket får opbevaringen til at 

virke konspiratorisk. Sagen får Advokatrådet, lederen af Retsmedicinsk Institut og 

Forskningsminister Jan Trøjborg (S) til at reagere skarpt ved at kræve, at prøverne 

destrueres, og at der laves nye regler. Allerede få dage efter begynder destruktionen af 

blodprøverne, og en ny praksis sættes i værk, hvor blodprøver destrueres 

rutinemæssigt med mindre politiet udtrykkeligt beder om, at de gemmes (Politiken 

19.05.1998a).  

Sagen bruges af Socialistisk Folkepartis Anne Baastrup til at anfægte 

myndighedernes evne til at håndtere et DNA-register. Med henvisning til sagen udtaler 

hun: ”Hvis man kunne have tillid til, at de varetog deres opgaver ordentligt, ville jeg 

overveje et register, men sådan er det ikke i dag” (Politiken 19.05.1998b). Dertil 

vender den socialdemokratiske formand for Folketingets Retsudvalg Lissa Mathiasen 

sig mod Justitsministerens og arbejdsgruppens forslag: ”Jeg er ikke begejstret for 

tanken om, at ikke-dømte skal i registeret. Det er helt afgørende, at man er uskyldig, 

indtil andet er bevist” (ibid.). Hun bakkes op Det Radikale Venstre og af Venstres 

Birthe Rønn-Hornbeck, som taler om, at man skal være meget varsom med at 

registrere uskyldige, og advarer ydermere Justitsministeren imod, at opføre 

arbejdsgruppens forslag administrativt udenom Folketinget (ibid.).  

Sagen om den ulovlige opbevaring af blodprøver og den socialdemokratiske 

retsformands udmelding, får Justitsministeren og hans arbejdsgruppes model til at se 

meget porøs ud, og en registermodel uden de ikkedømte virker nu væsentlig mere 

sandsynlig. Dagen efter trækkes de politiske linjer imidlertid endnu stærkere op, da 

Lissa Mathiasen (S) skifter standpunkt og pludseligt foreslår, at alle danskere skal 

registreres med DNA. Mathiasens forslag ophidser ordførerne fra Socialistisk 

Folkeparti, Det Radikale Venstre og Venstre, som skærper deres retorik yderligere. 

Birthe Rønn-Hornbeck (V) udtaler:    
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”Det rager ikke staten, hvad vores DNA-profil er. Det er en personlig ejendom, 
en del af ens krop, så forslaget er etisk uforsvarligt … Jeg er tordende imod, at 
man sætter almindelige borgere og forbrydere i et register.” (Berlingske 
Tidende 20.05.1998)  

 

Dansk Folkeparti melder sig nu også i debatten. Peter Skaarup (DF) kalder Lissa 

Mathiasens (S) forslag for en ”sommerprøve-ballon” og melder samtidig ud, at de 

heller ikke kan støtte et register med de ikkedømte. Som kronen på værket vender 

Registertilsynet og Justitsministeriets arbejdsgruppe sig imod Mathiasens forslag, som 

arbejdsgruppen beregner, vil koste staten 14 milliarder kroner (ibid.; Politiken 

20.05.1998). Dette tal undermineres dog af udregninger fra lektor Birthe Eriksen ved 

Retsgenetisk Afdeling, som sætter tallet nærmere 7,5 milliarder kroner, baseret på 

prisen på en DNA-profil (Berlingske Tidende 20.05.1998). 

Sagen om de mange ulovligt opbevarede blodprøver og Lissa Mathiasens (S) 

politiske zig-zag gør arbejdsgruppens model betydeligt sværere at gennemføre. De 

politiske linjer er trukket skarpt op, og modstanden er blevet forstærket med Dansk 

Folkeparti. Det mest sandsynlige er på dette tidspunkt, at der bliver gennemført et 

DNA-register, der ikke inkluderer de ikkedømte. Ideen om at registrere ikkedømte er 

tvunget i knæ af et sæt af begivenheder. Men begivenheder kan også virke den anden 

vej!  

 

SUSAN TIPPER BALANCEN 
I slutningen af samme maj-måned i 1998 sker en begivenhed, der fuldstændigt 

overskygger de foregående, tipper den politiske balance og får afgørende betydning for 

DNA-registrets tilblivelse. I Tranumparken ved Brøndby Strand findes liget af en 10-

årig pige, Susan, som er blevet kvalt, seksuelt misbrugt og efterladt i et kælderrum 

under en stabel af papkasser (jf. kapitel 5, andet hovedafsnit; Jyllands-Posten 

08.06.1998). Sagen får stor mediedækning og vækker enorm vrede og fortvivlelse i 

befolkningen, og da der findes DNA-spor fra gerningsmanden i form af sædspor, 

bliver sagen hurtigt foldet ind i en debat om det endnu ikke oprettede DNA-register. 

Debatten startes, da lederen for efterforskningen af sagen, kriminalinspektør Willy 

Eliasen udtaler, at der med et landsdækkende DNA-profilregister ville være en stor 
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chance for, at Susans drabsmand allerede ville sidde til afhøring på politigården. 

Samtidig giver Formanden for Landsforeningen af Beskikkede Advokater, Thomas 

Rørdam, også sin støtte til et landsdækkende register, som han ikke mener er en form 

for overvågning:  

”Med et sådant register ville politiet i forbindelse med Susan-sagen formentlig i 
løbet af nul komma fem kunne fælde morderen. Det er til alles fordel at få fat i 
forbryderne i den slags alvorlige sager, inden de eventuelt begår ny kriminalitet 
… Man bliver jo ikke 'overvåget', bare fordi ens fingeraftryk eller DNA-profil 
ligger i et register.” (Ritzaus Bureau 09.06.1998)  

 

Efter pres fra landsforeningens medlemmer må Rørdam dog hurtigt trække sin 

udtalelse tilbage (Information 18.06.1998). Fra politisk side øges presset samtidig på 

Justitsminister Frank Jensen (S), hvor blandt andre Tom Behnke (Z) fra 

Fremskridtspartiet, argumenterer for, at Susan-sagen ”beviser, at der bør oprettes et 

centralt DNA-register”, og at det ”er uholdbart, at justitsministeren endnu ikke har 

fremlagt regeringens planer og tanker herom” (B.T. 24.06.1998). Sagen udstiller 

regeringens uenighed og manglende evne til at handle, men synes også at bløde de 

radikales position op, hvilket kan udledes fra nedenstående uddrag fra Jyllands-Posten:  

”De radikale er positive over for et DNA-register, og retsordfører Elisabeth 
Arnolds synspunkter ligger tæt på et forslag om et centralt DNA-register fra en 
arbejdsgruppe under Justitsministeriet i 1996. ’Vi har ikke noget imod et DNA-
register over mennesker, som har været i kontakt med politiet. Men der skal 
være klare regler for optagelse og sletning. Vi vender os til gengæld mod et 
DNA-register over samtlige danskere,’ siger Elisabeth Arnold, der kalder et 
DNA-register et fremragende instrument til politiets opklaring. Modellen for et 
register er politiets fingeraftryksregister, som indeholder fingeraftryk af alle 
dømte og sigtede personer.” (Jyllands-Posten 20.06.1998)    

 

Susan-sagen presser regeringen til at handle, men åbner samtidig en dør for 

forhandling. Til Ritzau melder Justitsministeren således ud, at han vil komme med et 

udspil, der vil være klar, når Folketinget mødes efter sommerferien (Ritzaus Bureau 

30.06.1998). 

Justitsministeren er ikke i stand til at holde sit løfte. I stedet hører man ikke 

meget til DNA-registret før januar 1999, hvor Det Radikale Venstre, Venstre og Det 
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Konservative Folkeparti lidt pludseligt melder ud, at de nu støtter Socialdemokratiet og 

arbejdsgruppens model (Berlingske Tidende 12.01.1999; Berlingske Tidende 

13.01.1999). For støtten får de radikale en mindre politisk indrømmelse, idet det bliver 

indført, at de ikkedømte ikke skal behandles helt som de dømte. I stedet skal de 

ikkedømte slettes efter 10 år med mindre de begår ny kriminalitet. I kontrast hertil må 

de dømte vente til de er fyldt 70 år med at blive slettet (Ritzaus Bureau 04.02.1999). 

Imens Venstre ikke får problemer med deres holdningsskifte i sagen, vækker 

beslutningen uro i det radikale bagland, hvor det bliver kritiseret, at man i så principiel 

en sag, har bøjet sig for presset fra socialdemokraterne (Berlingske Tidende 

19.02.1999). Den radikale folketingsgruppe holder dog fast i sin beslutning, og med 

opbakningen danner der sig for første gang et flertal i Folketinget, der vil være i stand 

til at vedtage arbejdsgruppens forslag i en lidt modificeret udgave.  

Denne nye flertalsalliance møder forstærket modstand fra Advokatrådet, Den 

Almindelige Danske Lægeforening, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dansk 

Folkeparti. Der tales om Big Brother og overvågningssamfund. Det kritiseres, at 

Danmark går enegang i EU i forhold til registrering af ikkedømte og lægeforeningen 

opfordrer endda deres medlemmer til ikke at assistere politiet med at tage blodprøver 

fra sigtede. Kritikken er dog ikke i stand til at rokke alliancen (Ritzaus Bureau 

04.02.1999; Ritzaus Bureau 05.02.1999; Jyllands-Posten 06.02.1999; Berlingske 

Tidende 18.02.1999a). En person kommer dog tæt på, at gøre en forskel. Professor i 

Retssociologi ved Københavns Universitet, Flemming Balvig, ser nærmere på det 

statistiske grundlag fra Danmarks Statistik, som er blevet brugt til at overbevise 

politikerne om, at de ikkedømte er en højrisikogruppe i forhold til at begå senere 

kriminalitet. Danmarks Statistik var kommet frem til, at 12,2% af de sigtede ikkedømte 

senere blev dømt for lignende kriminalitet, men Balvigs udregning viser, at det 

nærmere er 8%. Og hvad angår den mest omdiskuterede gruppe, seksualforbryderne, 

var tallet under 5%.  Professor Balvig kalder det for ”vildledning af politikerne”, og 

han støttes af professor i Retsinformatik Peter Blume og formanden for 

Forbrugerrådet, Kirsten Nielsen, der også er medlem af Registerrådet (Berlingske 

Tidende 14.02.1999; Berlingske Tidende 18.02.1999b). Justitsminister Frank Jensen 

(S) afviser beskyldningerne, men i Registertilsynet genovervejes grundlaget for deres 

altafgørende støtte til DNA-registret (Berlingske Tidende 18.02.1999b). Den 25. marts 
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1999 svarer Registertilsynet. De gentager deres støtte til registrets oprettelse og 

fortsætter med at fastholde, at registret må igennem en politisk proces (Ritzaus Bureau 

25.03.1999). Derefter forstummer kritikken af det statistiske grundlag (valid eller ej) 

for at registrere de sigtede. Justitsministeren har derfor fri bane til at fremsætte sit 

lovforslag. I Rigspolitiet er man nu så sikker på, at DNA-registret bliver en realitet, at 

man begynder at forberede organisationen til at varetage det. I juli 1999 oprettes derfor 

en chef for DNA-området, der skal koordinere DNA-undersøgelserne på landsplan og 

lede DNA-registret når det oprettes (B.T. 07.07.1999).   

 

KONFLIKT TIL DET SIDSTE 
Op mod lovforslagets endelige fremsættelse, ses de sidste af kritikernes 

krampetrækninger. Dansk Folkeparti med Peter Skaarup i spidsen truer med, at trække 

regeringen for højesteret, da de finder, at DNA-registrering af sigtede udgør et brud på 

menneskerettighederne (Ritzaus Bureau 24.10.1999). Det Danske Center for 

Menneskerettigheder og en tidligere præsident for Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol, professor Carl Aage Nørgaard, opfordrer endvidere de 

ikkedømte der registreres, til at prøve deres sag i Haag (Ritzaus Bureau 29.11.1999).  

Lovforslaget, som fremsættes af Justitsministeren d. 2. december 1999, er med 

undtagelse af sletningsreglerne identisk med arbejdsgruppens oprindelige forslag. Da 

Folketinget begynder at behandle forslaget i slutningen af januar 2000 har 

Justitsministeren stadig sin koalition bag sig. Under førstebehandlingen lyder stadig 

højlydte protester fra Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti imod 

registreringen af de sigtede, men uden effekt. Justitsministeren, samt ordførere fra Det 

Radikale Venstre, Venstre og Det Konservative Folkeparti forsvarer lovforslaget ved 

at nedtone farerne ved at registrere ”genetiske fingeraftryk”, og ved at understrege 

nødvendigheden af, at politiet får de nødvendige redskaber til at fange 

voldtægtsforbrydere. I forhold til de sigtede, anvendes fortsat det statistiske materiale 

fra Danmarks Statistik, som ukontroversielle fakta. Fra Folketingets talerstol siger 

Justitsministeren:   

”Det er et faktum, at der sammenlignet med den gennemsnitlige befolkning er 
en endog meget større procentandel af de personer, der tidligere har været 



Side | 195 
 

sigtet, som senere gør sig skyldig i en tilsvarende kriminalitet. For også at 
illustrere det med fakta kan jeg sige, at statistiske undersøgelser, som er 
nærmere beskrevet i lovforslaget i de almindelige bemærkninger, konkluderer, 
at der er mindst 44 gange større sandsynlighed for, at en sigtet ikkedømt person 
senere bliver fundet skyldig i tilsvarende kriminalitet, end den gennemsnitlige 
danske befolkning i det hele taget, dem over den kriminelle lavalder.” 
(Folketinget 2000) 

 

Ved andenbehandlingen indstiller SF, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti og Dansk 

Folkeparti lovforslaget til vedtagelse med et ændringsforslag om, at ændre 

optagelsesreglerne i lovforslaget, så kun dømte kan registreres. Et stort flertal 

bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Centrum-

Demokraterne, Det Radikale Venstre, og Frihed 2000 indstiller dog forslaget til 

vedtagelse uden ændringer. Tredjebehandlingen springes over, og den endelige 

omdannelse af lovforslaget til lov sker d. 26. maj 2000 og træder i kraft den 1. juli 

2000.  

