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Abstract  
 
This study examines the Danish Data Protection Agency (DDPA)’s oversight with the danish taxi 

company Taxa 4x35. The study illuminates the underlying causes for the taxi agency’s police report 

by DDPA in March 2019. Through the TRIN model, we examine the technology used by Taxa 

4x35, DDS PathFinder, in relation to personal data and The General Data Protection Regulation 

(GDPR). Furthermore, we analyze the case through Shoshana Zuboff’s theory on Surveillance Cap-

italism and discuss the potential consequences of collecting large amounts of personal user data, 

using Langdon Winner’s writings on artifacts political character and Technological Determinism. 

An interview with Senior Manager for Digital Trust and Information Security Governance at Price-

waterhouseCoopers (PwC), offers a corporate perspective on the case, increasing the project 

group’s understanding of the general subject matter. Finally, the project concludes that it can be 

problematic for corporations to use technologies that have been developed in a different legislative 

context and we find this clash to be one of the primary reasons behind Taxa 4x35’s violation of the 

GDPR.  
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1 Indledning  
	
Nutidens teknologier gør verden mindre, men mennesker kommer samtidig længere fra hinanden, 

da alle har travlt med hver deres skærm. Smartphones er blevet hvermandseje, og vi deler mere og 

mere på sociale medier. Vi deler frivilligt vores private og personlige data på internettet, hvorefter 

de gemmes i ´skyen´. De personlige data kan benyttes af virksomheder til at justere forbrugeres 

adfærd, og er derfor en kostbar vare, der kan give høj profit. Den 25. maj 2018, blev GDPR imple-

menteret i EU’s medlemslande, og satte rammerne for hvordan virksomheder skulle opbevare og 

beskytte disse personlige data. Tilpasningen til GDPR lovgivningen, har vist sig at være utilstræk-

kelig hos flere virksomheder. Derfor vil vi med denne opgave undersøge årsagerne og udfordrin-

gerne ved dette. Projektet tager afsæt i Datatilsynets første store tilsynssag, mod en større dansk 

virksomhed, taxaselskabet Taxa 4x35, omhandlende GDPR. 

2 Case 
	
I dette projekt tages der udgangspunkt i en case omhandlende brud på datalovgivnings princip om 

behandling af personoplysninger. I følgende afsnit redegøres der for sagen vedrørende tilsyn med 

taxaselskabet Taxa 4x35’s behandling af personoplysninger.  
 

I efteråret 2018 var Datatilsynet på tilsynsbesøg hos Taxa 4x35, hvor der blev undersøgt, hvorvidt 

taxaselskabet har fastsat frister for at slette oplysninger om deres kunder, samt at disse blev over-

holdt. Fokus for besøget var særligt på sletning af personoplysninger, også kaldt dataminimering, 

efter databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra e som lyder som følge:  
 

“Personoplysninger skal: opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de regi-

strerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende person-

oplysninger behandles; personoplysninger kan opbevares i længere tidsrum, hvis personoplysnin-

gerne alene behandles til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske 

forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, under forud-

sætning af, at der implementeres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som denne 

forordning kræver for at sikre den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder (»opbevaringsbe-

grænsning«)” (Forordningen, 2016). 
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Taxa 4x35 oplyser at information, der anvendes til kunders bestilling og afvikling af taxature, ano-

nymiseres efter to år, da behovet for at identificere kunden herefter ikke længere er til stede. Det 

viser sig dog, at det kun er kundens navn der slettes efter 2 år. Det betyder, at Taxa 4x35 stadig har 

rådighed over kunders telefonnumre samt kørte ruter, hvilket medfører at taxaselskabet kan datere 

sig tilbage til en fysisk person ved hjælp af dette. Telefonnumre slettes først fra taxaselskabets data-

base efter 5 år(Datatilsynet, 2019). Ifølge Taxa 4x35 er grunden hertil, at telefonnummeret er nøg-

len til det tekniske system som selskabet anvender, og derfor vigtigt i henhold til selskabets pro-

dukt- og forretningsudvikling (Ibid.).  Datatilsynet finder ikke det faktum, at kundens telefonnum-

mer benyttes til at identificere denne i systemet, er et gyldigt grundlag for at beholde personlige 

oplysninger i op til fem år. Dermed konkluderer Datatilsynet, at Taxa 4x35 ikke har en gyldig be-

handlingshjemmel for persondata, og de vurderer at knap 9 millioner personhenførbare taxature er 

blevet gemt uden sagligt formål (Ibid). 
 
På baggrund af tilsynsbesøget i efteråret 2018, mener Datatilsynet at der er grundlag for at konklu-

dere følgende fire kritikpunkter: 
 

1. Anonymisering af taxature 

“At Taxa 4x35 ikke har overholdt kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra e 

(opbevaringsbegrænsning), idet virksomhedens procedure for anonymisering af personoplysninger 

er utilstrækkelig.” (Datatilsynet, 2019). 
 

2.  Opbevaring af kundens telefonnummer i 5 år i forhold til kravet om dataminimering 

“At Taxa 4x35 ikke har overholdt kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra c 

(dataminimering), idet virksomhedens opbevaring af kunders telefonnummer i 5 år ikke har været 

nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de opbevares.” (Datatilsynet, 2019). 
 

3. Uklarhed om behandlingshjemmel  

“At Taxa 4x35 ikke har overholdt kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 2, jf. arti-

kel 5, stk. 1, litra b, idet virksomheden ikke entydigt har haft fastlagt, med hvilken behandlings-

hjemmel kunders telefonnummer er blevet opbevaret i 5 år efter kørslen af en taxatur.” (Datatilsy-

net, 2019). 
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4. Dokumentation af procedurer for sletning  

“At Taxa 4x35 ikke har overholdt kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 2, jf. arti-

kel 5, stk. 1, litra e, idet virksomheden ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret de sletninger, der 

er foretaget i systemerne og virksomhedens procedurer herfor.” (Datatilsynet, 2019).  
 

Det primære formål med tilsynsbesøget var at identificere, hvorvidt Taxa 4x35 levede op til databe-

skyttelsesforordningens artikel 5, stk 1, litra e - men det endte altså med at hele to punkter mere i 

artikel fem blev fremhævet som ikke at leve op til kravene. Endvidere anmeldte Datatilsynet taxa-

selskabet til politiet d. 18. marts 2019 for punkt 1 og 2, samt udviste alvorlig kritik af Taxa 4x35’s 

efterlevelse af kravene for punkt 3 og 4 i databeskyttelsesforordringen (Ibid). 

3 Problemfelt 
Den almene forståelse af fænomenet overvågning, er gået fra at være ophængning af kameraer på 

offentlige gader og pladser, til at være indsamling af al slags data (Lauer, 2012).  Personlig data er 

ikke længere kun defineret ved navn og cpr-nummer, men også besøg på hjemmesider, hvad der 

købes på nettet og sågar politisk orientering (Datatilsynet U.Å). Cookies overvåger alle internetbru-

geres gøren og laden i cyber- space, og individet ‘fodrer’ frivilligt personlige oplysninger til maski-

nen, som videregiver oplysninger til virksomheder. Cookies udvikles konstant, så de er sværere for 

forbrugere at fjerne (Smyrnaios, 2018, s. 120). Dermed bliver det en større udfordring at have be-

greb om, hvilke data der gemmes af hvad. Ja, faktisk vil de fleste almindelige mennesker nok påstå, 

at dette ikke kan lade sig gøre. 

En primær problematik ved data, er handel med samme. Markedet er enormt værdifuldt, men for de 

fleste forbrugere, er der ikke nogen klokke, der ringer, når der nævnes virksomheder som BlueKai 

og Datalogix - dette på trods af, at den sidste er værdisat til to billioner amerikanske dollars, sva-

rende til 13,3 billioner danske kroner (Smyrnaios, 2018, s. 120). Fælles for de to virksomheder, er 

at de råder over personlig data. Professor i digitale medier ved Toulouse Universitet i Frankrig, 

græskfødte Nikos Smyrnaios, beskriver i bogen Internet Oligopoly: The Corporate Takeover of Our 

Digital World fra 2018, hvordan BlueKai råder over en database med en milliard forbrugere, hvor 

hver personlig profil har over 50 forskellige egenskaber, såsom sociale forhold, geografiske data, 

personens interesser, m.v. (Smyrnaios, 2018, s. 121). Det samme gør sig gældende for Datalogix, 

hvis database opbevarer personlige dataprofiler, der gemmer på handelsdata. Altså gemmer Datalo-

gix information om hvad, hvor og hvornår, en forbruger har foretaget et køb (Ibid.). Smyrnaios po-
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inte er at understrege, hvor værdifulde disse data profilerings selskaber er for virksomheder, hvilket 

han mener,  kan udledes af software-udviklingsfirmaet Oracles køb af begge virksomheder, for en 

samlet sum af 11,8 milliarder danske kroner (Ibid.). Både BlueKai og Datalogix udgør to af de stør-

ste firmaer, som sporer og organiserer personlig data, hvorefter de handler med denne. Denne slags 

virksomheder kaldes data brokers, og de fleste store tech virksomheder samarbejder med sådanne 

virksomheder (Smyrnaios, 2018, s. 121). Et eksempel på et samarbejde er ´social media´-giganten 

Facebook, der i 2013 annoncerede et samarbejde med fire af de største data brokers, inklusive før-

nævnte BlueKai og Datalogix. Dette samarbejde gavnede begge parter, da det muliggjorde at kryds-

referere Facebooks mange personlige data, som eksempelvis civilstatus, interesser og venner, med 

de mange data som de forskellige data brokers rådede over (Smyrnaios, 2018, s. 122). 

I december sidste år kunne det amerikanske tidsskrift, ‘The New York Times’, afsløre at Facebook, 

på trods af en massiv kritik af deres handel med bl.a. data brokers, stadig delte sine brugeres data 

med tech-giganter som Netflix og Spotify, ved at give disse adgang til brugernes private beskeder. I 

samme artikel fremgår det, at facebook også har delt brugernes data med Yandex - en russisk pen-

dant til Google, der samarbejder med det russiske styre (The New York Times, 2018). I april 2019 

kunne Ritzau meddele, at flere millioner facebook data er blevet fundet, i den gigantiske handels-

virksomhed Amazons cloud servere (Ritzau, 2019). 
 

For at forhindre misbrug af data implementerede EU i maj 2018 General Data Protection Regulati-

on, bedre kendt som GDPR. Denne regulering gav virksomhederne ansvaret for at behandle og be-

skytte de mange personlige data, der findes i deres varetægt. Individet fik dermed en juridisk ret til 

beskyttelse af frivilligt videregivet data. Dermed blev blev der, for EU’s borgere, sat en lovgiv-

ningsmæssig stopper for handel med og misbrug af personlig data. Dog indsamler tech-giganterne 

stadig vores data, såfremt vi giver samtykke til dette, hvilket ofte tilfældet. De formelle samtykke-

erklæringer, som pop-up vinduer, cookie-varsler og de dragende grønne “OK”-felter er ikke nok til 

at få forbrugeren til at tænke sig om en ekstra gang. Dette skyldes måske, at borgere i et demokra-

tisk samfund har en grundlæggende tiltro til staten og dermed en forståelse af, at personlig data be-

handles med respekt. Vi har altså en forventning om at staten beskytter os. Problemet er bare at sta-

ten ikke beskytter data for private virksomheder, da virksomhedernes markedsføring er bygget på 

dataindsamlingen fra forbrugerens aktivitet på internettet. (Kamme, 2019).  

Som forbrugere har vi ofte heller intet valg, hvis vi vil moderere hvilke data vi afgiver og hvornår vi 

krydser ‘tillad’-boksene af - dette for overhovedet at kunne benytte apps, hjemmesider, m.v. Som 
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professor i jura, handel og økonomi fra Villanova University i USA, Brett Frischmann, beskriver 

forbrugerens kattepine: “You retain your autonomy, of course, and may choose to leave, but that’s 

it. Take it or leave it. It is quite simple.” (Frischmann, 2015). 

 

Det er på baggrund af disse problematikker, at vi har valgt at vores projekt skal tage udgangspunkt i 

en case fra marts 2019, hvor Datatilsynet har vurderet, at taxaselskabet, Taxa 4x35, har overtrådt 

principperne for GDPR. Vi undrede os over, hvad der fik en større dansk virksomhed til at gå imod 

dataforordningen. Derfor ønsker vi med dette projekt at undersøge, om det med bl.a. samfundsfag-

lige teorier af Langdon Winner og Shoshana Zuboff er muligt at forstå, hvorfor Taxa 4x35 endte 

med at blive politianmeldt for overtrædelse af datalovgivningen. 

4 Problemformulering 
 

Hvilke årsager er der til at virksomheder forbryder sig på herskende datalovgivning, eksemplificeret 

ved taxaselskabet Taxa 4x35?  

 

Arbejdsspørgsmål 

1. Hvordan virker DDS PathFinder som teknologisk system?   

• Dette spørgsmål vil vi forsøge at besvare ved hjælp af TRIN-modellen og dermed 

belyse teknologiens primære formål.  

 

2. Hvilke årsager kan virksomheder have for at gemme personlig data? 

• Ovenstående arbejdsspørgsmål vil vi forsøge at besvare ud fra projektets primære te-

ori af Shoshana Zuboff om overvågningskapitalisme. Desuden vil spørgsmålet, i 

rapportens diskussion, blive undersøgt ud fra andre perspektiver, herunder Langdon 

Winners syn på teknologisk determinisme. 

 

3. Hvilke konsekvenser kan indsamlingen af personlige data have fremadrettet?  

• I diskussionsafsnittet vil vi inddrage Det Etiske Råd officielle stillingtagen, vedrø-

rende sundhedsdata og indsamling af disse. Derudover vil vi perspektivere til  øvrige 

sager omhandlende misbrug af personlige data og samle op på status for datalovgiv-

ning i USA.  
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5 Semesterbinding 
	
Teknologiske systemer og artefakter 

Semesterbindingen ”Teknologiske systemer og artefakter” bliver opfyldt ved benyttelse af TRIN-

modellen, som metode og analysemodel. Projektet vil analysere teknologien DDS PathFinder, da 

benyttelsen af denne er en afgørende faktor i vores valgte case. Projektets analyse, med TRIN-

modellen som analysemetode vil påvise, hvordan teknologien opererer, og desuden hvilket formål 

den valgte teknologi har.    
 

Subjektivitet, teknologi og samfund 

Vores projekt er forankret i ovenstående dimension ved analyse af vores case, med afsæt i Shoshana 

Zuboffs teori om surveillance capitalism, på dansk overvågningskapitalisme. Desuden vil vi inddra-

ge og diskutere Langdon Winners tekster Har artefakter en politisk karakter? (på engelsk, Do arti-

facts have politics?) og Technologies as forms of life, med fokus på bl.a. teknologisk determinisme, 

som fænomen. Dette for at diskutere hvorvidt teknologier definerer den måde virksomheder opnår 

kapital, eller om der er andre årsager. 

6 Redegørelse  
	
I dette afsnit vil projektgruppen redegøre for Datatilsynet, GDPR og dets ophav samt det teknologi-

ske system DDS PathFinder.  

6.1 Datatilsynet  
Datatilsynet er en uafhængig offentlig myndighed, som har til formål at kontrollere hvorvidt data-

beskyttelseslovgivningen overholdes. Databeskyttelseslovgivning dækker over databeskyttelsesfor-

ordningen, altså GDPR, den danske lovgivning på området, m.v. (Datatilsynet, U.Å.) Foruden et 

sekretariat, der forvalter Datatilsynets daglige drift, består Datatilsynet også af Datarådet. Dette råd 

er udnævnt af justitsministeren, ministeren for offentlig innovation og erhvervsministeren. Af næv-

neværdige profiler i Datarådet findes en højesteretsdommer, flere advokater og jurister, direktøren 

for Forbrugerrådet Tænk, m.v. (Justitsministeriet, U.Å.) Der skelnes mellem Datarådet og Datatil-

synets sekretariats arbejdsfordeling, idet det på Justitsministeriets hjemmeside fremgår at ”Datarå-

det træffer først og fremmest afgørelse i konkrete sager af principiel karakter, mens sekretariatet 

varetager Datatilsynets daglige drift.” (Justitsministeriet, U.Å.) 
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Denne daglige drift indbefatter både at rådgive virksomheder om regler og procedurer for databe-

handling, i overensstemmelse med gældende datalovgivning, men også at føre tilsyn med at disse 

regler og procedurer overholdes. (Datatilsynet, U.Å.) Det er et sådant tilsyn, vi har valgt at benytte 

som case i dette projekt, hvorfor vi finder det på sin plads at uddybe rammerne for datatilsyn. 
 

I Datatilsynet skelnes mellem to typer af tilsyn: planlagte tilsyn og ad hoc tilsyn. Datatilsynet plan-

lægger årligt de kommende tilsyn og i udvælgelsen af disse, fremgår det af den officielle beskrivel-

se, at der fokuseres ”på behandlinger af personoplysninger, som bl.a. på grund af deres omfang eller 

formål kan indebære en særlig risiko for at krænke de registreredes ret til databeskyttelse og privat-

liv, samt på behandlinger, som indebærer brug af ny teknologi.” (Datatilsynet, U.Å.) 

 

Datatilsynet modtager og behandler klagesager, og det er blandt andet i den forbindelse, at der kan 

forekomme ad hoc tilsyn. Ved tilsyn er benytter Datatilsynet sig hovedsageligt af to værktøjer. De 

har rettigheder til at ”kræve enhver oplysning, der er af betydning for tilsynets virksomhed (oplys-

ningsindsamling)” (Datatilsynet, U.Å.) og ”har ret til – uden retskendelse – at kræve adgang til alle 

lokaler, hvor der foretages behandling af personoplysninger (tilsynsbesøg).” (Ibid.). 

	

6.2 GDPR  
Beskyttelse af personlige oplysninger har eksisteret al den tid hvor særlige professioner har krævet 

personlige oplysninger om mennesker. En advokats eller læges tavshedspligt og ansvar for klienten 

eller patientens oplysninger, kan sidestilles med hvad vi i dag kender som databeskyttelse. I takt 

med det moderne og teknologiske samfund vi ser i dag, er det meste personlige data gået fra papir-

form til at være elektronisk tilgængeligt. Lovgivninger vedrørende databeskyttelse har derfor gen-

nemgået mange processer og udvidelser, før GDPR blev implementeret i maj 2018 (Calder, 2016). 

