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Overvågning

                            Overvågning udkommer den 2. maj 2016

           Pris:  39,95 kr.

Hvem læser egentlig med, når du deler stort og småt om dig selv på Facebook? Og nej, det er ikke kun din 

mor og dine nære venner, der holder øje med dig. Vi overvåger – og våger over – hinanden som medmen-

nesker og medborgere. Når du søger efter hoteller til sommerferien, opdaterer om din veloverståede løbetur 

eller bare trykker på en tast, bliver det registreret og lagret. Sammen med data fra butikskameraer, kredit-

kort, din smartphone, sygejournal og dine eksamenspapirer tegner der sig et meget præcist billede af, hvem 

du er, og hvad du foretager dig. 

       Overvågning er nemlig ikke forbeholdt russiske spioner, ondskabsfulde diktaturer og hemmelige 

databaser, fortæller overvågningsforsker ved Aarhus Universitet, Anders Albrechtslund, i maj måneds 

Tænkepauser. George Orwells skrækindjagende Big Brother er, på godt og ondt, kommet for at blive. 

 

Anders Albrechtslund

Lektor, ph.d., Institut for Kommunikation og Kultur - afdeling for Digital 

Design og Informationsvidenskab. Han har udgivet en række bøger og 

artikler om overvågning og er med i ledelsen af den internationale organi-

sation Surveillance Studies Network.

Forfatteren kan kontaktes på 

alb@cc.au.dk eller 21630388.

                                                     

“Overvågning fascinerer mig, fordi det vækker stærke følelser. Vi 

er bange for den, men samtidig tror vi, den kan gøre os tryggere. 

Mange er bange for staternes overvågning, men finder en djævelsk 

glæde ved at snage, lure og være med på en lytter.”

”Hvorfor giver det et sug i maven, når jeg opdager, at et andet men-

neske har holdt øje med mig de sidste fem minutter? Og hvorfor er 

vi så nysgerrige, at det er svært ikke at kigge ind ad naboens vinduer, 

når vi går forbi ude på gaden?”

”Diskussionen for eller imod overvågning er et overstået kapitel. Vi 

lever allerede i et overvågningssamfund. Men det er spændende at 

forstå overvågningens drivkraft og mange facetter.”

  


