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Som det nok er gået op for de fleste, indebærer det at gå på universitetet, at der ikke 

eksisterer samme grad af overvågning og kontrol, som man er blevet mødt med i sit 

tidligere uddannelsesliv. Her er (for det meste) ingen krav om fremmøde, endsige års-

karakterer. Så længe man består sine eksaminer, er der ingen, der blander sig i dit liv. 

Skulle man komme et par semestre bagud, er der heller ingen umiddelbar konsekvens. 

Dette stiller på den anden side større krav til den enkelte. Ikke mindst burde dette 

have sammenhæng med, hvilken indstilling man har til læringsbegrebet.

Derfor er det utroligt, hvorledes man ved hver eneste forelæsning kan observere folk, som begyn-

der at trippe og lukke deres computere ned, når klokken er to minutter i ”fri”. Herudover kan der 

kan altid høres dybe suk, hvis pausen ”kun” bliver på 13 minutter i stedet for det normale kvarter. 

Alt andet lige ville man forvente, at folk er til stede for at lære, og man derfor burde være glad for, 

at underviseren vil bruge lidt ekstra tid på at sørge for, at man når dét, man skal.

Desuden er det beskæmmende, hvor ofte spørgsmålet ”Hvad skal vi kunne til eksamen?” dukker 

op. Man burde efterhånden være nået til et sted i éns liv, hvor man, ikke mindst set i lyset af 

tidligere nævnte manglende krav om fremmøde, ikke bare kommer for at finde ud af ”hvad man 

skal kunne til eksamen”. Dette skal også sammenholdes med det faktum, at man formentligt har 

valgt et studie ud fra en form for interesse. Dette bliver tillagt alt for stort fokus hos såvel studer-

ende som undervisere. Set i det lys kan man godt nogle gange sidde med en fornemmelse af, at 

eksamen bliver tillagt lidt for stort fokus fra alle sider.

Dette er skrevet med det faktum in mente, at emnet kan vurderes ud fra en diskussion omhand-

lende mål og midler. Der er selvfølgelig folk, der ikke har undervisningen som et mål i sig selv, 

men derimod som et middel til at nå et mål senere i livet, hvilket eksempelvis kunne være et 

specifikt job.

Velvidende at man ikke skal kaste med ild, når man selv bor i iglo, skal dette ikke ses som under-

tegnedes forsøg på at vaske hænder, eftersom jeg personligt også har sukket utallige gange over 

en forkortet pause eller klappet computerskærmen ned med et par minutter tilbage af forelæsnin-

gen. Desuden er det sket mere end en gang, at jeg har siddet søndag eftermiddag og valgt ikke at 

læse til mandag, eftersom ”det jo bare er en ugeeksamen, og hvis jeg får brug for den her teori, 

kan jeg jo bare læse den, når jeg har fået opgaven udleveret”. Men derfor kan man alligevel godt 

diskutere, hvorvidt det er den rigtige måde at gribe tingene an på.

Så længe man bibeholder et system, der er bygget op omkring karakterer, er der ikke de store 

chancer for, at hverken de studerendes indstilling eller systemet bliver ændret – men derfor kan 

man jo altid overveje, hvilke initiativer, der kan søsættes for at skabe bedre rammer for en ud-

dannelse som vores. Specielt om fokus ikke i højere grad bør være på de læringsprocesser, der er 

væsentlige i forhold til at skabe sig selv en god karakter, fordi man ved, hvad eksamensopgaven 

skal bestå af, i stedet for et fokus på, hvordan man eksempelvis bygger en opgave op.

Leder

Sebastian Juel Frandsen
20061586@ps.au.dk

IFSK Is Not Watching You
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Udfordringsstafetten

Kære Lars,

Thailand har været lammet i store protester 

og Bulgarien har fået indefrosset EU-midler, 

fordi landet ikke har gjort nok ved korrup-

tionen. Jeg ved der er vokset en litteratur 

frem om korruption i de sidste 10 år, men er 

der nogen pejlemærker i litteraturen om hvor 

skadelig korruption egentligt er, og er nogen 

mere korrupte af kultur end andre?  

Med venlig hilsen

Thomas Pedersen

I årets første udgave af udfordringsstafetten stiller Thomas Pedersen spørgsmål til 

Lars Johannsen. Thomas spørger ind til, hvor skadelig korruption egentlig er, og om 

nogen kulturer kan beskrives som mere korrupte end andre.

vs.

Udfordreren Den udfordrede

Kære Thomas

Tak for spørgsmålet. Det er helt rigtigt 
at studiet af korruption har været et poli-
tologisk vækstområde i de sidste 10 år. 
Det ser jeg umiddelbart tre årsager til. 
For det første at internationale donorer 
har sat korruption på dagsordenen som 
et udviklingsproblem. For det andet har 
forskningen i demokrati og demokratiser-
ing ’opdaget’ problemet, og endelig er der 
kommet flere data til rådighed, eksempel-
vis Transparency Internationals målinger. 
Selvom debatten er af nyere dato, er der 
allerede nogle pejlemærker.

Der skal i udgangspunktet skelnes mel-
lem flere former for korruption. Her er den 
mest anvendte skelnen mellem grand og 
petty korruption, hvor den første når de 
højeste politisk og økonomiske niveauer 
i et samfund, mens petty korruption kan 
oversættes med dag-til-dag korruption, 
som er den man møder, når politiet op-
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Der er ved at danne 
sig et overvejende 
konsensus om at kor-
ruption ødelægger 
den økonomiske ud-
vikling og undermi-
nerer demokratiet.

kræver ekstra ’færdselsbøder’, under-
viseren vil have betaling for en karakter 
eller sagsbehandleren skal have en kuvert 
for at sørge for, at sagen falder ud til ens 
fordel. Andre skel kunne være i forhold 
til hvor i policy processen korruptionen 
findes. Retter den sig eksempelvis mod 
formuleringen og vedtagelsen af love, 
eller ligger den i udøvelsen af skøn inden 
for lovens rammer? Enkelte forskere skel-
ner derfor i deres arbejde mellem politisk 
og administrativ korruption. Desværre giv-
er de målinger, som Transparency Interna-
tional gennemfører, ikke mulighed for at 
foretage sådanne sondringer, og generelt 
har feltet stadig en stor måle- og metode-
diskussion foran sig. 

Hvordan man skelner mellem forskellige 
former for korruption er ikke ligegyldigt. 
Det bestemmer nemlig rammerne for, 
hvilke årsager og kon-
sekvenser man får øje på. 
Der er ved at danne sig et 
overvejende konsensus 
om at korruption ødelæg-
ger den økonomiske ud-
vikling og underminerer 
demokratiet. Kvantitative 
studier og ’data-mining’ 
viser at langsigtet øko-
nomisk vækst mindskes. 
Samtidig vender petty kor-
ruptionen ’den tunge ende 
nedad’, dvs. beskatter de 
fattige i relativt større om-
fang. Det er netop sådanne omkostninger, 
der ofte er indgangsvinklen for eksempel-
vis bistandsdonorer. 

Det synes også klart, at korruption står i 
modsætning til demokrati både som ide 
og styreform. Når politiske beslutninger 
kan ændres både ex ante og ex post ved 
eksempelvis bestikkelse, er demokratiet 
reelt sat ud af kraft. Samtidig viser opin-
ionsundersøgelser en stærk sammenhæng 
mellem korruption og mistillid til regering 
og det politiske system. Spørgsmål om 

demokratisk konsolidering ligger derfor 
snublende nær, og det er jo en kendt sag 
hvordan den omsiggribende korruption 
har medvirket til at destabilisere netop 
Thailand i de sidste år. At der her, som alle 
andre steder, er andre aktører, der søger 
at udnytte den generelle mistillid til egen 
fordel, er en helt anden historie. Bekæm-
pelse af korruption og løftet om ’at rense 
ud’, står jo ofte blandt de grunde vi hører 
om, når der sker politiske omvæltninger 
eller militæret griber magten.

Men al korruption behøver ikke være 
skadelig til alle tider. Taknemmelighed-
spenge, eksempelvis en lille lukket kuvert 
til lægen som tak for hjælpen, kan være 
med til at fastholde en, om end begræn-
set, service. Sat på spidsen kan det i 
visse tilfælde siges, at der kun er en of-
fentlig service fordi korruptionen udgør 

en art brugerbetaling. 
Det har så naturligvis 
nogle fordelingsmæssige 
konsekvenser, ligesom 
det kun er korruption 
såfremt lægen betinger 
eller bestemmer omfan-
get af sin ellers gratis 
service ud fra overvej-
elser om, hvem der kan 
og vil betale. Et eksempel 
i den boldgade er den 
nuværende lettiske præ-
sident, Valdis Zatlers, der 
har indrømmet at mod-

tage taknemmelighedspenge i sit virke 
som kirurg ved det ortopædiske hospital i 
Riga. En senere undersøgelse udført af det 
lettiske Anti-Korruptions Agentur (KNAB) 
blandt 400 af Zatlers tidligere patien-
ter fandt ikke bevis for, at Zatlers havde 
krævet penge for operationerne, men han 
havde glemt at opgive pengene til skatte-
væsenet. 