6.2.1 Ophav 

I 1995 udkom EU med Data Protection Directive (DPD), som tvang EU’s medlemslande til at ud-

vikle love, der mødte et fælles minimumskrav for beskyttelse af personlige data. I takt med internet-

tets udbredelse i 1990’erne, og udbredelsen af computere i private hjem, blev mængden af data na-

turligt forøget, og direktivet (DPD) blev derfor ændret til en regulering. Ifølge EU GDPR; A pocket 

guide, er et direktiv et lovmæssigt forhold, hvor følgende er gældende: ”an individual or organisati-

on is not required to be in compliance with a directive.”(Calder, 2016). En ændring fra direktiv til 

regulering, betyder at reglerne kan sidestilles med en lovgivning. En regulering fra EU kræver ikke 
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ændringer af lovgivningen i de enkelte medlemslande, og overtrumfer dermed de allerede eksiste-

rende love. Calder forklarer det således: ”Because of the legal weight of a regulation, they typically 

take much longer to pass through the legislative process, but they also ensure greater consistency 

across the Union”(Calder, 2016).  Dette forklarer også den lange proces dataforordningen har været 

igennem undervejs, fordi en regulering juridisk vejer tungt. 

6.2.2 Hvad er GDPR? 

GDPR er en forkortelse for General Data Protection Regulation fra engelsk. På dansk kan det over-

sættes til persondataforordningen. GDPR er en regulering, vedtaget af EU, som er blevet implemen-

teret i EU’s medlemslande. Kortfattet omhandler reguleringen en virksomheds beskyttelse af de 

persondata, som virksomheden behandler. Rent juridisk betyder GDPR at dem, der kontrollerer 

personlige data, har ansvaret for at denne data bliver behandlet korrekt. GDPR gælder for alle virk-

somheder i EU’s medlemslande, men også for alle virksomheder der handler og opererer inden for 

medlemslandene. Desuden beskytter forordningen alle personlige data videregivet til en virksom-

hed, også de data der ikke er ejet af EU’s borgere (Calder, 2016). 

GDPR, artikel 5, bygger på seks grundlæggende principper, der skal overholdes ved al indsamling 

og behandling af personlig data. 
 

“  

1. Personal data must be processed lawfully, fairly and transparently. 

2. Personal data can only be collected for specified, explicit and legitimate purposes. 

3. Personal data must be adequate, relevant and limited to what is necessary for processing. 

4. Personal data must be accurate and kept up to date. 

5. Personal data must be kept in a form such that the data subject can be identified only as long 

as is necessary for processing. 

6. Personal data must be processed in a manner that ensures its security.” (Calder, 2016) 

 

Punkt nummer 5 i disse grundlæggende principper, beskytter datasubjektet, sådan at virksomheder 

kun kan beholde personlige data, så længe at den data skal forarbejdes. Altså skal der være en ek-

splicit grund til, at en virksomhed beholder data længere end højst nødvendigt. Dette kaldes også en 

gyldig behandlingshjemmel. Vores projekt sætter fokus på netop dette punkt, da det her vores valg-

te case-virksomhed har ageret modstridende med dataforordningen GDPR.   



	 12	af	66	

6.3 DDS PathFinder 
Digital Dispatch Systems (DDS), blev grundlagt i 1987 af Vari Ghai, det er en global virksomhed 

med hovedsæde i Canada (DDS Wireless, U.Å.). Det er et af de største firmaer i verden inden for 

taxaafvikling (Cooper, 2011. s. 97). DDS udbyder forskellige systemer til håndtering af kunder og 

deres personlige data, i dette projekt tager vi udgangspunkt i systemet DDS PathFinder, da dette 

benyttes af Taxa 4x35. DDS PathFinder bruges til at behandle personoplysninger samt bestilling og 

afvikling af taxa i større taxa-virksomheder. Det er et system der kan håndtere en større mængde 

kunder, samt lette arbejdsbyrden for både chauffører og callcentre. DDS-PathFinder er en sammen-

kobling af forskellige hard- og software produkter herunder mobilradio, GPS, taxameter og scanner, 

som i samspil kommunikerer de data, der indsamles til PathFinder-servere, som behandler den in-

formationen og på denne måde effektiviserer servicen (Ibid.). 
 

Taxa 4x35, er et af de taxaselskaber, der benytter DDS PathFinder til afvikling af taxature, samt 

behandling af personoplysninger. I Datatilsynets tilsynsrapport om Taxa 4x35, beskrives DDS 

PathFinder således: ”Når en taxatur registreres i DDS PathFinder gemmes oplysninger om bl.a. 

kundens navn, telefonnummer, dato for kørslen, kørslens begyndelses- og sluttidspunkt, antal kørte 

kilometer, betalingen, start- og slutposition angivet som GPS-koordinater og/eller skreven adresse 

samt øvrige koordinater.” (Datatilsynet, 2019). 

Datatilsynet kritiserer, at Taxa 4x35 benytter og behandler de personoplysninger, der bliver indsam-

let ved brug af PathFinder, i langt længere tid end hvad der er lovligt ifølge Datalovgivningen 

(Ibid.)  

7 Metode 
	

7.1 Interview  
For at få en bredere forståelse for virksomheders forhold til GDPR, tog vi kontakt til Claus Bartho-

lin, der til dagligt er Senior Manager for Digital Trust og Information Security Governance hos 

PwC i Hellerup. Han beskæftiger sig med at designe informationssikkerhed og GDPR, og derfor 

vurderede vi, at han ville kunne give os indsigt i, samt en professionel vurdering af, hvor taxasel-

skabet Taxa 4x35 står, i henhold til Datatilsynets kritikpunkter. I arbejdet med at forberede inter-

viewet med Claus Bartholin har vi støttet os op af Steinar Kvales version af det kvalitative forsk-

ningsinterview.  
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7.1.1 Det kvalitative forskningsinterview  

Med det kvalitative forskningsinterview forsøger vi som interviewere, at få forståelse for et emne 

ud fra interviewpersonens ekspertviden. Steinar Kvale beskriver i bogen, Interview: En introduktion 

til det kvalitative forskningsinterview, hvordan forskningsinterviewets struktur nærmer sig en hver-

dagssamtale, men i kraft af at være et professionelt interview, forudsætter en særlig tilgang samt 

spørgeteknik (Kvale, 1997, s. 38). Projektgruppen gjorde brug af interviewformen halvstruktureret 

forskningsinterview, hvor en række af interviewspørgsmål er forberedt på forhånd, men hvor der 

stadig er en åbenhed for at forfølge de svar interviewpersonen giver (Kvale, 1997, s. 129).  
 

Gruppen valgte, forud for interviewet, at sende Claus Bartholin vores spørgsmål samt en beskrivel-

se af casen omhandlende Taxa 4x35, så han havde mulighed for at forberede sig på bedst mulig vis. 

Dette kan have forskellige fordele og ulemper. Vi anskuede det som værende en fordel for kvalite-

ten af svarene, at han fik dem på forhånd, da han på den måde havde mulighed for at sætte sig ind 

projektets case. En ulempe ved det viste sig at komme til udtryk, da selve interviewet skulle foreta-

ges. Her førte Claus Bartholin selv ordet, hvilket gjorde formen lidt anderledes end forventet. I vær-

ste fald kunne det have bevirket, at muligheden for åbenheden i interviewet var faldet til jorden i og 

med at magtforholdet blev forskudt til informantens fordel. Dette mener vi dog ikke er tilfældet, da 

vi flere gange under interviewet stillede Bartholin uddybende spørgsmål og dermed, samlet set, fik 

opfyldt vores ønske om interviewets udbytte.  
 

I arbejdet med at udforme de forberedte spørgsmål, har gruppen benyttet Steiner Kvales generelle 

kvalitetskriterier for interview. Her var det især vigtigt for os, at spørgsmålene var udformet kort og 

præcist, med henblik på at få længere svar (Kvale, 1997). Vi startede med at opstille nogle pointer 

eller temaer for, hvad vi gerne ville få ud af interviewet, og ud fra disse udformede vi de endelige 

interviewspørgsmål.(Kvale, 1994, s. 149) Et eksempler på dette var omhandlede “udfordringer ved 

implementeringen af GDPR” samt “årsager til at gemme data”. Det var endvidere vigtigt, at inter-

viewspørgsmålene bidrog til at fremstille vores tematiske undren, som var funderet i gruppens em-

neforståelse på tidspunktet for interviewet. 
 

Fredag d. 26. maj 2018 foretog vi interviewet med Claus Bartholin hos PwC i Hellerup. Til start 

oplyste vi ham atter om interviewets formål og sikrede os tilladelse til at optage interviewet. Med 

formaliteterne på plads, begyndte det halvstrukturerede interview. 
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7.1.2 Optagelse af Interview 

Vi valgte at optage interviewet som en lydoptagelse. Fordelen ved at optage et interview som en 

lydoptagelse, er at intervieweren kan fokusere på interviewets emne og dynamik. Samtidig kan op-

tagelsen høres igen og igen, giver dermed mulighed vende tilbage, for at høre ordene og deres tone-

fald, pauser og lignende. Ulempen ved lydoptagelsen, er at den visuelle del af interviewet bortfal-

der, og dermed muligheden for at analysere aktørens mimik og gestik, samt interaktionen mellem 

interviewer og informant. (Kvale, 1997). Dog vurderer vi, at Bartholins mimik og gestik ikke er 

vigtig for kvaliteten for analysen af interviewet, da emnet ikke frembringer fysiske følelser.  
 

Forudsætningen for en god lydoptagelse er et minimum af baggrundsstøj, en optager, der befinder 

sig således at interviewer og interviewperson er i tilpas afstand til denne, og at lydkvaliteten er op-

timal for den senere transskription (Kvale, 1997). I vores tilfælde gjorde vi brug af en af iPhones 

standard apps “Memoer”, som optager en god lydkvalitet. Vi var opmærksomme på at placere 

iPhonen med den rette afstand til både interviewer og vores interviewperson. Selvom interviewet 

foregik i et relativt stort undervisningslokale, var der god akustik i form af akustikplader, samt in-

gen form for baggrundsstøj.  

7.1.3 Transskribering 

Første trin i bearbejdelsen af vores interview var transskribering. Det er sjældent, at et lydoptaget 

interview bliver analyseret ud fra optagelsen, uden nogen form for notetagning eller transskribering 

(Kvale, 1997 s. 16). Netop derfor har vi også valgt at transskribere hele interviewet med Claus Bar-

tholin. Det giver os mulighed for at få et større overblik over hans pointer, og på den måde nemme-

re udvælge relevante pointer, som kan undersøges nærmere i forhold til vores analyse af henholds-

vis TRIN-modellen og vores valgte teoretikere.  
 

Alle fire i projektgruppen transskriberede, og vi havde på forhånd fastlagt nogle rammer for, hvor-

dan dette skulle gøres med udgangspunkt i, hvordan Kvale beskriver overvejelserne for transskribe-

rings i Interviewbogen (Kvale, 1997, s. 171). Som udgangspunkt, er alt hvad Claus Bartholin sagde, 

skrevet ord for ord og dermed gengivet ordret. Der er altså kun undladt enkelte “øh”, hvis der kom 

mange af disse efter hinanden. Derudover er der enkelte steder i transskriberingen, hvor der er note-

ret “(dårlig lydkvalitet)”, da vi disse steder ikke kunne tyde, hvad Claus Bartholin sagde.  
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7.2 TRIN-modellen 
TRIN-modellen er en analysemodel, der er udarbejdet til beskrivelse og analyse af en teknologi. 

Den er udviklet af Thomas Budde Christensen, Erling Jelsøe og Niels Jørgensen, og blev første 

gang brugt i undervisningsøjemed på Roskilde Universitets Humanistisk-teknologiske basisuddan-

nelse i efteråret 2017 (Jørgensen, 2018). Forkortelsen TRIN står for Teknologi, Radikalt og Inkre-

mentelt design i Netværk. Baggrunden for udviklingen af modellen, var at lave en metodisk vejled-

ning til at beskrive og analysere en teknologi med fokus på dens teknisk-videnskabelige aspekter. 

TRIN-modellen bygger på Carl Mitchams metode, hvorpå at definere en teknologi. Mitchams defi-

nation af en teknologi indeholder fire elementer, hvilket Christensen, Jelsøe og Jørgensen ikke men-

te var fyldestgørende nok (Ibid.). Deraf opstod TRIN modellen, der består af seks trin herunder; 
 

Trin 1. Teknologiers indre mekanismer 

Trin 2. Teknologiers artefakter 

Trin 3. Teknologiers utilsigtede effekter 

Trin 4. Teknologiske systemer 

Trin 5. Modeller af teknologier 

Trin 6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologien 

(Jørgensen, 2017) 

 

Vi har i denne rapport valgt at gå i dybden med fire af de seks trin. Dette har vi valgt, da vi vurde-

rede at der i forhold til teknologien DDS PathFinder, som denne rapport omhandler, ville findes 

mest relevans i forhold til projektets problemformulering. Derved er trin fem og seks fravalgt, da at 

vi ikke ønsker at undersøge udbredelsen af teknologien,  eller at opstille eller undersøge modeller af 

teknologien. Projektgruppen har besluttet at bytte rundt på rækkefølgen på trinene således at trin 2 

beskrives inden trin 1. Dette beror på en vurdering af, at en sådan opstilling vil kunne fremme læse-

rens forståelse. Valget af trinene vil i nedenstående afsnit uddybes:  
 

Trin 2 beskæftiger sig med de teknologiske artefakter. Her gennemgås de artefakter, der hører til 

den valgte teknologi. Vi fremlægger både hardware og software, og desuden en kort beskrivelse af 

deres funktion (Ibid).  
 

Trin 1 beskæftiger sig med de indre mekanismer og processer i en teknologi. Her forklares de cen-

trale principper ved teknologien, som bidrager til at opfylde teknologiens formål (Jørgensen, 2017). 
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I denne rapport undersøges det teknologiske system DDS PathFinder og trin 1 bruges her til at re-

degøre for DDS PathFinders formål, samt forklare én af de essentielle indre mekanismer som bidra-

ger til dette. 
 

I trin 3 analyseres de utilsigtede effekter ved en teknologi, i særdeleshed de uhensigtsmæssige virk-

ninger i relation til anvendelsen af en teknologi. De effekter der sker ved brugen af en bestemt tek-

nologi, som ikke den reelle hensigt med udviklingen af teknologien (Ibid.). Det undersøges i rap-

porten, hvordan DDS PathFinder systemets evne til at gemme data i længere tid, kan have uhen-

sigtsmæssige effekter i forhold til GDPR-lovgivningen. 

Det sidste trin der inddrages, i analysen af vores valgte teknologi, er trin 4, omhandlende de tekno-

logiske systemer (Ibid.). Dette trin fokuserer på de større sammenhænge i en teknologi. Her under-

søges det større teknologiske system, herunder; hardware, software, foruden de menneskelige aktø-

rer i teknologien. Det teknologiske system DDS PathFinders formål, bidrager til flere teknologiske 

systemer. I vores analyse af dette, vil samspillet mellem de forskellige systemer blive undersøgt og 

visualiseret med en model. 

8 Teori 
	

8.1  Shoshana Zuboff – Overvågningskapitalisme 
Shoshana Zuboff er en pensioneret professor fra Harvard Business School, hvor hun i 1981 blev en 

af de første fastansatte kvindelige undervisere (Zuboff, U.Å). Her har hun blandt andet været til-

knyttet Harvards Berkman Center for Internet and Society i årene 2014 og 2015 (ibid.). En betyde-

lig del af Zuboffs karriere har hun, som hun selv udlægger det på sin hjemmeside, dedikeret til  “the 

study of the rise of the digital, its individual, organizational, and social consequences, and its relati-

onship to the history and future of capitalism” (ibid.). I 2018 udgav hun bogen The Age of Surveil-

lance Capitalism: A Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, hvor hun redegør for 

sin teori om surveillance capitalism, på dansk overvågningskapitalisme. Denne teori vil vi belyse i 

følgende afsnit.  
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8.1.1 Hvad er overvågningskapitalisme 

Generel kapitalisme kendetegnes ved, at noget der eksisterer uden for markedet, introduceres til 

markedet. Et eksempel på dette kan være natur. Natur, som eksisterer uden for markedet, bliver i 

kraft af kapitalismen, påført en markedsværdi, og naturen omdannes dermed til ejendom og jord, 

som kan købes og sælges (Mirabelli, 2019). Denne klassiske form for kapitalisme gør sig også gæl-

dende ved overvågningskapitalisme - og dog. For ifølge Zuboff, gør overvågningskapitalisme no-

get, “no other capitalism has ever done” (Ibid.) - nemlig at handle med individers privatliv. Til 

sammenligning med ovenstående eksempel om natur, tager overvågningskapitalismen privatlivet, 

eksempelvis i form af menneskers samtaler - virtuelle eller virkelige - og påfører dem en markeds-

værdi. Dette gøres ved at oversætte disse samtaler til personlig information og adfærdsbaseret data, 

som efterfølgende omdannes til en handelsvare (Ibid.).  

8.1.2 Overvågningskapitalismes oprindelse  

Ifølge Zuboff grundlagdes overvågningskapitalismen af Google i 2001 (Zuboff, 2019. s. 13). Goog-

le var på daværende tidspunkt ramt af dot.com-boblen, der bevirkede at mange it-firmaer led store 

økonomiske vanskeligheder. Virksomheden benyttede sig ikke dengang af online annoncører, men 

mente derimod at disse kunne påvirke søgemaskinen negativt (Ibid.). Som et biprodukt af søgefunk-

tionen, havde Google indsamlet store mængder adfærdsbaseret data, som dengang blev betragtet 

som værende ligegyldig. Den blev hverken opbevaret systematisk eller sikkert, hvilket vidner om, 

at virksomheden ingen andre intentioner havde med denne personlige data, ud over at optimere de-

res søgemaskine (Ibid). Dog skete et historisk skift, da Google besluttede sig for at benytte denne 

overflødige adfærdsbaserede data, til at optimere annoncers relevans for sine brugere. Dette foregik 

ved at virksomheden nu benyttede sine, på dette tidspunkt, allerede betydelige analytiske værktøjer, 

til at sammenkæde annoncer med nøgleord, som kun denne “overflødige” adfærdsbaserede data 

ville være i stand til at belyse (Ibid.). Denne nye praksis resulterede i at Google i årene fra 2001 til 

2004, øgede firmaets værdi med 3590 procent - fra 86 millioner amerikanske dollars i 2001, til 3,2 

milliarder, bare tre år senere (Zuboff, 2019. s. 14).   