 

KONKLUSION 
I Danmark registrerer vi således personer i DNA-registret, som domstolene betragter 

som uskyldige. Ved at beskrive DNA-registrets historie med translationsmodellen har 

dette kapitel vist, at det kunne have været anderledes. Registreringen af de ikkedømte 

er et udfald af en rig kæde af begivenheder. Denne inkluderer den danske regerings 

beslutning i 1992 om at afvise en anbefaling fra EU-ministerrådet, nedsættelsen af en 

skævt sammensat arbejdsgruppe i 1995, brugen af et kontroversielt statistisk materiale, 

som middel til at overbevise tvivlere og Susan-sagen i 1998, som overskygger en 

skandale i politiets håndtering af DNA og forandrer det politiske landskab.  

Historien er interessant og vigtig i sig selv, men kan samtidig bruges til at 

diskutere, hvordan ANTs translationsmodel kan bidrage til at forstå, hvorfor og 

hvordan overvågningsteknologier bliver til. I overvågningsstudierne møder vi meget få 

teoretiske diskussioner omkring dette emne. Gary Marx (2013) har dog en ide om at vi 

bør følge surveillance occassions, som er de tidspunkter, hvor der træffes beslutninger 

om, hvordan overvågningen skal udformes. Martin Innes (2003; se også Wood 2009: 

181) benytter dertil et begreb om trigger crimes til at beskrive, hvordan grove 
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forbrydelser udløser overvågning som respons. Med translationsmodellen får vi i 

kapitlet øje på både disse beslutningsprocesser og forskellige kriminelle gerninger, 

som påvirker historien om dannelsen af DNA-registret. De kan dog langt fra stå alene 

som forklaringer på, hvorfor DNA-registret kommer til at se ud, som det gør. For at få 

en tilstrækkelig forklaring, må vi lægge mange flere aktører til. Blandt disse aktører er 

det statistiske materiale, gældende lovgivning, politiets samtidige praksis omkring 

DNA-profiler og DNA-analyseteknikkens kunnen, udviklingen i EU og dens 

medlemslande, rapporter, samt en masse individer og grupper der taler for, gør 

modstand og ændrer standpunkt. Processen kan således ikke reduceres til det kreative 

sociale aktører gør, eller til enkelte begivenheder.  

Foruden at bidrage med en forståelse af, hvor mange aktører, der er involveret i 

udviklingen af ny overvågning, viser kapitlets translationshistorie også, hvor skrøbelig 

processen var. Som beskrevet kunne historien på mange punkter have set anderledes 

ud. Vi ser samtidig hvordan DNA-registret bliver til som ide, forsvinder, bliver til igen 

og fanges i en delvis eksistens i flere år på grund af en simpel uenighed imellem de to 

regeringspartier, som begge ønsker et DNA-register. Dertil trues arbejdsgruppens 

model undervejs af en skandale om, hvordan politiet håndterer DNA-profiler, og af at 

det statistiske materiale, som ligger til grund for beslutningen om at inkludere de 

ikkedømte, pludseligt bliver undermineret.   

En sidste relevant pointe er, at historien kan bruges til at argumentere for, at ny 

overvågning ikke vokser ud af ingenting, men passes ind i eksisterende infrastrukturer. 

Justitsministeriets arbejdsgruppe vælger netop, at DNA-registret skal inkludere 

forbrydelser, hvor politiet allerede leder efter DNA og hvor det er teknisk muligt at 

finde DNA, imens andre forbrydelser, så som narkokriminalitet, økonomisk 

kriminalitet, overtrædelser af våbenloven og indbrud ikke bliver inkluderet. Denne 

pointe bliver særlig vigtig i forhold til næste kapitel, som beskriver hvordan en 

udvikling af de tekniske muligheder med DNA og oprettelsen af DNA-registret 

resulterer i at danske politikredse ændrer praksis omkring DNA, hvilket resulterer i et 

surveillance creep, der bliver medvirkende til, at reglerne for DNA-registret ændres.   
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KAPITEL 9: SURVEILLANCE CREEP SOM NETVÆRK OG 

AKTØR: UDVIDELSEN AF DET DANSKE DNA-REGISTER 

 

I Surveillance Studies anses surveillance creep og function creep som vigtige begreber 

til at forstå, hvordan overvågning spreder sig i samfundet (Ericson & Haggerty 2006: 

18-19; Lyon 2007: 52). Imidlertid mangler feltet teoretiske diskussioner og empiriske 

studier af årsagerne til creep (se kapitel 7). Et eksempel på creep, der ofte bliver 

fremhævet, er politiets brug af DNA-profiler og -registre. Overvågningsforskere har 

med henvisning til surveillance/function creep påpeget en serie af bekymrende 

forskydninger, hvor politiets oprindelige formål med DNA-profilen er blevet 

overskredet. Herunder nævner de ekspanderende DNA-registre, DNA-

massescreeninger, familial searches og DNA-analyser af kropstræk (Nelkin & 

Andrews 2003; Dahl & Sætnan 2009; Hindmarsh & Prainsack 2010: 28-32; Haggerty 

2013: 239). Med undtagelse af Johanne Yttri Dahl og Ann Rudinow Sætnans (2009) 

studie af et function creep i det norske DNA-register, har disse fortællinger dog det til 

fælles at de mangler et klart teoretisk afsæt for at diskutere function/surveillance creep.    

  Med udgangspunkt i translationsmodellen, foretager dette kapitel en todelt 

empirisk analyse af et surveillance creep i dansk politis brug af DNA-registret fra 2000 

til 2005, hvor formålet med registret bliver forskudt. Analysedelene udfolder to aktør-

netværk-teoretiske argumenter omkring surveillance creep som historien understøtter: 

1) at surveillance creep henholdsvis kan analyseres som translationer af et netværk, der 

forandrer sig, og 2) at surveillance creep kan analyseres som en aktør, der er med til at 

forandre f.eks. eksisterende lovgivning. Første del identificerer det omtalte 

surveillance creep, som er en forskydning af dansk politis praksis omkring DNA-

registret, der sker umiddelbart efter at registret oprettes i 2000. Folketingets formål 

med registret var, som nævnt i sidste kapitel, at forbedre politiets muligheder for at 

efterforske og opklare grove forbrydelser, så som drab og voldtægt, men politiet bruger 

det i væsentligt højere grad til efterforskning af indbrud. Hovedafsnittet skildrer dette 

surveillance creep som et resultat af, at danske politikredse får øje på, at en 

videnskabelig udvikling har forandret DNA-profilens egenskaber, så den nu også kan 

bruges i indbrudssager. Politikredsene udnytter disse nye egenskaber sammen med en 
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vag lovgivning omkring, hvilke spor de må lægge i DNA-registret (se kapitel 8). 

Derigennem demonstrerer hovedafsnittet, at surveillance creep kan analyseres som et 

netværk, der forandrer sig som følge af en kæde af translationer af teknologi, lov og 

praksis. I den anden del af analysen ser kapitlet nærmere på, hvordan politiets 

forskudte praksis ikke blot accepteres, men bliver en aktør i den politiske proces om en 

central lovudvidelse af DNA-registret i 2005. Afsnittet beskriver, hvordan regeringen – 

presset af folketingspartiers reaktion på en voldtægt i Botanisk Have under Aarhus 

Festuge – udformer et lovforslag til en udvidelse af DNA-registret. Her finder de 

inspiration i politiets allerede forskudte praksis, som kommer til at udgøre kernen i 

lovforslaget, som gennemføres. Denne ide om surveillance creep som aktør, er i øvrigt 

inspireret af Harriet Pierpoints (2011) definition af surveillance creep, idet hun taler 

om at praksisser etableres før de legitimeres igennem lovgivning, der tilslutter sig den 

praksisforskydning, der allerede er sket (se kapitel 7). Kapitlet afsluttes med en 

konklusion, der opsummerer kvaliteterne ved translationsmodellen, i forhold til at 

studere overvågningshistorie på vegne af de seneste tre kapitler.  

      

SURVEILLANCE CREEP SOM NETVÆRK 
 

”Formålet med lovforslaget er at etablere et centralt DNA-profilregister som 
internt arbejdsregister for politiet med henblik på at forbedre politiets 
muligheder for at efterforske og opklare forbrydelser, som f.eks. drab, voldtægt 
og sædelighedsforbrydelser mod børn, hvor gerningsmanden erfaringsmæssigt 
ofte har efterladt biologiske spor.” (Justitsministeriet 1999) 

 

I ovenstående citat beskriver den daværende Justitsminister Frank Jensen (S) formålet 

med at oprette et DNA-register i det lovforslag, som efterfølgende bliver gennemført 

af Folketinget i 2000. Registret skal være et redskab til at efterforske og opklare de 

groveste forbrydelser, hvor man erfaringsmæssigt har kunnet finde spor til DNA-

analyse. Kort efter DNA-registret oprettes udvider politiet dog brugen af DNA-

registret til indbrudssager. I dette hovedafsnit søges en forklaring på dette surveillance 

creep igennem en empirisk analyse, der følger translationerne af DNA-profilen, 

politiets praksis og loven om DNA-registrering.      
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Folketingets vedtagelse af loven om at oprette et DNA-register under Rigspolitiet 

vækker stor entusiasme hos politiet, og der udtrykkes forventninger til, at dette nye 

redskab kan være med til at opspore gerningsmændene til flere uopklarede grove 

forbrydelser. Da loven træder i kraft d. 1. juli 2000 er Rigspolitiets nye DNA-sektion 

forberedt på at tage registret i brug. DNA-sektionen henvender sig til samtlige 

stationsledere i kriminalpolitiet med en efterspørgsel om at gennemse gamle sager, 

hvor ukendte gerningsmænd har efterladt biologiske spor med henblik på, at få dem 

analyseret for DNA og eventuelt registreret (Ritzaus Bureau 06.07.2000). Og med 

henblik på at maksimere DNA-registrets potentiale, bruger lederen af DNA-sektionen, 

vicekriminalinspektør Hans-Henrik Andersen, meget tid på at rejse rundt til 

politikredsene for at informere om det nye arbejdsredskab (Aktuelt 27.01.2001).  

DNA-registret starter som et manuelt register, hvor DNA-profilerne udskrives 

på papir og placeres i arkivskabe. Det varer dog ikke længe, før den fornødne software 

er udviklet til det digitale register, og sammenligningen af DNA-profiler 

automatiseres. I slutningen af januar 2001 er omtrent 400 personer og 300 spor 

registrerede, og den nye software har fundet sine første 11 hits. Resultatet er her ikke 

helt som ventet. I Justitsministeriets arbejdsgruppes rapport, lovforslaget og i den 

politiske debat om DNA-registret har der været næsten entydigt fokus på dets evne til 

at fange voldtægts- og drabsmænd (jf. kapitel 8). Imidlertid er det et andet sæt af 

forbrydelser, som er involverede i DNA-registrets første hits. Registret har ’fanget’ en 

røver og to indbrudstyve. Dette beskrives således i Aktuelt:  

”Takket være registeret er det i to tilfælde lykkedes at fælde indbrudstyve, i et 
tilfælde en røver. I en af sagerne fik politiet i Glostrup en DNA-profil fra en 
mand, der var sigtet for røveri ... I otte andre tilfælde har kriminalteknikerne i 
rigspolitiets DNA-sektion kunnet fastslå, at de biologiske spor fra et 
gerningssted stammer fra en person, der også står bag en række andre 
forbrydelser, hvor han eller hun har efterladt sig spor i form af for eksempel 
blod, hår eller væv.” (Aktuelt 26.01.2001)    

 

Disse hits vidner om et surveillance creep. DNA-registrets formål er blevet udvidet i 

forhold til det oprindelige. For at forstå, hvorfor dette sker, må vi gå tilbage i tid, til før 

DNA-registret blev oprettet, og følge en kæde af translationer der forandrer DNA-

profilen og politiets praksis omkring DNA.     
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Forandringen af DNA-profilens egenskaber  

I 1997 overgår Retsgenetisk Afdeling fra én måde, at analysere biologiske prøver i 

straffesager for DNA til en anden (Brockmann 2009: 95). Restriction Fragment Length 

Polymorphism (RFLP) var den teknik til DNA-profilering, der først blev taget i brug, 

da Retsgenetisk Afdeling begyndte at eksperimentere med DNA-profiler i slutningen 

af 1980erne (jf. kapitel 3). Siden 1990 havde den udfaset brugen af 

blodtypeundersøgelser (Morling 1999). Fra 1995 begynder Retsgenetisk Afdeling 

imidlertid forsøg med at erstatte RFLP med Polymerase Chain Reaction (PCR), som 

får stor international anerkendelse, og som allerede er blevet implementeret i mange 

andre landes modsvar til Retsgenetisk Afdeling. Så tidligt som i 1992 havde The 

European DNA Profiling Group (EDNAP), der rådgiver EU’s medlemslande om 

standardisering på DNA-området, fastslået at RFLP-teknikken var ved at blive 

forældet, og at gruppens fremtidige arbejde udelukkende ville blive knyttet til PCR. 