Problemet med den ’lille korruption’ er, at 
selvom den på kort sigt i særlige tilfælde 
kan fastholde en vis offentlige service, så 
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Hvor skadelig er korruption egentligt?

en del af kulturen. Netop spørgsmålet 
om, hvorvidt nogle kulturer er mere kor-
rupte end andre, har tiltrukket sig stor 
opmærksomhed. Traditionelle tilgange til 
korruptionsbekæmpelse tager udgangs-
punkt i instrumentelle virkemidler. Man 
ser korruption som individuelle rationelle 
handlinger, og så drejer det sig blot om 
at ændre på incitamenterne og mulighed-
erne, hvis korruptionen skal bekæmpes. 
Hvis en embedsmand bliver korrupt fordi 
lønnen i forhold til andre sektorer er lav, 
kan en lønforhøjelse afhjælpe problemet, 
idet omkostningen ved at blive opdaget, 
dvs. fyret og miste sin indtægt, bliver for 
stor. Flere lande har i lighed med Letland 
oprettet anti-korruptions agenturer. Det 
skal øge sandsynligheden for at opdage 
korrupte handlinger. Litteraturen peger 
også på, at mindskes skønnet i adminis-
trationen og åbnes økonomien, så reduce-
res mulighederne for korruption. Hvis im-
portrestriktioner eksempelvis afskaffes, er 
der jo ingen grund til at bestikke tolderen. 

Alligevel er der en del som forbliver 
uforklaret. Bulgarien har jo for eksem-
pel måttet åbne sin økonomi. Det er en 
del af EU-grundlaget. Bulgarien er også 
et demokrati med en fri presse, hvorfor 
gennemsigtigheden er høj og den of-
fentlige kontrol stor. Desuagtet er kor-

ruption et stort problem. I det omfang de 
rationelle forklaringer ikke rækker, peger 
det på, at vi må medtænke den socialiser-
ing, der sker inden for en administration. 
Derfor kan der være stort behov for ad-
ministrative reformer, der tager sigte på at 
ændre den administrative kultur. 
 
Vi skal nok være varsomme med at ud-
nævne specielle kulturer som særligt kor-
rupte. Selvom Danmark traditionelt regnes 
for at være blandt de mindst korrupte 
lande i verden, så har vi også i de senere 
år haft en række sager. Her behøver jeg 
vel ikke nævne Olie-for-mad skandalen, 
hvor danske virksomheder også deltog 
aktivt. Problemerne i forhold til vores 
ulandsbistand er også velkendte. Selv på 
den folkeskole, mine børn går på, findes 
der korruption. Den anekdote vil jeg gerne 
slutte med. Sidste efterår havde skolen et 
flygtningeprojekt. Hele skolen var inddelt 
i forskellige flygtningelejre. Teltlejre på 
sportspladsen. En ’FN’-organisation skulle 
sørge for tildeling af madrationer. De blev 
holdt knappe, for det øgede realismen. 
Min ældste dreng, der går i 5. klasse, var 
derfor konstant sulten. Nu ville tilfældet, 
at den dreng fra 7. klasse, som stod for 
tildelingen af mad, svømmer sammen med 
min dreng, og han stillede derfor i udsigt, 
at hvis min knægt tog flødeboller med til 
svømning, ville klassen få tildelt en større 
ration den følgende dag. Det er et klart 
eksempel på korruption. 

Jeg har ved en senere lejlighed talt med 7. 
klassesdrengen om episoden, og det vid-
ner både om hans vid, hurtighed og måske 
fordomme, at han straks svarede: ”Jamen, 
jeg var jo den russiske repræsentant i FN, 
og det skulle jo være realistisk!”



Læs videre i månedens tema om    
kontrol og overvågning...

... og husk, at vi holder øje med jer!

OVERVÅGNING
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Statsovervågningen er kommet til Danmark!

Både den liberale tænketank Cepos og dens modstykke, centrum-venstre tænket-

anken, Cevea, mener, at Danmark er på vej i den gale retning – direkte mod øget 

statsovervågning og misbrug af informationer.

Siden d. 11. september 2001 har vi i Danmark 

fået en del lovgivning, der underminerer de 

gældende retsprincipper. Det er især sket ved 

terrorpakken, der har givet politiet beføjels-

er, som de hidtil ikke havde til rådighed.

”Terrorpakkerne har bl.a. medførte en gan-

ske bred og ukonkret definition af terrorisme, 

og en kraftig udvidelse af medvirkensbegre-

bet. Også mulighederne for overvågning, 

ransagninger, registreringer og indgreb i 

meddelelseshemmeligheden er blevet udvi-

det. ” Jacob Mchangama, Cepos’ chefjurist

Udviklingen bekymrer også Cevea, som hen-

viser til den uafhængige organisation, Privacy 

International, der i deres seneste opgørelse 

kategoriserer Danmark som et ”udstrakt 

overvågningssamfund”. Direktør for Cevea, 

Jens Jonatan Steen, mener især, at den of-

fentlige debat, bl.a. om lagring af emails og 

telefonsamtaler, simpelthen mangler. Uddy-

bende siger han, ”Jeg tror således, at flertal-

let af danskerne er helt uvidende om, hvad 

der foregår, og om, hvorfor det foregår”.

Både Cevea og Cepos mener, at der skal være 

lighed for loven, og der skal være mulighed 

for at blive stillet for en dommer. Det er der-

for helt utilstedeligt, at staten fortsætter ud 

af den samme gale vej. Cepos’ chefjurist, 

Jacob Mchangama, udtaler i den forbindelse: 

”At beskytte mod terror er således et legit-

imt formål, men terrorbekæmpelse skal altid 

holdes inden for retsstatens rammer, hvis 

man ved at bekæmpe terrorisme samtidig vil 

kæmpe for og sikre den frihed, vi kender og 

værdsætter i den frie verden.” 

Cepos er især forargede over Per Stig Møllers 

udtalelser om, at terror kræver et nyt retssys-

tem: ”Juristerne kan jo heller ikke bare holde 

fast i, at manden skal være død, eller byen 

skal være sprængt, før vi kan beskæftige 

os med det” Sådant et hensyn ville være et 

brud med retten til en offentlig og retfærdig 

rettergang og princippet om, at man er us-

kyldig, indtil det modsatte er bevist. ”Frihed-

srettighederne er således hverken forældede 

eller et problem i forhold til terror. At de 

betegnes som et problem af magtudøvende 

politikere, beviser, at de tjener deres formål 

og har deres berettigelse”, mener Cepos.

At statsmagten også er gået for langt ved 

tryghedspakken i sidste finanslov, en pakke 

med endnu flere bevillinger til overvågning, 

mener Ceveas direktør Jens Jonatan Steen i 

høj grad:

”Den såkaldte “tryghedspakke” var et andet 

eksempel på politiske tiltag, 

som vi aldrig har haft nogen 

politisk diskussion omkring. 

Men hvem giver den tryghed 

for - staten eller borgerne?” 

Tema: Statsovervågning

Julian Sejr
20063872@ps.au.dk

For en gangs skyld kan 

Cepos og Cevea  finde et 

emne, hvor de nærmest 

mener det samme.
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Du tror måske, at du lever en temmelig anonym tilværelse, når du til daglig går rundt 

i byen og på universitetet. Men virkeligheden er en anden. Vores handlinger bliver 

nemlig gang på gang registreret, selvom vi ikke tænker over det. 

Hver gang du modtager en besked på tele-

fonen, åbner internettet for at tjekke nyhed-

erne på Politiken eller sætter chippen i dan-

kortmaskinen, når du handler ind i Netto, 

afsætter du digitale fodspor, som bliver gemt 

i flere måneder eller ligefrem år i store data-

baser. Faktisk kan man ved hjælp af alle disse 

spor tegne et ganske præcist kort over, hvor 

vi er, hvem vi er sammen med, hvad vi laver, 

og hvornår vi gør det. Kanden kaster her et 

blik på de spor, du sætter dig i din dagligdag.

Mobiltelefoni

Går du rundt med en mobiltelefon, som er 

tændt, bliver det til en hver tid registreret 

hvilken antenne, du er i kontakt med. Det 

betyder, at din gang rundt i landet, kan be-

stemmes meget præcist. Sender du derud-

over SMS’er eller ringer, bliver afsender- og 

modtageroplysninger også gemt i mindst ét 

år af dit telefonselskab. Det vil altså sige, 

at man kan gå et år tilbage og se hvem, du 

har ringet til hvornår og hvor, du har været 

henne, da du ringede. Disse oplysninger 

blev blandt andet benyttet i forbindelse med 

retssagen mod Kurt Thorsen, hvis alibi faldt 

til jorden med et brag, da mobiltelefondata 

blev bragt frem i retssagen. 

Dankort

Mønter og sedler er 

dejligt anonyme, 

men når det kom-

mer til dankortet er 

det en helt anden sag. Hver gang du sætter 

kortet i kantinens dankortautomat og betaler 

5,50 for en kop kaffe, bliver dette registreret 

i din bank. 

Studiekort

Med studiekortet er instituttets bygninger 

åbne døgnet rundt. Men hver gang kortet 

bliver brugt, registreres dette hos betjentene, 

der holder til i jurabygningen. Herfra kan de 

følge med i hvem, der går ind 

i hvilke bygninger, hvornår 

– og også hvem, der 

forsøger at få adgang 

til steder, hvor de 

ikke kan komme ind. 