8.1.3 Overvågningskapitalisme som økonomisk model 

Google begyndte, som forrige afsnit beskrev, at profitere på at udnytte sine brugeres overflødige 

data i 2001, hvilket ifølge Zuboff lagde grundstenen til overvågningskapitalisme (Mirabelli, 2019). 

Denne førnævnte overflødige adfærdsbaserede data, kaldes i overvågningskapitalisme, Behavioral 

Surplus (Ibid). Dette Behavioral Surplus, handles med, i form af Prediction Products, altså produk-
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ter, som kan forudsige hvad en bruger foretager sig nu, og i fremtiden. Disse Prediction Products 

skabes ved det en proces der kaldes profilering. Ved profilering samles og kategoriseres data på den 

enkelte person. Disse profiler er enormt værdifulde for markedet, idet de kan bistå virksomheder og 

andre interessenter, med at målrette deres indhold, således at brugeren i sidste ende ændre adfærd 

og agerer som virksomheden eller interessenten har intenderet.  

 

Handlen med disse Prediction Products foregår via markeder, som Zuboffs teori betegner som Be-

havioral Futures Markets. Dette begreb dækker over nye markeder, som handler med personlig 

data. I et interview med journalisten Gabriella Mirabelli, forklarer Shoshana Zuboff hvordan disse 

er markeder, som handler “exclusively in predictions of what is going to do now, soon and later.” 

(Mirabelli, 2019).  
 

Hovedproblematikken ved overvågningskapitalisme, mener Zuboff, bunder i, hvordan handel med 

personlig data i form af Prediction Products i disse Behavioral Futures markets, gør virksomheder i 

stand til at forme individers adfærd. Ved at analysere hvordan brugeren tænker og agerer nu, kan 

virksomheder og andre interessenter forudsige hvordan samme bruger vil agere fremover. Denne 

tilegnelse af Prediction Products muliggør ydermere at samme virksomheder og interessenter kan 

skubbe brugeren i en retning, der er til gavn for dem. 

 
 

Ovenstående vises en graf, projektgruppen har udarbejdet, som visualiserer nogle af nøglebegreber-

ne ved overvågningskapitalisme. I grafen tages udgangspunkt i brugerdatas rejse fra at være ind-
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samlede personlige data, gennem datamarkedet, for til sidst at ende med at blive benyttet til at juste-

re denne brugers adfærd.  
 

Et eksempel som kan benyttes til at beskrive overvågningskapitalismens processer, er sagen om-

handlende Cambridge Analytica og Facebook, hvor begge beskyldes for at have spillet en rolle i at 

påvirke Donald Trumps politiske kampagne.  

I 2013 udviklede psykometricenteret på Cambridge Universitet en psykologisk test på Facebook, 

som 350.000 brugere frivilligt tog (Isaak et. al., 2018). Resultaterne af personlighedstesten blev i 

forskningsøjemed sammenfattet med disse personers Facebook-aktivitet. Resultatet var, at der var 

en stor sammenhæng mellem personlighed og aktivitet - og dermed var en ny metode til profilering, 

skabt (ibid.). Der er intet der påviser, at psykometricenteret ikke delte disse data med firmaet Cam-

bridge analytica (ibid). Det er nødvendigt at differentiere mellem Cambridge Analytica og Cam-

bridge Universitets psykometricenter, da Cambridge Analytica er en privat virksomhed, skabt med 

henblik på markedsføring ved brug af profilering af data (Andersen et. al., 2018).  

Cambridge Analytica skabte nu en ny test på amazon, med henblik på at få indsamlet data til dan-

nelse af Prediction Products via profileringsmetoden. For at tage denne nye quiz, skulle deltagerne 

give adgang til deres Facebook data - og således fik Cambridge Analytica en database 

med  “5,000+ data points on 230 million US adults.” (Isaak et. al., 2018).  

Cambridge Analytica havde nu udviklet et værktøj til at målrette indhold til amerikanske vælgere, 

for at påvirke deres synspunkter.  

Disse Prediction Products kom til salg på et Behavioral Futures market, hvor Trump-kampagnen 

stod klar til at købe sig ind. I samarbejdet skabtes ‘Project Alamo’, som gik ud på at målrette bud-

skaber ud fra profilering, blandt andet forklædt som nyheder. Ved at have viden om, hvilke vælgere 

der var påvirkelige, og hvilke knapper, der skulle trykkes på, for at overbevise disse vælgere, blev 

disse Prediction Products brugt til at influere vælgernes adfærd, helt i tråd med overvågningskapita-

lismens principper. På samme måde, som overvågningskapitalismen kan benyttes til at markedsføre 

et par sko, kan den påvirke præsidentvalg. 
 

Behavioral Futures markets kan være forskelligartede. Et eksempel på et stort Behavioral Futures 

market, har eksempelvis været den kendte mobil applikation, Pokémon GO, der var uundgåelig i 

sommeren 2016 (Klausen, 2016). Spillet foregik som Behavioral Futures market ved at forretninger 

havde mulighed for at købe sig til at figurere som et Pokémon træningscenter i spillet, hvilket med-

virkede at mange spillere besøgte de pågældende forretninger. Derved skete en justering af bruger-
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nes adfærd, idet de fleste højst sandsynligt ikke havde i sinde at besøge disse forretninger, inden de 

blev omdannet til virtuelle Pokémon træningscentre (Zuboff, 2019, s. 19).	 

8.1.4 Forudsætninger for overvågningskapitalisme  

Der eksisterer en digital infrastruktur, som er alfa omega i forhold til det omfang, vi som brugere i 

dag indgår i overvågningskapitalismen (Mirabelli, 2019). Smart devices, med kameraer, sensorer, 

m.v., muliggør en overvågning og justering af brugeres adfærd, som de fleste ikke aner finder sted 

(ibid.) Det gælder eksempelvis at virksomheder og andre interessenter “apply techniques that are as 

varied as inserting a specific phrase into your Facebook news feed, timing the appearance of a BUY 

button on your phone with the rise of your endorphins at the end of a run, shutting down your car 

engine when an insurance payment is late, or employing population-scale behavioral micro-

targeting drawn from Facebook profiles.” (Zuboff, 2019, s.17).  

Som en softwareudvikler fortæller til Zuboff: “We can engineer the context around a particular be-

havior and force change that way....  We are learning how to write the music, and then we let the 

music make them dance.” (Zuboff, 2019, s.19).  
 

Shoshanna Zuboff mener dog ikke, at vi kan bebrejde teknologien for overvågningskapitalismen. 

Ifølge hende er den digitale infrastruktur blot et middel, som udnyttes på baggrund af økonomiske 

interesser. Hun beskriver udviklingen som følger: 
 

“(...)if you go back to digital technology before the invention of surveillance capitalism, you know, 

the idea of the smart home was a singled close loop between the sensors that were built into the 

home and the residents of the home. (...) 

Today, as the University of London has analysed, you put one Nest thermostat, Nest owned by 

Google, (...) into your home, and if you really want to be prudent, you have to review over 1000 

privacy contracts. This is not about the digital, this is about the economic model that has hijacked to 

digital in our lifetime because we didn’t see it happening.” (Mirabelli, 2019).   
 

Vi har valgt at beskæftige os med overvågningskapitalisme som teori i dette projekt, da vi ønsker at 

analysere projektets case om Taxa 4x35 ud fra denne teori. Vi positionerer os nysgerrigt i forhold til 

om teorien kan belyse, hvorfor Taxa 4x35 forbrød sig mod GDPR.  

Ydermere finder vi det interessant, at anskue designet af DDS Pathfinder ud fra overvågningskapi-

talismens principper. 



	 21	af	66	

8.2 Langdon Winner – Artefakters politiske karakter og teknologisk determi-
nisme 

	
Langdon Winner, født i 1944, er en amerikansk forfatter og teoretiker, med en Ph.D. i statskund-

skab fra University of California Berkeley, med fokus på politisk teori. Han er kendt for sit kritiske 

syn på de politiske og sociale forhold der påvirkes af moderne teknologi, og har skrevet flere bøger 

og artikler om dette. Winner positionerer sig kritisk i forhold til moderne innovation, da han mener 

at disse teknologier bliver designet ud fra et forældet syn på sociale, økonomiske og politiske for-

hold. 

I Winners tekst Har artefakter en politisk karakter?, beskriver han den eksisterende norm inden for 

teknologisk filosofi, som følgende: ”Det, der har betydning er ikke selve teknologien, men det soci-

ale eller økonomiske system, som den er indlejret i.” (Winner, 2008). Han beskriver den ovenståen-

de norm som en: ”modgift til naiv teknologisk determinisme” og mener at denne tilgang til teknolo-

gien har fejl, og ofte bliver taget for bogstaveligt. Ved at se på denne teknologiske norm i forhold til 

politik, er det kun nødvendigt at se på de magthavendes ideologier og derved udelukkende tillægge 

en teknologi f.eks. en socialistisk, konservativ eller marxistisk ideologi. Han mener, det er farligt at 

se teknologien som et neutralt artefakt og dermed et stumt ideologisk middel, og nuancerer derfor 

spørgsmålet og problemstillingen om, hvorvidt artefakter har politisk karakter. 
 

I teksten fremlægger Winner eksempler på teknologier, hvor designet eller implementeringen har 

haft en form for politisk agenda. Han beskriver, hvordan de lavthængende broer mellem Long Is-

land og New York, designet af Robert Moses, var et udtryk for racisme og klasseopdeling, da bro-

ernes højde forhindrede de mindre bemidlede og raceminoriteter at komme til Long Island. Dette 

fordi at broernes højde kun tillod personbiler at passere, og dermed blev de, der af økonomiske år-

sager var begrænset til at benytte offentlig transport, udelukket fra at tage til Long Island. Winner 

beskriver flere eksempler på teknologier, der enten har haft en tilsigtet eller utilsigtet effekt af poli-

tisk karakter. Disse eksempler, mener han har en fleksibilitet, da det er nemt at forestille sig, hvor-

dan de skulle have været designet anderledes, for ikke at have samme effekt på samfundsstrukturen. 

I modsætning til dette, beskriver Winner andre teknologier, der ikke har samme fleksibilitet og ”at 

valget af dem er ensbetydende med at vælge en bestemt form for politisk liv, der ikke umiddelbart 

kan gøres om”(Winner, 2008, s. 354). Han beskriver disse teknologier som værende ufleksible, og 

have en iboende politisk karakter. Dette beskrives således:  
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”De ting, vi kalder ”teknologier”, er måder at opbygge orden i vor verden på. (…) Når de trufne 

valg tager form i materiel udstyr, økonomiske investeringer og sociale vaner, forsvinder den oprin-

delige fleksibilitet praktisk talt også. Teknologiske innovationer minder således om vedtagelsen af 

love [dog ikke demokratisk] eller oprettelsen af styreformer, for så vidt de alle etablerer en ramme 

for samfundsmæssig orden, der vil vare ved i mange generationer.” (Winner, 2008, s. 352). 
 

I Winners tekst, “Technologies as forms of life” fra bogen The Whale and The Reactor: A Search 

for Limits in an Age of High Technology, beskriver han ligeledes denne idé om teknologien som 

værende ukontrolleret deterministisk. Han mener at teknologier ikke kun er designet som et værktøj 

eller en forlængelse af den menneskelige arm, men at teknologien derimod skaber helt nye formål. 

Formål, som ifølge Winner, er irreversible, hvis der ikke passes på. I teksten skriver han: ”From this 

point of view, the important question about technology becomes, as we ”make things work,” what 

kind of world are we making?” (Winner, 1989, s. 17). 

Winner mener at nutidens teknologiske samfund er bygget på industrialiseringen, som grundlag, 

hvor masseproduktion og økonomisk vækst var hovedfokus. Han mener derfor ikke, at samme tek-

nologiske udvikling er forenelig med det demokrati, som samfundet ønsker. Mange teknologier 

avler utilsigtede effekter af uønsket eller ønsket karakter. Winner mener at teknologikritikere, der 

betvivler effekterne, bliver stemplet som teknologiforskrækkede eller sågar konspirerende. Dette 

mener han er en negativ udvikling, da det forstærker den teknologiske determinisme og nedpriorite-

rer demokratiet. Stemplingen af teknologikritikere er ligeledes et resultat af det fokus som industria-

liseringen har affødt. Winner beskriver det således:  ”Der er i stedet tale om en fortløbende, social 

proces, hvori videnskabelig viden, teknologisk innovation og større profitinteresser har en forstær-

kende effekt på hinanden i dybt rodfæstede mønstre; mønstre, der bærer det umiskendelige præg af 

politisk og økonomisk magt”(Winner, 2008, s. 352). Winner mener altså at den konstante søgen 

efter nye innovationer, skaber et mønster eller en samfundsstruktur, der tilgodeser profit i stedet for 

mennesket. I forbindelse med denne problematik beskriver Winner, i sin tekst om teknologier som 

livsformer, fænomenet teknologisk søvngængeri . Dette beskriver, hvordan mennesket ukritisk lader 

sig rive med i den samfundsstruktur, som Winner mener teknologien skaber. Teknologisk søvn-

gængeri er ligeledes et udtryk for, hvordan normen lader sig styre af de teknologiske fremskridt og 

innovationer, og dermed stempler kritikerne negativt som regressive eller forskrækkede (Winner, 

1989).    
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9 Analyse 
I kommende afsnit analyseres de bagvedliggende årsager, som har ligget til grund for sagen om 

taxaselskabet Taxa 4x35. Først analyseres teknologien DDS PathFinder og grundlaget for udviklin-

gen af denne teknologi, foruden en teknisk forklaring på, hvordan personlige data gemmes. Denne 

del af analysen tager afsæt i TRIN-modellen.  

 

9.1 Analyse af DDS PathFinder 
I følgende afsnit analyseres teknologien DDS PathFinder ud fra TRIN-modellen. Vi har i analysen, 

som det fremgår i opgavens teoriafsnit, valgt at tage udgangspunkt i TRIN 1 til 4.  

Vi som tidligere nævnt valgt at arbejde med trin 2 før trin 1, da vi vurderer, at det i vores opgave vil 

bidrage til en bedre forståelse af teknologien. 
 

Trin 2 – Teknologiske artefakter  

Trin 2 i TRIN-modellen beskæftiger sig med teknologiske artefakter. Trin 2 er et mikropunkt i trin-

modellen, og bruges til at redegøre for teknologiens forskellige artefakter i detaljer. Vi har valgt at 

dele artefakterne op i hardware og software, hvor de forskellige komponenters funktion vil beskri-

ves. Implementeringen af DDS PathFinder systemet har flere formål, der kræver forskellige artefak-

ter. Herunder analyseres tre af de væsentligste artefakter i forhold til projektets case. Vi har valgt at 

gå i dybden med følgende fem artefakter: anonymisering af data, GPS software, System manager og 

Mobile Data Terminal. 
 

Herunder listes software der anvendes i DDS PathFinders system og dets funktion: 

Anonymisering af data 

DDS PathFinder beskytter kundens data, blandt andet ved at adskille de data, der kan identi-

ficere et enkelt individ. Desuden må vi antage, at de benytter sig teknologien cloud-storage, 

da det er den mest effektive metode til at lagre data. Dette beskrives yderligere i trin 1.  

GPS-software 

PathFinders GPS-software bruges bl.a. til ruteoptimering. GPSen grupperer taxaselskabets 

optagerområde i taxazoner, således at chaufføren, der på det givne tidspunkt, er nærmest 

passageren, bliver tilbudt turen først. Den samme GPS-software overvåger samtidig, hvor 

længe en chauffør har holdt stille, og dermed hvor længe, de har ventet. Dette systems for-

mål er at fordele taxature ligeligt chaufførerne imellem (Cooper, et.al., 2016). 
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The System Manager 

System manageren er en software funktion i DDS PathFinder. Denne bruges til at overvåge 

chaufføreres aktivitet, og hvilke chauffører der befinder sig i hvilke taxazoner. Desuden be-

nyttes denne til at lave statistiske rapporter over hvilke zoner der er mest aktivitet, samt 

hvilke tider på døgnet efterspørgslen er højest. Det er disse rapporter der bl.a. indeholder 

den data som kan videresælges til betalende tredjeparter samt til statistiske formål til myn-

dighederne. (Cooper, et.al., 2016).  

Automatiseret call-taker 

En automatiseret call-taker anvendes i DDS PathFinders system, til at betjene kunder, der al-

lerede eksisterer i taxa-selskabets database, således kunderne kan foretage taxa-bestillinger 

selv, ved blot et klik på telefonen. Dette er især brugbart for hoteller og lignende instanser, 

da den menneskelige interaktion ikke er nødvendig og processen dermed effektiviseres. 

Endvidere kan DDS håndtere flere af disse automatiske bestillinger. Dette system har til 

formål at effektivisere taxabestilling for både kunder og taxaselskabet (Cooper et. al. 2016, 

s. 94). 

Call-out software 

Systemet DDS PathFinder har til formål at gøre forsendelsen af en taxa, så hurtig som mu-

lig, for at optimere kundeservicen. Dette sker ved DDS’ brug af en funktion kaldet callout 

software, der er en service, der videregiver information til kunden vedrørende deres speci-

fikke taxatur, herunder: taxa-nummeret, ankomsttidspunkt, samt en underretning når taxaen 

er tæt på opsamlingsstedet. Denne elektroniske måde at videregive data, skulle også kunne 

forhindre at andre taxaer får informationerne, og på den måde tager andre chaufføreres ture 

(Cooper et al.  2016, s. 95). 
 

Udover software, består DDS PathFinder systemet af en række forskellig hardware. Vi har valgt at 

gå i dybden med den hardware som kaldes Mobile Data Terminal, da det for os at se, er den væsent-

ligste hardware i forhold til kommunikationen mellem kunder, taxacentral og chauffør. Vi har af 

denne årsag fravalgt at beskrive yderligere hardware, som eksempelvis printer, taxa, telefoner mm. i 

DDS’ teknologiske system, da vi fandt dem uden relevans for projektets case.  
 