PCR-teknikken har en væsentlig fordel over RFLP-teknikken. RFLP forlader sig på 

den mængde af DNA der er i et spor, imens man med PCR kan blive ved med at 

kopiere DNA’et, indtil der er tilstrækkelige mængder til, at det kan analyseres. 

Overgangen fra RFLP til PCR gør det derfor muligt, teoretisk set, at lave en DNA-

profil baseret på en enkelt kropscelle, hvor man før havde brug for synlige mængder af 

biologisk materiale. Imidlertid viser PCR-metoden sig at være svær at få til at virke i 

praksis.   

Retsgenetisk Afdeling begynder at eksperimentere med teknikken i 1995, og i 

sommeren 1996 begynder de en rutinemæssig brug af PCR-analyser i straffesager 

sideløbende med brugen af RFLP (Justitsministeriet 1996: 38). Imidlertid er man 

bagud i forhold til udviklingen i England, Tyskland, Sverige, Norge og USA, hvor 

PCR allerede er taget i brug med gode resultater. I Danmark er PCR endnu ikke 

finpudset, gennemtestet og godkendt af Retsgenetisk Afdeling selv, og der er 

problemer med nogle af de tekniske aspekter (Ingeniøren 12.05.1995). Derfor giver 

RFLP fortsat bedre resultater. Til Berlingske Tidende udtaler lektor Birthe Eriksen fra 

Retsgenetisk Afdeling i november 1996:  
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”Analyseresultaterne [med PCR, red.] kommer ikke op på siden af de DNA-
profilanalyser, vi har lavet med den ’gamle’ teknik. Men det arbejder vi på.” 
(Berlingske Tidende 12.11.1996)  

 

Eksperimenterne med PCR-teknikken er kendt af den arbejdsgruppe under 

Justitsministeriet, som samme måned udgiver deres rapport, Etablering af et DNA-

profilregister, hvori grundprincipperne for Rigspolitiets DNA-register fastlægges (se 

kapitel 8). Arbejdsgruppen assisteres af selvsamme lektor og skriver om PCR-

teknikken, at den er hurtigere og bedre, og at implementeringen ”[…] forventes, at 

indebære, at der for fremtiden vil blive udført DNA-analyse i flere straffesager end 

hidtil” (Justitsministeriet 1996: 39). Arbejdsgruppen kunne have brugt denne 

forudsigelse til at argumentere for, at DNA-registret skulle omfatte mange flere typer 

af forbrydelser, men vælger i stedet at anbefale et begrænset DNA-register baseret på 

DNA-profilens samtidige egenskaber. Det er altså RFLP-teknikken, der kommer til at 

danne baggrund for den model for DNA-registret, som diskuteres i flere år i det 

politiske system og ikke den PCR-teknik som erstatter RFLP og langsomt forbedres.           

  

En mærkbar forandring af politiets praksis med DNA 

I løbet af 1997 begynder PCR-teknikken, at give nogle af de lovede resultater. Prisen 

på en referenceprøve falder dertil fra 5.360 kr. til 3.216 kr., imens prisen for 

undersøgelsen af et biologisk spor stiger fra 6.432 kr. til 7.504 kr. Sidstnævnte 

prisstigning er resultatet af, at sporundersøgelser med den nye teknik, er blevet mere 

personaletunge. De kvalitative forbedringer af DNA-profilens egenskaber følges op af 

et markant øget forbrug af DNA-analyser hos politiet. Fra 1995 til 1997 øges antallet 

af sager om året, hvor der foretages DNA-undersøgelser fra 65 til 515 

(Justitsministeriet 1996: 45; Det Etiske Råd 2006: 26). Ligeså vigtigt ses en forandring 

i, hvordan politiet arbejder med DNA. I stigende grad kommer der fokus på typer af 

biologiske spor, som med PCR-metoden ikke længere er udenfor DNA-profilens 

rækkevidde. Politiets gerningssteder fyldes med usynlige, men brugbare DNA-spor. 

Dette stiller nye krav til politi og kriminalteknikere, der må tage nye teknologier i brug 

for at finde disse spor, og iklæde sig overtrækssko, kedeldragt og mundbind for ikke at 

komme til at ødelægge sporene. Denne forandring illustreres bedst med Susan-sagen i 
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1998 (se kapitel 8), hvor kriminalteknikere for første gang tager en nyindkøbt 

lysteknologi i brug, som med ultraviolet lys afslører en serie af blodspor, skjult for det 

menneskelige øje. Imidlertid viser sagen også, at Retsgenetisk Afdeling stadig ikke har 

ligeså stor erfaring med PCR, som deres kollegaer i England og Sverige, der derfor 

bistår med at lave de DNA-profiler, som ender med at afgøre sagen (Ritzaus Bureau 

14.02.2000).   

I dokumenter fra Folketingets Retsudvalgs arbejde med spørgsmålet om, 

hvordan DNA-registret skal udformes, fremgår det tydeligt, at politikerne er 

opmærksomme på, at DNA-profilen og dermed gerningsstedet er ved at ændre 

karakter. Særligt spørger Retsudvalget, via Justitsministeriet, Retsgenetisk Afdeling 

ind til kvaliteten af DNA-analyser af spyt i eksempelvis cigaretskodder, som PCR-

teknikken åbner op for. Retsgenetisk Afdeling svarer, at de er langt fremme, og at de er 

i stand til at lave DNA-profiler i 80% af tilfældene, men at profilerne ofte er 

ufuldstændige (Retsudvalget 1999). Denne opmærksomhed mod de nye muligheder 

med PCR omdannes imidlertid stadig ikke til, at der stilles spørgsmålstegn ved de 

kategorier af forbrydelser, der bør omfattes af DNA-registret. I stedet fokuserer 

debatten på spørgsmålet om, hvorvidt sigtede, der ikke dømmes, bør registreres.  

 

Samlet ser vi altså, at introduktionen af PCR-teknikken på Retsgenetisk Afdeling 

sætter gang i en kæde af translationer, der langsomt forandrer DNA-profilens 

egenskaber, gerningsstedet og politiets arbejde med DNA, hvilket sker sideløbende 

med, at danske politikere diskuterer udformningen af det danske DNA-register (jf. 

kapitel 8). Indtil DNA-registret oprettes i 2000 er DNA-profilens nye egenskaber kun 

til gavn for efterforskningen i de grove sager. I det følgende afsnit bliver det dog 

beskrevet, hvordan visse politikredse efterfølgende får øje på, at de kan udnytte DNA-

profiler i indbrudssager, og at de kan udnytte et ’hul’ i DNA-registerloven, der ikke 

afholder dem fra at registrere sporprofiler fra andre sager end dem DNA-registret 

havde til hensigt at opklare. Politiets praksis med DNA overhaler dermed det 

oprindelige formål med DNA-registret og der sker et surveillance creep.  
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Surveillance creep fra politikredsene til DNA-sektionen 

Loven om DNA-registret træder, som beskrevet, i kraft 1. juli 2000, og vi ser her de 

første hits (herunder med de to indbrudstyve) i slutningen af januar 2001. Spørgsmålet 

der rejser sig er: Hvornår begynder politiet at udvide deres praksis til også at indsamle 

DNA-spor i indbrudssager? I det empiriske materiale kan denne udvidede praksis 

spores tilbage til november 2000, hvor Bornholms Politi foretager en målrettet indsats 

mod indbrud, som har plaget øen (Ritzaus Bureau 13.11.2000). Kriminalpolitiet i 

Rønne begynder systematisk at indsamle DNA-spor fra brugte sodavandsflasker og 

cigaretskodder der formodes at indeholde spytrester fra gerningsmanden og som nu 

kan analyseres med PCR-metoden. Sporene sendes derfra til det nyoprettede DNA-

register, hvor det er muligt at registrere dem fordi DNA-registerloven kun specificerer, 

hvilke personidentificerede profiler, der kan lægges i DNA-registret. Om DNA-

profiler fra spor giver loven politiet meget vide parametre for registrering:     

”I registerets spordel må optages ikkepersonidentificerede dna-profiler af 
biologisk materiale, der er fundet på gerningssteder eller på effekter, personer 
eller steder med tilknytning til en forbrydelse.” (Lov nr. 434 af 31/5 2000, Lov 
om oprettelse af et centralt dna-profilregister, § 2, stk. 2, pkt. 2)   

 

Indsatsen fra Bornholms Politi bliver en succes, da en 32-årig mand, som sigtes for et 

indbrud, bliver bedt om at aflevere en blodprøve til politiet. Denne søges op imod 

DNA-registret, hvilket politiet ser som lovligt, så længe man ikke permanent 

registrerer mandens DNA-profil (Ritzaus Bureau 10.06.2002). Her hitter den sigtedes 

profil med DNA-spor fra fire andre indbrud. Manden ender med at blive sigtet for hele 

44 indbrud og tyverier og flere pengeskabskup. Til Ritzau udtaler anklageren, 

politiassessor Christian Grau, at han tvivler på, at de havde ”fået skovlen under ham, 

hvis ikke vi havde haft de DNA-beviser”. Sagen følges i medierne og med stor 

opmærksomhed fra Rigspolitiets DNA-sektion, da det er første gang DNA-beviser 

fremlægges i så stort omfang i en indbrudssag (Ritzaus Bureau 13.11.2000; Vejle 

Amts Folkeblad 15.11.2000).  

Succesen resulterer i et stort fokus på brugen af DNA i indbrudssager. Allerede 

få måneder senere, mod slutningen af januar 2001, kan lederen af Rigspolitiets DNA-

sektion således fortælle om en generel bevægelse i politiets arbejde med DNA, hvor 
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indbrud er kommet i fokus. Til Aktuelt udtaler han: ”Den store stigning i antallet af 

DNA-profiler, der er blevet lavet, skyldes, at man ude i politikredsene er blevet bevidst 

om dette bevis” og ”I de mest bevidste politikredse er der - groft sagt - ikke en 

indbrudstyv, der ikke får taget en blodprøve, hvis der findes biologisk materiale i 

sagen” (Aktuelt 27.01.2001). Denne udvidede brug af DNA afspejler sig i registret, der 

vokser hurtigt og producerer stadigt flere hits. I midten af februar 2001 har registret 

produceret 20 hits (Ritzaus Bureau 12.02.2001; Politiken 15.02.2001). Og allerede i 

oktober 2001 finder DNA-registret et hit per arbejdsdag (Ritzaus Bureau 15.11.2001).  

 

Opsummering  

Vi ser i dette hovedafsnit et surveillance creep udfolde sig som en kæde af 

translationer, der forandrer DNA-profilen, politiets praksis med DNA og derigennem 

DNA-registret. Hvor kommer dette surveillance creep fra? Historien fortæller os, at det 

ikke har ét oprindelsespunkt eller én årsag, men sker, som en følge af en teknologisk 

forandring, der tilfældigvis sker samtidig med oprettelsen af DNA-registret, hvis 

lovgrundlag er vagt, hvilket udnyttes af de danske politikredse. Forandringen af 

formålet med DNA-registret sker således ikke ’lokalt' hos Rigspolitiets DNA-sektion, 

som en dag beslutter, at de vil bruge DNA-registret på en anden måde. I stedet skabes 

det ude i netværket og bevæger sig derfra indad mod registret. Krybet er således ikke-

intentionelt, heterogent og netværksskabt.           

 

SURVEILLANCE CREEP SOM AKTØR 
Dette hovedafsnit udfolder en sidste interessant pointe. Det ovenfor beskrevne 

surveillance creep går fra at være netværksskabt til at være en aktør, der påvirker 

hvordan DNA-registret udvides ved lov i 2005. Denne ide udspringer fra ANT, hvor vi 

ser, hvordan netværk omkring ideer om videnskab og teknologi materialiserer sig og 

bliver til aktører. Dertil er den inspireret af Harriet Pierpoints (2011) definition af 

surveillance creep (jf. kapitel 7), som hun omtaler som praksisser der etableres før de 

legitimiseres og hvor normaliseringen af disse praksisser betyder et pres imod at de 

officielt anerkendes igennem lovgivning. Vi ser netop dette udfolde sig med 

Rigspolitiets DNA-register i det følgende, hvor selve forskydningen af politiets praksis 
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med DNA-profiler og dermed DNA-registret ’legitimeres’ efter at de er blevet 

normaliserede i politiarbejdet. 

 

Politiet vil have mere ud af DNA-registret 

I løbet af 2001 og 2002 kommer der stadig flere succeshistorier med DNA-profilen og 

det nye DNA-register. Samtidig opstår der hurtigt mindre spørgsmål om reglerne for, 

hvornår politiet må optage profiler i DNA-registret. Hos politiet er der særligt 

irriterede røster, der kræver, at indikationskravet fjernes (jf. kapitel 8). 