Dette bliver blandt 

andet brugt, hvis 

der har været tyveri, 

og betjentene derfor 

er interesserede i, om 

folk, der har været i bygn-

ingen, har hørt eller set noget 

mistænkeligt. Oplysningerne om dig bliver 

gemt på betjentenes netværk, indtil du bliver 

færdig på studiet og dermed bliver slettet 

som studerende. 

Internetforbrug

Når du går på nettet, er din internetudby-

der forpligtet til at gemme information om, 

hvornår du går på nettet, og hvilke hjemme-

sider du besøger. Når vi går på nettet gen-

Tema: Overvågning i hverdagen

Bolette Danckert
20073223@ps.au.dk

Et liv i registreringens tegn
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nem AUWLAN, kan PC-vagten altså i princip-

pet sidde og følge med i, hvilke hjemmesider 

du besøger og hvor mange 2. semesterstu-

derende, som 

spiller Pac-Man 

eller læser nyhed-

erne i løbet af en 

makrofore læs -

ning. PC-vagten 

oplyser dog, at de 

ikke sidder og føl-

ger med i, hvilke 

hjemmesider der 

bliver besøgt, 

med mindre en 

bruger belaster nettet så meget, at det er til 

gene for andre. 

Sygesikrings-kort

Også hos lægen bliver vi registrerede. Dette 

betyder, at alle vores lidelser, recepter og an-

dre henvendelser til sundhedssystemet bliver 

gemt. Dette er naturligvis smart, når lægen 

eller sygeplejersken skal kigge på, hvad vi 

tidligere har fejlet. 

Lånerkort til biblioteket

Går du på biblioteket og låner bøger, bliver 

dette også registreret. Din bibliotekar kan 

altså gå flere år tilbage i tiden og se, hvad du 

har haft en særlig interesse eller lidenskab 

for tidligere. 

Kameraer

Hertil kommer en mængde 

kameraer. Der må ifølge lov-

givning ikke være overvåg-

ning på offentlige steder, men 

mange private banker, tanksta-

tioner, butikker, museer og også 

på universitetet samt mange andre steder, 

hænger overvågningskameraerne tæt. Dels 

kan de bruges til opklaring af eventuelle for

brydelser, men vigtigst af alt har de en meget 

central præventiv effekt. 

Alt i alt

Så registreringen af din væren og gøren er 

altså meget omfattende. Plottes alle oven-

nævnte oplysninger ind i et kort, er det mu-

ligt meget præcist gennem alle disse regis-

treringer at redegøre for, hvad du laver og 

ikke laver, hvor du er og ikke er, og hvem du 

er sammen med i løbet af en dag. Meget af al 

denne registrering er praktisk og nødvendig, 

og der er skrappe regler, som skal forhindre 

misbrug af informationen. 

Ikke desto mindre kan denne omfattende 

registrering og overvågning til tider føles let-

tere klaustrofobisk. Som et net man er fanget 

i, hvor der ikke er plads til at springe ud af 

rutinerne og normerne for, hvad man gør 

og ikke gør – i hvert fald ikke uden det 

bliver opdaget og registreret diverse 

steder.
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Læsesalen
Tema: Læsesalslommefilosofi

Sebastian Juel Frandsen
20061586@ps.au.dk

- en Foucaultsk selvdisciplineringsmekanisme? 

Kan læsesalen ses som en form for et panoptikon, hvor man aldrig rigtig ved i hvor høj 

grad man bliver overvåget, og derfor hele tiden føler det nødvendigt at være flittig for 

ikke at komme til at se skidt ud i de andres øjne?

Hele idéen om selvdisciplineringen bygger 

på Jeremy Benthams ”Panoptikon”, som er et 

fængsel, der er indrettet således, at en en-

kelt fangevogter i centrum kan overvåge alle 

fangerne, uden at fangerne ved, hvornår de 

bliver overvåget. De indsatte skulle således 

indrette deres adfærd, efter at der hele tiden 

er mulighed for, at de bliver overvåget, 

hvilket medfører, at de med 

Foucaults ord ”bliver fanget 

i en magtsituation, som det 

selv er bærer af”. Således 

medfører frygten for denne 

panoptiske overvågning, at 

individet disciplinerer sig 

selv og således sørger for, at 

der hele tiden er orden i eget 

hus. Dette kan overføres til 

læsesalen, hvor der dog ikke 

kun eksisterer en enkelt fan-

gevogter, men derimod alle 

de øvrige tilstedeværende, som vil 

sørge for, at man ikke bruger tiden 

på alt muligt ufornuftigt.

Ikke mindst må det betegnes som afgørende 

funktion, at man sørger for, at man person-

ligt ikke har så mange andre muligheder 

end at læse pensum, når man placerer sig 

på læsesalen. Den panoptiske overvågning 

sørger nemlig for, at magtudøvelsen sker via 

mekanismer, som skaber selvdisciplin, og 

således kommer magtudøvelsen ikke udefra, 

men er til stede på en mere 

subtil måde for at øge effek-

tiviteten. Man sørger med 

andre ord for at holde hånd 

i hanke med sig selv og ikke 

mindst sin læsning. Det er 

altså i lige så høj grad ens 

egen selvdisciplinering, der 

opretholder læseniveauet, 

som det er frygten for over-

vågningen fra de øvrige 

medstuderende.

Disse disciplineringsmekanismer 

kan ifølge Foucault bruges til at 

opnå nogle givne målsætninger, 

hvilket i dette konkrete tilfælde 

sandsynligvis må betegnes som at 

få læst pensum til den følgende 

forelæsning eller holdtime, efter-

som det må formodes at det er med dette 

mål for øje, at man træder ind på læsesalen.

P.S. Undertegnede har personligt aldrig brugt 

læsesalen, endsige helt forstået Foucault, 

men det kan måske være derfor læsesalen 

ikke har været taget i brug. Eller også handler 

det bare om, at jeg vil have lov til at over-

springshandle i fred. 

Den franske socio-

log Michel Foucaults 

tanker om Panoptikon 

går igen på læsesalen 

Det panoptisk 

opbyggede fængsel, 

hvor man aldrig 

kunne sige sig fri 

for muligheden for 

overvågning



Vi har åbent 
fra kl. 12-13

find også Pb På
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Vi lever allerede i et overvågningssamfund og har gjort det i lang tid, da vores sam-

fund formentligt ikke ville fungere uden betydelig systematisk overvågning. Det men-

er Anders Albrechtslund fra Aalborg Universitet. Men ønsker vi et overvågningssam-

fund, selv hvis overvågning måske ikke har betydelig virkning?

Albrechtslund beskriver, at overvågning eks-

empelvis er en nødvendighed i forhold til hos-

pitaler, skattekontorer og forvaltninger, hvor 

man må holde styr på mange oplysninger for 

at kunne give borgeren den bedst mulige be-

handling, beskytte borgerens rettigheder og 

opretholde lov og orden. Det er derfor Albre-

chtslunds påstand, at ”overvågning er en byg-

gesten i et moderne, demokratisk samfund”. 

Men frygten for et overvågnings-samfund er 

stadig væsentlig i debatten om eksempelvis 

opsættelse af flere overvågnings-kameraer, 

hvor de fleste danskere 

støtter overvågning på ud-

valgte offentlige steder, 

men ikke ønsker et over-

vågningssamfund, hvor 

borgernes privatliv syste-

matisk krænkes.

”Big Brother” og 

Panoptikon

Frygten for et overvågnings-

samfund er måske udsprun-

get af George Orwells ro-

man ”1984”. Denne bog har 

dannet grundlag for mange 

diskussioner om overvågn-

ingens mulige krænkelser 

af privatlivets fred og en frygt for, at man er 

på en glidebane på vej mod et gennemtræn-

gende overvågningssamfund.

Udover forståelsen fra ”1984” er overvågning 

i den akademiske debat ofte koblet sammen 

med magt, der opfattes som et instrument til 

disciplinering. Fra sociologiundervisningen 

vil mange nok huske Foucaults beskrivelse 

af Panoptisme, som er inspireret af Jeremy 

Benthams klassiske panoptikonbygning. Pan-

optikonbygningen er i udgangspunktet tænkt 

som et cirkelformet fængsel med et inspe-

ktørtårn i midten, hvorfra alle fængslets cel-

ler hele tiden er synlige. 

Foucault byggede videre på principperne bag 

Benthams panoptikon og beskrev en type af 

skjult udøvet magt, hvor ideen er, at samfun-

det gennem minimale magt-

midler kan disciplinere eller 

rettere selvdisciplinere indi-

vider bare ved, at individet 

er klar over, at det konstant 

kan kontrolleres. I Fou-

caults tanker opfattes over-

våg-ning altså som en mag-

trelation, hvor overvågeren 

kontrollerer den over-

vågede, hvilket stemmer 

overens med frygten for et 

”Big Brother” samfund. Men 

der kan også være en anden 

tolkning af magtrelationen, 

hvor det er den overvågede, 

der har magt i kraft af sin 

synlighed, eksempelvis gennem borgernes 

og mediernes muligheder for at få en vis ind-

sigt i kommunerne og ministeriernes arbejde 

og dermed kontrollere dem. Ud fra denne 

tankegang behøver overvågning ikke være et 

undertrykkende magtmiddel. 

