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Abstract: 

The concept of surveillance capitalism is fairly new, and not described in great detail yet. 

Although one would think that the content of end-user license agreement from big tech 

companies like Google would be easy to navigate and use, they seem almost impossible to 

understand and have any form of control over. This paper seeks to define a certificate which 

aims to provide more influence for the user in regard to his data. In order to understand 

exactly which elements, the certificate should include, the study investigated which types of 

data the end-user license agreement contains. The paper proposes four different scenarios 

that describes how a world in which the certificate is adopted could look. Finally, the study 

concludes that if it is possible to adapt and require companies to comply to a user 

certificate, it would be achievable to see the desired changeover in power over the end-user 

license agreement, and hereby make it imaginable that the user has control over the 

agreements. 

  

Indledning: 

Vi lever i år 2019, hvor samfundet er præget af en overvældende digitalisering. Teknologien 

er kommet for at blive, uanset om man end er ung eller gammel, om det er spil på en 

smartphone eller den nye elektroniske e-boks, så er man nødt til at følge med, for ikke at 

blive hægtet af samfundet. Børn opvokser i en tid hvor, de bliver givet en iPad i hånden, 

næsten inden de har lært at gå. Alligevel er det tydeligt, at langt størstedelen af brugerne, 

selvom de har benyttet sig af teknologien hele deres liv, ikke har en ordentlig forståelse for, 

hvad de aftaler de indgår med firmaerne der står bag teknologien egentlig indeholder.  

Den teknologiske udvikling og tilgængelighed skal drives af nogen, og når man kigger på de 

største virksomheder er deres ydelser “gratis”. Virksomheder som Google og Facebook 

tjener milliardbeløb på brugere som benytter deres ydelser uden betaling, de betaler ikke 

med deres valuta, men med deres persondata. For hvis en ydelse er gratis, er man ikke en 

kunde, men derimod et produkt der bliver solgt; nærmere præcist er det brugerens data, 

som netop er det værdifulde produkt. Vi betaler med verdens nye valuta, nemlig data. 
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Præsentation af problemfelt: 

Som begreb for denne dynamik mellem brugeren og virksomheden har Shoshana Zuboff 

defineret  begrebet: “overvågningskapitalisme”. Hun definerer det som: “En ny økonomisk 

verdensorden, hvor menneskets tilværelse betragtes som et frit tilgængeligt råmateriale for 

hemmelige kommercielle metoder med henblik på indhentning, forudsigelse og salg”.1 

Hvordan kan det være hovedparten af brugere er villige til at benytte deres persondata som 

betaling? Skyldes det brugernes manglende viden om, i hvilket omfang deres data bliver 

brugt, eller handler det om, at brugerne ikke lige får læst brugeraftalen, men bare 

accepterer den? Det kunne også skyldes at, brugeren er uvidende om, at det data denne 

opgiver, har en værdi, og at det er ved, at give virksomhederne denne data de betaler for 

ydelsen. En undersøgelse lavet af Deloitte i 2017 har undersøgt disse to mulige forklaringer, 

og er kommet frem til, at 80% af forbrugere tror at deres data bliver brugt, mens 78% tror at 

deres data bliver delt med tredjeparts firmaer. Altså er størstedelen af brugerne overbevist 

om, at deres data bliver delt og solgt, alligevel finder undersøgelsen også frem til, at 91% er 

villige til, at acceptere forbrugeraftaler uden at læse dem.2 Det kunne altså tyde på, at 

forbrugerne er ligeglade med, hvad deres data bliver brugt til. Vi kan derfor sige, at 

hovedårsagen til problemet ligger i de uforstående forbrugeraftaler, og brugernes 

manglende interesse til at læse disse, da de finder dem ligegyldige.  

Problemformulering:  

● Hvordan kan et design af et brugercertifikat defineres, så den enkelte bruger kan få 

magten over sine data? 

For at kunne besvare vores problemformulering nedbrydes problemformuleringen til nogle 

arbejdsspørgsmål.  