Indikationskravet kommer fra retsplejeloven og betyder, at politiet kun kan kræve, at 

sigtede afgiver en prøve til DNA-analyse, hvis der indgår DNA-spor i en 

efterforskning. Med andre ord er det ikke nok at begå et drab eller voldtægt for at blive 

indført i DNA-registret. Politiet skal også have fundet et brugbart spor. 

Indikationskravet har været kontroversielt siden debatterne om DNA-registret i 

slutningen af 1990erne. Af politiske årsager ønskede den daværende Justitsminister, 

Frank Jensen (S), dog ikke at ændre i retsplejeloven i samme ombæring som loven om 

DNA-registret.  

Spørgsmålet tages op igen af politiet, da en mand fra Roskilde dømmes for 

seksuelt at have misbrugt sine tre døtre i årevis, men ikke kan registreres, da døtrene 

først anmelder deres far lang tid efter, at misbruget er ophørt, og alle brugbare spor af 

DNA er forsvundet (B.T. 07.12.2001). Imidlertid ses ingen officiel anmodning fra 

politiet til Folketinget om at gå ind i spørgsmålet, og ingen politikere tager spørgsmålet 

op af egen drift.  

Året efter får den øverste ledelse i politiet en anden ide om ændring af DNA-

registret, idet de anmoder Retsplejeudvalget om, at se på mulighederne for at tillade 

frivillig registrering i DNA-registret. Hypotesen er, at dette ville kunne ’hjælpe 

borgere i små lokalsamfund med at slippe for rygter og mistanker’. Iblandt både højre- 

og venstrefløjens retsordførere er der dog stor modvilje imod forslaget. Særligt udtaler 

Peter Skaarup (DF): ”Vi er skeptiske over for et registersamfund, hvor folk bliver 

presset til at lade sig registrere” (Information 10.10.2002).   
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Voldtægten i Botanisk Have medfører et politisk holdningsskred 

I 2003 ændrer det politiske landskab sig. Modviljen ændres til velvilje blandt mange af 

de politiske partier. I oktober måned indkalder VK-regeringen repræsentanter fra 

politiet og anklagemyndigheden til et møde om erfaringerne med DNA-registret og 

om, hvorvidt kredsen af registrerede personer skal udvides (Jyllands-Posten 

18.10.2003). Indkaldelsen er ikke tilfældig, men kommer efter en måned med politisk 

pres fra særligt Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, der nu pludselig er stærke 

fortalere for at udvide DNA-registret til at omfatte hele den danske befolkning. Det 

politiske holdningsskifte kommer efter en ualmindeligt grov voldtægt i Botanisk Have 

under Aarhus Festuge, hvor den forurettede kvinde er tæt på at miste livet. Voldtægten 

efterfølges af endnu et voldtægtsforsøg samme sted i Botanisk Have, blot 20 timer 

efter det første, men hvor den anden kvinde har held til at slippe væk. Gerningen 

vækker opstandelse og efterfølges af et fakkeloptog mod voldtægt i Aarhus, som flere 

tusinde borgere deltager i. I medierne udtrykker politiet optimisme omkring 

mulighederne for, at opklare sagen, som de mener er begået af en og samme mand. 

Særligt sættes der lid til, at der kan findes brugbare DNA-spor på en kæp, som blev 

brugt under den fuldbyrdede voldtægt (B.T. 02.09.2003; Ekstra Bladet 11.09.2003; 

Tv2oj.dk 15.09.2003). Endnu imens politiet venter på svar fra Retsgenetisk Afdeling, 

foretager Dansk Folkeparti en politisk kovending, som respons på begivenhederne 

(Ritzaus Bureau 15.09.2003). Fra at være bekymrede omkring DNA-registrets omfang 

og registersamfundet, foreslår partileder Pia Kjærsgaard (DF) nu, at alle danskere skal 

registreres fra fødslen. I et interview udtaler hun:  

”Du kan nemt tage en prøve fra alle nyfødte. Og vi må erkende, at det er en 
meget, meget stor lettelse for politiet i deres arbejde. Selvfølgelig vil nogen 
betragte det som et indgreb, men for mig gør det ikke en pind.” (Rizaus Bureau 
19.09.2003)   

  

Hun støttes af repræsentanter fra politiet og professor Jørn Vestergaard, der oprindeligt 

præsenterede ideen (se kapitel 8). Ligeså overraskende som Dansk Folkepartis 

politiske kursskifte er, at et andet tidligere skeptisk parti i form af Socialistisk 

Folkeparti nu også støtter tanken om det befolkningsdækkende register. Retsordfører 

Anne Baastrup (SF) udtaler, at det ikke vil medføre et overvågningssamfund, da det 

”udelukkende er muligt for politiet at se, om en person har efterladt et dna-spor på et 
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bestemt sted” (Ritzaus Bureau 20.09.2003). VK-regeringen, Socialdemokratiet, samt 

flere universitetsjurister gør dog modstand mod ideen, som betegnes som både for dyr 

og som udtryk for overvågningssamfundets komme. Samtidig lover VK-regeringen 

dog at se nærmere på mulighederne for at udvide DNA-registret indenfor nogle mere 

rimelige rammer.  

Vi ser således et skred i politiske holdninger, som bevæger sig i retning af mere 

DNA-registrering. Og som i 1998, hvor Susan-sagen presser politikerne til et 

kompromis omkring DNA-registret, reagerer partierne igen på en mediedækket 

kriminel handling, som vækker harme i befolkningen. Imidlertid kan midterpartierne 

ikke tilslutte sig forslaget fra DF og SF om et befolkningsdækkende register. I stedet 

har VK-regeringen forpligtet sig til at formulere deres eget forslag til, hvordan DNA-

registret kan udvides. Dette forslag viser sig, at blive tæt knyttet til det ovenfor 

beskrevne surveillance creep, som bliver en aktør i den politiske proces.  

 

Oversættelsen af surveillance creep til et lovforslag 

I februar 2004 begynder VK-regeringen, at lægge sig fast på en ide om, at DNA-

registret skal have samme bestemmelser som Fingeraftryksregistret, hvor alle der 

sigtes for en forbrydelse med over 18 måneders fængselsstraf kan optages. Ideen er 

baseret på, at DNA-profilen allerede bruges på samme måde som fingeraftryk i 

politiarbejde. Det er et ”genetisk fingeraftryk”. Justitsminister Lene Espersen (K) 

argumenterer således:     

”Det genetiske fingeraftryk i form af dna er efterhånden af en sådan karakter, at 
det opfylder de samme funktioner som almindelige fingeraftryk - det vil være 
helt ude af trit med udviklingen ikke at have de samme regler.” (Ritzaus Bureau 
16.02.2004)  

 

Justitsministerens påstand om, at DNA og fingeraftryk udfylder samme funktion i 

politiarbejde, underbygges senere i Justitsministerens lovforslag, som sendes som 

udkast til Retsplejeudvalget d. 19. august 2004, og som fremsættes første gang 7. 

oktober samme år. I Justitsministerens lovforslag påpeges, at søgning efter DNA-spor 

”er blevet et lige så selvfølgeligt efterforskningsskridt som sikring af fingeraftryk” 



Side | 208 
 

(Justitsministeriet 2004a: 8). Særligt indsamles, ifølge lovforslaget, meget ofte spyt fra 

flaskehalse, cigaretskodder og mælkekartoner i indbrudssager, og flere politikredse har 

oprettet indbrudskontorer med politiassistenter, der har specialiseret i netop denne 

opgave. Dertil beskriver lovforslaget, hvordan DNA-registrets spordel allerede bliver 

brugt til indbrud i langt højere grad end alle andre sagstyper tilsammen, hvilket 

underbygger Justitsministerens udsagn om, at lovgivningen er ude af trit med praksis:  

”I spordelen var der pr. 1. maj 2004 registreret sporfund bl.a. fra ca. 140 
uopklarede drab, ca. 270 voldtægter, ca. 600 røverier, ca. 90 sager om grov 
vold, ca. 3.000 indbrud og ca. 160 brugstyverier. Det bemærkes, at disse tal 
også omfatter ca. 200 sporfund fra uopklarede forbrydelser, navnlig drab, i 
udlandet, jf. nedenfor. Som det ses, stammer de fleste dna-profiler i spordelen 
fra berigelseskriminalitet som indbrud og røverier. Derefter kommer spor fra 
drab, vold og voldtægt.” (ibid.: 7)     

 

Lovforslaget går endda videre og forklarer, hvordan politiets registrering af DNA-spor 

fra indbrud har resulteret i ny viden omkring indbrudstyves adfærd. Hits fra DNA-

registret viser ifølge lovforslaget, at et stort antal af indbrud ofte bliver begået af et 

relativt begrænset antal gerningsmænd. Via DNA-registret er den samme DNA-profil i 

adskillige tilfælde blevet fundet ved 15-20 indbrud, som i øvrigt har været spredt 

geografisk, hvilket gør det svært, at opdage forbindelserne for politiet med 

konventionelle efterforskningsredskaber. Dertil har hits fra DNA-registret vist, at der 

er en mindre grad af specialisering end hidtil antaget, idet eksempelvis indbrudstyve 

også er blevet påvist som røvere og voldtægtsmænd (se kapitel 8, femte hovedafsnit). 

Det fortsatte surveillance creep bliver således til et argument for sin egen legitimering. 

I lovforslaget konkluderes det derfor, at det vil:  

”[…] styrke retshåndhævelsen markant, hvis der gives adgang til at registrere 
dna-profiler af personer, der er eller har været sigtet for berigelseskriminalitet. 
Navnlig for så vidt angår indbrud må det forventes, at en sådan udvidelse af 
dna-profil-registerets persondel vil medføre øgede opklaringsprocenter og på 
længere sigt vil kunne have præventiv effekt.” (ibid.: 14) 

 

Hos politiets talsmænd hilses ideen velkommen, da der er frustration over, at man skal 

”starte forfra” med hver indbrudstyv, fordi de ikke må registreres i persondelen af 

DNA-registret (B.T. 05.05.2004). Det er især spørgsmålet om registrering af 
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indbrudstyve der optager politi og Justitsministeren, som har store forventninger til at 

udvidelsen vil medføre en markant stigning i opklaringsprocenten. 

Chefkriminalinspektør Per Larsen udtaler således, at han mener, at man kan hæve 

opklaringsprocenten fra hvert tiende indbrud til hvert femte med den foreslåede 

udvidelse (Ritzaus Bureau 20.08.2004; Politiken.dk 20.08.2004).  

 I dette afsnit ser vi tydeligt, hvordan surveillance creep i form af politiets 

forskudte praksis nu kommer til at virke som en aktør i den politiske proces. Det 

legitimerer en udvidelse af DNA-registret så det kan følge med politiets allerede 

forandrede praksis med DNA. DNA-registrets spordel er blevet fyldt op med profiler 

fra indbrud, hvilket har vist sig at være effektivt, og nu ønskes ophævelsen af 

restriktionerne mod at registrere indbrudstyvenes (og mange andre forbryderes) DNA-

profiler. Imidlertid determinerer surveillance creep ikke udviklingen, men må forstås 

som en aktør blandt mange andre. Særligt må vi holde fast i voldtægten og 

fakkeloptoget, som faciliterer det politiske holdningsskifte hos DF og SF. Også i den 

afsluttende politiske proces, med at omdanne lovforslaget til lov, byder en række andre 

aktører ind. Læg herunder mærke til, hvordan økonomiske estimater, statistikker, 

politiske partier og aktører ved politiet spiller ind.      

  

Fra lovforslag til lov 

Ideen møder begrænset modstand på Christiansborg og i debattørlandskabet.  Dansk 

Folkeparti støtter regeringens forslag, men presser fortsat på for at få regeringen til at 

tage skridtet fuldt ud og lave et befolkningsdækkende register. Denne ide modvirkes 

dog af, at der allerede er udfordringer i forhold til, hvor man vil finde imellem 375 og 

625 millioner kroner, som estimater viser regeringens, forslag vil komme til at koste 

over de kommende år. Fra Rigspolitiet rapporteres det, at man allerede er økonomisk 

svækkede, mangler it-udstyr, og at udgifterne til retsgenetiske undersøgelser næsten er 

tredoblede siden DNA-registret blev oprettet. Året forinden blev der udført 30.000 

DNA-undersøgelser sammenlignet med 11.500 i 1999. Rigspolitichef Torben 

Hesselbjerg udtaler derfor en bekymring for, at udvidelsen af DNA-registret skal 

komme fra driftsbevillingen, hvilket vil betyde, at der må skæres ned andre steder. Det 

kan, siger han, ”komme til at gøre rigtig ondt” (Information 18.02.2004; se også 
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Ritzaus Bureau 11.07.2004). Åbningen af DNA-registerloven udnyttes imidlertid af 

politikere og talsmænd fra politiet til at komme med ændringsforslag til regeringens 

model. Højt på politiets ønskeliste er en afskaffelse af indikationskravet, som allerede 

har forhindret nogle voldtægtsforbrydere i at blive registrerede, samt lovhjemmel til at 

betjente kan tage DNA-prøver fra sigtede, i form af mundskrab, uden en læges 

medvirken. Samtidig påpeges, at det allerede er blevet praksis i England og andre 

europæiske lande, at betjente tager spytprøver til DNA. I Danmark kræver dette en 

ændring af retsplejeloven, da munden er et hulrum i kroppen og derfor beskyttet af 

bestemmelserne for legemsundersøgelse, som kun må udføres med en læges 

medvirken. Disse forslag udfordres ikke og foldes stiltiende ind i Justitsministerens 

lovforslag (Ritzaus Bureau 09.03.2004).  