At overvåge 
eller ikke at overvåge?

Tema: Virker overvågning?

Anne P. Knudsen
20053284@ps.au.dk 
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”Big Brother takes care of you”

På trods af frygten for et gennemtrængende 

overvågningssamfund støtter mange danske-

re tv-overvågning af offentlige rum, som 

netop kan opfattes som et disciplinerende 

magtmiddel, hvor myndigheder forsøger at 

disciplinere til overholdelse af loven. En un-

dersøgelse gennemført af 

Rambøll fra starten af 2009 

viste, at 53 % af danskerne 

ville give PET mulighed for 

at aflytte alle danskeres 

elektroniske kommunikation 

uden en dommerkendelse. 

Hvis man skal tro denne un-

dersøgelse, er mange dan-

skere villige til at give afkald 

på den retsbeskyttelse, der 

sikrer, at statsmagten ikke 

kan foretage indgreb i bor-

gernes meddelelseshemme-

lighed uden tilladelse fra en 

dommer, som både Grundloven og Retsplej-

eloven sikrer. 

Undersøgelsen kunne tyde på, at der blandt 

nogle danskere er sket en ændring fra ”Big 

Brother is watching you” til en forståelse af, 

at ”Big Brother takes care of you”, hvor man 

er villig til at blive overvåget til gengæld for 

øget sikkerhed, for ”så længe man ikke gør 

noget forkert, er det jo lige meget, om man 

bliver overvåget”. At denne opfattelse måske 

er udbredt gør dog ikke, at resultaterne fra 

Rambølls undersøgelse uden videre skal ac-

cepteres. Spørgsmålet var: ”Hvis det kan af-

sløre flere terrorister, skal Politiets Efterret-

ningstjeneste så have love til at overvåge alle 

danskeres elektroniske kommunikation uden 

retskendelse, hvilket ellers kræves i dag?”. 

I spørgsmålet ligger det implicit, at PET vil 

kunne afsløre flere terrorister, hvis de fik   

bedre mulighed for aflytning, men det er der 

jo ingen garanti for, hvorfor svarpersonerne 

muligvis tog stilling til spørgsmålet ud fra 

forkerte præmisser.

Lektor Peter Lauritsen, Forum for Over-

våg-ningsstudier ved Aarhus Universitet, 

siger dog, at andre undersøgelser støtter, 

at danskerne generelt er meget positive 

overfor overvågning, når det har en effekt. 

Spørgsmålet er så, om overvågning virkelig 

har en effekt. 

Overvågning som kriminalpræventivt mid-

del

Flere episoder har vist, 

at politiet i deres efter-

forskning kan få gavn af 

videooptagelser, men den 

kriminalpræventive effekt 

synes ikke at være entydig. 

I 2008 offentliggjorde 

Brottsförebyggande rådet 

- Det Kriminalpræventive 

Råds søsterorgan i Sverige 

– en undersøgelse, som 

viste, at effekten af opsæt-

ning af kameraer var vidt 

forskellig, alt efter hvor 

kameraerne blev sat op, og om der blev gjort 

andre samtidige til-tag, eksempelvis politipa-

truljering og bedre belysning. Undersøgelsen 

viste, at tv-overvågning havde størst effekt 

i forhold til mindskelse af kriminalitet på 

p-pladser, mens der ikke var en signifikant 

effekt i bycentre og i almennyttige boligom-

råder. Ifølge Anders Albrectslund ”passer det 

godt med de undersøgelser, vi har fra Eng-

land, som viser, at overvågning virker bedst 

overfor kriminalitet som hærværk og biltyv-

erier, mens det er mindre effektivt overfor 

personfarlig kriminalitet som vold”. 

På trods af at overvågning til tider frem-

sættes som et universalmiddel mod vold og 

uroligheder i nattelivet, så synes der ikke at 

være bevis for, at øget overvågning generelt 

vil skabe mindre kriminalitet. Overvågning 

kan nogle gange bruges i opklaring af lovo-

vertrædelser, men det er måske udmærket, 

at der stadig er nogle, der holder fast i, at 

et gennemtrængende overvågningssamfund 

måske ikke er at ønske.

“[...] der er blandt 
nogle danskere sket 
en ændring fra ‘Big 
Brother is watching 
you’ til en forståelse 
af, at ‘Big Brother 
takes care of you’.

f
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Det minder lidt om sild. Enten elsker man dem, eller også kan man ikke udstå dem. 

Enten synes man, at det er fuldstændigt tåbeligt, eller også sidder man klæbet til sit 

fjernsyn dag efter dag for at følge begivenhedernes gang. Det er et tidligt stadie af 

Paradise Hotel - uden påtvunget druk og hor. Og selvom det efterhånden har ti år på 

bagen, siger rygtet, at det stadig lever. Det er Big Brother! 

Som service til den gruppe, der ikke har sid-

det klistret foran skærmen, da det daværende 

TV Danmark sendte utallige sæsoner af det 

berygtede overvågningsshow, vil vi her lige 

kridte banen op: En gruppe mennesker, typ-

isk 10-16, isoleres fra omverdenen i et hus, 

der er udstyret med et kamera i hver en tæn-

kelig krog og overvåges 24 timer i døgnet i 

tre måneder. En gang imellem er der en, der 

stemmes hjem, og slutteligt har man en vin-

der, der bliver begavet med en masse penge, 

en bil, en rejse eller måske et hus. Simpelt, 

men uhyre effektivt: Siden 1999, hvor showet 

tog sin begyndelse i Hol-

land, er det blevet produ-

ceret i mere end 50 lande 

og har haft hele 6000 del-

tagere.

Ideen til konceptet bag Big 

Brother kommer fra ro-

manen ”1984” skrevet af 

George Orwell. Her er Store 

Broder den gådefulde dik-

tator i Oceanien, en totalitær stat drevet til 

sin yderste konsekvens. I det samfund, der 

beskrives i bogen, overvåges alle af myn-

dighederne på teleskærme og mindes kon-

stant om dette via slagordet ”Store Broder 

ser dig”. Selve beskrivelsen af Store Broder 

minder om Josef Stalin – og man er i bogen 

ikke klar over, om Store Broder rent faktisk 

lever eller blot er en henvisning til det tota-

litære parti i Oceanien. Ganske grotesk, som 

dette end lyder, var det nok blot en spinkel 

inspirationskilde hos producenterne fra det 

hollandske mediefirma Endemol. 

Der findes utallige variationer af Big Brother; 

herhjemme vil de fleste nok huske V.I.P-

udgaven, der blev vist i 2003, hvor mere og 

- overvejende – mindre kendte mennesker lod 

sig overvåge i en luksusudgave af Big Brother 

huset, og den skandaleelskende homosek-

suelle diva, Thomas Bickham, endte med at 

vinde en halv million, som han kunne forsøde 

sin, i forvejen forgyldte, tilværelse med.

 

Skandaler er et godt stikord, for intet tv-show 

kan vel påstås at være så skandaleramt som 

Big Brother; i Danmark 

var der Sissal og Robert, 

der producerede et barn 

i en lille hyrdetime, mens 

man i Tyskland har haft 

det såkaldte ”Extreme Big 

Brother” – et show, der 

kørte i over et år og endda 

inkluderede en fødsel i 

det overvågede hus. Deru-

dover bør man nævne di-

verse jalousidramaer og slåskampe. I Mexico 

måtte politiet sågar bryde ind i huset for at 

anholde en lidt for voldsglad person, der val-

gte at nægte pure – selv da mere end 100 

videooptagelser afslørede ham.

Til trods for alt dette følges Big Brother stadig 

intenst i mange lande, hvor selv yderst intel-

ligente mennesker lader sig friste af voyeuris-

men. Hvorfor? 

Uden synderlig medieteknisk kompetence er 

det oplagt at antyde, at der er karakteristiske 

Tema: Obskur underholdning

Didde Riggelsen
20081067@ps.au.dk 

Christine Michael Petersen
20084212@ps.au.dk

Big Brother is (still) watching you!

“[...] der er ingen tvivl 
om, at kaos og kon-
flikt er fundamentet i 
Big Brother og andre 
reality shows.
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og gennemgående komponenter i det kendte 

reality show som en samlet analyseenhed. I 

disse analyser veksles der ofte mellem ind-

holdssiden og de æstetiske virkemidler, og 

selvom mange vil påstå, at der ikke findes 

en særlig intelligent indholdsside, så må man 

aldrig undervurdere den intense tilrettelæg-

gelse, der ligger bag disse programmer. 

Idéen virker ofte simpel, det er budskabet, 

der er sværere at klarlægge. I bund og grund 

drejer det sig vel egentlig om en eksperimen-

tel tilgang, hvor man observerer en forsøgs-

gruppe under forskellige former for stimuli, 

hvilket i Big Brothers tilfælde - som før nævnt 

- tager karakter af ekstrem overvågning.

For at forklare seernes begejstring kan man 

drage paralleller til Svend Åge Madsens no-

velle ”Udenfor” fra 1990, som derfor er skre-

vet inden den store ekspansion af reality tv. 