● Arbejdsspørgsmål 1: “Hvilke årsager er der til at de største internetvirksomheder 

lader deres ydelser være gratis?” 

 
1  Zuboff, Shoshana: Overvågningskapitalsmens tidsalder. Kampen for en menneskelig fremtid ved magtens nye 
frontlinje, Informations Forlag, 2019 
2 Deloitte: 2017 Global Mobile Consumer Survey: US edition 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/technology-media-telecommunications/us-
tmt-2017-global-mobile-consumer-survey-executive-summary.pdf 
 
 



 

5 

● Arbejdsspørgsmål 2: “Hvordan kan man få brugeren til at forstå de persondata 

aftaler der indgås mellem virksomhed og brugere?” 

● Arbejdsspørgsmål 3: “Hvilke vigtige elementer vil der kunne indgå i et 

brugercertifikat?” 

● Arbejdsspørgsmål 4: “Hvordan kunne forskellige anvendelses scenarier se ud med 

brugercertifikater?” 

Metoder:  

For at have en forståelse for, hvilke elementer der kunne indgå i et sådant certifikat, vil vi 

gøre brug af interviews med forskellige brugere. Vi vil gøre brug af semistrukturerede 

interviews, hvor vi har god mulighed for at interviewe personer én gang hver for sig. I 

interviewene vil vi lægge vægt på, på hvilke måder persondata kan opdeles i, i certifikatet. 

Formålet er, at gøre den aftale der indgås mellem virksomheden og brugeren mere 

forståelig og overskuelig for brugeren. Derudover bestræber designet sig på, at gøre det 

muligt for brugeren at have indflydelse på aftalens elementer. Undervejs i designprocessen 

vil vi flere gange evaluere designidéen, dette gør vi ved at interviewe brugere i forbindelse 

med designidéen, og får på den måde en idé om, hvad der virker godt, og hvad der ikke gør. 

I den formative fase vil vi undersøge de generelle elementer i certifikatet, og netop se på 

hvad der mangler, fungerer og hvordan brugeren navigerer rundt i det. Fordi vi ikke ved om 

et design er godt, før det er blevet evalueret, er denne evaluering en nøgleegenskab i design 

videnskaben, med henblik på en iterativ process. 

 
Bilag 1. Iterative development model.3 

 
3 Wikipedia: Iterative and incremental development: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Iterative_and_incremental_development 
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Figuren viser hvordan en iterativ process forløber. I starten har man et initialt design, som 

man starter med at sende ind i “loopet”. I loopet gennemgår designet den iterative process, 

hvor man tester og evaluerer sit design. Det kan f.eks. være ved brugerundersøgelser, at 

man tester designet. Ud fra den feedback man får, må man vurdere om designet, skal 

igennem endnu en gang med test, eller om designet er klar til at blive implementeret. Ved 

denne process er der en større chance for, at designet vil være mere vellykket ved 

implementeringen, da man løbende tester, og forbedrer sit design. Dog skal man være 

opmærksom på, at man ikke bliver fanget i cyklussen, og aldrig får implementeret sit design.  

Evalueringen er vigtig for os som redskab til at tilstræbe os ny viden, da den sætter 

læringscyklussen i gang. Dette gør den ved bl.a. at skabe rum for refleksion. Udover at 

evaluere selve designet, vil vi også evaluere designprocessen. Grunden til at udføre en sådan 

evaluering er for at sikre, at det er den konkrete problemstilling der bliver løst, og ud fra 

problemet kan vi danne os den bedste strategi for at komme i mål. Strategien giver et klart 

indblik i, om hovedfokuset skal lægges i, at lave eksperimenter der udføres under naturlige 

omstændigheder for brugeren, eller om det tekniske aspekt er vigtigere.  