Mobile data terminal (MDT) 

MDT er en skærm, der kan kommunikere med et centralt styresystem, i form af en virksom-

hed eller institution. Disse dataterminaler er monteret, som skærme i vognene. MDT-
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skærmene sørger for, at taxachaufførerne kan kommunikere med selve systemet og dermed 

kan få detaljer om turen, håndtere forskellige kreditkort, samt tale og skrive til deres over-

ordnede, hvis der skulle opstå problemer. Benyttelsen af MDT-skærme i taxaindustrien er 

udbredt, da skærmen kan vise alle de data en taxaforsendelse kræver. Hovedcentralen kan 

oplyse tid, sted og rute for taxaforsendelse, og et taxameter kan monteres som eksternt ud-

styr, så de økonomiske omkostninger for forsendelsen, også monitoreres synligt (Cooper et 

al. 2016).   
 

Trin 1 - Indre mekanismer og processer 

Trin 1 i TRIN-modellen, bruges til at redegøre for DDS PathFinders formål, ved først at gå i dybden 

med én af de helt centrale processer i teknologien. Vi har valgt at redegøre for den tekniske proces 

ved cloud-storage, da dette benyttes af DDS til at og opbevare og gemme data. Desuden kan trin 1 

sammenfatte, hvorvidt formålet med teknologien opfyldes og om brugen af den valgte teknologi er 

hurtig, korrekt og sikker. 
 

Datareduktion og kryptering 

I dette afsnit beskrives der metoder til datareduktion, der alle bliver benyttet ved cloud computing, 

og er årsagerne til, at cloud storage er en sikker måde at lagre data på. I forhold til DDS PathFinders 

benyttelse af cloud storage, har det ikke været muligt at finde ud af præcist hvilken af metoderne, 

der bliver benyttet. Brugen af deduplikering og hashing er dog med højest sandsynlighed en metode 

der bliver benyttet af DDS PathFinder.  
 

Formålet med DDS PathFinder, som teknologi, er at optimere og effektivisere tid og arbejde, for 

alle aktører, der kræves for at gennemføre en taxatur. Teknologien har især fokus på brugeren, og 

har til formål at udøve effektive forsendelser for både chauffør og kunde. Benyttelse af cloud stora-

ge i DDS PathFinder tjener dette formål, ved at gemme data på tidligere kunder, i form af telefon-

nummer og tidligere lokationer. Denne data bliver bl.a. lagret for at sikre kunden hurtig service, og 

for at forsikre chaufføren at den rette kunde bliver samlet op (Cooper, et al., 2016).  
 

I denne del af TRIN-analysen vil vi benytte artiklen Application-Aware Client-Side Data Reduction 

and Encryption of Personal Data in Cloud Backup Services udgivet i 2013, i Journal of Computer 

Science and Technology. Artiklen undersøger datareduktion og kryptering af persondata i teknolo-

gier, der benytter sig af cloud-backup. Forskningsartiklen fremlægger, som baggrundsteori, de mest 
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effektive måder hvorpå datareduktion beskytter de lagrede data. Dernæst fremlægges der hvilke 

risici for læk, der eksisterer ved benyttelse af cloud storage og -backup. Artiklen tager udgangs-

punkt i private computer devices, som smartphones, tablets etc., og bruger disse som eksempler på 

teknologier, der benytter cloud storage (Fu. et al., 2013). Vi mener, at artiklen er relevant, da firma-

et bag DDS Pathfinder, DDS Wireless, benytter sig af netop cloud storage til opbevaring af person-

lige data. De teknologiske processer, der sker ved datareduktion, og kryptering kan derfor sidestilles 

med eksemplerne fra artiklen.  

Cloud computing er kommercielt bedst kendt som eksempelvis Dropbox og iCloud, der fungerer 

som udlejere, hvor brugeren kan betale for ‘plads i skyen’, heraf navnet cloud storage. Den mest 

effektive måder at beskytte de data, der er lagret i clouden er ved datareduktion. Datareduktion 

styrker datalagrings-effektiviteten ved at slette overskydende eller irrelevante data. Dette, så data-

mængden fylder mindst muligt i clouden. Datareduktion sker ved datakomprimering, deltaindkod-

ning og deduplikering (Fu. et al., 2013). 
 

Datakomprimering er en metode, der, som ordet lyder, komprimerer eller formindsker data. Kort 

sagt, formindsker datakomprimering den oprindelige data til færre bits. Datakomprimering kan altså 

gengive de oprindelige data, med færre antal bits, men dekomprimering vil ikke være muligt uden 

fejl, da oprindelige bits vil være gået tabt (Fu. et al., 2013).  Dette kan sammenlignes med statistisk 

analyse, ved gennemsnitsberegning, hvor de oprindelige observationer ikke ville kunne gengives, 

hvis det kun er gennemsnittet der er givet. Datakomprimering bliver derfor beskrevet som en grov-

kornet form for datareduktion (Ibid.). 

Deltaindkodning er er en metode der reducerer datamængden, ved at sammenligne nyligt og ældre 

lagret data. Deltaindkodning lokaliserer lighederne og opdaterer derefter den allerede lagrede data 

(Fu. et al., 2013). Eksempelvis vil et id-nummer eller et telefonnummer, med deltaindkodning, kun 

være gemt i én version, så personen forbliver identificerbare med kun det nyest opdaterede id-

nummer. 

Deduplikering reducerer datamængden, ved hjælp af hashing. Hashing er en slørings-metode, der 

anonymiserer den oprindelige data, ved at omforme den til en talværdi. Denne hashværdi beskytter 

derfor den oprindelige data, når den lagres i clouden(Fu. et al., 2013). Datareduktion sorterer over-

flødige data fra, ved at slette den ene af to identiske hashværdier, da en kollision i mellem to identi-

ske hashværdier, er det samme som at lagre to identiske data. Det samme telefonnummer bliver 

altså kun lagret én gang, da en hashværdi af telefonnummeret allerede er lagret i clouden. Ved brug 
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af deduplikering er et sikkerhedsbrud nærmest umulig, da en dekryptering af den krypterede data, 

blot vil give en ny hashværdi. Den dekrypterede data vil altså ikke kunne spores tilbage til den op-

rindelige data, da den oprindelige hashværdi og resultatet af dekrypteringen ikke er ens. Brugen af 

deduplikering og hashing kan også opdage kollision brugere imellem, hvilket er med til at undgå at 

data bliver lagret et sted, hvor en uretmæssig ejer har adgang (Ibid.).   
 

Datareduktion i cloud storage sikrer anonymisering af kundens data, der tjener formålet med sikker 

service (Fu. et al., 2013). Vi anser denne teknologiske proces essentielt for at teknologien DDS 

PathFinder, kan opfylde det formål og sikrer anonymisering af kundens personlige data. 
 

Cloud storage håndterer lagret data, hvor en virksomhed eller privatperson lejer plads. På grund at 

dette har den håndterende udlejer adgang til lejerens gemte data, og benyttelsen af cloud-storage er 

derfor forbundet med en risiko for datalæk (Fu. et al., 2013). Ud fra dette faktum, må vi antage at 

DDS brug af cloud storage, kan modvirke den formålet om sikker håndtering af personlig data.    
 

Da teknologiens formål kræver personlige data, i form af telefonnumre og lokationer, vil  dedupli-

kering være en sikker metode til at beskytte disse data. DDS PathFinder bruger telefonnumre som 

id-nummer på kunden og lagrer dette id-nummer, som en service til når kunden skal benytte sig af 

taxaselskabet igen (Cooper et al., 2016). I dette tilfælde bliver dataen kun krypteret ved at navne 

slettes, men telefonnummeret gemmes og benyttes som id-nummer. Disse telefonnumre er altså 

databærende, hvilket vil sige, at al kundes data er kædet til sammen med telefonnummeret, også i 

clouden.   
 

Vi vurderer, at det vil være vanskeligt for DDS PathFinder at re-designe teknologien, da det er tele-

fonnumrene der benyttes som id-nummer, og derfor har en hashværdi i cloud storage.  

For at ændre disse telefonnumre til at være anonymiserede id-numre, ville dette skulle ændres ma-

nuelt af DDS. Id-numrenes databærende karakter, bevirker at manuel sletning vil resultere i sletning 

af al data og dermed en forhindring for DDS PathFinders formål som teknologi.  

 

Trin 3 - utilsigtede effekter/uønskede effekter (ift. teknologien) 

På TRIN-modellens tredje trin undersøger vi hvilke uønskede og utilsigtede effekter, vi kan påvise 

ved systemet DDS PathFinder. Først og fremmest forsøger vi at undersøge klagepunkterne fra data-

tilsynet i forhold til DDS PathFinder. Klagepunkterne kan anskues som en uønsket effekt af DDS 
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PathFinder, såfremt vi kan påvise en sammenhæng mellem klagepunkternes indhold og DDS 

PathFinder teknologien.  
 

DDS PathFinder indeholder en System Manager, som gemmer data og skriver statiske rapporter. 

Dette kan gælde antal af ture, ruter, kunder og lignende. Statistikkerne kan benyttes til at optimere 

taxa selskabernes forretning, ved at forsyne virksomhederne med data om hvor mange kunder der 

befinder sig i de forskellige taxa zoner, hvor lange ture, disse kunder tager, m.v. Ud over at bruge 

disse data til at optimere egne services, er systemet DDS PathFinder også designet således, at det er 

muligt at videresælge disse informationer til tredjeparter.  
 

Opbevaring af telefonnumre og anonymisering 

Systemet gemmer kunders personlige data ved en anonymisering, hvor kundernes data bliver ano-

nymiseret ved et id-nummer. I DDS PathFinders tilfælde, er dette id-nummer identisk med kundes 

telefonnummer. Ved vores ekspertinterview med Senior Manager hos PwC, Claus Bartholin, fortal-

te han som følger: 
 

“(...) De har jo bygget et system, som er databærende, det vil at sige at man bruger telefonnummeret 

som kilden i databasen, og det er for mig at se jo fejl nummer ét, man næsten kan begå. Det er skidt 

at bruge id-numre der er databærende. (...) Også fordi det er så svært at slette igen.” (Bilag 1, 2019, 

linje 225)  
 

Dette taler ind i sagen om Taxa 4x35, hvor klagepunkt 1 og 2 af tilsynets klagepunkter netop be-

skæftiger sig med systemets opbevaring og anonymisering af kunders personlige oplysninger - så-

vel som det faktum, at kundernes telefonnumre, ifølge Datatilsynet, gemmes for længe i DDS 

PathFinder. Klagepunkterne lyder som følger: 
 

1. Anonymisering af taxature 

“At Taxa 4x35 ikke har overholdt kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra e 

(opbevaringsbegrænsning), idet virksomhedens procedure for anonymisering af personoplysninger 

er utilstrækkelig.” (Datatilsynet, 2019). 
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2.  Opbevaring af kundens telefonnummer i 5 år i forhold til kravet om dataminimering 

“At Taxa 4x35 ikke har overholdt kravene i databeskyttelsesforordningen artikel 5, stk. 1, litra c 

(dataminimering), idet virksomhedens opbevaring af kunders telefonnummer i 5 år ikke har været 

nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de opbevares.” (Datatilsynet, 2019). 
 

Ved at benytte kundernes telefonnumre som identifikationsnøgle i systemet, som DDS PathFinder 

gør, anonymiseres kundens personlige oplysninger altså ikke tilstrækkeligt.  

Ifølge trinmodellen kan uønskede effekter elimineres ved ny teknologi eller modifikationer af eksi-

sterende teknologier (Jelsøe, 08.11.2019, egne noter). En mulighed for at minimere denne uønskede 

effekt, altså at beholde kundernes telefonnumre i DDS PathFinder i kraft af deres funktion som id-

numre, kunne netop være at modificere DDS PathFinder. Dette kunne gøres ved at reprogrammere 

teknologien, således at kundernes id er fuldkommen anonyme. Claus Bartholin forklarer, at dette 

kan lade sig gøre ved hjælp af et begreb, der kaldes pseudonymisering: “ (...) en pseudonymisering 

vil sige, at man fjerner nøglen og nøglen er her telefonnummeret. Det vil sige, at jeg indsætter et id-

nummer i stedet for: IDC1 og så er det pseudonym for mit telefonnummer.” (Bilag 1, 2019, linje 

254). 
 

At reprogrammere et program som DDS PathFinder, ville dog være en meget omkostningsfuld af-

fære, hvilket muligvis kan forklare, hvorfor Taxa 4x35 ikke har benyttet sig af denne mulighed, 

inden Datatilsynets tilsyn. En anden mulighed kan naturligvis være, at virksomheden ikke har været 

bevidste om, hvorledes brugen af kunders telefonnumre som id-numre i DDS PathFinder, havde 

potentiale til at afføde en uønsket effekt.  
 

Sletning af personlig data 

Det fjerde klagepunkt i Datatilsynets sag mod Taxa 4x35, er virksomhedens manglende procedurer 

for sletning. Klagepunktet lyder som følger: 
 

4. Dokumentation af procedurer for sletning  

“At Taxa 4x35 ikke har overholdt kravene i databeskyttelsesforordningen artikel 5, stk. 2, jf. artikel 

5, stk. 1, litra e, idet virksomheden ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret de sletninger, der er 

foretaget i systemerne og virksomhedens procedurer herfor.” (Datatilsynet, 2019).  
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Dette klagepunkt mener vi kan forklares som en uønsket effekt ved DDS PathFinder teknologien. 

Dette skyldes at DDS PathFinder ikke er programmeret til at sørge for sletning af data i overens-

stemmelse med GDPR og øvrig lovgivning på området. Dette mener Claus Bartholin kan forklares, 

ved at se på de omstændigheder, DDS PathFinder er udviklet under: 
 

“Det har jo (...) de sidste mange år, været BIG data og Business Intelligence og alle mulige andre 

buzzwords i den her bullshit-bingoplade, som går ud på at vi skal samle flere data ind. Og jo mere 

data vi kan have jo mere viden her jeg om alt muligt og så kan jeg sammenstille det, og så kan jeg 

tjene nogle flere penge, det er jo sådan virksomheder tænker. Det har så gjort at man ikke har fokus 

på, at: jeg skal også slette de her data igen. ” (Bilag 1, 2019, linje 310). 
 

“Det er designet og udviklet lang tid før GDPR kom til verden, så man har slet ikke tænkt de tan-

ker. Og så er det jo for sent, kan man sige, når først man har bygget nøglen på et telefonnummer, 

og man ikke har mulighed for at slette det igen, og sikkert også kan være vanskeligt at få leveran-

døren til at lave det om til en rimelig penge.” (Bilag 1, 2019, linje 324). 
 

Bartholin mener, at der kan ligge økonomiske årsager til grund for den manglende tilpasning af den 

uønskede effekt, som er sletning af data. Han mener ligeledes at forklaringen for disse manglende 

procedurer for sletning, kan findes ved det faktum, at DDS PathFinder er udviklet i en tid, hvor der 

ikke var fokus på beskyttelse af personlig data. Beskyttelse af personlig data er, som bekendt, et 

fokusområde, der har haft sit store indtog i dette årti - stadfæstet med indførslen af det europæiske 

GDPR. Der kan argumenteres for, at denne effekt kan forklares ud fra økonomiske interesser, da 

systemet er udviklet, med det for øje, at kunne videresælge information til tredjeparter. Dette sker 

ikke i Danmark, fordi det som bekendt er forbudt, men systemet, som er canadisk, er udviklet med 

henblik på at indsamle en masse personlig information. Derfor er den manglende sletning af data, 

og dermed tilsynets klagepunkt om dette, en uønsket effekt for Taxa 4x35, men ikke for udviklerne 

af DDS PathFinder.  

Det tredje klagepunkt fra Datatilsynet lyder som følger: 

 

3. Uklarhed om behandlingshjemmel  

“At Taxa 4x35 ikke har overholdt kravene i databeskyttelsesforordningen artikel 5, stk. 2, jf. artikel 

5, stk. 1, litra b, idet virksomheden ikke entydigt har haft fastlagt, med hvilken behandlingshjemmel 

kunders telefonnummer er blevet opbevaret i 5 år efter kørslen af en taxatur.” (Datatilsynet, 2019). 
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Projektgruppen mener ikke, at den manglende behandlingshjemmel kan forklares som en uønsket 

effekt af DDS Pathfinder. Vi vurderer, at dette klagepunkt bedre kan belyses ud fra et virksomheds 

standpunkt, hvilket er derfor vi vil forsøge at belyse baggrunden for dette klagepunkt ud fra projek-

tets to øvrige teorier i analysens anden del.  
 

Trin 4  - Teknologiske systemer  

TRIN 4, beskæftiger sig med det teknologiske system som helhed. Modsat trin 1 og 2, er trin 4 et 

makrosystem - Her analyseres det større samspil, mellem de forskellige komponenter i DDS 

PathFinder systemet, herunder hard- og software og de forskellige aktører og interessenter.  
 

Et teknologisk system kan beskrives ved et input, proces og output koncept, hvor der sker en trans-

formation. DDS PathFinders transformation beskrives således:  

Input betegnes ved, når en kunde afgiver data. Dette sker når kunden ringer til det automatiserede 

callcenter for at bestille en taxa og oplyser sit navn og lokation. DDS PathFinder er designet til at 

gemme kundens data, i form af telefonnummer og lokation, men sletter navnet, når kunden er sat af. 

Processen i det teknologiske system kan betegnes som samspillet mellem hardware og software 

funktionerne i DDS PathFinder teknologien. Kundens oplysninger, bliver lagret data i DDS 

PathFinders cloud storage.  
 

Endelig har det teknologiske system et output, i form af at anvende den gemte data til statistiske 

rapport, der kan videresælges til interessenter. Outputtet benyttes desuden til at tjene formålet for 

DDS PathFinder som teknologi, ved at optimere kundeservice og virksomheden konkurrencedyg-

tighed. Outputtet kan altså betegnes som økonomisk profit, både ved direkte videresalg af data, og 

indirekte ved kundeoptimering, der naturligt vil øge efterspørgslen for serviceudbyderen.  
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Ovenstående er en kladde af projektgruppens visuelle produkt. Visualiseringen illustrerer input, 

proces og output af DDS PathFinder.  

I øverste venstre hjørne vises kundens interaktion med den automatiserede call-taker. Call-takeren 

sender besked til taxachaufførens MDT, hvorefter chaufføren enten kan acceptere eller afvise turen. 