I denne er det dog ikke en flok seksuelt frus-

trerede unge, som er fanget i et hus, men 

derimod en ganske ordinær familie, som 

bliver studeret af byens indbyggere gennem 

en sprække i gardinet.  Skønt denne over-

vågning hurtigt bliver opdaget, ender det 

ikke som forventet, da familiens søn blot 

kommer forbi med en papæske, hvor tilsku-

erne kan lægge småmønter i for dermed at 

retfærdiggøre deres overvågning. Novellen 

ender selvfølgelig katastrofalt, da det ligger 

i luften, at der skal ske noget nyt hver gang 

for at tilfredsstille disse mange, betalende 

tilskuere, og det ender med, at familiens dat-

ter begår selvmord til stor begejstring for 

halvdelen af byens borgere. 

Nok er denne handling fiktion, men den ligger 

ikke langt fra den virkelighed, som vi lever i. 

På mange måder har tv-seeren den samme 

hævede følelse over for de medvirkende i et 

reality show, og både tv-seeren samt tilrettel-

æggeren forventer, at der 

sker noget ekstraordinært 

i løbet af den relativt korte 

sendetid, som er til rå-

dighed.  Derfor bliver der 

også castet efter specifik-

ke ”reality” karakteristika, 

som er med til at skabe 

konflikt, for der er ingen 

tvivl om, at kaos og kon-

flikt er fundamentet i Big Brother og andre 

reality shows. Man udfordrer skæbnen ved at 

tvinge kontrapunktiske personligheder til at 

indgå i et tvunget fællesskab med hinanden. 

Med kendskab til det primitive design, der 

ligger til grund for Big Brother og det faktum, 

at kun én af husets beboere i hver sæson 

løber af sted med en præmie – hvilken slags 

mennesker er det så, der i sidste ende møder 

op til casting i håb om at få en plads foran 

husets utallige kameraer?

 

Som oftest karakteriseres Big Brother husets 

beboere ved, at de alle sammen er mere 

eller mindre medieliderlige og håber på, at 

de ved at udlevere deres inderste kan opnå 

succes og berømmelse efter deres deltagelse 

i showet. Typisk er de også lidt ekstrava-

gante, for, som tidligere nævnt, lægges der 

ved casting vægt på ekstreme personer, der 

er modsatrettede. Der skal jo noget til for at 

skabe en konflikt. Til dags dato er det dog 

ikke lykkedes for nogen Big Brother deltager 

at få varig succes. I Danmark huskes Dildo 

Jill, som vel egentlig ikke er glad for, at hen-

des berømmelse ligger til grund for en stor, 

blå dildo? I Tyskland har talrige beboere fået 

lov til at indspille musik af den slags, der hur-

tigt ender i bunken ”pinlige cd’er” eller kun 

spilles på feststrædet ”Ballermann” på Mallor-

ca. I England har man fået et par pornomod-

eller ud af ti års Big Brother, men når dagen 

slutter, og fjernsynet slukkes, er alle seerne 

vel enige om, at beboerne egner sig bedst til 

at skabe sig, børste tænder og dyrke sex for 

åben skærm til fryd for alle andre.

 

Det er altså sandt nok: Big Brother lever sta-

dig: I Tyskland er 9. sæson godt kørende, i 

England planlægger man allerede indlæg-

gelse nummer ti. Kanal 4 lover et gensyn i 

2010! 

Herfra kan man kun sige: 

Big Brother is – apparently 

– still watching you! 

Big Brother is (still) watching you!

Hvem har egentlig lyst til at eje denne cd?
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Fornuft frem for følelser – fremtidens overvågning
Tema: Fremtidens overvågning

Sebastian Juel Frandsen
20061586@ps.au.dk

”Det er svært at spå, specielt om fremtiden” har Storm P. meget eftertænksomt konkluderet. 

På Kanden er vi dog ikke bange for udfordringer og har således valgt at forsøge os udi spå-

dommens dumdristige kunst. Det gøres dog ikke uden en form for sikkerhedsnet i form af 

kyndig ekspertbistand fra Anders Bjerre fra Institut for Fremtidsforskning.

Billigere, lettere og mere tilgængeligt

Anders Bjerres første forudsigelse går på, 

at vi i fremtiden vil få mere overvågning at 

se af den simple grund, 

at teknologien bliver bil-

ligere, samtidig med at 

det bliver nemmere at 

anskaffe sig mange af de 

muligheder, der ligger in-

denfor feltet. Der er altså 

et meget jordnært argu-

ment for, at vi fremover 

vil se en øget overvågn-

ing. Herudover skal man ifølge Bjerre ikke 

negligere de store fordele, der kan være ved 

den mere frivillige form for overvågning, 

som ikke mindst teknologiske fremskidt kan 

sørge for bliver mere relevant. Det kan være 

diabetikeren, hvis blodsukker konstant bliver 

målt, samt den ældre, hvis hjerte bliver over-

våget for at undersøge, hvorvidt det går, som 

det skal. På dette punkt kan det give folk en 

form for tryghed og ikke mindst decideret 

være med til at redde 

liv. Det er den form for 

overvågning, der i fag-

termer kaldes den medi-

cinske overvågning og 

således adskiller sig fra 

det, vi normalt forbinder 

med udtrykket overvågn-

ing. Men ikke mindst de 

teknologiske fremskridt 

inden for den medicinske overvågning vil 

medføre, at vi kommer til at se meget mere 

til denne i fremtiden.

Frivillig overvågning

Hvis vi fortsætter i genren for den mere frivil-

lige overvågning, mener Anders Bjerre, at so-

ciale netværkssteder som eksempelvis Face-

book betyder, at grænserne, for hvad der er 

privat og offentligt, forskyder sig, således at 

nogle af de ting, som vi tidligere mente hørte 

privatlivet til, nu opererer i en mere offentlig 

sfære, og der bliver således ikke længere 

kigget på det med de samme problematiske 

øjne, som det har været tilfældet tidligere. 

Man vænner sig så at sige til, at privatlivet 

svinder ind, og man bliver mere ærlige og 

på en måde ligeglade med, at der overvåges. 

Man kan ifølge Anders Bjerre se tendenser til, 

at den frivillige overvågning kan være med til 

at påvirke holdningsdannelsen til den knap 

så frivillige overvågning. Ræsonnementet 

hviler på præmissen om, at jo mere vi vænner 

os til overvågning, hvad enten den er frivillig 

“[...] grænserne, for 
hvad der er privat og 
offentligt, forskyder 
sig
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eller ej, desto mere ligeglade bliver vi. Dette 

er dog noget, som overvågningsmodstand-

ere vil kalde en glidebane, eftersom det ikke 

rykker ved de moralske aspekter af den knap 

så frivillige overvågning. Men netop etikken 

inden for området er ligeledes i bevægelse 

mod en mere fornuftsbaseret tilgang til over-

vågning.

Fornuften vinder frem

Herudover er det ikke uvæsentligt, at over-

vågningsmuligheder på en måde bliver mere 

og mere intelligente. Eksempelvis vil man i 

fremtiden se langt mere overvågning, der 

koncentrerer sig om mønstergenkendelse. 

Dette kunne være kamer-

aerne i undergrundsbanen 

i London, der fokuserer på 

de generelle mønstre, der 

er kendetegnende for folk, 

der springer ud foran tog. 

Det bliver med andre ord 

nemmere at acceptere ka-

meraerne, når man ved, at 

det ikke handler om at reg-

istrere alle, men at de skal 

bruges konstruktivt. Det samme princip gør 

sig langt hen ad vejen gældende med de 

meget omtalte stærekasser, som udelukk-

ende registrerer, når der sker noget ulovligt, 

altså typisk folk der kører for stærkt. Ifølge 

Bjerre er det svært at argumentere for at lov-

brydere bliver registreret. 

Hvilket betyder, at man kan se fornuften 

i foretagendet. Netop rationaliteten er et 

yderst væsentligt aspekt i forbindelse med 

fremtidens overvågning. Anders Bjerre vur-

derer, at man fremover kommer til at se en 

mere pragmatisk tilgang til overvågning. Så 

længe man kan gennemskue formålet, er det 

nemmere at acceptere. Denne pragmatiske 

tilgang vil overvågningsmodstandere kalde 

en form for en glidebane, forstået på den 

måde, at mere vil have mere, og det dermed 

bliver sværere at sætte grænser og vurdere 

hvornår det bliver for meget, men der er flere 

der tænker, at så længe 

jeg ikke gør noget fork-

ert, er det lige meget, at 

steder jeg bevæger mig 

bliver overvåget. Det kan 

også ses ved, at meget af 

den flovhed, der tidligere 

har eksisteret på mange 

områder, ikke gør sig gæl-

dende i samme omfang. 

På trods af at man ikke kan 

vide, hvad fremtiden bringer, vurderer An-

ders Bjerre dog, at vi fremover vil se mere 

overvågning som følge af de teknologiske 

fremskridt og ikke mindst en holdningsæn-

dring, eftersom vi vænner os til en større 

grad af opblødning mellem det private og of-

fentlige felt. Der vil dog fortsat eksistere no-

get, der er privat, men ikke desto mindre æn-

drer grænserne sig for, hvad vi opfatter som 

privat og offentligt.  Dette vil i fremtiden føre 

til en højere grad af overvågning, hvad en-

ten det omhandler den frivillige del eller den 

mere ukontrollerbare ufrivillige overvågning. 