Kort før Lene Espersen officielt fremsætter lovforslaget for Folketinget, lægger 

Dansk Folkeparti atter pres på regeringen, idet de har identificeret, at strafferammen 

for besiddelse af børnepornografi kun er op til et års fængsel. Derfor vil denne gruppe 

fortsat undgå registrering i DNA-registret under Justitsministerens forslag. Dette falder 

Dansk Folkepartis Peter Skaarup for brystet, da han ser en forbindelse mellem 

børnepornografi og seksuelt misbrug af børn:  

”Al logik tyder på, at hvis man i stort omfang køber børneporno, så har man en 
interesse, som er så grim og ulækker, at vi må formode, at de mennesker også 
kunne finde på at stå bag seksuelt misbrug af børn.” (Ritzaus Bureau 
15.08.2004) 

 

Venstres retsordfører bakker op, men Justitsministeren er mere forbeholden overfor 

forslaget (Ritzaus Bureau 20.08.2004). Hun sætter Justitsministeriets Forskningsenhed 

til at udforme statistisk materiale, der skal danne baggrund for hendes beslutning. 

Forskningsenheden rapporterer tilbage til Justitsministeren, at af de sigtede for 

besiddelse af børnepornografi, sigtes 10% senere for sædelighedskriminalitet 

(Justitsministeriet 2004a: 12). Dette er tilstrækkeligt til at overbevise 

Justitsministeren.43 I det senere fremsatte lovforslag er besiddere af børnepornografi 

                                                 
43 Processen minder meget om forløbet i Justitsministeriets arbejdsgruppe, som blev beskrevet i kapitel 
8, hvor et lignende statistisk resultat blev brugt som et kraftfuldt argument for at registrere sigtede 
ikkedømte med DNA.  
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derfor inkluderede som den eneste gruppe, der bryder med princippet om, at man skal 

være sigtet for en forbrydelse med 18 måneders fængselsstraf for at blive registreret.  

  Da Justitsministeren den 7. oktober 2004 fremsætter lovforslaget om udvidelsen 

af DNA-registret, indeholder det de foreslåede ændringer om ændring af 

retsplejeloven, fjernelse af indikationskravet, inklusionen af besiddere af 

børnepornografi, samt flere nye tilføjelser. Særligt har Justitsministeren ændret på 

sletningsreglerne. I Justitsministerens lovforslag hæves aldersgrænsen så politiet kan 

beholde personer i registret indtil de bliver 80 år frem for 70 år. Dertil, og mere 

kontroversielt, fjernes den særbehandling af de sigtede ikkedømte, der skulle slettes 

senest 10 år efter frifindelse eller frafald af tiltale, som Det Radikale Venstre fik 

indført i bytte for deres stemmer for oprettelsen af DNA-registret i 2000 (se kapitel 8). 

Begge ændringer begrundes i lovforslaget med et ”parallelitetssynspunkt” til 

Fingeraftryksregistret, hvor de foreslåede ændringer er gældende lov (Justitsministeriet 

2004a: 11). Imidlertid er der et tydeligt politisk motiv i at fjerne forskelsbehandlingen i 

registreringen af dømte og ikkedømte, som er rettet imod Det Radikale Venstre, da 

ændringerne ikke er presserende. Der er stadig fem år til de første DNA-profiler fra 

ikkedømte skal slettes.  

Lovforslaget når at blive førstebehandlet, men bliver derefter udskudt da der er 

Folketingsvalg. Efter valget genfremsættes lovforslaget d. 23. februar 2005 af VK-

regeringen som har fået mandat til at fortsætte. Lovændringen mødes med opbakning 

fra et stort flertal i Folketinget. Det Radikale Venstre har svært ved at støtte udvidelsen 

af de ovenfor nævnte grunde, men der opstår aldrig den samme ophedede debat om 

udvidelsen, som ved oprettelsen. Denne kontrast demonstrerer tydeligt, at der er sket 

en forandring i mange partiers og organisationers politiske position i forhold til DNA-

registrering. I Folketinget førstebehandles forslaget på under en time, og der sker 

hverken en anden- eller tredjebehandling. Retseksperter og diverse organisationer, der 

var stærkt kritiske om oprettelsen af DNA-registret, forholder sig ligeledes rolige om 

end ikke helt uskeptiske omkring udvidelsen, og høringssvarene til lovændringen er af 

afdæmpet karakter. Udvidelsen af DNA-registret sker med stort flertal d. 19. maj 2005. 

Kun Enhedslisten og Radikale Venstre stemmer imod.  
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KONKLUSION 
At forstå, hvordan og hvorfor overvågning opstår og spreder sig i samfundet, er en af 

de vigtigste opgaver for studier af overvågning. De seneste tre kapitler har bidraget til 

denne forståelse ved at introducere ANT’s translationsmodel, som et givtigt teoretisk 

og metodisk grundlag for at udvikle empiriske analyser af overvågningshistorie. 

Translationsmodellens vigtigste egenskab er, at den suspenderer faste kilder til agens. 

Dette tvinger os til at følge, hvordan forskellige aktører løbende tager forskellige 

elementer fra overvågningsnetværket op og forandrer det. Resultatet bliver næsten 

uvægerligt et billede, der er rigt på aktører og forandringer. Vi ser dette i begge 

empiriske kapitler, hvor talsmænd fra politiet, politiske partier, organisationer, 

statistikker, kriminelle gerninger, love, rapporter, teknologier og praksisser m.m., 

forbinder og forandrer sig på forskellig vis, og skaber historierne om Rigspolitiets 

DNA-registers tilblivelse og udvidelse. Historierne gør således modstand mod 

’sociale’ eller ’teknologiske’ forklaringer. Spørgsmålet er da: Kan de komplekse 

historier vi fortæller med translationsmodellen bidrage til noget teoretisk? Herunder 

bliver det argumenteret, at vi fra de empiriske analyser kan drage følgende fem ideer, 

der kan være brugbare i andre studier.    

   Overvågningens udvikling er hverken determineret eller homogen. Det er ikke 

muligt at pege på en type af aktører, som styrer udviklingen. DNA-registret blev ikke 

til på grund af et drab, en teknologi, en politiker, et parti, en statistik, en 

meningsmåling eller en international udvikling. I stedet bidrog alle disse forskellige 

aktører og mange flere i processen, som ville have været anderledes uden hver enkelt. 

Det vigtigste ord er ikke ”eller”, men ”og”. 

Aktører er events (og omvendt). Aktører er ikke faktorer som gør sig gældende 

hele tiden, men begivenheder, der udfolder sig fuldt ud, gør en forskel og forsvinder. 

Nogle aktører optræder endda meget kortvarigt, men er alligevel med til at udløse en 

vigtig forandring. De vigtigste eksempler herpå er kriminalsagerne, der kortvarigt får 

stor interesse fra mediernes side, og som er med til at hjælpe borgere og politikere med 

at skifte holdning. I denne forstand kan vi også vende udsagnet om og sige, at 

historierne viser, at det er vigtigt at være opmærksom på begivenheder, der kan være 

aktører i vores historier.  
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Overvågning skabes af netværk i alignment. Overvågningsteknologier og -

praksisser kan ikke skabes, hvis de aktører der ønsker det, ikke er i stand til at arbejde i 

samme retning. Et godt eksempel herpå er, at DNA-registret fanges i delvis eksistens 

imellem 1996 og 1998, da fortalerne for registret ikke kan enes om en specifik detalje. 

Surveillance creep kan være multipelt og ikke-intentionelt. Det kan være svært, 

at isolere surveillance creep som noget der sker med en teknologi eller praksis. I 

analysen af DNA-registrets udvidelse blev det vist, at krybet fandt sted som 

translationer i forskellige dele af overvågningsnetværket som greb ind i hinanden. 

Loven om DNA-registret bliver til (med vage regler om spordelen) samtidig med, at 

der sker en translation af DNA-profilen. Politikredsene får øje på begge og forandrer 

deres praksis omkring DNA, hvilket forandrer DNA-registret. I denne beskrivelse kan 

ansvaret ikke placeres et sted og allermindst i centeret på Rigspolitiets DNA-sektion. 

Krybet synes at bevæge sig fra netværket omkring DNA-registret og ind.    

Surveillance creep kan være både netværk og aktør. Foruden, at blive skabt af 

et netværk af aktører, kan en forskudt overvågningspraksis også være en aktør i den 

forstand, at den kan bruges til at legitimere den udvidede overvågning. Denne relation 

ser vi specifikt i dette kapitel, da den danske regering benytter politiets forskudte 

praksis med DNA-profiler og DNA-registret til at argumentere for en udvidelse, der 

gør det nemmere at gøre, hvad politiet allerede gør. Denne observation af surveillance 

creep som aktør er også gjort af Harriet Pierpoint (2011), som refereres i kapitlet.  
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AFSLUTTENDE KONKLUSION OG DISKUSSION  

 

Dette er begyndelsen på enden af afhandlingens rejse ind i DNA-profiler, politiarbejde, 

historiske dokumenter og overvågningsteori. I afhandlingen har jeg foretaget aktør-

netværk-teoretiske (ANT) analyser af brugen af DNA i dansk politiarbejde i et 

overvågningsperspektiv. Afhandlingens formål har været tosidet. På den ene side har 

afhandlingen haft til formål, at bidrage med en forståelse af hvordan DNA-profiler 

indgår i dansk politiarbejde, og hvordan Rigspolitiets DNA-registret har udviklet sig 

historisk. På den anden side har afhandlingen haft til formål, at bidrage til en aktør-

netværk-teoretisk forståelse af overvågning.  

I det efterfølgende starter jeg med at præsentere afhandlingens overordnede 

teoretiske bidrag i form af koblingen af ANT til studier af overvågning og den deraf 

resulterende oligoptiske attitude. Herefter samler jeg op på afhandlingens bidrag fra 

analyserne af dansk politis praksis med DNA og DNA-registrets historie. 

Afslutningsvis diskuteres afhandlingens politiske implikationer.  

  

ANT OG EN OLIGOPTISK ATTITUDE TIL STUDIER AF OVERVÅGNING 
Afhandlingen bidrager til en konstruktivistisk og performativ forståelse af 

overvågning. Med inspiration fra Christopher Gad og Peter Lauritsens (2009) situerede 

ANT-inspirerede tilgang til studier af overvågning, danner afhandlingen en oligoptisk 

attitude med hvilken vi kan tænke, studere og teoretisere om overvågning på frugtbare 

måder med ANT. Jeg bruger betegnelsen ’attitude’ til at markere, at ANT ikke blot er 

endnu en teoretisk ressource til at forklare overvågning, men er udtryk for et bestemt 

intellektuelt engagement. Dette karakteriserer jeg som ’oligoptisk’ med henblik på, at 

rette opmærksomhed mod nogle bestemte karaktertræk ved dette engagement, som 

findes i Bruno Latours brug af oligoptikonet i diskussioner på tværs af metode og teori. 

Den oligoptiske attitude er karakteriseret ved en kamp med det 

panoptiske/panoramiske. I kontrast til den sikkerhed, styrke og det privilegerede 

overblik som panoptikonet symboliserer, er den oligoptiske attitude grundlæggende 

usikker, søgende og bekender sig til det specifikke, begrænsede og skrøbelige. Den 
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adskiller sig derfor fra den sociologiske kritik, som findes i mange 

overvågningsstudier, herunder i det akademiske felt Surveillance Studies.  

Et vigtigt argument for afhandlingen er, at ANT til trods for, eller måske 

snarere i kraft af, sin anderledes attitude, indeholder kilder til en fornyet nysgerrighed 

og teoretisering af overvågningspraksisser. ANT har inspireret nytænkning i 

forskellige akademiske felter så som sociologi og antropologi, men er kun få gange 

blevet anvendt i studier af overvågning. Dette er overraskende, fordi ANT bl.a. 

indeholder et interessant overvågningsbegreb i oligoptikonet og fordi man i 

Surveillance Studies i flere år har ledt efter nye friske teorier i kølvandet på et 

omfattende opgør med panoptikonet, som sin centrale teori (f.eks. Lyon ed. 2006).  

ANT er særligt egnet som redskab til at gentænke overvågning, fordi ANT gør 

op med tre antagelser, som ligger til grund for mange analyser og kritik af 

overvågning. For det første, opløser ANT overvågningssamfundet, som en baggrund 

for at forstå, hvad overvågning er og gør. ANT byder os frit at følge, hvordan 

overvågning praktiseres og hvilke associationer der skabes, uden at overvågningen 

skal ses som ’en del af et overvågningssamfund’, der bliver stadig mere 

undertrykkende eller dystopisk. Herunder fraholder ANT os fra at addere blikkene fra 

de mange kontrolrum i samfundet til ét omfattende panoptisk blik. Dette er en helt 

central pointe, fordi det netop er denne additionslogik, der ligger til grund for megen 

overvågningskritik. Ikke mindst fjerner ANT overvågningssamfundet som forklaring 

på, at overvågningsteknologier spreder sig. Samfundet er ikke ’på en glidebane’, 

såfremt der tilføres endnu en overvågningsteknologi. For det andet, fratager ANT 

overvågningsteknologierne deres essentielle egenskaber. Teknologierne er ikke i stand 

til at bekæmpe terror, opklare kriminalitet eller bestemme samfundets udvikling af sig 

selv. For at de skal fungere eller forandre sig, skal de bruge et netværk af andre aktører 

omkring sig. Overvågningsteknologier ses derfor hverken som virksomme eller som 

farlige i sig selv. For det tredje, saboterer ANT ideen om individet, der overvåges. 