Hvis chaufføren accepterer, sendes besked tilbage gennem MDT til kunden, angående hvor lang 

ventetid kunden kan forvente.  

 

I højre side af visualiseringen ses det større tekniske system, som resulterer i virksomhedens mulig-

heder for at benytte kundernes personlige data til kundeoptimering, eller, hvis lovgivning tillader 

det, videresalg af data, til at øge virksomhedens profit.  

9.2 Analyse af case 
I denne del af analysen arbejdes der ud fra følgende to arbejdsspørgsmål; Hvilke årsager kan virk-

somheder have til at gemme personlig data? Hvilke årsager har udviklerne af DDS PathFinder til at 

gemme personlig data? Årsagerne, samt grundlaget for disse, analyseres først ud fra projektets pri-

mære teoretiske udgangspunkt, Shoshana Zuboffs teori om overvågningskapitalisme. Dernæst ana-
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lyseres årsagerne ud fra virksomhedens bevæggrund og indsamlet empiri. Teknologien og brugeren 

af samme, kan have forskellige årsager til at gemme personlig data i længere tid, end hvad loven 

tillader, og analysen vil give et dybere indblik i hvad disse årsager dækker over.  
 

9.2.1 Årsagsforklaring fra et overvågningskapitalistisk udgangspunkt 

Som det fremgår af rapportens redegørende afsnit om DDS PathFinder, er programmet udviklet 

med henblik på at indsamle store mængder data. Der kan argumenteres for at optimering af økono-

misk profit, kan være tænkt ind i designet af DDS’ program, PathFinder. Dette fordi DDS PathFin-

der er udviklet i en æra, hvor størstedelen af sådanne programmer udvikles efter big data konceptet: 

at indsamle så meget data som muligt, for derefter at sælge det videre til interessenter. (Cooper, 

2016. S. 95).  
 

Som nævnt i tidligere afsnit eksisterer overvågningskapitalisme, når der tages noget, som ligger 

uden for markedet, her personlig data, og dette ‘noget’ tilføjes en værdi, for så efterfølgende at blive 

solgt på markedet. Når en virksomhed videresælger persondata, øges virksomhedens profit. Ansku-

er vi PathFinder i en amerikansk kontekst, kan vi forsøge at indsætte systemet i vores model over 

overvågningskapitalisme. Vi vælger at kigge på PathFinder i denne amerikanske sammenhæng, 

fordi der i Europa hersker GDPR-lovgivningen, der forhindrer videresalg af personlige data (Cal-

der, 2016). 
 

Når DDS PathFinder overføres til vores model af overvågningskapitalisme, illustreres det hvorledes 

en taxakundes informationer, i sidste ende, kan justere kundens adfærd. Denne proces foregår i fem 

trin: 
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1. Taxa opgiver frivilligt informationer som telefonnummer, geografisk position og destination 

2. Kundens informationer gemmes. De er nu behavioral surplus, altså overflødig personlig da-

ta. Måske tager kunden altid korte ture, og mange af dem. Måske ender kundens tur ofte ved 

én særlig kaffebar.  

3. Denne ’ekstra’ data omdannes via algoritmer til de såkaldte prediction products, der kan 

forudsige kundens fremtidige adfærd. 

4. Disse data købes af virksomheder. Pludselig får kunden tilbud fra den konkurrerende kaffe-

bar. 

5. Kundens adfærd justeres, fordi taxa kunden nu tager til den konkurrerende kaffebar for at få 

sin daglige café latte, i stedet for sit gamle stamsted.   
 

Det er ikke muligt at slå fast, om hvorvidt DDS Wireless, firmaet bag DDS PathFinder, videresæl-

ger personlig data. Der er dog elementer af projektcasen, som peger i retning af at systemet er ud-

viklet med henblik på handel med persondata. Denne betragtning underbygges ved den viden, at 

DDS PathFinder er udviklet med mulighed for at have tredjeparts cookies. Disse tredjeparts cookies 

faciliterer nemlig muligheden for at virksomheder og andre interessenter køber adgang til at spore 

DDS PathFinders personlige data (Smyrnaios, 2018, s. 120). Det er altså muligt at analysere udvik-

lerne af DDS PathFinders motiver, som værende i overensstemmelse med Shoshana Zuboffs øko-

nomiske teori om overvågningskapitalisme. Claus Bartholin underbygger argumentet for at over-

vågningskapitalisme er indtænkt i designet af PathFinder: “(...)  jo mere data vi kan have, jo mere 
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viden har jeg om alt muligt og så kan jeg sammenstille det, og så kan jeg tjene nogle flere penge, 

det er jo sådan virksomheder tænker.” (Bilag 1, 2019, linje 312). 

9.2.2 Årsagsforklaring fra virksomhedens udgangspunkt  

Hvis det antages, at det økonomiske tab og gevinst er hovedfokus for Taxa 4x35, kan der argumen-

teres for at, årsagen til dette brud på datalovgivningen, også kan have noget at gøre med at personli-

ge data, og videresalget heraf genererer profit til virksomheden (Cooper 2016, s. 95). 
 

I bogen Taxi! Urban Economies and the Social and Transport Impacts of the Taxicab 

beskrives denne proces af James Cooper således: ” (…) in order to obtain summary statistics that 

may help in running the operation, setting driver lease rates, providing accurate detailed trip and 

financial data to third party payers, or reporting activities to regulatory authorities” (Cooper, 2016 s. 

95) Her beskrives, hvordan disse data der bliver indsamlet fra taxaturen, kan bruges til videresalg til 

både betalende tredjeparter, der har interesse i disse data, eller alternativt benyttes i statistiske rap-

porter til myndighederne. 
 

Taget den europæiske lovgivning i betragtning, må vi dog præsumere at opbevaring af personlige 

data i projektets case, egentlig har haft fokus på kundeoptimering og konkurrencedygtighed. De 

data, der bliver gemt af Taxa 4x35, er som bekendt oplysninger om kundens taxature, herunder op-

samlings - og leverings adresser, samt telefonnummer (Datatilsynet, U.Å). Måden hvorpå telefon-

nummeret anvendes til dette, foregår ved at Taxa 4x35 kan kontakte kunden vedrørende dennes 

bestilte taxatur, eksempelvis ved at oplyse om forventet ventetid på taxaen og samtidig melde taxa-

ens ankomst (Cooper, 2016. s. 94).  

En anden måde, hvorpå den personlig data kan være til fordel for optimering af kundeservice, er det 

DDS kalder ”Automated Calltaker system” (Ibid.) Dette system har til formål at øge hastigheden 

ved bestilling af taxa. Når kunden ringer til taxaselskabet, bliver opkaldet taget af en automatisk 

maskine, der har kundens data på en database, heriblandt hyppigste taxaruter.  

Derefter kan kunden taste 1, 2 eller 3 på deres telefon, for at få mulighed for at bestille en taxa til en 

hyppigt benyttet opsamlingsadresse. Dette system kan håndtere op til mange kunder samtidig, hvil-

ket optimerer både kundeservice og arbejdsbyrde (Ibid.). Derfor formodes det, at Taxa er interesse-

ret i at beholde disse data om kunderne, for at kunne bevare denne kundeservice, og dermed opti-

mere konkurrencedygtigheden. 



	 36	af	66	

Når data som opsamlings- og leveringsadresser gemmes, må det antages at disse bruges til statisti-

ske formål. Claus Bartholin forklarer som følger: ” (…) det de bruger det til det er at de kigger på 

noget statistik. Så er de selvfølgelig interesseret i at se på hvad det er for en (…) frekvens af kun-

derne, hvor de bestiller turene fra ” (bilag 1, 2019, linje 163).  

Ved at indsamle denne data, og bevare den, kan Taxa 4x35 danne sig et overblik over hvor og 

hvornår der er behov for at indsætte flere taxaer, så de kan planlægge kørslen og mængden af taxa, 

for at serviceoptimere (Bilag 1, 2019. linje 169).  

En del af PathFinders system, er at kunden, på samme måde, som over telefonen, kan bestille taxa 

via en app, i dette tilfælde Taxa 4x35’s app. Claus Bartholin antager at en del af den gemte data, i 

dette tilfælde de data der benyttes til statistiske formål, kan bruges til forbedring af denne app. Han 

forklarer, at det eksempelvis kunne være tilbagemeldinger om, hvordan app'en skal optimeres, så 

igen, har vi fat i kunde- og serviceoptimering som primært formål. 

Ydermere, kan denne kundeoptimering sættes direkte i forlængelse af profit for virksomheden, idet 

at jo bedre service de udbyder, des flere kunder kan de få og desto mere profit genereres der. Hvis 

vi kan udlede noget fra hvad Taxa 4x35’s belæg kan have været for at gemme data, må det dermed 

være kundeoptimering og profit for firmaet (Cooper 2016, s. 94).  
 

En anden mulighed kunne, ifølge Claus Bartholin, være at Taxa 4x35, ikke har gemt data i så lang 

tid af nogen årsag, men blot ikke har forholdt sig til den herskende GDPR-lovgivning (Bilag 1, 

2019, linje 179).  
 

”der er jo ikke nogen hjemmel for at gemme det i fem år, men grunden til det lige bliver fem år (…) 

det er at man har valgt fem år, fordi man har lænet sig op af bogføringsloven (…) og det er lidt en 

farlig vej at gå” (Bilag 1, 2019, linje 179) 

 

Han argumenterer for, at Taxa 4x35 ikke har haft nogen hjemmel for at gemme disse data i så lang 

tid, men har valgt at gøre det alligevel, da det i bogføringslovgivningen står at det må gemmes i fem 

år, inklusiv indeværende år (Ibid.). Det kan derfor tænkes, at Taxa 4x35 har været “dovne” og valgt 

ikke at sætte sig ind i, hvordan den herskende lovgivning ser ud.  

9.2.3 Hvor opstår problemerne for virksomheden, Taxa 4x35? 

Taxa 4x35 har valgt at benytte et system, som er udviklet i en anden kontekst end dansk. Systemet 

er formentlig udviklet med henblik på at indsamle, og videresælge, store mængder personlige data i 
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overensstemmelse med overvågningskapitalismens økonomiske model. At gøre brug af et sådant 

system, ville ikke have samme – hvis nogen – konsekvenser for virksomheden, havde det foregået i 

USA. Men da vi i Danmark har en strammere lovgivning, hvad angår persondata, inklusiv det euro-

pæiske persondataregulativ (GDPR), kommer virksomheden i uføre ved Datatilsynets tilsyn. Pro-

blemet opstår altså, når programmet DDS PathFinder, skal agere i en europæisk, nærmere bestemt 

dansk, kontekst. 
 

Der er ingen indikatorer, der peger på, at Taxa 4x35 ved brug af PathFinder har benyttet tredjeparts 

cookies og videresolgt personlige data. Vi kan derfor antage at programmet DDS PathFinder, i no-

gen grad, er blevet tilpasset det europæiske marked, idet vi må formode at denne funktion af pro-

grammet enten er blevet fjernet eller ’slået fra’, for at undgå at forvolde programmets købere juridi-

ske problemer. 

Der har imidlertid ikke været fyldestgørende fokus på procedurer for sletning af personlige data, 

som det også fremgik af rapportens afsnit om utilsigtede og uønskede effekter af DDS PathFinder. 

Dette tilsyneladende fordi programmet ikke er blevet tilpasset den danske og europæiske datalov-

givning i tilstrækkelig grad, idet at systemet gemmer kundernes telefonnummer, i stedet for at 

pseudonymisere i form af et tilfældigt id-nummer.  

Det kan derfor antages, at dele af tilsynssagen og politianmeldelsen af Taxa 4x35 er affødt af sam-

menstødet mellem teknologiens ophav og deraf manglende tilpasning til dansk og europæisk lov-

givning. Det er derudover en mulighed at Taxa 4x35 har holdt sig til Bogføringsloven, som Claus 

Bartholin fortæller. Hvis dette er tilfældet, er det et udtryk for, at Taxa 4x35 ikke har sat sig til-

strækkeligt ind i gældende persondatalovgivning.  

10 Diskussion 
I analysen fremgår det, hvorfor en virksomhed, som Taxa 4x35, har benyttet sig af en teknologi. 

Teknologien bliver brugt med fokus på især kundeservice og konkurrencedygtighed. Med dette må 

det altså konkluderes, at virksomheden har omsætningsvækst for øje.  

I det kommende afsnit, vil vi udfra Langdon Winners teori, diskutere hvorvidt brugen af teknologi-

en kan have andre årsager end økonomisk  profit. Vi vil desuden inddrage en artikel fra Det Etiske 

Råd, for at komme nærmere ind på konsekvenser og perspektiver i etisk sammenhæng. I Langdon 

Winners bog om teknologi, stiller han i første kapitel, Technologies as forms of life, det teoretiske 

spørgsmål om hvilken verden vi skaber, ved at udvikle flere og flere teknologier. Det spørgsmål vil 
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vi tage udgangspunkt i i diskussion, da det rummer perspektiver om både fysisk teknologi, socialt 

liv og samfundsstrukturens udvikling.   
 

I teksten Technologies as forms of life, anerkender Winner eksistensen af teknologisk determinisme, 

men kritiserer subjektets rolle i dette. Han mener at samfundet, økonomisk, kulturelt og socialt, 

lader sig styre i forhold til konstant innovativ udvikling. Subjektet lader sig altså rive med i forhold 

til, hvordan teknologier kan “make things work” (Winner, 1989) og dermed gøre hverdagen lettere. 

Han betegner dette som teknologisk søvngængeri. I forhold til projektets eksempel, med taxasel-

skabet Taxa 4x35, er det muligt at argumentere for at virksomheden har taget data-teknologien i 

brug, for at gøre kundens taxatur lettere tilgængelig. Altså er teknologien en praktisk nødvendighed 

for at simplificere individets eksistens, bare en smule. Når de enkelte individers liv er hovedfokus 

for teknologisk udvikling, dannes der et legitimt grundlag for designudviklingen, som bygger på 

praktisk nødvendighed og god service. Altså er det subjektets tilfredshed, der er det vigtigste. Win-

ner argumenterer i “Har artefakter en politisk karakter?” for, at det ikke er menneskets interesser 

der er i fokus, men først og fremmest profitinteresse. Når Winner her modsiger sin egen pointe, 

skyldes det måske at det er kapitalismen i sig selv, der har skabt et samfund for individet, hvor ma-

terialitet og velvære, går hånd i hånd med teknologiske innovationer. Ergo er teknologisk søvngæn-

geri mere eller mindre et bevidst valg, der skaber det gode liv for individet.  
 

I teksten Har artefakter en politisk karakter? beskriver Langdon Winner de teknologier, der har en 

iboende politisk karakter. Han beskriver det, at opfindelsen af visse innovationer, kan have en så 

vigtig indflydelse på samfundsstrukturer, at de ikke kan undgå at have en politisk indvirkning på 

den verden, vi lever i. Han adskiller disse politiske teknologier, fra de innovationer med en politisk 

agenda, som f.eks. de lavthængende broer mellem New York og Long Island, da den tydelige agen-

da hurtigt kunne være undgået ved et redesign. Winner kommer med, hvad han kalder, ”det mest 

indlysende eksempel”, som er opfindelsen af atomvåbnet. Han skriver: ”Så længe den eksisterer, vil 

der qua dens dødbringende egenskaber også eksistere et behov for, at den er under kontrol af en 

centraliseret, strengt hierarkisk kommandostruktur, der er immun over for alle påvirkningsforsøg, 

som ville kunne gøre dens måde at fungere på uforudsigelig.” (Winner, 2008, s. 358) 

Atomvåbens karakteristisk ødelæggende og skadelige natur, har en iboende politisk karakter, da det 

er en selvfølgelighed at noget så farligt må behandles af en overordnet autoritet. Det kan ikke være 

hvem som helst, der har med sådan en teknologi at gøre, da 4konsekvenserne kan være altødelæg-
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gende. Beskyttelsen imod atomvåbnet bliver altså vægtet højere end alle former for regimer og le-

deres ideologier. 

Projektgruppen vurderer at den ubevidste dataafgivelse har samme iboende politiske karakter. Selv-

følgeligheden i at subjektet frivilligt afgiver personlige data, for at opnå f.eks. en service, er så 

grundlæggende i nutidens teknologiske samfundsstruktur, at hvis man ikke er villig, bliver man 

udelukket. Problemet er bare at personlige data ikke er beskyttet af en overordnet autoritet. Det er 

reelt set hvem som helst, i form af en virksomhed, privat eller offentlig, der opbevarer og behandler 

de personlige data. Hvis den bevidste dataafgivelse har en iboende politisk karakter, ville det, ifølge 

Winner, være nødvendigt med en overordnet autoritet og et ”strengt hierarkisk kommandostruktur, 

der er immun over for alle påvirkningsforsøg” (Winner, 2008). Implementeringen af GDPR i 2018, 

har givet EU’s borgere en beskyttelse mod uhensigtsmæssig behandling af personlige data, der kan 

sammenlignes med en nødvendig overordnet autoritet, i form af en lovgivning. Da GDPR kom 

frem, blev det besluttet nationalt i Danmark, at lovgivningen ikke skulle være administrativ og der-

med ikke centraliseret. Reguleringen bliver altså ikke altoverskyggende, da den nationalt kan hånd-

teres forskelligt. Implementeringen af GDPR gør altså ikke personlig data ”immun overfor alle på-

virkningsforsøg”(Winner, 1989), som Langdon Winner mener er nødvendig, med en teknologi der 

har denne iboende politisk karakter. 

Som tidligere nævnt, eksisterer der en selvfølgelighed i nutidens teknologiske samfund, om at sub-

jektet er villige til at afgive personlige data. Dette for at opnå f.eks. forskellige services, sygesikring 

og fri bevægelighed. Langdon Winner taler om dem der ikke er villige til at acceptere præmissen 

for en given teknologi, og mener at de ofte bliver stemplet som teknologiforskrækkede. Dem der 

ikke kun ser teknologien som en praktisk nødvendighed, tænker idealistisk og reflekterer over en 

given teknologis eventuelle konsekvenser, må altså stå ´udenfor´. Winner forklarer det således:  
 

”For samfund baseret på store komplekse, teknologiske systemer er det imidlertid karakteristisk, at 

alle andre moralske grunde end dem, der har med praktisk nødvendighed at gøre, i stigende grad 

fremstår forældede, ’idealistiske’ og irrelevante. Ligegyldigt hvilke påstande, man fremsætter med 

udgangspunkt i frihed, retfærdighed og lighed, så kan de lynhurtigt neutraliseres med argumenter af 

typen ’fint, men sådan driver man ikke en jernbane’ [eller et energisystem eller en krigsmaskine]” 

(Winner, S. 360).  
 

