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Undersøgelsen

Formål

1. Opnå indsigt i offentlighedens viden 
om og holdning til droner

2. Opnå indsigt i offentlighedens 
privatlivsbekymringer

3. Opnå indsigt I offentlighedens 
synspunkter på regulering af droner

Spørgsmål

1. Hvad ved og antager folk om droner? 
Hvad synes de om dem?

2. Hvilke privatlivsbekymringer har folk i 
relation til droner?

3. Hvad er deres synspunkter i relation 
til regulering af droner?

4. Hvilke overbevisninger og følelser 
underbygger folks opfattelser og 
bekymringer?
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Metode

• Indledende litteraturundersøgelse og medieanalyse

• Fokusgruppe interview: Velegnet hvor erfaring og viden er begrænset, 
inviterer til åben samtale og dialog, fremmer social interaktion og 
overvejelse

• Rekrutteringsproces: Kvote prøveudtagning fra et panel på 35.000, 
systematisk screenet for at opnå en passende prøvestruktur

• Data indsamling: alle sessioner blev video optaget (omkring 12 timer i alt) 
og transskriberet (omkring 300 sider)

• Data analyse: Transskriberinger blev analyseret med indholdsanalyse
(content analysis), hvor der blev fokuseret på deltagernes holdninger og 
bekymringer, samt dybdegående fortolkning af overbevisninger og følelser 
som underbygger privatlivsbekymringer



Prøvebeskrivelse

• 6 fokusgrupper (8-10 deltagere)

• 58 deltagere i alt
(20 København, 20 Odense, 18 Aalborg)

• Overordnet prøvestruktur (se tabel)
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Prøvebeskrivelse

Nuanceret aldersfordeling, køn, region, beboelses område og ejerform, 
samt uddannelse
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RESULTATER



1. Viden og holdninger omkring droner

• Begrænset erfaring med droner

• Definitioner og sammenligningspunkter (fjernstyret, kamera etc.)

• Holdningsspektrum: tolerant negativ  tilbageholdende positiv

• Opfattelse af fordele og trusler



”Jeg synes også at det fantastisk at det er kommet. Altså jeg tænker 

også at politiet kan bruge det til at finde forsvundne mennesker. Gamle 

mennesker, som man jo også hører om. Eller ved brande hvor du kan 

komme ind og kigge hen over. Der vil altid være en bagside af medaljen 

et eller andet sted. Men sådan vil det jo altid være. Man kan altid finde et 

eller andet forkert at bruge det til.” (Sara, 48, fokusgruppe 2).

”Jeg synes det er skræmmende med de muligheder man har med 

overvågning og krænkelse af folks privatliv. På trods af de indlysende 

fordele ved skovbrande og forsvundne mennesker.” 

(Eliot, 40, fokusgruppe 2).



Former for privatliv

 Visual information privacy (trussel mod personlig værdighed og frihed) 

 Spatial privacy

 Perceptual privacy

”Hvad så hvis konen eller kæresten tilfældigvis ligger topløs inde i jeres have, 
og den får fotograferet ned der?” (Berit, 35, fokusgruppe 3)

”Ja. Og så går der ikke ret lang tid, før det hele er på nettet… det ser vi da i 
vid udstrækning i dag…” (Eva, 47, fokusgruppe 6)



Former for privatliv

 Visual information privacy

 Spatial privacy (følelser omkring indtrængen/invasion)

 Perceptual privacy

”Altså, jeg ville ikke bryde mig om hvis den kom for tæt på. Det ville jeg ikke, 
det må jeg godt nok indrømme.” (Sofie, 60, fokusgruppe 5)



Former for privatliv

 Visual information privacy

 Spatial privacy

 Perceptual privacy (vurderingsevne) 

”For mig er det også sådan, altså, hvis den bare lige fløj forbi, så ville jeg 
også være ligeglad, men hvis det er sådan mange gange på en dag, eller 
over længere tid, så ville jeg blive irriteret over det, medmindre man kan se 
om der står et eller andet på dronen. Fyns Energi eller hvad ved jeg, så jeg 
kan genkende den. Så ville være noget andet for mig.  Så skidt med det, så 
ville jeg have tiltro til det.” (Markus, 36, fokusgruppe 1)