“[...] fremover kom-
mer [man] til at se en 
mere pragmatisk til-
gang til overvågning

Ifølge Anders Bjerre, Institut 

for Fremtidsforskning, vil vi 

i fremtiden se mere overvåg-

ning, eftersom folk vænner sig 

mere og mere til det. 
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Sådan undgår du 
at blive overvåget!

Tema: Paranoia?

Steffen Juul Krahn
20061730@ps.au.dk 

Verden vrimler med skumle typer, der ikke har bedre at tage sig til end at smuglytte 

til dine samtaler, kigge dig over skulderen, når du ser fjernsyn eller franarre dig dine 

PIN-koder ved hjælp af snedige tricks. Heldigvis eksisterer der websites som 1984.dk, 

der kan hjælpe dig med at overkomme hverdagens graverende trusler.

De godhjertede folk bag websitet 1984.dk 

er ikke i tvivl om, at din sikkerhed er truet. 

Tager du ikke dine forholdsregler, risikerer 

du nemt at få krænket dit privatliv, få stjålet 

data eller lide økonomiske tab. Med den 

rigtige præventive indsats vil du imidlertid 

kunne sikre dig mod disse trusler og undgå 

at tabe omdømme og prestige ved at videre-

give din studenterforenings passwords til 

skumle typer.

Fysisk sikkerhed

Først og fremmest bør du sikre dig, at dit 

fysiske miljø ikke bliver overvåget. Dette 

indebærer, at du skal investere i ’The Silent 

Micro Bug Detector’ fra SpookTech, der for 

den nette sum af $79 kan scanne dit kolle-

gieværelse for skjulte mikrofoner og kamera-

er. Du skal imidlertid også tænke over din 

adfærd, hvorfor du altid 1) skal have din TV-/

computerskærm vendt ind mod en væg, 2) 

holde alle vinduer lukkede, så ingen kan an-

vende retningsbestemte mikrofoner mod dig, 

samt 3) høre høj baggrundsmusik, hver gang 

du fører en samtale – uvurderlige råd!

Yderligere skal du lære din computers fysiske 

opsætning udenad, så alle kablers placering 

er indprentet i din hukommelse. Når du kom-

mer hjem fra fredagens tur til Casino Bar, 

skal du så kigge opsætningen grundigt igen-

nem for at aflure, om banditter har fiflet med 

din computer eller dine kabler og installeret 

sniffere, der stjæler dine passwords.

Passwords og ’social engineering’

Apropos passwords advares der mod hacke-

re, der franarrer dig information gennem 

helt uskyldige telefonsamtaler – såkaldt  ’so-

cial engineering’. Du skal således altid være 

mistænksom, når personer tøver med at 

identificere sig selv eller ’name-dropper’ ved 

at sige: ”Jeres IT-mand, Simon, sagde ellers, 

at […]”.

Skepsis er ydermere en sund indstilling 

at være i besiddelse af, hvorfor du altid 

bør observere besøgende håndværkere og 

afkræve dine gæster identifikation. Som de 

fynske o-rakler fra Alexanderband yderligere 

foreskriver, skal du også være skeptisk, når 

en mand fra Unicef ringer og siger, at han 

samler PIN-koder ind til sultne børn i Afrika.

Angående passwords anbefaler 1984.dk, at 

du skifter dem ud mere hyppigt, end du går 

til forelæsninger. Der gøres opmærksom på, 

at ’fido’ og ’gurli-margrethe’ ikke er synder-

ligt sikre passwords. Præcis hvorfor dette er 

tilfældet, bliver imidlertid ikke afklaret. Til 

gengæld stiller de rare sikkerhedsfolk kvit og 

frit nogle gode passwords til rådighed, der 

hermed bliver videregivet til Kandens læsere. 

Det drejer sig om ’1mWut!g6m’, ’aTkTm1iF-

hW!’ samt ’ApfJ!s2’.

Stay safe!

r



Som landets førende konsulenthus lever vi af vore medarbejderes idérigdom, analytiske styrke og evne til 
at udvikle vores kunder.
 
Vi har brug for konsulenter med vilje til at realisere sine mål sammen med krævende kolleger og kunder.
 
Vær med til at udvikle en af landets mest udfordrende arbejdspladser, hvor den skarpe analyse og den sjove 
nytænkning integreres i alle løsninger til gavn for kunder og samfundet.
 
Vi søger hele tiden dygtige konsulenter, praktikanter og studenter. Har du mod på en meningsfuld karriere, 
så kontakt os!
 
Læs mere:  www.ramboll-management.dk/job

En udviklende og meningsfuld karriere

Gode ideer vokser i godt selskab--- 
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Gris med Ris
Kandens kogekompendium

Erik Poulsen
20073016@ps.au.dk

Kandens kogekompendium forsætter med endnu en klassiker fra studenterkøkkenet, 

den fabelagtige Gris med Ris.

Hurtigere og billigere:

- Køb kød på tilbud og frys det ned: Tag kø-

det ud af originalindpakningen og fyld det i 

tætsluttende plasticposer, så er det lettere at 

tø op. Optøning sker lettest i en balje varmt 

vand.

- Lav mad til flere dag ad gangen: De fleste 

retter kan sagtens klare et par dage i køle- 

skab. Fyld det, du ikke spiser i dag, i en luft-

tæt beholder og varm det i mikrobølgeovn 

dagen efter. Alternativt kan du fryse det ned 

som anvist ovenover.

Gris med Ris - nok til 1 person i 3 dage:

Koteletter (4-6 stk.), Bacon (100g), 2 Æbler, 

0,5 l. Fløde, Ris (100g per portion), Svinebouil-

lon (1 terning), Olie til stegning (1 sjat), Karry 

(stærk), Salt og peber, + evt. champignoner.

1) Vask æblerne og løget. Hak løget groft og 

skær æblerne i terninger. Tænd ovn på 200 

grader. Kog en liter vand i en elkedel eller 

gryde.

2) Hæld en skefuld olie i en gryde og opvarm. 

Smid et stykke løg i. Når det bobler omkring 

løget, er olien varm. Smid resten af løget og 

æblerne i. Tilsæt karry (1-2 tsk.) og lad det 

stege i 5 minutter. Husk at tænde emhætten 

eller åbne et vindue – karry skal brændes af 

for at smage rigtigt, og det giver en del røg.

3) Skær baconen i tern. Varm en pande op 

til høj varme og steg det i 3-5 minutter. Det 

må ikke blive sprødt. Hæld fedtet over i en 

kop med vand i bunden og lad det størkne 

– baconfedt stopper afløbet, hvis det hældes 

direkte ud, så smid det i skraldespanden i 

stedet. 

4) Hæld lidt olie på panden. Gnid koteletterne 

med karry, salt og peber og smæk dem på 

panden, når olien er varm. Olie sprøjter, hvis 

det kommer i kontakt med kold væske, så 

pas på. Steg koteletterne ved høj varme på 

hver side i et minut. Skru ned til lav varme 

og lad dem stege videre i 5 minutter. Læg 

koteletterne i et ovnfast fad efter stegning.

5) Opløs svinebouillonen i kogende vand (3-5 

dl) og hæld det i gryden sammen med fløden. 

Erstat evt. noget af vandet med fløde, hvis 

du bruger let fløde eller vil have en tungere 

ret. Lad det koge op (indtil det bobler) og 

skru ned til lav varme. Smag til med salt og 

peber. Hæld indholdet over koteletterne og 

sæt fadet i ovnen i 30 minutter.

6) Vask ris i en si. Ris indeholder generelt 

meget snavs, så vask er vigtigt. Ris kan også 

gemmes, men smager bedre hvis det laves 

fra dag til dag. Hæld ris i en gryde og tilsæt 

kogende vand i forholdet 2 dl vand per 100 

gram ris. Bring gryden i kog igen hvis der er 

behov, sæt låg på, og skru ned til lav varme 

når det koger. Tilsæt evt. en smule gurkeme-

je, så får du seje gule ris. Tag risene af, når 

vandet er kogt væk og lad dem hvile under 

låg til koteletterne er klar.

7) Server ris og koteletter. Mango Chutney 

kan med fordel spises til.

Variationer: Champignoner behandles som 

æblerne. Bacon kan evt. udelades. Retten 

smager bedre, jo længere den er i ovnen, 

men den kan sagtens spises efter 20 minut-

ter.
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Bogen indeholder Geigers personlige mar-

gennoter, skiftevist på tysk og sirligt græsk. 

Noterne er interessante, fordi Geiger oppo-

nerer stærkt imod de principielle kompo-

nenter i Kelsens retspositivistiske program, 

en mere rendyrket udgave af teoriretningen 

end eksempelvis vores hjemlige Alf Ross. 

Herhjemme er Kelsen sammen 

med Hermann Heller i dag nok 

mest kendte som Carl Schmitts 

hovedmodstandere i Weimar-

tiden.