Hvis vi ser på Winners påstand, giver individet altså afkald på former for frihed, retfærdighed og 

lighed, som følge af teknologien. Frihed, retfærdighed og lighed kunne argumenteres for at være tre 
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grundsten i nutidens demokratiske samfund, og individet giver dermed afkald på den demokratiske 

samfundsstruktur af ren praktisk nødvendighed.    

Sådan som nutidens samfund er skruet sammen, medfører afgivelsen af personlige data en gevinst. 

Services får hverdagen til at hænge sammen, og individet er derfor villige til at give afkald på et 

lille stykke af dem selv. Måske er vi villige til dette, fordi konsekvenserne ved dataafgivelse ikke er 

så tydelige? Misbrug af data er ikke i sig selv dødbringende, men der er dog en fælles konsensus om 

at forkert behandling kan have konsekvenser – forudsete eller uforudsete. Det er nok her den store 

forskel er på atomvåbenet og den lagrede  datamængde. Atomvåbenet har i de forkerte hænder, ty-

delige dødbringende konsekvenser, men dine data i forkerte hænder har så uforudsigelige konse-

kvenser, at individet ikke er bevidst om dets omfang. Måske er ”the world we are making” (Winner, 

1989) med den store mængde personlige data, for uforudsigelig til at vi, som individer, overhovedet 

gør modstand.  

På trods af denne uforudsigelighed, er der masser af eksempler på at personlige data er blevet mis-

brugt eller lækket, men eksemplerne har, i vores optik, ikke haft mærkbare menneskelige konse-

kvenser, og bliver derfor stadig ikke set som en altoverskyggende trussel. Det kan diskuteres om der 

snart skal statueres et form for eksempel på området, qua hvad Claus Bartholin siger i projektets 

ekspertinterview: “Altså en lovgivning er jo ikke noget værd, før at der er præcedens. Altså der har 

været nogle sager hvor man kan sige at; her ligger niveauet, altså for den her forseelse, så er det 

sådan her.” (Bilag 1, linje148). De uforudsigelige konsekvenser, kan måske tydeliggøres, ved at 

statuere et eksempel. En virksomhed eller anden institution, må bøde offentligt, for at individet får 

indsigt i misbruget af deres egne data, og slår øjnene op i deres “søvngængeri”.  
 

En af de bekymringer vi som gruppe selv har haft i forbindelse med alt den her personlige data, som 

vi tillader virksomheder, internetsider, staten osv. at få, er hvorvidt disse data bliver opbevaret kor-

rekt. Denne tanke er opstået i takt med, at der oftere og oftere dukker nye sager op om data breach, 

fra medier vi bruger, eller services vi benytter. Som nævnt i teoriafsnittet om overvågningskapita-

lisme, kom det i marts 2018 frem, at Cambridge Analytica, i strid med Facebooks retningslinjer, 

havde brugt data fra flere en 50 millioner Facebook-profiler til at målrette annonceringer direkte til 

brugerne af det sociale medie. Eksperter mener at dette havde en stor indflydelse på, at Donald 

Trump gik hen og vandt det Amerikanske præsidentvalg. Samtidig udtaler en tidligere ansat, at 

formålet var at forudsige og påvirke de amerikaske vælgeres valg af, hvem de skulle stemme på 

(Persson, 2018). Her er det selvføligelig væsentlig at huske på, at USA ikke er underlagt de europæ-



	 41	af	66	

iske regler omkring GDPR og databeskyttelse, men det er alligevel, for os som almene borgere, en 

øjenåbner. Endvidere ses der også brud på databeskyttelsen her i Danmark. Senest er der den 9. maj 

2019 dukket en nye sag op, hvor 1700 cpr-numre i Herning Kommune har ligget frit tilgængeligt i 

et excel ark på internettet i ni måneder (Hare, 2019).  
 

Det Etiske Råd har sat nogle forskellige perspektiver på det etiske aspekter i henhold til beskyttelse 

af privatlivet. Disse perspektiver er anskuet ud fra opbevaring af sundhedsdata, hvor der diskuteres 

hvorvidt konsekvenserne er klare for, hvis opretholdelsen af beskyttelsen af vores personfølsomme 

oplysninger private kontra, hvis muligheden for at dette går tabt (Det Etiske Råd, 2018). På samme 

måde som vi bekymrer os om, hvad personlige data kan bruges til i sagen om Taxa 4x35 og i sam-

fundet helt generelt, diskuteres der her, hvordan viden om menneskets daglige adfærd, som mæng-

den af motion, spise- og alkoholvaner, psykisk velbefindende osv. gennem smartdevices kan op-

samles og bruges i forskellige sammenhænge. Dette kunne både være i et ansættelses perspektiv, 

forsikringsselskabers, sundhedsvæsenet samt banker og kreditinstitutter. Hvis eksempelvis disse 

data får en indvirkning på sundhedsvæsenets prioriteter og behandling af patienter (Ibid). Dette er et 

af flere eksempler, og det der frygtes at kunne ske er, at personer udsættes for diskrimination eller 

forskelsbehandling. Ifølge Det Etiske Råd (2018) vil et individ der konstant føler sig overvåget æn-

dre adfærd, så hvis individer får øjnene op for det potentielle misbrug af personlige data, vil det 

altså skabe en kollektiv adfærdsændring i samfundet.  

11 Konklusion 
Gennem de udvalgte teorier og empiriske analyse, har vi fået indblik i hvorledes en større dansk 

virksomhed, kunne forbryde sig på den herskende GDPR-lovgivning.   
 

TRIN-model analysen gav os et indblik i, hvordan DDS PathFinder virker som et teknologisk sy-

stem.  

I trin 1 og 2 undersøgte vi hvilke artefakter og indre mekanismer og processer der skal til for at et 

sådant system virker. Her fandt vi ud af at det er en række forskellig software og hardware, der i 

samspil både håndterer kunder, taxaer, centralen samt al den data der modtages. 

Ved trin 3 fik vi et indblik i, hvilke utilsigtede effekter denne teknologi kan have. Her fandt vi frem 

til at den manglende sletning af data, ikke var uønsket for udviklerne af DDS PathFinder, men var 

en uønsket effekt af teknologien for virksomheden, Taxa 4x35.   
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Ved at gå i dybden med trin 4, fik projektgruppen et overblik over hvorledes det større teknologiske 

samspil fungerer -  hvordan den personlige data går fra at være oplysninger om telefonnummer og 

lokation, til at blive data der kan sælges til interessenter eller bruges til kundeoptimering, og dermed 

skabe profit for virksomheden. 

Ekspertinterviewet med Claus Bartholin gav os indblik i, hvordan Taxa 4x35 gemmer data i form af 

telefonnumre, og at disse telefonnumre er databærende. Som resultat er det en stor udfordring for 

Taxa 4x35  at pseudonymisere, og dermed anonymisere disse databærende telefonnumre.  
 

Et andet arbejdsspørgsmål beskæftiger sig med, hvorvidt indsamlingen af personlige data kan have 

konsekvenser fremadrettet. Vi må ud fra diskussionen konkludere at mennesker ønsker services der 

letter deres hverdag. Uvisheden om, hvad der kan ske med vores personlige data, medvirker at vi er 

villige til at afgive data, for at benytte disse services.  

Stiller en forbruger krav til teknologierne, og nægter at trykke ja til samtlige terms and conditions, 

stilles denne overfor et ultimatum - benyt servicen, eller vær foruden. Dette taler Langdon Winners 

påstand om, at individet giver afkald på frihed, som følge af teknologi. Altså afføder afgivelsen af 

data i dag en gevinst. Dette sætter os i et etisk dilemma om, hvorvidt denne afgivelse af data og 

overvågning af os får indflydelse på, hvordan vi opfører os, og får os til at agere anderledes i hver-

dagen.  
 

I projektets problemformulering, stillede projektgruppen sig selv spørgsmålet: Hvilke årsager er 

der til at virksomheder forbryder sig på herskende datalovgivning, eksemplificeret ved taxaselska-

bet Taxa 4x35?  
Dette ønskede vi at belyse ved at undersøge årsagerne fra både udviklerne og virksomhedernes ud-

gangspunkter. Som resultat af projektets analyse af casen, ud fra Shoshana Zuboffs teori om over-

vågningskapitalisme, kan vi konkludere, at udviklerne bag DDS PathFinder formentlig har haft en 

agenda omhandlende potentielt videresalg af kunders personlige data. Virksomheden Taxa 4x35 er 

kommet i uføre, idet denne førnævnte agenda fra udviklernes side, kolliderer med den danske og 

europæiske datalovgivning. Angående virksomheden Taxa 4x35’s bevæggrunde for at gemme per-

sonlige data, kan vi konkludere, at den formodentlig primære årsag vil være kundeoptimering – 

dette for at øge virksomhedens profit.  

Til slut eksisterer den mulighed, at Taxa 4x35 har været ’dovne’ og lænet sig op ad bogføringslo-

ven, i stedet for at sætte sig ind i gældende dansk – og europæisk lovgivning på området, herunder 

GDPR. 
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12 Perspektivering  
Projektets case kan sammenlignes med en lignende sag omhandlende RO’s torv i Roskilde fra 2015. 

I denne sag, havde RO’s torv parkerings-firma Dade A/S implementeret et system, der scannede 

nummerplader, og derefter gemte dem, i op til 5 år, i tilfælde af manglende betaling. Samme pro-

blematik gør sig gældende i begge sager, idet både Taxa 4x35 og Dade A/S, formodentlig, har lænet 

sig op ad bogføringsloven i forhold til håndtering af personlige data (Datatilsynet U.Å). Sagen om 

RO’s torv fandt sted før GDPR-lovgivningen havde sit indtog i EU og Danmark (Ibid.) og er derfor 

blevet behandlet efter den gamle persondatalovgivning, der førhen var herskende i Danmark. Det er 

derfor interessant at se, hvordan disse to sager er blevet behandlet på meget forskellig vis, og i sær-

deleshed hvordan casen for taxa 4x35 kunne have set ud, hvis denne var behandlet under den gamle 

persondatalovgivning. For det første ses det at RO’s torv sagen ikke kun er blevet behandlet, ud fra 

persondataloven, men også ud fra bogførings-, service- og forældelsesloven. Taxa 4x35’s sag er 

alene behandlet ud fra GDPR-lovgivningen, hvilket markerer GDPR som en mere fyldestgørende 

lovgivning, da der ikke er behov for at behandle sagen ud fra flere forskellige love. Derudover kun-

ne det være interessant at undersøge, hvordan de to sager er blevet dømt forskelligt. RO’s torv endte 

med at skulle rette op på systemet, der scannede nummerplader, men sagen endte der, som en kla-

gesag. I Taxa 4x35’s tilfælde forholder det sig anderledes, da Taxa 4x35 blev politianmeldt af data-

tilsynet, for deres overtrædelse af GDPR-lovgivningen, udfaldet af denne sag er dog stadig ikke 

endeligt, så det er svært at sammenligne dommene. Det kan derfor diskuteres hvorvidt Taxas brud 

på lovgivningen om personlig data, var værre end RO’s torvs, eller om dette har at gøre med, hvil-

ken datalovgivning der er herskende. Det kunne dog tænkes at begge sager havde set en del ander-

ledes ud - havde det været den anden lovgivning der gjorde sig gældende på givne tidspunkt.   
 

I dette projekt er beskrevet, hvorledes der er forskelle på amerikansk og europæisk lovgivning om-

handlende personlige data. Efter afsløringerne af ‘social media’ giganten Facebooks videresalg af 

personlige oplysninger, er der kommet yderligere fokus på privatlivsbeskyttelse i USA. Dette sås 

blandt andet ved at Facebooks stifter, Mark Zuckerberg, skulle vidne om Facebooks data - og pri-

vatlivspolitik i det amerikanske senat (Isaak et. al. 2018). Der er dog ikke blevet implementeret no-

gen videre lovgivning på området i kølvandet på sagen, på trods af flere forslag fra senatorer i tiden 

omkring Zuckerbergs høring. Staten Californien har vedtaget The California Consumer Privacy 

Act, som træder i kraft 1. januar 2020. (Lapowski, 2019). Denne lovgivning anskues som en af de 

strengeste i USA og er kraftigt inspireret af GDPR. Dog forsøger mange lobbyorganisationer for 
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tech-industrien af få indført en føderal lovgivning på området, som er væsentlig mildere - som, hvis 

vedtaget, vil overgå den nye californiske lovgivning (Ibid.).   
 

Projektgruppen kunne ydermere have valgt at tage udgangspunkt i en anden case, hvilket potentielt 

havde vinklet opgaven i en anderledes retning. Ud fra vores primære teori kunne vi have beskæfti-

get os med Cambridge Analytica sagen, som er blevet beskrevet tidligere. I denne rapport ville vi 

tage udgangspunkt i sagen omhandlende Cambridge Analyticas indvirke på Donald Trumps præsi-

dentkampagne. Alternativt kunne vi have valgt Cambridge Analyticas rolle i både den republikan-

ske præsidentkandidat, Ted Cruz’ kampagne og det engelske Brexit (Andersen et. al., 2018). Ud-

fordringerne ved at benytte en case, omhandlende Cambridge Analytica, kunne bunde i deres algo-

ritmers karakter af virksomhedshemmeligheder. Det ville være kompliceret at gå i dybden med op-

gavens tekniske aspekt – specielt i starten af dette projektforløb, da vi har læst os ind på de grund-

læggende principper omkring datalovgivning, datahandel, m.v. i forberedelsen til denne opgave. 

Denne baggrundsviden ville projektgruppen have manglet, havde vi valgt at fokusere på Cambridge 

Analytica fra begyndelsen. Vi mener at projektgruppen ville være bedre rustet nu, med den viden vi 

har tillært os i forbindelse med den nuværende form på projektet, til at kunne finde hoved og hale i 

mere tilslørede sager, som de, omhandlende Cambridge Analytica. 
 

Idéen om at anskue overvågningskapitalismens principper i forhold til politiske valg, kunne også 

relateres til en af de snarligt forestående Europa parlaments – og folketingsvalg. Det er eksempelvis 

blevet påvist, at flere falske profiler med danske navne er blevet slettet fra Facebook. Truslen ved 

disse falske profiler, er ifølge digital rådgiver, Astrid Haug, at de ved at kommentere og like speci-

fikke opslag, eksempelvis falske nyheder, kan trække debatten i en bestemt retning – og dermed 

påvirke, hvad der dukker op i borgernes newsfeeds (DR Nyheder, 2019). 
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14 Bilag  
	

14.1 Bilag 1: Transskribering af interview med Claus Bartholin 
	
	
	



Claus Bartholin (CB):  Jamen, det første i spørger om, det er, hvad min stilling og baggrund er. At 1	

øh… Vi arbejder normalt i teams, så det er ikke kun en person der arbejder med det her, men min 2	

stilling er det, der hedder Senior Manager, og det betyder at jeg bare er blevet gammel (griner), 3	

eller at jeg har nogle års erfaring, (griner) og min baggrund er egentlig at, øh, jeg er svagstrømsin-4	

geniør og det hedder diplomingeniør i dag, og det er mange år siden, og så har jeg taget nogle di-5	

plom i ledelse, og nogle til rådgivning, og øh, så har jeg en masse erhvervserfaring. Så det er egent-6	

lig det. Og så har vi en stabel jurister ved siden af, som kan hjælpe med de juridiske afklaringer. Så 7	

min opgave er egentlig at øh, for at komme frem til det næste spørgsmål om hvad jeg beskæftiger 8	

mig med - jeg sidder med at, det jeg kalder designe, informationssikkerhed og GDPR - det vil sige, 9	

at få udarbejdet retningslinjer, politikker, procedurer, man kan kalde det mange ting, eller arbejds-10	

ordre, i hvordan man skal få en arbejdsproces til at fungere. Så jeg er den, der prøver at omsætte 11	

noget lovgivning til praktisk arbejde. Og det, øh, det er det jeg laver. Og der er det hovedsageligt 12	

med afsæt i en risikobaseret tilgang, altså risiko - og konsekvensanalyse… 13	

 14	

Amanda Luna (AL): Okay 15	

 16	

CB: Og så, når jeg nævner informationssikkerhed, så er det min hovedbeskæftigelse, så hvis i ken-17	

der til (mumlen) 2001 og 2002, så, og hele den serie, så er det sådan nogle vi spiser til morgenmad 18	

(griner) 19	

 20	

AL: Det tror jeg ikke vi gør, kan du uddybe hvad det er? 21	

 22	

CB: Ja, det kan jeg godt, det er en standard for informationssikkerhed, som er delt ind i fjorten af-23	

snit, som går lige fra de bløde ting, til fysisk sikkerhed, til kryptering, så det dækker alle de facetter, 24	

som ville være inden for normal informationssikkerhed, og det vil sige, at man sætter nogle krav til 25	

organisationen om hvordan man skal behandle fortrolig data og også GDPR. For et år siden ville jeg 26	

have skelnet mellem GDPR og informationssikkerhed, det gør jeg ikke længere. Nu er det, for os, 27	

en driftdisciplin, så nu er det for os syet ind i noget eksisterende. Det er sådan vi ser det, i hvert fald. 28	

Øhm, ja. Og så arbejder jeg derudover også med beredskabsplanlægning, og jeg arbejder med it-29	

strategier, og at øh, qua min rolle så har jeg ansvaret for leverancerne hos kunderne, og jeg har en 30	

række unge, dygtige konsulenter, der arbejder for mig, eller sammen med mig, på de her opgaver. 31	

Så, så, det er det. Så, det team, vi er jo rigtig mange i PwC, i Danmark er vi passeret 2200 menne-32	
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sker, hvoraf de 1000 cirka, er tilknyttet Hellerup her, og, øh, lidt flere, måske, og så er, det team jeg 33	

har med at gøre, der er vi 18 i alt, fordelt i Århus og her, og øh, der er tilknyttet en partner i Århus 34	

og en her, som er min chef, og vi har en meget flad struktur, så vi er også operationelle i vores ar-35	

bejde, det er ikke et klassisk hierarki med at der sidder en og svinger pisken oppefra, og de andre 36	

skal løbe, det er, vi skal også levere. Altså opgaver.  37	

Nå, det var meget snak om dét. Lad os komme frem til sagens kerne. Spørgsmålet om hvordan jeg 38	

oplever at de her virksomheder har reageret på GDPR, om det er overvejende positivt eller negativt 39	