 

Overvågningskapitalisme: 

Ved første øjekast virker denne nye forretningsmodel, som de store teknologivirksomheder 

benytter sig af meget uoverskuelig, og hele idéen med at tjene penge på folks personlige 

data kan også virke skræmmende. Hvis man ser tilbage på hvor det hele startede, kan man 

få en idé om de første tanker omkring indsamling af persondata. Omvendt viser et sådant 

tilbageblik også, at konceptet og idéerne fra dengang er blevet radikalt ændret. 

Et Georgia Tech projekt der blev kaldt “Det intelligente hjem”4, skulle fungere som et 

levende laboratorie hvor forskere og ingeniører ville forske i, hvordan mennesket og 

hjemmet fungerer i samspil med hinanden. For at kunne undersøge dette samspil, havde 

man nødvendigvis brug for, at foretage forskellige målinger af brugerne i huset. Dels ville 

målingerne blive lavet af måleudstyr i huset og dels af minicomputere, som brugerne skulle 

 
4 Zuboff, Shoshana: Overvågningskapitalsmens tidsalder. Kampen for en menneskelig fremtid ved magtens nye 
frontlinje, Informations Forlag, 2019 
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bære. Her ses det første møde med spørgsmålet om, hvem der skal eje denne nye viden om 

brugerne. Dengang var idéen væsentlig anderledes end i dag, da den ene af tre 

arbejdshypoteser for projektet lød: 

”For det andet antog man, at rettighederne til denne nye viden og magten til at udnytte den 

til at forbedre sit liv med udelukkende ville tilhøre husets beboere”.5  

Der hersker altså en klar ide om, at magten over denne nye viden over brugernes personlige 

data skulle være hos dem selv. Da det intelligente hjem havde sine første møder med 

magtfordelingsspørgsmålet, var det altså en hel anden ideologi der herskede end i dag. 

Derfor er det interessant at se på, hvordan denne omvæltning kunne lade sig gøre. 

 

Hvorfor blev overvågningskapitalismen ikke udfordret? 

Hvis man prøver at finde en konkret begivenhed der resulterede i dette skift, bliver det en 

lang og ikke så oplysende søgen, da der ikke findes én. I stedet er hele denne ideologiske 

ændring om hvem der har ret over disse persondata, blevet ændret gennem en 

længerevarende proces, som ikke mødte modstand på sin vej til at vokse sig større og større. 

For at få en idé om hvorfor denne magtfordeling ikke mødte modstand, kan man helt 

grundlæggende ifølge Langdon Winner, sige at der ikke er opstillet en reel filosofi for 

teknologi, og derfor ikke nogen tydelige retningslinjer om hvem der skal eje de 

informationer, den nye teknologi kan indsamle.6 Winner mener, at teknologi ikke bliver set 

på lige fod med etik, lov og videnskab og det er grunden til, at teknologi ikke er emne for 

filosofiske overvejelser. Når man har at gøre med et felt uden filosofiske overvejelser om, 

hvordan fordelingen af magt skal være, og der derudover er udviklere, der er fast besluttet 

på videreudvikling uden at gøre tanker om, hvem der skal have magten i sidste ende. 

Ydermere har Winner en teori om, at menneskets forhold til teknologi har været meget 

ligefremt og let forståeligt, og derfor ikke været emne til filosofiske tanker. Ser man tilbage 

på det tidlige forhold, der var mellem teknologi og mennesker, kan man inddele mennesker i 

 
5 Zuboff, Shoshana: Overvågningskapitalsmens tidsalder. Kampen for en menneskelig fremtid ved magtens nye 
frontlinje, Informations Forlag, 2019, s.16 (l. 14-16)  
6 Winner, Langdon: The WHALE and the REACTOR. A search for limits in an age of High Technology, The 
University of Chicago Press, s.3 
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to grupper7. De to grupper omtales som “make” og “use”, der er altså en gruppe, der skal 

lave teknologi, og have en forståelse for, hvordan den virker. Den anden gruppe er 

forbrugerne, der bruger teknologien, men ikke har en forståelse, for hvordan den virker. 