Individer er ikke er noget, der bare er i ANT, og som transporteres i overvågningens 

infrastrukturer. I stedet er det overvågede individ en hybrid, der produceres og 

praktiseres på forskellige måder i sociotekniske overvågningspraksisser. At studere 

overvågning med ANT indebærer derfor en forvirrende destruktion af kategorier, der 
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indgyder en ontologisk usikkerhed, og afholder os fra at drage forhastede konklusioner 

om overvågning. ANT fordrer nye empiriske svar. 

I afhandlingen har jeg således taget afsked med panoptikonet og lignende 

teorier som jeg forstår som uddaterede og hæmmende for en nuanceret forståelse af 

overvågning. I disse teorier er indlejret en forhåndsbestemt politik, der fortæller at 

overvågning altid er et negativt fænomen, som skal bekæmpes. Overvågningen flyder 

automatisk, skaber et totalt overblik, der fængsler sindet og disciplinerer individet. Så 

stærk er overvågningen, at vi ikke behøver at bekymre os om processerne, da udfaldet 

er uundgåeligt. Med sådanne universelle teorier aflyses vores nysgerrighed af 

forudbestemte kausalsammenhænge vi til stadighed må bekæmpe. Trods en tiltagende 

overvågning i samfundet er jeg derfor enig med mange overvågningsforskere i at 

panoptikonet er blevet en teoretisk spændetrøje i forhold til at forstå 

overvågningspraksisser (f.eks. Aas et al 2009: 3). Alternativet til panoptikonet finder 

jeg i Bruno Latours begreb oligoptikon, som er centralt i den oligoptiske attitude. 

Latour bruger oligoptikonet til at hacke panoptikonet. Ved at besøge og beskrive det 

ene ”panoptikon” efter det andet viser han sammen med Emilie Hermant (Latour & 

Hermant 2006), at blikket altid er begrænset, da det kræver at det der overvåges 

udvælges, oversættes og sammensættes til noget der midlertidigt befinder sig på en 

specifik skala, hvor det kan observeres. Blikket skabes af et netværk af aktører, der må 

anstrenge sig for at arbejde sammen og det er skrøbeligt, fordi forstyrrelser af hver 

eneste af disse aktører potentielt kan blænde oligoptikonet. Med oligoptikonet får vi 

altså fokus på hvordan aktørerne er i stand til at overvåge og hvad de ser frem for at 

blackboxe disse processer med panoptisk tænkning.  

 

OPSUMMERING AF TEORETISKE OG ANALYTISKE POINTER 
Den oligoptiske attitude former afhandlingens analyser af dansk politis praksis og 

historie med DNA-profiler. Begge er studeret med en nysgerrighed for, hvad politiet er 

i stand til med DNA-profiler og hvordan historien om DNA-registret har udviklet sig, 

hvilket har resulteret i interessante møder med empirien. De analytiske og teoretiske 

resultater af dette møde beskrives herunder.  
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Dansk politis praksis med DNA-profiler 

I afhandlingen blev dansk politis indsamling, registrering og sammenligning af DNA-

profiler via Rigspolitiets DNA-register studeret, som en form for biometrisk 

overvågning. Ofte er en sådan kategorisering ladet med en implicit kritik, hvilket dog 

ikke er tilfældet her. Når afhandlingen har benyttet ordet ’overvågning’ om det felt den 

studerer, har det ikke været med henblik på at kritisere. I stedet bruges ordet til at tegne 

feltet op, og drage opmærksomhed mod bestemte træk, så som hvordan DNA-prøver 

og -profiler bevæger sig og behandles, samt hvilken kontrol og blik aktørerne er i stand 

til at skabe. Politiets praksis med DNA illustreres således i begyndelsen af 

afhandlingen, som et kæmpe Möbius-bånd, der omdanner kropsmateriale fra 

biologiske spor og sigtede personer til digitale data doubles i form af DNA-profiler, 

der systematisk kontrolleres i DNA-registret, hvilket skaber hits, der får konsekvenser 

for kropsmaterialets oprindelige ejermænd. På denne skala er overvågningen tydelig, 

men den bliver mindre tydelig, idet vi dykker ned til aktørerne med oligoptikonet som 

ledsager.  

Hvad lærer vi i afhandlingen om dansk politis arbejde med DNA-profiler? Ved 

at følge DNA-prøver, -profiler og -hits med oligoptikonet oplever vi i afhandlingen en 

decentralisering og en eksplosion af heterogene aktører, som er involverede i 

praksisser med at få DNA til at identificere gerningsmænd. Herigennem bliver det 

tydeligt, at DNA-registret ikke er i stand til at opklare forbrydelser af sig selv, men er 

fuldstændigt afhængigt af et omfattende netværk af aktører, der sikrer et konstant flow 

af DNA-profiler, samt efterforskere, der er i stand til at forbinde DNA-hits fra DNA-

registret med andre typer af bevismateriale. Dette flow er ikke automatisk. I 

afhandlingen bliver det vist, at det ikke er en simpel opgave at finde og analysere 

DNA. DNA-spor kan være svære at finde og er et skrøbeligt materiale, der nemt 

nedbrydes, forurenes og forstyrres. Det mislykkes derfor ofte at finde DNA-spor og 

dernæst skabe en brugbar DNA-profil til DNA-registret. Endvidere ser vi i 

afhandlingen, hvordan DNA-spors skrøbelighed resulterer i omfattende arbejde med at 

skærme, rense og kontrollere DNA-spor, samt en indadvendt overvågning rettet mod 

personer og ting, der kommer i nærheden af dem. At se noget med DNA-profiler er en 

kompleks, interessant og kollektiv anstrengelse!    
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Hvad ses? I sig selv er DNA-profiler blot en talrække og en kønsbestemmelse. 

Alene kan DNA-profiler ikke bruges til noget, og uden nye DNA-profiler er DNA-

registret en passiv samling af allerede sammenlignede DNA-profiler, der ikke matcher. 

Men for hver ny DNA-profil animeres DNA-registret. For hver nyt DNA-spor der 

registreres, aktiverer søgemaskinen CODIS automatisk over 100.000 profiler fra 

personer, der tidligere er blevet sigtet for forbrydelser med fængselsstraf og laver et 

digitalt forhør, om de kan have afsat sporet. Og for hver ny profil fra en sigtet person, 

spørger den 48.000 uidentificerede spor fra gerningssteder om han også kan have afsat 

et eller flere af dem. I dette automatiserede forhør praktiserer søgemaskinen DNA-

profilerne som ’genetiske fingeraftryk’. Den sammenligner altså DNA-profilerne 

direkte, idet den leder efter personprofiler der passer (næsten) fuldstændigt ind i 

sporprofiler. Ud af søgningerne emergerer en liste af hits, som personalet på DNA-

sektionen hurtigt læser igennem ved - ligesom søgemaskinen - at sammenligne 

talrækkerne i DNA-profilerne direkte, hvorefter de accepteres eller afvises. De er ikke 

umiddelbart i stand til at se andet i DNA-profilerne. DNA-registret tillader således et 

begrænset blik. Det der ses er begrænset, overfladisk og forsvinder hurtigt fra 

skærmen, men det der ses, det ses godt.  

Med oligoptikonet får vi altså øje på netværket, dets skrøbeligheder og det 

begrænsede blik i politiets arbejde med DNA. Samtidig ’flyder empirien over’ i 

afhandlingen i forhold til oplægget med oligoptikonet. Med henblik på at indfange 

nogle nøgleaspekter af det, der flyder over i empirien, samt bidrage til den oligoptiske 

overvågningsforståelse, har afhandlingen inddraget ontologisk multiplicitet fra 

Annemarie Mol (2002), udviklet et begreb om impulser og anvendt et begreb om 

events, som er lånt fra Whitehead (1920), Deleuze (2006) og Latour (Latour & 

Hermant 2006).  

I afhandlingen er Mols ide om ontologisk multiplicitet blevet brugt til at 

demonstrere, at selvom DNA-profiler almindeligvis praktiseres som ”genetiske 

fingeraftryk” af DNA-registrets søgemaskine og alle andre aktører i dansk 

politiarbejde, så manipuleres de også nogle gange til at afgive information om 

familierelationer og etnicitet. DNA-profilen er dermed ikke et genetisk fingeraftryk. 

Særligt påviser afhandlingen, at man fra Rigspolitets DNA-sektion nogle gange har 
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foretaget familial searches, hvor de udnytter, at DNA-profiler kan afsløre 

familierelationer og derfor lede efter registrerede familiemedlemmer til en ukendt 

gerningsmand. Foruden relevansen af denne analyse for debatter om DNA-

registrering, hvilket jeg vender tilbage til, er ontologisk multiplicitet en interessant 

tilføjelse til overvågningsteori, som kan bruges til at åbne op for yderligere analyser af, 

hvordan andre overvågningsteknologier kan bruges til at enacte eller performe de 

overvågede på forskellig vis.   

Med henblik på at komme nærmere på dette fænomen, hvor politiet er i stand til 

at se mere med DNA-profiler udvikler jeg et begreb om impulser i afhandlingen. 

Impulser er pludselige og midlertidige forandringer af et oligoptikons netværk, der gør 

det muligt at se mere, bedre eller hurtigere. Jeg bruger impulsbegrebet i afhandlingen 

til at vise, hvordan gerningsstedsundersøgelser, analyserne af DNA, brugen af DNA-

registret og indsamlingen af DNA-prøver fra mistænkte forandrer sig i sager med f.eks. 

drab og voldtægt på børn. I disse situationer er politiet i stand til at analysere DNA-

profiler i løbet af dage frem for måneder, samt lave meget minutiøse 

gerningsstedsanalyser, der kan bruges til at lave et ”DNA-spejl” af gerningssteder med 

DNA-spor fra både ofre og gerningsmænd. Politiet er også i stand til at foretage DNA-

massescreeninger af store grupper af mistænkte og – som beskrevet – praktisere DNA-

profiler på andre måder end som genetisk fingeraftryk. Afhandlingen argumenterer 

således at impulsbegrebet kan bidrage til vores forståelse af hvordan dansk politi nogle 

gange er i stand til at bruge DNA-profiler på ekstraordinære måder og at begrebet kan 

bidrage til en oligoptisk overvågningsforståelse.  

Endeligt blev det tydeligt, at DNA-overvågningen ikke tilbyder et ”blik” i en 

klassisk forstand. I stedet argumenterer jeg i afhandlingen, at hits fra DNA-registret 

bør forstås som events. I overvågningsstudier og i debatter om overvågning har vi en 

tilbøjelighed til at være okularcentriske i den forstand at ”blikket” bliver fremhævet. 

Det at blive set er farligt. Imidlertid er det der ses på DNA-sektionen ikke særligt 

interessant. Der er ikke et ’overblik’ over de mange DNA-profiler eller sager som de 

repræsenterer. Det er heller ikke ’kontrolleret’ i den forstand, at de ved, hvad der vil 

ske eller kan følge med i, hvad de registrerede foretager sig. Blikket er ikke en 

konstant kontrolleret observation af det samme. I stedet reagerer DNA-sektionen på de 
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nye forbindelser DNA-registret skaber ud af en kaotisk mængde af DNA-profiler fra 

personer og spor på tværs af tider, steder og efterladt kropsmateriale. Registret skaber 

noget der ikke var der før. Disse hits er imidlertid ufærdige og forsvinder hurtigt fra 

skærmen, idet de sendes til retsgenetikere og efterforskere, der må arbejde på at 

fortolke og forbinde hitsene yderligere.  

I afhandlingens studier af politiets praksis med DNA bevæger vi os således ind 

i empirien med oligoptikonet og kommer ud igen, ikke blot med en dybere forståelse 

af empirien, men også med teoretiske bidrag til den oligoptiske 

overvågningsforståelse. En lignende bevægelse ses i afhandlingens studier af DNA-

registrets historie.  

 

Forståelsen af DNA-registrets historie 

I tilgift til ovenstående bidrager afhandlingen med en forståelse af Rigspolitiets DNA-

registers historie og til en forståelse af hvordan overvågning bliver til og spreder sig i 

samfundet. I afhandlingen anvender jeg ANTs translationsmodel (Latour 1987) 

sammen med afhandlingens avisartikelstudie til at analysere, hvordan Rigspolitiets 

DNA-register blev oprettet i 2000 og udvidet i 2005. Herigennem argumenterer jeg at 

translationsmodellen er givtig i forhold til studier af overvågningshistorie og herunder 

det fænomen, der i studier af overvågning betegnes som surveillance creep.  