2. Opfattelser af privatlivsproblemer

Kontekstens betydning

• Drones bevægelse (flyvning/svævning/stilstand)

• Lokation: privat (hus/lejlighed) vs. offentligt rum

• Operatør: Hvem? (f.eks. barn, voksen entusiast (hobbyist), professional, 
virksomhed, offentlig, årsag)

• Særlige sårbarhedsforhold (f.eks. nøgenhed)



”Jeg tror jeg ville blive mistænkelig. Hvis den blev hængende tror jeg at jeg ville undre mig over 
hvorfor den blev der. For jeg ville også undre mig hvis jeg boede i stuen og der var en der ikke 
bare gik forbi mit vindue men stoppede op. Så ville jeg også tænke. Hvorfor står du der?” 
(Nikolaj, 48, fokusgruppe 5)

Men der er også kæmpe stor forskel på, om det er et offentligt sted, man bevæger sig ud eller 
om det er hjemme i ens private  hjem, at der bliver filmet ind. Det kan jeg simpelthen ikke finde 
nogen grund til…. Alt offentlig synes jeg.. og især uden kamera, det er total ok med mig. Der 
må de næsten have lov til at danse ude foran vinduet uden at jeg vil løfte øjenbrynene.” 
(Eva, 47, fokusgruppe 6). 

”Ja… Jeg vil også sige, at hvis det er naboen... et eller andet sted, så bør de kende 
lovgivningen inden de giver lille nuser på 5 år lov til at flyve med den. Der bør de vide, at den 
skal ikke ind på min matrikel. Og selvfølgelig hvis den lige flyver ind over hækken og tilbage 
igen, og man kan se, at det… så kan man tænke: nå ja, okay. Men hvis det er ind igennem 
vinduet og bliver ved med at summe rundt, så er det forældrene, der har et ansvar. 
(Hanne, 52, fokusgruppe 6).



3. Synspunkter omkring regulering

• Begrænset viden og signifikant forvirring

• Kameraets kvalitet af primær bekymring

• Sans for ejerskab af luftrum og ens ‘private område’

• Regulering af højde – svært at definere

”Jeg ville sige det bare skal være en ret, at man ikke skal flyve på folks ejendomme…” 
(Sofia, 21, fokusgruppe 3)

”Men hvor tæt må den så flyve på huset? Så er vi vel ude i sådan noget med en meter eller et 
par meter fra huset? Det er svært at sige…” 
(Berit, 35, fokusgruppe 3)



• Forslag målrettet opfattelsen af privatlivsproblemer

• Tilgængelig information om formål og operatør

• Mulighed for at identificere dronen (ID)

• Selvregulering og egen problemløsning

”Altså, der kunne være et krav om, at hvis en dronen havde en vis størrelse, så skulle den 
også have en form for genkendelsesudstyr, ligesom et fly har, og så kunne man gå ind på en 
app og se at “den kommer fra det område osv.” (Torben, 38, fokusgruppe 1)

“Det er også almindelig sund fornuft, at man ikke skaber et problem ud af noget, som ikke er 
det endnu. Man bliver nødt til at tænke sig om og overveje hvad naboen ville tænke, og så gå 
ind og få en dialog i gang. Man løser ting bedre på den måde tror jeg.” 
(Andrea, 40, fokusgruppe 6).



Opsummering

 Viden og holdninger omkring droner

• Tre former for privatliv

• Visual information privacy

• Spatial privacy

• Perceptual privacy

 Synspunkter omkring regulering

• Begrænset viden og signifikant forvirring

• Oplevelsen af det ”private område”

• Genkendelse af operatør samt formål

• Selvregulering

 Opfattelser af privatlivsproblemer

• Kontekstens betydning

• Drones bevægelse

• Lokation

• Operatør
• Særlige sårbarhedsforhold



SPØRGSMÅL?