Gruppen af forbrugere anses ikke for, at have interesse til hvordan principperne i 

teknologien fungerer. Forbrugernes forhold til teknologien ses overfladisk, man benytter 

teknologien som et værktøj til at løse en opgave. 

Zuboff forsøger også at give en mulig forklaring på, overvågningskapitalismens stærke 

fremmarch uden større modstand. Den mest væsentlige og centrale pointe hun bringer frem 

er, at dette historisk set er uden fortilfælde.8 Når noget er uden fortilfælde bliver det 

umuligt at forholde sig til, det bliver uigennemskueligt og uigenkendeligt. Dette er 

overvågningskapitalismens største styrke. Det har været umuligt for forbrugere, at se hvad 

der skete bag skærmen. Hvis man ser på de to teorier sammen, at der ikke findes filosofiske 

tanker om teknologi generelt, og at overvågningskapitalismen er det tydeligt, at den 

bevæger sig i et område hvor den er svær at tage stilling til. Udviklingen er gået så stærkt, at 

ingen har kunnet nå, at stoppe op og se, hvad den medførte. Når Zuboff forklarer at 

fænomener uden fortilfælde er svære at forstå, hænger det sammen med filosofien om 

fænomenologi. Denne skole blev grundlagt af Edmund Husserl i begyndelsen af 1900-tallet, 

og kan beskrives som både en retning og en metode.9 Ordet fænomenologi stammer fra det 

græske ord phainomenon, som betyder “det som viser sig”, og logos som betyder “lære”10. 

Filosofien handler om, at der er nogle fænomener, som vi som mennesker ikke kan måle og 

analysere på baggrund af data, men man er nødt til at opleve fænomenet for at kunne forstå 

dette. Fænomenologien fortæller os, at for at belyse et fænomen, er vi nødt til at gå til 

sagen i sig selv. Man bliver nødt til at se bort fra de eksisterende idéer og stereotyper, vi 

bærer rundt på, og som vi tilrettelægger fænomener. Kun ved at gøre dette bliver det at 

undersøge selve fænomenet, i dette tilfælde overvågningskapitalisme.11 

 
7 Winner, Langdon: The WHALE and the REACTOR. A search for limits in an age of High Technology, The 
University of Chicago Press, s.5-6  
8 Zuboff, Shoshana: Overvågningskapitalsmens tidsalder. Kampen for en menneskelig fremtid ved magtens nye 
frontlinje, Informations Forlag, 2019, s.23-24 
9 Brinkmann, Scend & Tanggaard, Lene: Kvalitative metoder, Hans Reitzels Forlag 
10 Brinkmann, Scend & Tanggaard, Lene: Kvalitative metoder, Hans Reitzels Forlag (s.185 l.15) 
11 Brinkmann, Scend & Tanggaard, Lene: Kvalitative metoder, Hans Reitzels Forlag (s.185 l.15) 
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Forbrugeraftaler: 

Vi vil se nærmere på, hvordan disse forbrugeraftaler er bygget op, og undersøge hvorfor 

forbrugere ikke læser dem, eller ikke forstår dem. Problemet med disse aftaler er, at de er 

for svære at navigere rundt i, og for svære at forstå for brugerne. Dette ses tydeligt gennem 

det interview, vi har lavet med forskellige unge studerende fra et gymnasium, som bliver 

grundigere beskrevet senere i forbindelse med vores analyse af vores interview. De bliver 

simpelthen tabt i et ‘advokat-sprog’, der ikke er konkret nok til, at man kan forholde sig til 

indholdet. Vi definerer begrebet ‘advokat-sprog’ som værende et sprog, der har til formål at 

kunne benyttes i en retssag, men er meget vanskeligt at forstå som almindelig person. 

Advokat-sproget skaber netop en kontrast mellem brugeren og det juridiske sprog, da 

sproget er vanskeligt at forstå af andre end advokater, som kender til de juridiske områder. 