- gid jeg ville bare kunne svare enkelt, at det er selvfølgelig positivt, det kunne man jo håbe, men så 40	

simpelt er svaret ikke - størrelse af virksomheder, og regulerede virksomheder, det vil sige den fi-41	

nansielle branche, sundhedsbranchen, eller medicinalbranchen, de har altid været underlagt eks-42	

tremt strenge krav, af reguleringer og alt muligt, så de tager det, ‘Nå ja, så skal vi også det’, om de 43	

skal lave et ringbind mere i dokumentationen eller ej, hmm, det fikser de, sådan bogstaveligt talt, så 44	

de har taget det mere pænt, hvorimod andre brancher, amen det, øh, de har ikke taget det særligt 45	

pænt, for at sige det mildt. De synes jo bare, ‘det dér, det er nogle djøffere, der har fundet på det, de 46	

er jo ikke rigtig kloge’, og så videre, og det er nogenlunde ordene, tror jeg.  47	

 48	

AL: Og hvilke brancher? 49	

CB: Det kunne være autobranchen for eksempel, som har den holdning, eller mindre virksomheder 50	

som øh… Nu skal du huske, at en stor del af danske virksomheder er under 10 ansatte 51	

 52	

N og AL: Ja 53	

 54	

CB: Og de, slipper de for GDPR? Næh, det gør de ikke. Har de mulighed for at orkestrere et så stort 55	

dokumentationsinferno, som der reelt er krav om? Nej, det har de ikke. Så sådan nogle virksomhe-56	

der, altså håndværksvirksomheder, hvor de er en Toyato Yaris, tre-fire mand, og en hund, ikke? - de 57	

får jo ALDRIG, de forstår heller ikke hvad der står altså, for det er jo heller ikke deres fagområde.  58	

 59	

N: Er der ansat sådan, i de større virksomheder, der er vel ansat nogen til bare at styre det?  60	

 61	

CB: Det er der. I stor stil, endda. Og den oplevelse vi har haft, altså inden det gik løs 25. maj sidste 62	

år, der var der jo rigtig meget juristeri, så hvis man skal spole tiden tilbage fra 2016, hvor det blev 63	

vedtaget i lovgivningen, så var der, så skete der ikke rigtig noget fra 16 til 17, øh, der sad der en 64	
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masse jurister, og ikke et ondt ord om dem, for jeg har stor respekt for dem, jeg har selv arbejdet - 65	

og arbejder sammen med nogle dygtige mennesker, øh, blandt andet en tidligere chef for Datatilsy-66	

net, eller kontorchef for Datatilsynet, Lena Andersen, og det er bare et fortolkningsspørgsmål… der 67	

skulle bruges rigtig meget tid på fortolkning før der kom hvid røg ud fra juristerne, og det kan man 68	

også se med den kæmpe bog som Justitsministeriet udarbejdede omkring hvor det er på vej hen. Så 69	

skete der noget fra 17 til 18, der gik det op for de fleste virksomheder, at ‘det her, det går ikke væk 70	

af sig selv, og nu bliver vi nødt til at gøre noget ved det’, og så tilbage til spørgsmålet: Ja, der er 71	

nogle, der har taget det positivt, med at de får spurgt sig selv, og udfordret sig selv på ‘overholder vi 72	

egentlig reglerne? Gør vi egentlig det rigtige?’, og i de fleste tilfælde, er svaret: ‘næh, vi har faktisk 73	

ikke fulgt persondataloven som den var tiltænkt, de sidste 10-20 år’. Og den er sådan nærmest, lidt 74	

billedligt talt, gledet lidt ud i baggrunden for alt muligt andet lovgivning. Så man kan sige, der er 75	

ikke rigtig noget nyt i GDPR, øh sådan griner - ej, det er der, der er det i det at man anmeldepligten 76	

bortfaldt, og man selv skulle føre fortegnelser, altså artikel 30 - det er selvfølgelig ændret. Så er der 77	

også ændret det, at man skulle have nogle procedurer og processer for at styre et databreach, at man 78	

skal sørge for at lave noget awareness træning for medarbejderne, så de er bekendt med, hvad er det 79	

for nogle regler der gælder, altså politikker osv. Det er det nye. Og man skulle offentliggøre det, 80	

altså løfte oplysningspligten over for kunden/borgeren. Og det er jo nemt gjort, det er jo nemt at 81	

skrive det - noget andet er at udføre det. Det er her hvor at, tilbage til spørgsmålet om det er nega-82	

tivt eller positivt - positivt i, at de får ryddet op, men også lidt negativt i, at det påfører dem meget 83	

administrativt arbejde. Når man også spørger Dansk Industri, så er det også de de peger på, ‘prøv nu 84	

lige at slappe af med alle de dér regler, fordi det skal også kunne fungere sådan at forretningen 85	

Danmark kan fungere og tjene nogle penge.  86	

Øhm..  87	

 88	

Så, om jeg kender til nogen sager, hvor der har været store udfordringer for virksomheder? Ja, det 89	

gør jeg. Øh men det er nok i flere faser, tror jeg, man skal tænke det sådan... Det hænger lidt sam-90	

men med, at den første fase var egentlig,  91	

1. Overhovedet at forstå, hvad er det, det går ud på, for når man læser forordningen, den er 92	

som jeg vil kalde det, det man kalder: ‘nem at læse, men svær at forstå.’  93	

Og det betyder så at man har kigget på den og tænkt: ‘åhhhr, hvad skal jeg så gøre nu?’, og 94	

så har man, og når jeg siger man, så er det os alle sammen, siddet og ventet lidt på, at der 95	

måtte da komme nogen med lidt fortolkning, altså nogle ordentlige vejledninger. Så kom 96	
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Datatilsynet med nogle vejledninger, hvor man tænkte: ‘øh.. ja? Okay, du skal bruge en tal-97	

lerken, og en kniv og gaffel. Så skal du stille det på bordet foran dig.’ - det var så vejlednin-98	

gen.   99	

AL:Ja.. 100	

 101	

CB: “Hmm.. Og hva så nu? Hvor skal gaflen ligge og hvor skal kniven ligge? Og hvad skal vi 102	

egentlig gøre?” Sagt med andre ord – hvornår skal noget slettes, hvornår skal jeg opdatere mine 103	

systemer? Og det hænger jo godt sammen med den sag vi skal tale om lige om lidt.. Sådan så man 104	

lige finder ud af hvad der er op og ned. Dér har man ikke kunnet være særlig præcis og det har ta-105	

get, i hvert fald et år, at nå til det her leje. Og lige præcis omkring diskussionen omkring sletning, 106	

det har der været meget af, og i særdeleshed omkring hvad skal vi gøre med en back-up vi har taget 107	

af vores data. Hvor at du har været på besøg hos os, på et hotel for eksempel, og så gemmer vi dine 108	

data, og så der er røget ned på et back-up medie. Og så rydder vi op i driftssystemet, og så er det 109	

noget med, at vi ikke rigtig har gjort noget ved den back-up der… ”Skal vi også slette det?” Det er 110	

jo sådan et rigtig godt tekniker-spørgsmål, som jeg selv kunne finde på at stille. Øh.. det har der 111	

været megen diskussion om og det er der endelig kommet en afklaring på: At det behøver man ikke 112	

mens det ligger der, men hvis man skal bruge back-up’en, så skal man have ført en liste over hvad 113	

der skal sorteres fra. Og det lyder nemt, det er nemt at skrive, men i praksis er det sindssygt svært, 114	

med de data-medier vi har med at gøre nu om dage, at egentlig få til at ske. 115	

 116	

Det var den ene fase, så kommer vi til næste fase, kan man sige, eller bølge eller hvad man nu skal 117	

sige... Til okay, nu har vi endelig fået udarbejdet alt det her, så kommer vi til: hvordan får vi egent-118	

lig omsat det her til daglig drift. Og det her med at få medarbejderen til hele tiden at være årvågen 119	

og til hele tiden at tænke over hvad det er man foretager sig. Altså har jeg virkelig behov for at vide 120	

de her oplysninger og må vi overhovedet indsamle dem og så videre… og så samtidig få det gjort 121	

effektivt… øh sådan så at man selvfølgelig kan servicere sine kunder. Og det er sådan noget typisk 122	

spørgsmål man har, det er; “Jamen hvis vi ikke får et  navn eller telefonnummer så kan vi jo ikke 123	

svare på en henvendelse”. Og selvfølgelig må man det og i øvrigt er det min selv der udleverer det, 124	

så der er jo ikke noget i det. Der er jo noget andet i hvad du så vil bruge det til bagefter 125	

 126	

AL: Ja 127	

 128	
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CB: Øhm… ja. Og så er der nu, ja så er der nu gået et år med at få det til at virke i praksis. Og så er 129	

der nogen kunder og nogen virksomheder, der i den periode er valgt at stoppe lidt op og sige vi ven-130	

ter på nogle afgørelser. Og nu er der jo lavet tre anmeldelser indtil videre, hvor taxaselskabet er det 131	

ene, og så får vi jo at se hvad det ender med, men der kan jo gå et år endnu, eller mere, før at ja… 1) 132	

så skal politiet jo rejse en sag. 2) så skal der findes tid i retssystemet og så skal det igennem… Og 133	

det er helt sikkert at de acceptere ikke den byretsdom der kommer vel? - altså det ville jeg heller 134	

ikke selv gøre, så man kan kigge langt ud i horisonten over hvornår man i landsretten har tid til at 135	

kigge på sådan en sag.  136	

 137	

AL: Ja 138	

 139	

CB: Og det er jo selvfølgelig både godt og ondt for alle parter, men nok mest ondt, fordi man gerne 140	

vil have et svar. Så det er sådan den tredje bølge lige nu, hvor der er to veje – enten venter man eller 141	

også så siger man, det her bliver vi nødt til at gøre noget ved. 142	

Så det var sådan meget indledende knæbøjninger. 143	

  144	

AL: Hvad… er det så fordi man gerne vil have nogle sager hvor der bliver afgjort eller fældet en 145	

dom, sådan så man kan have noget præcedens eller et eller andet frem.?  146	

 147	

CB: Ja. Det er jo sådan det fungerer i Danmark… Altså en lovgivning er jo ikke noget værd, før at 148	

der er præcedens- Altså der har været nogle sager hvor man kan sige at; her ligger niveauet, altså 149	

for den her forseelse, så er det sådan her. Og da man har valgt for lang tid siden, med GDPR, at det 150	

ikke skulle være en administrativ lovgivning – ligesom færdselsloven og alt muligt andet.  Altså her 151	

har du kørt så meget for stærkt og så er du takseret til den her bødestørrelse, eller du har parkeret 152	

her, så er det takseret til den her pris. Øh sådan er det ikke, så det skal igennem retssystemet og det 153	

er anderledes for andre lande i EU, der er det jo en straks-fee, altså en administrativ bøde, hvor her 154	

får du bare bing: at betale, du har ikke overholdt reglerne – og det er jo anderledes i Danmark. Og 155	

det er jo den nationale beslutning, man har haft mulighed for at lave og det er jo derfor der er lavet 156	

det her tillæg der hedder databeskyttelsesloven, den danske del ikke. Ja. 157	

 158	

AL: Okay  159	

 160	
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CB: Øhm… Ja. Det tror jeg er nogenlunde det. Så spørger I her: Hvad kan Taxa 4x35 benytte de 161	

personlige oplysninger til? Og det er et godt spørgsmål! 162	

Mit bedste bud vil være at det de bruger det til det er at de kigger på noget statistik. Så de er selv-163	

følgelig interesseret i at se på hvad er det for en… altså både frekvens af kunderne, hvor de bestiller 164	

turene fra, for man skal huske det er jo ikke bare at man ringer fra en telefon, det er jo også den her 165	

taxa-app, hvor det er man har en lokation og så kommer de og henter, og så er der også det man 166	

kalder gadeture, altså hvor nogle ikke rigtig ved hvad de skal gøre og så… nå, der kører en der hed-167	

der 4x35 og så ringer de til dem. 168	

Øh så det kan de bruge det statistisk til at se på hvor er det der er belægninger henne, altså hvilke 169	

nogle tidsrum. Øh og så kan de prøve at planlægge kørsler og mængde af taxaer på gaden i forhold 170	

til det. Det ville være mit bedste bud til det er det de kan bruge det til (…). Øhm ja, så kan det være 171	

de også bruger det til noget statistik omkring hvordan er det de får tilbagemeldinger, hvordan skal 172	

app’en forbedres, det ville være oplagt at tænke sådan nogle tanker. Men derudover hvad de kan 173	

bruge de personlige data til; ikke noget, for de må ikke bruge dem til noget. Altså sån set. Og det er 174	

her hvor tilsynet også peger på, her har de kørt over for rødt ik. 175	

  176	

Så spørger I også, hvilke nogle fordele der er ved at gemme de her data i fem år, frem for 2. Fordele 177	

i forhold til hvad(?) kunne det første spørgsmål være – hvis det er i forhold til lovgivningen, så er 178	

der jo ikke nogen, altså der er jo ikke nogen hjemmel for at gemme det i fem år. Men grunden til det 179	

lige bliver fem år, der er mit bedste bud, hvis jeg skal sammenligne med de andre kunder vi har 180	

hjulpet – og jeg har ikke haft noget med 4x35 at gøre overhovedet… men det er at der har man 181	

valgt fem år, fordi der har man lænet sig op af bogføringsloven. Og så sagt,’ jamen bogføringsloven 182	

siger vi skal gemme fem plus indeværende år, så jeg kan jo ikke slette noget’, og det er en lidt farlig 183	

vej at gå, fordi det er jo ikke alle data. Så hvis jeg skulle vurdere det her, så tror jeg endda jeg ville 184	

være strammere end hvad datatilsynet er, jeg kan ikke se nogen grund til at de skal gemme mit tele-185	

fonnummer fordi jeg har haft en tur. De kan gemme mit telefonnummer så længe at turen foregår og 186	

indtil jeg har betalt for min fordring, og når det er sket, så har de ikke noget at bruge det til mere. 187	

At man så har fået lov til at gemme det i to, det så... fred være med det! Og det undrer mig egentlig 188	

lidt, fordi hvis man skal sammenligne det med en sag der var for nogle år tilbage, der var nede på 189	

Ros Torv i Roskilde omkring at de fotograferede nummerplader på biler – om det er nummerplader 190	

eller telefonnumre, for mig, er det samme. Der blev de jo netop dømt til at sige: ‘prøv at hør kære 191	
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Ros Torv, I skal ikke gemme de nummerplader – hvis folk ikke har parkeret i over to timer og de 192	

skal betale, så har I bare at slette de nummerplader.’ 193	

Her tænker jeg at det måtte være det samme, øh men åbenbart ikke helt. Så den sag kunne I prøve at 194	

sammenligne med, den er interessant synes jeg. 195	

  196	

N: Ja. Men altså det var i forhold til det med at gemme – det synes jeg var lidt svært at tyde i den 197	

der forordning, eller… 198	

 199	

CB:  Ja. 200	

 201	

N: Om der var nogle regler for længe man måtte gemme? 202	

 203	

AL: Ja, fordi der står nemlig at det er Taxa 4x35 selv der har vurderet at det er de der to år der er 204	

passende… 205	

 206	

CB: Ja, det er også rigtig 207	

 208	

AL: Og hvad er retningslinjerne for det? 209	

 210	

CB: Der er to ting der skal opfyldes; den ene det er at de skal kigge for om de har en lovhjemmel, 211	

det vil sige: har de lov til at indsamle det her? Det kan være givet ved en lovgivning for eksempel - 212	

det er ikke tilfældet her. Så kan de have det i anden sammenhæng; og det er der hvor de har det, det 213	

er i legitim interesse i at kunne have kontakt med den potentielle kunde, så hvis de siger: “jeg står 214	

på det her gadehjørne eller nu holder vi der, vi kan ikke lige finde dig, eller hov for søren, det var 215	

over på den anden side” – så har de en legitim interesse i at have oplysningen, så de kan have en 216	

service overfor kunden. Det er dén de skal holde sig fast i. 217	

  218	

AL: Ja 219	

 220	

CB: Øhm men det er ikke det samme, som, hvad skal man sige, lov til beholde oplysningerne, når 221	

ydelsen er… og der er praksis, for datatilsynet, at der taler man to år, at gemme oplysningen i. Og 222	

det bliver vi jo nødt til at forholde os til og sige; det synes de er en rimelig tid – jeg synes det er for 223	
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længe. Af flere årsager; 1), altså de kan ikke bruge det til noget. Og så synes jeg egentlig i den her 224	

sag er at de har jo bygget et system, som er databærende, det vil at sige at man bruger telefonnum-225	

meret som kilden i databasen, og det er for mig at se jo fejl nummer et man næsten kan begå. Det er 226	

skidt at bruge id-numre der er databærende. Øh også fordi det er så svært at slette igen. Når det så er 227	

sagt så, så tænker jeg her, at de har ikke gjort det af ond vilje, altså gemt det, i længere tid, i den 228	

sammenhæng. Og det hænger lidt sammen med det næste spørgsmål vi nu allerede har fat i... Fordi 229	

der er ikke krav om at man skulle re-designe eksisterende systemer, og det her system har jo kørt i 230	

mange år, så det er jo ikke noget nyt, kan man sige, men det man måske har glemt i den proces, det 231	

er at de; 232	

 1)      selvfølgelig har vurderet økonomien i hvad vil det koste at programmere det her om. Selv-233	

følgelig har de det, der er der ingen tvivl om og jeg tror også de er kommet frem til, at det er for 234	

dyrt i forhold nytteeffekten, og vi har jo en lov til at gemme det i fem år, har de troet, ikke? 235	

 236	

AL: ja 237	

 238	

CB: Og så spørger i til, “jamen hvor lang tid må vi egentlig gemme det?” - der findes ikke et svar 239	

på det. Og det er derfor mange virksomheder har valgt fem år, og vi har også hjulpet virksomheder 240	

med at prøve at gå efter fem år, når vi taler det der er for et kundeforhold, når man har købt og be-241	

talt for en ydelse, så giver det sig selv; jeg har betalt med et dankort i en taxa, så vil det ligge i fem 242	