I de historiske analyser viser jeg, hvordan en mangfoldighed af heterogene 

aktører deltager i at skabe DNA-registrets komplekse historie. Igennem analyserne 

bliver det helt tydeligt, at registrets udvikling ikke er determineret af nogen enkelt type 

af aktør. Historien kan ikke forklares på nogen tilfredsstillende måde med henvisning 

til en generel vestlig udvikling mod DNA-registre, en forbedret DNA-teknologi, 

forskydninger af politiske interesser eller kriminelle begivenheder. Nøgleordet er ikke 

”eller”, men ”og”, da alle disse og flere til bliver vigtige aktører.  

Fra analyserne bliver der draget flere interessante konklusioner. Her beskrives 

de tre konklusioner, som jeg vurderer, er de vigtigste. Den første konklusion er, at 

DNA-registret ikke vokser de novo, ud af ingenting, men at den eksisterende 

infrastruktur påvirker både hvordan DNA-registret bliver dannet, da det oprettes i 2000 
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og da det udvides i 2005. I analyserne bliver det tydeligt, hvordan særligt politiets 

praksis omkring DNA-profiler og DNA-profilernes samtidige egenskaber former 

grundlaget for begge.  

Den anden konklusion der drages er, at der sker et surveillance creep i politiets 

brug af DNA-registret umiddelbart efter det bliver oprettet. Dette forklares ved at pege 

på en udvikling i netop DNA-teknologi og politiets praksis omkring DNA-profiler, 

samt et hul i lovgivningen om det nye DNA-register. Ved at vise, hvordan dette 

surveillance creep skabes af et netværk af heterogene aktører og hvordan dette påvirker 

udvidelsen af DNA-registret i 2005, argumenterer jeg i afhandlingen at vi med ANT 

kan analysere surveillance creep som både netværk og aktør i overvågningshistorie. 

Dermed bidrager afhandlingen også til en diskussion af begrebet surveillance creep, 

som afhandlingen vejer og finder for let.   

Den tredje konklusion er, at mediedækkede kriminelle begivenheder er med til 

at forandre politiske interesser. I begge analyser ser vi væsentlige forandringer i det 

politiske landskab umiddelbart efter drab og voldtægter på unge piger, der får stor 

opmærksomhed i medierne. Den første af disse sager blev instrumentel i forhold til den 

politiske beslutning om at sigtede ikkedømte registreres side om side med dømte 

kriminelle i Rigspolitiets DNA-register. Den anden sag var med til at starte den proces, 

der førte til at registret blev udvidet.     

 

IMPLIKATIONER: AFHANDLINGENS POLITIK  
Afhandlingen begyndte med, at der blev sat parentes om overvågningsetiske og -

politiske spørgsmål.44 Formålet hermed var, at give plads til analyser af dansk politis 

praksis og historie med DNA. I overensstemmelse med attituden i ANT har der med 

andre ord været et fokus på, at lade aktørerne komme til orde uden at dømme deres 

praksis (Gad & Jensen 2007: 99). Imidlertid var denne parentes ikke ment som en 

permanent afsked med det etiske og politiske. I stedet var den tænkt som en slags 

                                                 
44 Som Annemarie Mol (2002: 177) foretrækker jeg at tale om ”politik” frem for ”etik”, da jeg læser 
sidstnævnte som noget der lover at spørgsmål kan besvares endeligt og korrekt.   
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epoché
45, der havde til formål for en tid at suspendere dogmatiske indstillinger til 

DNA-profiler, DNA-registrering, overvågning og politiarbejde. Dette har været 

besværligt, da teorien og de empiriske analyser og emmer af friktion med etablerede 

forståelser. Her på falderebet er det tid til at bryde parenteserne og tage dele af 

afhandlingens undertrykte politik op.  

Afhandlingen er gennemsyret af politik, men ikke i en klassisk kritisk tradition, 

hvor læseren tvinges til at tage notits af bestemte problemer. Den er ikke politisk i den 

forstand, at den åbent advokerer for eller imod et befolkningsdækkende DNA-register, 

registreringen af ikkedømte, politiets alternative måder at praktisere DNA-profiler som 

information om etnisk herkomst eller familierelationer eller i form af advarsler mod 

surveillance creep. Dens politik er muligvis mere subtil, men ikke mindre ægte eller 

kraftfuld.  

 

En anden teoretisk politik  

 

“To be sure, we'll lose the perverted thrill of the megalomaniacs and the 

paranoiacs, but the gain will be worth the loss.” (Latour & Hermant 

2006: 28) 

 

Overvågningsteknologier indgår i stadig flere af samfundets fysiske og digitale rum. 

Mere overvågning er det svar, vi giver på mange af vores samfundsproblemer om 

sikkerhed, tryghed, effektivitet og meget andet. Vi ser derfor en tilstrømning af 

overvågningsteknologier, som implementeres på arbejdspladsen, i skolen, i trafikken, i 

sundhedssystemet og i informationsinfrastrukturer. Selv kroppen bliver i stigende grad 

vendt imod os og brugt som en ressource til at overvåge os. Spørgsmålet der rejser sig 

er: Hvordan skal vi forholde os til denne udvikling? I denne afhandling har jeg forholdt 

mig til én specifik type af biometrisk overvågning i form af dansk politis systematiske 

                                                 
45 En epoché er et begreb fra fænomenologien, som betegner en ”manøvre, hvor vi afholder os fra at 
følge vores naturlige inklination” og suspenderer dogmatiske fordomme (Zahavi 2007: 21). Ideen, som 
findes hos Husserl, er, at det erfarede objekt herved fremtræder uhildet, hvilket dog er et skridt længere 
end afhandlingen vil gå. Imidlertid kan det argumenteres, at epoché’en også findes på mange måder i 
ANT, hvor vi suspenderer en almen forståelse af natur/samfund og hvad der har agens etc. 
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indsamling, registrering og sammenligning af DNA-profiler. Imidlertid kan og bør 

afhandlingen også læses som et bidrag til dette bredere spørgsmål, fordi den 

introducerer en anderledes måde at tænke om (og leve med) overvågning og 

overvågningssamfundet.  

Vi mister noget med ANT og den oligoptiske attitude. Vi mister et sikkert og 

generelt grundlag for at fortolke overvågning og bedrive overvågningskritik. Herunder 

mister vi både overvågningsparanoiaen og tilliden til at overvågningsteknologier kan 

løse vores problemer. Motoren der driver begge, er en ide om, at 

overvågningsteknologier fundamentalt er stærke og en del af overvågningssamfundet, 

hvilket politiserer ’at’ vi overvåges. Oligoptisk tænkning har en afpolitiserende effekt 

på denne tilstand. Den resulterer i at vi ser kameraerne, scannerne og registrene på en 

anden måde. De er ikke stærke i sig selv eller forbundne enheder, der tilsammen gør os 

mere synlige. I stedet inspirerer den oligoptiske tænkning en nysgerrighed om, hvor, 

hvornår og hvordan vi bliver set? Hvilket arbejde kræver det, at identificere os på 

baggrund af de data der indsamles om os? Under hvilke forudsætninger bliver de 

mange typer af data forbundet? Oligoptikonet bevæger os således uvægerligt væk fra 

en politik om, ’at vi overvåges’ og mod en politik om, ’hvor og hvordan vi overvåges’. 

Vi må tilgå overvågning som et grundlæggende forskelligartet fænomen, der ikke kan 

bedømmes normativt a priori, men altid må vurderes ud fra hvordan den praktiseres. 

Den oligoptiske attitude bliver således ikke ukritisk, men derimod politisk på et 

immanent empirisk og analytisk grundlag.  

 

Bidrag til debatten om DNA-registrering  

Spørgsmålet der rejser sig er således: På hvilke måder kan afhandlingen konkret 

bidrage til debatten om DNA-registrering? Mange af afhandlingens historier og 

analyser indeholder et politisk potentiale for både fortalere og modstandere af udvidet 

registrering.  

Fortalere for udvidet registrering kan bruge afhandlingen til at argumentere, at det 

ikke er farligt at være registreret med DNA, da DNA-sektionen ikke kan følge med i, 

hvad vi laver og da DNA-profilen kun bliver synlig, hvis den passer (næsten) 

fuldstændigt ned i et DNA-spor fra et gerningssted. Videre kan de påpege, at der bliver 
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gjort meget ud af at sikre, at der ikke sker fejl med DNA-prøver og at de efterforskere 

og efterforskningsledere vi møder ikke har et tunnelsyn i forhold til DNA-hits. De 

udviser en sund skepsis i forhold til DNA-beviser.     

Modstandere vil på den anden side kunne bruge afhandlingen til at argumentere, at 

dansk politi har brugt DNA-profiler på måder, der ikke stemmer overens med 

forskellige Justitsministres forsikringer om at DNA-profiler bare er ’genetiske 

fingeraftryk’. Brugen af bl.a. familial searches i DNA-registret punkterer denne ide. De 

vil yderligere kunne påpege, at der faktisk sker fejl med DNA-prøver, og at visse 

kriminelle, så som Amagermanden, kan finde på at plante falske DNA-spor. Sidst, men 

ikke mindst, vil de kunne pointere, at der er sket et surveillance creep, hvor DNA-

registret har ændret formål.  

Disse fortolkninger af afhandlingen kan muligvis hjælpe med at kvalificere 

debatten om DNA-registret, som er groet fast i et gentagende mønster. Imidlertid er 

mit håb med afhandlingen, at den ikke forstærker debattens polarisering, men at den 

bliver brugt i den relationelle og omsorgsfulde ånd, hvormed den er skrevet. Ønsket er, 

at den ikke plukkes til brugbare bidder, hvor ’at’ der sker fejl, ’at’ der sker surveillance 

creep eller ’at’ der sker familial searches bliver politiseret. I stedet bør analyserne 

bruges til at sige, at DNA-profilen kan bruges på forskellige måder og spørge: Under 

hvilke forudsætninger er det acceptabelt at politiet praktiserer den på andre måder end 

som ’genetisk fingeraftryk’? Under hvilke forudsætninger er det acceptabelt, at politiet 

foretager DNA-massescreeninger? Hvad kan vi gøre for at sikre os mod fejl og 

plantede spor? Vi ved at der kan ske surveillance creep: Hvilke former skal vi tillade 

og hvilke skal vi gardere os imod?  
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DANSK RESUMÉ 

Overvågningens DNA –  

En aktør-netværk-teoretisk undersøgelse af DNA i dansk politiarbejde 

 

Over det seneste årti er DNA-profiler blevet en integreret del af dansk politiarbejde. 

Samtidig optages stadig flere i Rigspolitiets DNA-register, som i samme periode er 

vokset fra at indeholde omtrent 3.000 til 100.000 DNA-profiler fra sigtede og dømte. 

For et flertal i befolkningen, samt flere politikere, er denne udvikling ikke 

tilstrækkelig, idet de ønsker at alle danskere skal registreres i Rigspolitiets DNA-

register. Forståelsen af politiets brug og historie med DNA-profiler er dog mangelfuld.   

Formålet med denne afhandling er tosidet. Formålet er dels at bidrage til en 

forståelse af dansk politis praksis og historie med DNA-profiler, dels at bidrage til en 

aktør-netværk-teoretisk (ANT) forståelse af overvågning. Afhandlingen anskuer 

politiets systematiske indsamling, registrering og kontrol af DNA-profiler, som en 

form for biometrisk overvågning. Med henblik på at forstå politiets praksis og historie 

med DNA-profiler er der foretaget et etnografisk-inspireret feltstudie hos dansk politi 

og et omfattende avisartikelstudie.  

Afhandlingen består af ni kapitler. De første to kapitler introducerer til 

afhandlingens overordnede teoretiske forståelse, tilgang og metode. Dernæst følger fire 

kapitler, der anvender og udvikler ANTs overvågningsbegreb, oligoptikon, i analyser 

af dansk politis arbejde med DNA-profiler. I de tre sidste kapitler skifter afhandlingen 

fokus fra praksis til historie. Her undersøges først brugen af begrebet surveillance 

creep i studier af overvågning og ANTs translationsmodel introduceres, som en 

ressource til at studere hvordan overvågning bliver til og spreder sig i samfundet. 

Dernæst bruges translationsmodellen til at opnå en forståelse af DNA-registrets 

historie. Denne progression i afhandlingen uddybes herunder.   

Det første kapitel udvikler en aktør-netværk-teoretisk tilgang til studier af 

overvågning, som den kalder en oligoptisk attitude.  Denne attitude er karakteriseret 

ved en bestemt forståelse af overvågning og overvågningssamfundet, samt hvordan vi 
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bør studere og skrive om disse emner. Attituden danner grundlaget for afhandlingens 

teori og metode og står i kontrast til en attitude i kritisk overvågningsforskning, som 

karikeres som en panoptisk attitude.  

Det andet kapitel beskriver de to kvalitative undersøgelser, som er blevet brugt 

til at følge DNA-profilen i praksis og historisk, og hvordan disse metoder er formet af 

den oligoptiske attitude. Det ene studie er en etnografisk-inspireret undersøgelse, hvor 

der er foretaget interviews, observationer og dokumentanalyser med henblik på at 

forstå politiets praksis med DNA. Det andet er et avisartikelstudie, hvor avisartikler fra 

1990-2007 er indsamlet og kodet, og hvor der dertil er blevet indsamlet dokumenter og 

udskrifter fra Folketingets Retsudvalg med henblik på at forstå, hvordan politiets 

DNA-register og brug af DNA-profiler har udviklet sig historisk. 