Dette betyder, at man på sin vis kan sige, at man har brug for en advokat for at kunne 

underskrive forbrugeraftaler, hvis man skal kunne forstå betydningen af forbrugeraftalerne. 

Når vi bruger begrebet sprog i denne sammenhæng, forstår vi det som et fagsprog, og ikke 

som et talesprog som dansk, engelsk osv. Der er altså tale om et sprog, der ligesom med 

andet fagsprog, primært beherskes af nogle få, men som størstedelen af befolkningen har 

vanskeligt ved at forstå. Derfor er det den problematik vi vil dykke dybere ned i, og 

undersøge hvordan det ville være muligt, at give magten til brugeren i stedet for til 

virksomhederne. Hvis der fandtes en måde hvorved brugeren selv kunne tage rettigheden 

over sine egne personlige data, og selv styre hvor meget information virksomhederne må 

bruge om en, det skulle være op til brugeren selv. Netop dette vil hele vores produktdesign 

være bygget op omkring; magtfordelingen mellem brugeren og virksomheden. Med vores 

designløsning vil virksomheden ikke have magten over, forbrugeren via de aftaler de to 

parter indgår. Gyldendal definerer magt som: 

 

“Hvis man skal forsøge sig med en snæver, men central leksikalsk definition af begrebet, så bruges 

det i almindelighed til at betegne en persons eller en samfundsmæssig institutions evne til at sætte 

sin vilje igennem eller nå sine mål ved at kontrollere, påtvinge, manipulere, overtale eller på anden 

måde øve indflydelse på andres adfærd, uanset om dette sker frivilligt eller ej.12 

 
12 Gyldendal: magt: 
http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Menneskets_grundvilk%C3%A5r/magt  
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Når magt defineres således kan det ses at virksomhederne, som har magten over for deres 

forbrugere, de har evnen til at påvirke deres brugeres valg. I dette tilfælde med 

forbrugeraftaler, hvor aftalerne bliver formuleret på et sprog som det primært er den ene 

part, der behersker, får man en ujævn fordeling af magten. På denne måde får ‘afsenderen’ 

magten over ‘modtageren’. Aftalen mellem virksomheden og brugeren er ikke til 

forhandling. Den er skrevet på virksomhedens vilkår, de dikterer altså spillereglerne for, 

hvordan aftalen skal være, og som forbruger har man ingen indflydelse. Når vi siger, at 

virksomhederne gennem disse aftaler har direkte mulighed for, at påvirke brugerens valg, er 

det fordi, man kun kan skrive under på, eller afvise aftalen. På den måde bliver brugeren 

påvirket til, at acceptere aftaler. Selvom der er elementer i den, som brugeren ikke 

nødvendigvis ville acceptere, men brugeren er nødt til at acceptere den fulde pakke for, at få 

adgang til ydelsen.  

Shoshana Zuboff beskriver dette som værende overvågningskapitalismens ‘mørke hjerte’, 

som ser og fortolker os gennem egen særegne magt, som bliver skabt gennem 

adfærdspåvirkning.13  

 

“Denne slags magt kalder jeg instrumentarisme, forstået som instrumenteringen og 

instrumentaliseringen af adfærd, alt sammen med det formål at påvirke, forudsige, kapitalisere og 

kontrollere.” - Shoshana Zuboff.14 

 

Det handler altså om den magt, som formår at omskabe brugerens natur til gavn for sin egen 

lukrative vished. Zuboff refererer “instrumentering” til en marionetdukke, der er alle steder, 

og koblet til den computerformidling at skulle gengive, fortolke og aktivere menneskelige 

tilværelse. “Instrumentalisering” er betegnelsen for de sociale relationer, der får 

dukkeførerne til at orientere sig på den menneskelige adfærd og tilværelse. Endvidere også 

overvågningskapitalen, ved at forvandle brugerne til midler med henblik på andres 

markedsmæssige mål.15 

 