år. Punktum. – der giver det mening. Men det behøver ikke være kædet sammen med et telefon-243	

nummer.  244	

Øh når det så er sagt, så alt andet oplysninger man har liggende i andre systemer, det skal væk efter 245	

en periode, og der har man så fundet de her to år som passende. Det er nogenlunde dét. 246	

 247	

Hvad er der mere at sige om det? Øhm. Jeg tror faktisk at de, de har lagt sig op ad, det ville være 248	

mit bedste bud, de har bare tænkt: bogføringsloven, jeps! Så har vi en legitim og også dermed en 249	

lov eller lov til det. Og det er en fejlfortolkning – helt klart. Og hvorfor de er nået dertil, det ved jeg 250	

ikke. 251	

 252	

Så er der den her, hvis man kigger lidt på: hvad er det, at datatilsynet har lagt til grund?  253	

Det er jo altså procedure for anonymisering af personoplysninger er utilstrækkelig, og en pseudo-254	

nymisering vil sige, at man fjerner nøglen, og nøglen er her telefonnummeret. Det vil sige at jeg 255	
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indsætter et id-nummer i stedet for: IDC1, og så er det så pseudonym for mit telefonnummer. Det 256	

er det, de ikke har gjort. Og fordi man ikke har anonymiseret det, eller pseudonymiseret det, hedder 257	

det. Og så bare lige for forklaringens skyld: når vi taler rigtig anonymisering, så er det en envejs-258	

funktion, det vil sige at, jeg ville aldrig kunne gå tilbage og se hvem kilden var, så ville det bare 259	

være et vilkårligt ID. 260	

 261	

AL: Okay 262	

 263	

N: Ja fordi, det er jo også det der med de skriver at man kan kode det tilbage til en person, og det er 264	

det man ikke må. Men det ville man så ikke kunne med et ID? 265	

 266	

CB: med en rigtig anonymisering, så ville man ikke kunne 267	

 268	

N: Okay 269	

 270	

CB: Men det er jo, igen, hvis man tænker på den moderne verden, I kan bare tænke på Facebook 271	

og google og alle mulige andre, de har så godt fat i data og kan sammenstille dem så man kan næ-272	

sten ikke skjule sig vel? Det er tæt på umuligt. Men det burde i hvert fald med taxalovgivningen jo, 273	

eller med taxaselskabet være muligt at ændre på det. Og det kommer de nok også til for at de ikke 274	

skal stå i (dårlig lydkvalitet) fremadrettet.  275	

 276	

Og så sagde datatilsynet at det ikke er nødvendigt at opbevare i fem år, altså i forhold til, sammen-277	

lignet med, og jeg tænker det er bogføringsloven de refererer til, men at det skal slettes efter to. Og 278	

så er der manglende behandlingshjemmel til at opbevare telefonnumre i fem år. Og det er her hvor 279	

de ikke har, altså er mit bedste bud at her, har de  ikke lavet det juridiske grundarbejde og fundet ud 280	

af; det her er en personoplysning, hvad må jeg egentlig med den? 281	

 282	

Og der har man taget den nemme vej, tænker jeg. Ellers ville de ikke have gjort det, det er jo et 283	

professionelt selskab i alle mulige andre sammenhæng, så hvorfor skulle de ikke dét. De vil jo også 284	

gerne spare omkostninger til sådan noget her arbejde. 285	

 286	
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Og så er der jo selvfølgelig det her utilstrækkelige dokumentation for sletning. Ja, fordi det har de 287	

ikke slettet, og her hænger det sammen med fem år igen, fordi det er jo sådan en praktisk måde at 288	

gøre det på. Så slipper man; 1) for at vedligeholde, man slipper for at skal bruge mange ressourcer 289	

på det, ved at sige, ja men vi sletter bare en gang hvert femte år, så saver vi bare det sidste regn-290	

skabsår væk og så er alt jo godt, så skal vi ikke bruge særlig meget arbejde på det. Det er jo man 291	

har forsøgt at slippe for, det her det gælder ikke kun dem, det er sådan alle fungerer, så sige nå 292	

okay vi kan slippe afsted med det, så gør vi det. 293	

Og det her det har været et wake-up-call for mange virksomheder, så okay det er simpelthen ikke 294	

godt nok, det er vi nødt til at stramme op. Så vi får lavet nogle ordentlige slette procedure, som vi 295	

kalder det, det vil sige at en rolle-ejer i en virksomhed skal tage et ansvar og sørge for inde i et års-296	

hjul, eller med jævne mellemrum at sørge for at der er en løbende vedligeholdelse og sletning af 297	

data.    298	

 299	

AL: Og er det noget man gør, altså, manuelt?    300	

 301	

CB: Ja 302	

 303	

AL: Okay, så det er et stort arbejde? 304	

 305	

CB: Ja det er det, eller det kan det være. Altså hvis man ser på virksomheder som har eksisteret i 306	

mange år og har været igennem mange udviklingsdele omkring opdatering og udskiftning i IT-307	

systemer og har bygget på en gammel teknologi, så kan det godt være rigtig svært at få lavet nogle 308	

ordenlige oprydninger. Specielt  hvis det ikke rigtig har været inde på radaren i udviklings regi at 309	

tænke: hvordan kommer vi af med data? Det har jo tværtimod, de sidste mange år, været BIG data 310	

og Business Intelligence og alle mulige andre buzzwords i den her bullshit-bingoplade som går ud 311	

på at vi skal samle flere data ind. Og jo mere data vi kan have jo mere viden her jeg om alt muligt 312	

og så kan jeg sammenstille det, og så kan jeg tjene nogle flere penge, det er jo sådan virksomheder 313	

tænker.  314	

Det har så gjort at man ikke har fokus på at: jeg skal også slette de her data igen.  315	

En dag har de jo ikke en brugsværdi mere eller en værdi til at kan omsætte til noget. 316	

 317	
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AL: Vi undersøgte faktisk lidt om, en del af vores projekt er også, at undersøge deres system, DDS 318	

PathFinder, teknisk. Der fandt vi ud at det faktisk, altså det er jo canadisk produceret, så vidt jeg 319	

husker, og der har de nogle, det var noget med at de gør meget brug af tredjeparts-cookies og sådan 320	

noget i systemet, originalt. Så det er vel også, som du siger, lavet til at indsamle så meget som mu-321	

ligt. 322	

 323	

CB: Helt sikkert! Og det er designet og udviklet lang tid før GDPR kom til verden, så man har slet 324	

ikke tænkt de tanker. Og så er det jo for sent, kan man sige, når først man har bygget nøglen på et 325	

telefonnummer og man ikke har mulighed for at slette det igen og sikkert også kan være vanskeligt 326	

at få leverandøren til at lave det om til en rimelig penge. 327	

Så spørger I her om vi kan forvente, - eller var det svar nok på spørgsmålet? 328	

 329	

AL og N: Ja 330	

 331	

CB: Kan vi forvente et højere antal tilsynssager som resultatet af GDPR? 332	

Der er svaret ja, man kan bare kigge på datatilsynets hjemmeside, så har de jo lavet en plan for til-333	

syn i 2019, og jeg tror selv, at de er blevet overraskede over hvor mange anmeldelser de har fået, 334	

nu kan jeg ikke huske tallet i 2018, men det var noget med mange tusind sager, nok nærmere tretu-335	

sind sager eller deromkring. Og hvis man kigger på de er sølle 50 mennesker delt op i to dele, en 336	

tilsynsdel og rådet, så er reelt kun halvdelen af medarbejderne, i runde tal 25, der så skulle beskæf-337	

tige sig med de her 3000 sager. Og det er jo ikke bare at kigge på dem og så svare på en mail, lige-338	

som vi andre ville gøre ”ja det ser fint ud, kør bare videre”. Sådan er det jo ikke helt, så derfra har 339	

de jo ikke en chance. 340	

Så jeg tror at der vil ske to ting. 341	

Den ene det er at der vil være mere fokus på noget tilsyn på der hvor at, og det er også det de selv 342	

skriver, bevidst at de prøver at slippe over hvor gærdet er lavest, altså, nogle brancher er notorisk 343	

dårlige til at følge regler 344	

 345	

AL: Hvilke brancher? Kan du uddybe? 346	

 347	

CB: (griner) ej men det er der jo, men altså der tror jeg ikke jeg vil nævne nogen, det ville næsten 348	

være for meget af det gode ikke? Men er der i hvert fald nogen i detailbranchen, som ikke er sær-349	
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ligt dygtige til at synes at de her regler skal overholdes. Om det er ungarbejdere, eller om det er 350	

arbejdsmiljø, eller om det er afregning af moms og afgifter og vi kunne blive ved, så altså hvis de 351	

ikke kan finde ud af dét, så tror jeg sgu heller ikke på de tager det andet rigtig alvorligt vel? Dybest 352	

set. Og dem er der jo nok flere af end man lige umiddelbart tror (griner) 353	

 354	

Men det er sådan nogenlunde øh spørgsmålene som jeg lige ser dem.  355	

 356	

AL: Må jeg spørge til øhm.. har du nogen idé hvem er det, har du nogen føling med, altså hvor de 357	

her klagesager kommer fra, er det privatpersoner eller er det nogen der har fået nys om om noget 358	

eller hvordan fungerer det?  359	

 360	

CB: Øh tre dele. Det ene er hvor virksomheden tager det alvorlig, øh at de har en databreach i en 361	

eller anden sammenhæng, og da der ikke er sat minimumskriterier for hvornår du skal anmelde no-362	

get, når du har en databreach, så altså hvis man tænker på sådan et hus som vores: at jeg kommer til 363	

at sende en mail til en forkert kollega med noget fortroligt information om en kunde. - Det må jeg jo 364	

heller ikke. Er det et databreach som skal anmeldes? Ja det er der jo nogen der har valgt og så sige 365	

vi anmelder alt. Så kan man så også tage den betragtning at sige “aarh det er ikke nødvendigt fordi 366	

vi er jo ansatte under fortrolighedserklæringer og kontrakt og alt muligt andet, så vi ved jo godt at 367	

det ikke er til mig den her mail, så min kollega ville skrive tilbage til mig jeg tror du har skrevet til 368	

en forkert, jeg sletter den her mail og så er den væk inden for 30 dage fra vores mailsystem.” Øh så 369	

er det det, det er den ene ting. og det andet, så har vi i øvrigt et internt system, så vi sender ikke 370	

kundeindhold, vi sender et link, og hvis man ikke har adgang til det her link, så arbejder på en op-371	

gave, vil man ikke kunne se kundeindholdet alligevel. Øh men det ændrer ikke på der sagtens kan 372	

være informationer i en mail som som kunne være et databreach.  373	

Det er den ene type, så er der den anden type, hvor at det er øh tidligere medarbejdere, som er ble-374	

vet sure på deres arbejdsgiver, det sker, de anmelder. Eller det også kan være nogen, der bare har 375	

viden om, hvordan det foregår, og så tænker; det her er godt nok mærkeligt. Altså de her sølvpa-376	

pirshatte der sidder derude. Øh på godt og ondt. Fordi de har jo også en gavn, det skal vi huske, og 377	

udfordrer os alle sammen på at vi gør det rigtige. Og så er der den øh sidste gruppe, som er dem der 378	

er blevet krænket, ikke. Altså de synes jo, eller at de har fået en uretfærdig behandling, det kan jo 379	

også være nok. Det er jo det der er sket på nogle af de klagesager der har været, specielt på kredit-380	

vurdering. Øh... altså jeg vil gerne have sådan et vivus lån eller fokus lån og hvad det alt sammen 381	
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hedder, og har brug for nogle penge lidt kvit ikke? Så hvis jeg bare lige skriver mit (dårlig lydkvali-382	

tet) ind her, kan jeg låne x antal tusind. Øh sådan nogen har typisk klaget for de er allerede på vej 383	

ud i et mønster, hvor de ikke kan betale osv. Så de prøver jo at baske med arme og ben for at slippe. 384	

Øh sådan nogen typer er der. Ikke kun til det, men bare for at billedliggøre, hvad er det for nogen, 385	

hvad skal man sige, typer af mennesker der.. der synes at verden er ond ved dem ikke? 386	

 387	

AL: Okay  388	

 389	

CB: Øh og så kan det også være bare det man har fået en dårlig service i en butik, det er jo også 390	

nok. Så kan man jo sætte sig hjem og først bede om; “hvad har I registreret om mig?” - og så når 391	

man får svaret kan man sige; “det er slet ikke godt nok, for jeg var nede hos jer i går og der”… Øh 392	

og så har man jo sagen. For virksomheden stejler jo lidt og i stedet for bare at prøve og være for 393	

øjne og have en ordentlig proces og procedure for det, ville de kunne svare på det ret hurtigt. Men 394	

ja, der er også tekniske udfordringer, i en større butik, i at samle oplysninger sammen. Øh og så er 395	

det det med at man bruger mange forskellige it-systemer. Om det er den offentlige sektor eller den 396	

private sektor, så bliver man registreret mange steder. Det er jo ikke sådan man har lavet én, nu kal-397	

der jeg det: kunde-database, et sted, en indgangvinkel og så sige; det her er meget lækkert, her har 398	

vi alle vores kunder, de er kun oprettet et sted, alle andre kildesystem eller rensesystemer trækker 399	

på oplysninger der fra, og de bliver kun opdateret der. Sådan fungerer verden jo ikke. Så har man jo 400	

gemt her og der og lokalt har man gemt sine øh kontaktpersoner, og nå; det er ikke den mere og 401	

hvad gør jeg så, jamen jeg bruger det alligevel, ikke. Altså og hvornår validerer man de her data? 402	

Øh og så er det at man har nogle oplysninger der (dårlig lydkvalitet) 403	

N: Okay  404	

 405	

CB: Sletning. Øh hvis jeg skulle sige, sætte et par ord om det, øhm der er man simpelthen nødt til at 406	

have en, nogle regler for det, og jo mere man kan automatisere et system, desto bedre. Det vil sige, 407	

eksemplet med det her Taxaselskab kunne være at man 1) får skiftet telefonnummeret ud naturlig-408	

vis. Det andet det er, når turen er slut, at det er gennemført betaling der er en kvittering for dét, og 409	

så kan man have en karensperiode på, lad os sige 31 dage, så er det lige over en måned, så burde 410	

man have styr på sin betalinger. Øh så gemmer man det i 31 dage, og så bliver data slettet, eller at 411	

de bliver lavet om til statistiske formål. Det vil sige man fjerner alle henførbare data i denne her 412	

sammenhæng. Man skal bare være opmærksom på en ting; i selskabet med taxa her, er det at fjerne 413	
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telefonnummeret ikke nok, fordi de kører jo fra a til b. Og her er det jo så netop; det er ruten, hvor 414	

er det du har været hen af, og det kan man bruge til mange spændende ting. Nu kunne man tage en 415	

kendt  fodboldspiller der lige er i vælden nu, den kære Bille, han kunne nok godt have interesse i 416	

ikke at få sporet, hvor han har været hen af lige nu, fordi så var der en ung kvinde Klæstrup der 417	

havde været inde i retten også, og det undrede folk sig over, hvorfor hun havde været der, og har 418	

hun noget med Bille at gøre? - Der er mange rygter ikke.  Og der kunne man også tænke over, 419	

hvordan kæder du det her sammen, så derfor er ruteplanlægning og dermed destinationer jo, ikke 420	

interessant for dem set med privatlivets øjne, men set med selskabets øjne er det interessant at opti-421	

mere deres forretning. Hvis man analyserer det.  422	

Så skal man sørge for en ting mere omkring det her sletning, ja det er jo selvfølgelig og lave en kon-423	

trol af; er det rent faktisk blevet slettet. Øh og det er jo for at man også kan dokumentere det. Øh det 424	

er nogle af de krav der skal til at fungere. Og det er også det som rigtig mange af de kunder vi har 425	

med at gøre, de arbejder med. -Sådan så man ikke skal gemme data for altid.  426	

 427	

AL: Okay. Tager man så ofte en backup inden at man, eller hvis man bruger det til statistiske for-428	

mål er det så der at øh. Der behøver man jo ikke slette det igen, hvis man bare gør det vel? 429	

 430	

CB: Nej, når det er til forskning og statistiske formål så har man, jeg vil næsten sige, et meget stort 431	

råderum for at bruge de her data. Undtagen til at videregive dem, så skal man have tilladelse fra 432	

datatilsynet. Øh men når det er sagt så er de jo også i en pseudonymiseret form, som så når jeg sid-433	

der og kigger på det ikke direkte kan se det. Og hvis jeg ikke kan kæde det sammen med en privat 434	

adresse, så er det fint nok. Hvis det bare et vejnavn, altså Strandvejen, det er godt nok et vidt begreb 435	

i Hellerup, der er alligevel nogle stykker, og hvornår skifter det til Charlottenlund og alt muligt, 436	

ikke. Så der er det lidt svært. Men men hvis det er en lille vej, hvor der er fire huse så er det jo ikke 437	

svært at gætte, altså i en eller anden sammenhæng. Og destinationen hvor de skal hen til er heller 438	

ikke helt ligegyldigt, så det skal man nok sløre, hvis man vil bruge det til statistiske formål.  439	

 440	

AL: Der er vel regler for, det er jo ikke bare hvem som helst der kan tilgå de data vel?  441	

 442	

CB: Nej virksomheden selv kan, ikke? Det er der man kan bruge det ja. Og det er jo også her hvor 443	

de kunne altså taxaselskabet kunne sige; jamen vi analyserer dem og fjerner vejnavne og andre op-444	

lysninger.. men så vil de dele det op i distrikter. Det var jo sådan man gjorde i gamle dage kan man 445	
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sige, i Taxa, jamen du skal køre til område 12. Så vidste taxachaufføren at det var nogenlunde 446	

Østerbro øh... ydre del eller hvad det nu kunne være ikke? Og så vidste de; det er der hen jeg skal 447	

køre hen, og så holder jeg på en venteplads der. Der var jo slet ikke den præcision som at det er; 448	

lige præcis her jeg skal hentes. Og det er jo en god service, men omvendt det giver også lige nogle 449	

udfordringer. Men så længe man selv har bestilt turen, så kan jeg ikke se problemet, så må man jo 450	

finde sig i at man øh får gemt nogle af sine oplysninger i en periode. Øh ja451	
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14.2 Bilag 3: Del af projektet  
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