Det tredje kapitel bruger oligoptikonets aspekter om det situerede og 

begrænsede blik til at analysere, hvad DNA-profiler er, og hvad politiet ser med dem. 

Kapitlet argumenterer, at politikredsene, Rigspolitiets DNA-sektion og Retsgenetisk 

Afdeling i fællesskab praktiserer DNA-profiler som genetiske fingeraftryk, hvilket 

tilbyder et begrænset men specifikt blik, der forbinder kriminelle og gerningssteder. 

Imidlertid er DNA-profilen ikke et genetisk fingeraftryk, idet den under særlige 

omstændigheder også kan praktiseres på to andre måder; som familierelation og 

etnicitet. Snarere er DNA-profilen en multipel entitet.  

Det fjerde kapitel anvender oligoptikonets aspekt om skrøbelighed som 

inspiration til at analysere det arbejde, der ligger til grund for DNA-registrets succes 

som overvågningsteknologi. Kapitlet beskriver, hvordan DNA-spor er et skrøbeligt 

materiale, der trues af at blive forstyrret af naturens sollys og fugt, miljøets kemikalier 

og andre menneskers DNA. Dertil trues blikket af politiets ofte manglende ressourcer 

til at finde DNA-spor. Videre beskriver kapitlet et omfattende arbejde med at holde 

DNA adskilt, rense DNA-spor, samt dokumentere og kontrollere alt og alle der har 

været i kontakt med DNA-prøverne. Dette arbejde er nødvendigt for at minimere 

forstyrrelserne i blikket på DNA-sektionen og skabe tillid til de hits som DNA-

registret skaber.   
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Det femte kapitel foretager en nærmere undersøgelse af, hvad politiet er i stand 

til at bruge DNA-profiler til i efterforskningsarbejde. Kapitlet udvikler begrebet 

impulser, som et bidrag til en oligoptisk overvågningsforståelse. Med impuls-begrebet 

sætter kapitlet fokus på kraftige udskiftninger og tilførsler af aktører, der gør det 

muligt midlertidigt at se hurtigere, mere og anderledes med overvågningsteknologier. 

Dette demonstreres med DNA-profilen, som i eksempelvis sager med terror eller drab 

og voldtægt på børn tages i anvendelse på alternative måder. Disse 

netværksforandringer inkluderer udskiftninger og tilførsler af aktører i hele den kæde 

af aktører, som indsamler, analyserer, sammenligner og efterforsker med DNA. 

Resultatet af disse netværksforandringer er, at DNA-profilen får andre roller i 

efterforskningsarbejdet. Det bliver blandt andet muligt at ’spejle gerningssteder’ med 

DNA, foretage DNA-massescreeninger i efterforskningsarbejde og arbejde ud fra 

familial searches i DNA-registret.  

Det sjette kapitel analyserer sagen om ”Amagermanden” – en kendt dansk 

serieforbryder – og tilbyder en sidste nuancering af oligoptisk tænkning, som bliver 

vist med casen: at oligoptika er og skaber events. Oligoptika er events eller 

begivenheder, fordi de er en bedrift. De er summen af mange aktørers samarbejde. 

Dertil skaber de events i den forstand, at oligoptika ikke bare er ”optiske”, passivt 

seende. I stedet skaber de nye sammenhænge, nye problemer, nye entiteter eller 

lignende, som overrasker og animerer andre til handling. Kapitlet beskriver således, 

hvordan DNA-registret er lavet, ikke til at se, men til at lede efter og skabe 

mistænkelige forbindelser i form af hits, som animerer andre til at handle.    

Ved det syvende kapitel sker der et skifte i afhandlingen fra fokus på praksis til 

historie. Med dette skifte bliver begrebet surveillance creep relevant, fordi det ofte 

anvendes i studier af overvågning om en central dynamik, hvormed 

overvågningsteknologier udvikler sig i samfundet. Kapitlet foretager en grundig 

undersøgelse af brugen af begrebet surveillance creep i 79 tekster om overvågning 

baseret på grounded theory. Kapitlet viser, at begrebet bruges på mange forskellige 

måder i studier af overvågning, at det mangler et teoretisk fundament, og at der er en 

mangel på teoretiske diskussioner herom. Et udgangspunkt for at følge og analysere 

surveillance creep introduceres derfor med ANTs translationsmodel.  
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Det ottende kapitel bruger translationsmodellen til at følge forandringen af 

DNA-profilen fra en efterforskningsteknologi til en overvågningsteknologi med 

oprettelsen af Rigspolitiets DNA-register i 2000. Kapitlet følger den politiske kamp og 

de begivenheder, der er med til at definere registrets udformning. Historien viser, 

hvordan DNA-registret i flere år fanges i en delvis eksistens på grund af politisk 

uenighed om, hvorvidt ikkedømte bør registreres eller ej, og hvordan denne status quo 

brydes, idet en pige bliver dræbt i en stærkt mediedækket sag, der forandrer politiske 

interesser og tvinger politikerne til at nå til enighed. DNA-registret går fra delvist til 

fuldt ud eksisterende, men i processen bliver de ikkedømte fanget i en gråzone imellem 

skyld og uskyld. De betragtes af domstolene som uskyldige, men de registreres side 

om side i DNA-registret med de skyldige.  

Det niende og sidste kapitel fortsætter historien om DNA-registret med 

udgangspunkt i translationsmodellen, idet den analyserer en vigtig udvidelse af DNA-

registret i 2005. Kapitlet viser et surveillance creep, som opstår umiddelbart efter 

DNA-registret bliver oprettet i 2000, hvor danske politikredse, ansporet af en 

teknologisk udvikling, begynder at indsamle og registrere DNA i andre sager end dem, 

DNA-registret var beregnet til. Dette surveillance creep bliver efterfølgende en aktør i 

udvidelsen af DNA-registret. På baggrund af denne analyse argumenterer kapitlet for, 

at surveillance creep både kan forstås som netværk og som aktør i overvågningens 

spredning i samfundet. 

Som afslutning på afhandlingen foretages en konklusion, der laver et 

sammendrag af afhandlingens bidrag til forståelsen af DNA i dansk politiarbejde og til 

studier af overvågning. Dertil diskuteres afhandlingens politiske implikationer. Her 

påpeges det, at den oligoptiske attitude involverer en bestemt teoretisk politik, der er 

trænet mod det empiriske frem for det abstrakte og at afhandlingens analyser kan læses 

som et bidrag til verserende diskussioner om det danske DNA-register.      
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ENGLISH SUMMARY  

DNA and Surveillance: 

ANT studies of DNA profiling in Danish Police Work 

 

Over the past decade, DNA profiling has become an integral part of Danish police 

work. During this period the National Police DNA Database has grown exponentially 

from containing approximately 3,000 to 100,000 DNA profiles from suspects in 

criminal cases. However, a majority of the Danish population as well as several 

politicians hold that this is not enough and that all Danes should be registered in the 

police’s DNA database. This has sparked a serious but polarized debate on the size of 

the DNA database. Unfortunately, the general understanding of how the police use 

DNA profiles and how this use has evolved historically remains weak, which 

undermines the foundation for this discussion. 

The purpose of the thesis is twofold. Firstly, the purpose is to contribute to an 

understanding of how Danish police uses DNA profiles in practice and how this use 

has evolved. Secondly, the purpose is to contribute to an actor-network theory (ANT) 

approach to surveillance studies. The thesis connects theses purposes through the 

assertion that the systematic collection, recording and comparison of DNA profiles by 

the police is a form of biometric surveillance. It conducts ANT analyses of the 

practices and history hereof based on an ethnographic-inspired field study and an 

extensive newspaper article study. 

The thesis consists of nine chapters. The first two chapters introduce the basic 

theoretical understanding, approach and method of the thesis. This is followed by four 

chapters, which use and develop the ANT concept oligopticon in analyses of Danish 

police work with DNA profiles. In the last three chapters the thesis changes focus from 

practice to history. It begins by examining the use of the term surveillance creep in 

surveillance studies and introduces the model of translation as a resource for studying 

how surveillance spreads in society. Next, the model of translation is used to obtain an 

understanding of the history of the National Police DNA Database. This progression in 

the thesis is elaborated below. 
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The first chapter develops an ANT approach to studies of surveillance, which it 

names an oligoptic attitude. This attitude is characterized by a particular understanding 

of surveillance and the surveillance society, and how we should study and write about 

these topics. This attitude forms the basis for the thesis’ theory and methods. 

The second chapter describes the two qualitative studies that have been used to 

study DNA profiling in practice and historically and how the methods are shaped by 

the oligoptic attitude. The first qualitative study is inspired by ethnographic methods as 

it uses interviews, participant observation and document analysis in order to 

understand the police practice of DNA. The second is a historical study based on a 

systematic collection and coding of newspaper articles from 1990-2007 and the 

collection of other important historical documents.    

The third chapter uses the oligopticon in concert with Annemarie Mol’s (2002) 

idea of ontological multiplicity in order to analyze what Danish police is capable of 

seeing with DNA profiles. The chapter argues that the police ordinarily practice or 

enact DNA profiles as ‘genetic fingerprints’ i.e. as more or less identical numbers. 

However, DNA profiles are not simply genetic fingerprints as they are also used in two 

other ways. Under special circumstances the police also manipulate DNA profiles as 

information on family relations and ethnicity. Thus, the DNA profile can be said to be 

ontologically multiple.  

The fourth chapter uses another aspect of the oligopticon – its fragility – as 

inspiration to analyze the work that is required in order to make the DNA database 

work as a surveillance technology. The chapter describes how the DNA in biological 

traces is a fragile material, which is in danger of being disturbed and degraded by 

natural sunlight, moisture and environmental chemicals, or being mixed with other 

sources of human DNA. Furthermore, the police often lack the resources to find DNA 

traces. These influences threaten the gaze via the DNA database. Thus extensive 

measures are taken to keep DNA separated, clean DNA traces, and we see a thorough 

control of processes and people who come in contact with DNA samples. This work is 

necessary in order to minimize the disturbance of DNA profiles and create confidence 

in the hits that the DNA database creates. 
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The fifth chapter does a closer examination of how the police are able to use 

DNA profiles under special circumstances. The chapter develops a concept of 

impulses, as a contribution to an oligoptic understanding of surveillance. The concept 

of impulses focuses our attention on intense situations where actors are added or 

substituted, which makes it temporarily possible to see something faster and differently 

with surveillance technologies. This is demonstrated by analyzing cases where 

children are raped or murdered. In these cases the network around DNA profiling is 

reconfigured, which changes how DNA profiles are collected, analyzed, compared and 

investigated.  

The sixth chapter analyzes the case of "the man from Amager" - a well-known 

Danish serial rapist and killer - and offers a last nuance to the oligoptic understanding 

of surveillance: that oligoptica can be understood as events. Oligoptica are events 

because they are only able to see something if a plethora of heterogeneous actors act 

together. Furthermore oligoptica create events in the sense that they are not just 

observing things passively. Instead, they create new contexts, new problems, new 

entities etc. that surprise and animate people. The chapter thus describes how the DNA 

database creates the man from Amager by connecting DNA from three different 

criminal acts that were spread out over 20 years and follows as investigators take up 

the task of identifying this unknown criminal and connect him to other unsolved 

crimes.       

In the seventh chapter, we see a shift in the thesis from a focus on practice to 

history. With this shift the concept of surveillance creep becomes relevant because it is 

often used in studies of surveillance as a central dynamic with which surveillance 

technologies diffuse and evolve in society. It is, however, unclear what is meant by 

this concept. Thus the chapter carries out a thorough examination of the use of the term 

surveillance creep in 79 texts on surveillance based on grounded theory. The chapter 

shows that the term is used in many different ways in studies of surveillance, and that 

there is a lack of theoretical discussions thereof. Following this conclusion the chapter 

suggests ANT’s model of translation as a fruitful approach to studying the spread of 

surveillance, including surveillance creep.  
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The eighth chapter uses the model of translation to follow the creation of the 

National Police DNA Database in 2000. The chapter follows the political struggle and 

the actors and events that translate the database from ideas to material reality. The 

analysis shows that for years, the database is trapped in a partial existence because of 

political disagreement between the parties in the Danish government on whether not 

non-convicted should be registered or not. Finally the status quo is broken when a 

young girl is killed in a media covered case that changes the political interests and 

pushes the parties in the Danish government to reach an agreement. The database goes 

from partially to fully existent, but in the process the non-convicted are trapped in a 

gray area between being guilty and being innocent. They are regarded by the courts as 

innocent, but the recorded side by side in DNA database with those that are convicted.   

The ninth and final chapter continues the story of the DNA database based on 

the translation model by analyzing an important expansion of the database in 2005. 

The chapter describes a surveillance creep, which occurs immediately after the DNA 

database is created in 2000 when the Danish police, spurred by technological 

developments, begin to gather and record DNA profiles in cases other than those DNA 

database was originally intended for. This surveillance creep subsequently becomes an 

actor in the expansion of the DNA database. Based on this analysis, the chapter argues 

that surveillance creep can be understood both as a network and as an actor in the 

spread of surveillance in society. 

Finally, the thesis summarizes its conclusions and discusses the political 

implications of the thesis. It is suggested that the oligoptic attitude involves a different 

kind of theoretical politics, which dissolves the surveillance society as a context for 

understanding surveillance and that the thesis’ analyses can be read as contributions to 

ongoing discussions about the Danish DNA database. 

 