Geiger fik i 1919 en doktorgrad 

i jura, men hans interesser gik 

primært i sociologisk retning: 

mobilitet, uddannelsens betyd-

ning, ideologi, massernes soci-

ologi, retssociologi, funktionel 

differentiering og idéen om den 

sociale orden som normativt 

konstitueret. Han pionerede 

den statistiske analyse af lag-

deling og var blandt de første 

til systematisk at teoretisere begrebet social 

stratifikation. Geiger kombinerede et strengt 

formalsociologisk program med kvalitative 

empiriske undersøgelser. Hans arbejde bær-

er præg af den grundighed og belæsthed, 

man fortsat forbinder med tysk akademika. I 

1932 offentliggjorde han Die soziale Schich-

tung des deutschen Volkes – Tysklands første 

repræsentative statistiske analyse. I Webers 

fodspor og før både Luhmann og Lyotard 

formulerede Geiger idéen om det moderne 

samfund som polycentrisk. For nogen et be-

kymrende tab af enhed.

Sociologien som videnskabeligt program

Efter nazisternes magtovertagelse flygtede 

Geiger i 1933 til Danmark og endte i Århus, 

hvor han i 1938 fik Skandinaviens første (og 

Århus’ sidste egentlige) profes-

sorat i sociologi. Da tyskerne i 

1940 nåede Århus, måtte han 

igen flygte, først til Odense og 

dernæst til Sverige. Efter kri-

gens afslutning vendte Geiger 

tilbage til sin lærestol ved AU. 

Han spillede en vigtig rolle for 

sociologiens etablering og var 

derudover med til at stifte den 

internationale sociologsam-

menslutning samt forløberen 

for Acta Sociologica. Geigers 

tidlige død fik skæbnesvangre 

konsekvenser for fagets status i 

Danmark.

Geiger var stærkt kritisk over for spekulativ 

tænkning uden empirisk forankring, men 

omvendt heller ikke tilhænger af ren em-

pirisme (naivistisk positivisme). Der var en 

tydelig kantiansk arv i hans syntetiske til-

gang til forskningen. Han var også en stærk 

fortaler for idéen om en enhedsvidenskab, 

uden essentielle forskelle mellem fagene. For 

at etablere sig som en nomotetisk disciplin 

måtte sociologien først overkomme de spe-

kulative og normative tilgange, som prægede 

I specialesumpen kan man være heldig at gøre både interessante og velbevarede op-

dagelser. Således faldt overtegnede på institutbiblioteket kort før jul over en origi-

naludgave af Hans Kelsens Allgemeine Staatslehre fra 1925, som har tilhørt den tyske 

jurist og sociolog Theodor Geiger (1891-1952). 

Artikel: Sociologiens verden 

Thor Hvidbak (fra Maria Alm)
20021626@ps.au.dk

Theodor Geiger:
AU’s første sociologiprofessor
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qdens formative fase (fx Marx og Durkheim). 

Geiger ville nok være blevet pænt skuffet, 

hvis han havde levet i dag og fik stukket en 

bog af Bauman, Habermas, Giddens eller 

Beck i hånden, endsige noget af Virillos eller 

Baudrillards frihjulstænkning. Geigers ny-

positivistiske program kommer tydeligt til 

udtryk i form af en hyppig brug af formler, 

statistisk materiale og en klar optagethed af 

evidens.

Geigers programmatiske tilgang til socio-

logien havde klare paralleller med Kelsens 

ditto til juraen, som Geiger imidlertid var 

stærkt kritisk over for. Kelsen ønskede at 

redde retsvidenskaben op af det moralske og 

politiske morads og skabe en rent videnska-

belig teori om den positive ret – retspositi-

vismen. Således også forordet i Staatslehre, 

hvor Geiger har understreget Kelsens ambi-

tion om en “streng juristische und nicht poli-

tisch gefärbte Staatslehre” og selv tilføjet et 

“sic!”. Andre steder “nein!”. Geiger var indædt 

modstander af socialpsykologiske tilgange, 

Gemeinschaftsromantik og fællesskabspa-

tos. Han synes at kritisere den tidlige Kelsen 

for at abonnere på et substantielt begreb 

om staten som udmøntning af en fællesvilje 

(Rousseau snarere end Kant), hvor Kelsens 

senere position dog snarere var en statsløs 

teori om staten (han tømte reelt begrebet for 

mening).

Feltkonstitution og relativ autonomi

Inden for humanvidenskabernes historie er 

det en velkendt manøvre at postulere en egen-

artet type empiri med henblik på at etablere 

en selvstændig disciplin. Således eksempel-

vis Durkheims emergente sociale fakta, der 

ikke kan reduceres til hverken psykologiske 

eller økonomiske forklaringsmodeller – hvor-

ved sociologien bliver nødvendig. Et beslæg-

tet greb er at postulere en stærk autonomi 

for et allerede velkendt fænomen. Her er Fer-

dinand de Saussure den kanoniske reference: 

Han konstituerede lingvistikken som felt ved 

at insistere på sprogets relative autonomi 

og tegnets arbitrære (rettelig kontingente) 

forhold til det betegnede.

Denne konstitutive cæsur har en oplagt ræ-

son – et forsøg på at reducere kompleksitet 

og tilnærme tingen i sig selv – men tiltræk-

ker samtidig ligeså forventelige indvending-

er, særligt fra tænkere med normative eller 

kritiske forhåbninger. Lidet overraskende 

blev både Saussure og Kelsen klandret for 

at skrive både moral og magtaspekter ud 

af deres teorier. Receptionen af Luhmann 

er præget af samme misforståelse, særligt 

på filosofiafdelingerne. En mere reflekteret 

forståelse begriber det dobbelte greb først at 

betragte et felt ud fra dets egenlogik (frem 

for mavefornemmelser) med henblik på de-

refter bedre at kunne forstå dets relation til 

andre felter, herunder hvordan magtrelation-

er indskrives eller moral medreflekteres.

Det var dog med god grund, at Geiger kri-

tiserede Kelsens radikale retspositivisme. 

Som påpeget af Heller, var Kelsens store 

bedrift med logisk konsekvens at føre ret-

spositivismen ud i sin absurde konsekvens. 

Ved helt at afskære studiet af den positive 

ret fra politiske overvejelser, begik Kelsen 

den formalistiske fejlslutning, som Agam-

ben i nyere tid har flirtet med, om end uden 

Kelsens stringens. Fejlen kan anskueliggøres 

med udgangspunkt i en heftigt omdebatteret 

problematik siden 9-11, nemlig undtagelses-

retten. Såfremt undtagelser kun tænkes rent 

formelt (som nødvendige regelafvigelser), 

bliver man blind for det potentielt problema-

tiske i deres retslige kodificering (positive-

ring), og trods alt forekommer substantielle 

ændringer i de civile rettigheder at være mere 

interessante end regelafvigelser in abstracto 

(reelt et banalt fænomen).

Med mindet om Geiger kan man håbe, at AU 

igen en dag får et reelt professorat i sociolo-

gi. Her fra Salzburgland skal der til slut lyde 

en hilsen til bjergets folk.

Et udsnit af Theodor Geigers sirlige noter 



5. februar 2009 - kl. 19
Anarki i Congo
Siden 1996 har der været anarki i Congo, specielt i Øst-Congo. Konflikten har medført 
5 millioner døde og hundredetusinder af flygtninge. I Øst-Congo kæmper hutu- og 
tutsimilitser mod hinanden, regeringshæren står på sidelinjen; ineffektive FN-styrker 
forsøger at gøre en forskel i en af vor tids mest komplekse konflikter. Peter Tygesen, 
en af Danmarks førende eksperter på området, vil forsøge at rede nogle af trådene ud.

12. februar 2009 - kl. 19
Debat om dansk økonomis udfordringer
Vi mangler arbejdskraft, men er på vej ind i en recession og skal derfor kick-starte 
økonomien. Det lyder selvmodsigende, og løsningerne ligger ikke ligefor, men denne 
aften i Frit Forum vil vi komme dem lidt nærmere i debatten mellem Christen Sø-
rensen, professor og tidl. overvismand, og Christian Bjørnskov, der er bestyrelses-
medlem i Cepos og ekstern lektor på AU.

Studietur til Bruxelles!

26. februar 2009 - kl. 19
EF-domstolen: Værn om demokratiet eller magtfordrejning?
EF-domstolen anklages ofte for at være aktivistisk og for at udvide EUs beføjelser. 
Og hvilke konsekvenser vil det ikke få, hvis Lissabon-traktaten med dens sociale ret-
tigheder rattificeres? Frit Forum stiller skarpt på domstolen i debat mellem Hjalte 
Rasmussen, professor og tidl. formand for Dansk Selskab for Europastudier, og Derek 
Beach, der er lektor på AU, ph.d. og tidl. rådgiver for Udenrigsministeriet.

Et nyt semester truer, og Frit Forum er igen klar med viden og 

demokratisk socialisme til folket og folkets tjenere på de højere 

læreanstalter. Februar i Amaliegade ser således ud - for mere 

information tjek www.aarhus.fritforum.dk

Vel mødt!

Med venlig hilsen 
Frit Forum Århus
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PraktiKanden
Artikelserie: Væk fra IFSK

Anne P. Knudsen
20053284@ps.au.dk

Elisabeth Steiner
20051552@ps.au.dk

Jonas Toxvig Sørensen
20050944@ps.au.dk

Lasse Laustsen
20052898@ps.au.dk

I vanlig journalistisk trend-sættende stil har Kanden nedsat en såkaldt task force. 

Denne vil i det følgende bringe klarhed over praktikopholdenes glæder og sorger 

– således at du, kære læser, gennem den forhåbentlig skæve facon får smag for lidt 

erhvervserfaring før specialets lidelser.

Vi husker alle, hvordan vi i ”Folkerens” 9. 

klasse var i erhvervspraktik. Nogle af os stod 

op, før en vis herre havde påmonteret sko 

på fod og klov, idet vi forfulgte bager-drøm-

men, der dog brast med hænder forbrændt 

af rugbrødsforme og vabler skabt af glasur-

omrøring. Andre havde andre (måske lige så 

traumatiserende) praktikoplevelser udi for-

skellige håndværksbaserede erhverv, hvorfor 

(i hvert fald en af) denne artikels forfattere i 

erkendelse af, at et søm ikke kan slås gennem 

en lort, når man besidder ti tommelfingre, 

valgte en akademisk løbe-

bane. Dette er derfor 

startskuddet på 

en alternativ ar-

tikelserie om 

praktikophold 

for statskundskabere, der yder-

ligere (for nogle – læs én) har 

det mål at udligne tidligere 

tiders så grueligt mislykkede 

praktikprøvelser.

Indpakning

Intet medie, med undtagelse af DR2, 

kan i dag drømme om, at servere et infor-

mativt indslag uden, at det pakkes ind i cel-

lofan, omvikles en rød silke-sløjfe og endelig 

tilføjes et muntert kort, der ligesom sætter 

indslaget ind i en større forståelsesramme. 

Finanskrisen kradser også på Kanden, så der-

for nøjes vi i første omgang med et muntert 

kort i form af denne artikel, som foruden at 

være appetitvækkende også er tiltænkt rol-

len som konceptformidler for de kommende 

numres artikler i serien ”PraktiKanden”.

Elisabeth har 
stadig til gode 
at se mit missil

Annes dejligt overskuelige praktiksted 
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Udfordringen

Konceptet kan derfor kort og godt præsen-

teres som en slags statskundskabens blan-

ding mellem ”Stjernetræf”, ”Platmand” og 

”Fear Factor”. Og nej: Vi mener ikke, vi på 

nogen måder tager munden for fuld ved 

denne beskrivelse! Helt konkret vil vi som 

praktikanter udfordre hinanden på kryds 

og tværs af vores respektive destinationer. 

F.eks. kunne man forestille sig, at Elisabeth 

i sin egenskab af praktikant under partiet 

Venstres EU-kampagne-enhed skal tage en 

sving-om med det (løsgående) politiske mis-

sil, Jens Rohde, eller at Jonas under sit op-

hold på den danske ambassade i Washington 

skal vove livet og køre en lille tur med ambas-

sadøren… Det kan også tænkes, at Anne på 

sit ophold i Region Midtjylland udfordres til 

at give Bent Hansen et kærligt kys på kinden, 

eller at Lasse i Bruxelles skal vandre gennem 

EU-Parlamentssalen iført Mickey Mouse-ører.

Hold godt øje 

med EU-parla-

mentssalen det 

næste halve 

år. Hvem ved, 

hvad der lige 

pludselig kan 

dukke op?

“Konceptet kan derfor 
kort og godt præsenteres 
som en slags statskund-
skabens blanding mel-
lem ”Stjernetræf”, ”Plat-
mand” og ”Fear Factor”

Se med i næste uge når…

Vi håber, at vi gennem vores udfordringer 

kan være med til at give et anderledes og 

sjovt, men dog brugbart indblik i livet som 

praktikant i hhv. Washington, hos Venstre, 

i Region Midtjylland eller i Bruxelles. Så slå 

op i Kanden de kommende måneder og læs 

om de første halsbrækkende udfordringer og 

de forhåbentlig vanvittige og tå-krummende 

scener, de giver anledning til.

Her vil Jonas slå sine folder indtil sommer
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Frem til 21/2

”The piano has been drinking, 
not me”

Afgangsforestillingen for Århus 
Teaters skuespiller skole. Scenen 
indtages fra 21. januar af syv 
afgangselever fra teatrets skue-
spillerskole. Akkompagneret af 
et band prøver holdet kræfter 
med i alt 21 sange fra Waits’ om-
fangsrige produktion, der stræk-
ker sig fra den overbevisende 
debut, ’Closing Time’ fra 1973 
til senest ’Real Gone’ fra 2004.

Lørdag d. 14/2

Sebastian

Sebastian, den gamle troubadur, spiller på 
Studenterhuset.

Torsdag d. 19/2 kl. 19

Generalforsamling i PF

Generalforsamling i PF. Det forgangne års 
bedrifter fremlægges og en ny bestyrelse skal 
vælges. PF vil sætte pris på, at du gør din ind-
flydelse som medlem gældende. Øl, sodavand 
og kaffe i løbet af generalforsamlingen. 

Lørdag d. 21/2 kl. 21.00

Marie Key Band giver koncert på Train.
Entré: 100 kr.

Herudover kan du opleve en ægte dansk Nashvillekoncert. Fire vidt forskellige sangskrivere drog i foråret 
2008 til Nashville for at møde en række amerikanske kollegaer og producere. Det er der kommet et helt 
særligt program ud af. Oplev Randi Laubek, Michael Blicher, Kristoffer August og Julie Maria – hver for 
sig og sammen – give en aften med ægte Nashville-lyd i Århus

Studenterhuset kl. 20 - Billetpris: 120 kr. (100 kr. for medlemmer) - købes på gaffa.dk.

Fredag d. 20/2 kl 21.30

Tower of Power

Tower of Power (Soul with a Capital S!) 
giver koncert på Train.
Entré: 285 kr. 

Hvis det er for mange penge, så tag til 
semi-lang fredagsbar i samfundsfaglig kantine. Det skal også nok 
blive groovy. Tid: 15.00 – 00.00
 

Kalender

Line Bækgaard
20061839@ps.au.dk



Søndag d. 22/2 kl. 19

Frolk

FRI ENTRÈ:
I anledning af udgivelsen af EP-en ”I fjor” inviterer 
folkrock- bandet Frolk til releaseparty denne aften 
på Studenterhuset. Kom ned og få en forfriskning, 
og en god dosis folkemusik, blandet med svedige 
rock-rytmer.

Onsdag d. 25/2

Sune Wagner

Sune Wagner (fra The Ra-
veonettes) spiller på Vox-
hall kl. 21.00.

Entré: 140 kr.

Fredag d. 27/2

De tre medlemmer af The Head komponerer elektronisk baseret musik, 
som hælder fra moderne og frisindet techno, IDM og drum’n’bass, til 
svævende ambient og noise.

Birk Horst, T7 og Natal Zaks fusionerer deres udtryk i 
fordrejet og energisk dubstep, som bryder grænserne 
mellem denne håndfuld elektroniske genrer.

Endnu et torsdagsarrangement på Fairbar med gratis 
entré.

Torsdag d. 26/2 kl. 21.00

Alex Jønsson Trio

Alex Jønsson Trio giver gratis 
koncert. 
Stedet er Fairbar på Nørre Allé 
66 og det er, som altid, gratis.

Tirsdag d. 3/3 kl. 19.30

Beach om Obama

Derek Beach giver sit bud på, hvorvidt Obama 
vil formå at ændre verden fra sin position som 
leder af USA. 

Stedet er Fairbar. 

Fredag d. 6/3 kl. 21.00

PF-fest!



Det sociale sammenhold

Vi ser vores studentermedhjælpere som kollegaer, og der 
er derfor også en ganske uformel omgangstone blandt 
studentermedhjælpere og konsulenter. 

Vi holder løbende en række sociale arrangementer og 
aktiviteter, som er med til at styrke sammenholdet på kon-
toret. Og her er studentermedhjælperne naturligvis invit-
eret med. Det gælder bl.a. vores julefrokost, vinsmagning-
saftener, teaterture, fredagsøl og forskellige spændende 
sportsarrangementer. 

Det faglige indhold 

Ud over de sociale arrangementer tilbyder vi vores stu-
dentermedhjælpere en række spændende arbejdsop-
gaver, som vil være med til at styrke deres kompetencer 
på studiet. Som studentermedhjælper er du med til at 
gennemføre analyser, evalueringer og processer primært 
på uddannelses-, arbejdsmarkeds-, integrations- og so-
cialområdet.

Vi bestræber os på at involvere vores studentermedhjælp-
ere i opgaven fra start til slut. Du vil derfor få mulighed for 
både at deltage i de indledende desk studier, rekruttere til 
og deltage i fokusgruppeinterview, udarbejde spørgeske-
maer til surveys, indgå i analyse og rapportskrivning mm. 
Du vil dermed i praksis komme til at arbejde med mange 
af statskundskabens teorier og metoder.

Kontaktoplysninger

Hvis du har lyst til at lege med og ser dig selv som en 
kommende kollega, så send en kortfattet ansøgning til 
vores field manager Dorte Stage Petersen på DSP@
niraskon.dk og vedlæg CV samt eventuelle udtalelser. Har 
du spørgsmål, er du også meget velkommen til at ringe 
direkte til Dorte på telefon 30 78 75 49.

www.niraskon.dk

Hos NIRAS Konsulenterne mener vi det bogstaveligt, når vi 
siger, at vores arbejdsplads er statskundskabernes legeplads 
– både socialt og fagligt.

NIRAS Konsulenterne  
Statskundskabernes legeplads