 
13 Zuboff, Shoshana: Overvågningskapitalismens tidsalder 
14 Zuboff, Shoshana: Overvågningskapitalismens tidsalder (side 414).  
15 Zuboff, Shoshana: Overvågningskapitalismens tidsalder (side 414).  
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Designløsning: 

Vores designløsning har som hovedmål at overskueliggøre de grupper af data, der bliver 

brugt og solgt, på en sådan måde at brugeren nemt kan tage stilling til, hvilke data de vil 

dele, og hvilke de ikke vil dele. Derudover skal designet opdele data, der gøre det muligt for 

brugeren at få en forståelse for, hvad disse data kan blive brugt til i forbindelse med en 

bedre brugeroplevelse. Med udgangspunkt i, at designe et certifikat, brugerens kontrakt, 

som hver enkelt bruger kan udfylde, om hvordan man vil have, at virksomheder skal 

behandle sin data. I vores design vil vi komme med nogle bud på, hvilke elementer der 

kunne indgå i et sådant certifikat. Dette certifikat ville selvfølgelig have konsekvenser for 

virksomhederne, der ikke ville have mulighed for, at høste deres brugers data på samme 

måde, og dermed nedsætte omsætningen. Yderligere skulle virksomhederne også lave hele 

deres system om, således at deres sider ville kunne aflæse forskellige brugers certifikater. 

Virksomhederne ville få nye udfordringer opstillet, idet de skal tilpasse deres ydelser efter 

brugernes krav. Det bliver derved mere bøvlet at skulle opsætte sine ydelser, men det bliver 

omvendt nemmere for brugerne, som lige nu er fanget i den bøvlede situation med 

forbrugeraftaler.  

Certifikat:  

Et certifikat defineres grundlæggende for at være en attest, som har til formål at 

dokumentere bestemte kvalifikationer og egenskaber, som leder ud i at give bestemte 

rettigheder.16 I vores certifikat ville vi lave en opdeling, af typer af data som virksomheder 

benytter, for at give brugeren en nemmere oplevelse når man benytter sig af certifikatet. 

For at give brugeren en mulighed for at forstå punkterne i certifikatet vil vi “oversætte” dem 

til et nemmere forståeligt sprog. 

Kort forklaret vil designløsningen forsøge at: 

 

1. Formidle i et lettere tilgængeligt sprog 

2. Formidle gennem kategorisering 

3. Skabe en mere brugerdefineret kontrakt 

 
16 Den Danske Ordbog: certifikat: https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=certifikat  
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Et eksempel kunne være, med udgangspunkt i  Instagram (fotodelings- og socialt medie), og 

ser på deres brugervilkår for immaterielle rettigheder, står der b.l.a:  

 

“Derimod, når du deler, slår indhold op eller overfører indhold, som går under immaterielle 

rettigheder (såsom billeder eller videoer) på eller i forbindelse med vores tjeneste, tildeler du os 

herved ikke-eksklusiv, royaltyfri, overførbar, underlicenserbar verdensomspændende tilladelse som 

vært udbyder til at anvende, distribuere, ændre, køre, kopiere, offentligt afspille eller vise, oversætte 

og skabe afledte værker af dit indhold (i overensstemmelse med dine privatindstillinger og 

applikationsindstillinger).”17 - (Instagram, anvendelsesvilkår) 

 

Ikke-eksklusiv licens betyder, at Instagram får tilladelse til at benytte indholdet, men ikke 

får eneret. Man kan altså stadig som bruger benytte indholdet som man ønsker stadig.18 

 

Royaltyfri betyder, at Instagram har ret til, at benytte det indhold man som bruger deler 

med dem kommercielt uden, at man som bruger har ret til økonomisk kompensation.19 

 

“Overdragelig, overførlig eller overførbar i Brugervilkårene forstås som værende det Sociale 

Medies ret til at kunne videreoverdrage rettighederne til indholdet, som brugerne deler på 

deres tjeneste.”20 Hvilket betyder at instagram kan give din billeder til andre parter, uden du 

som forbruger får det at vide, eller har indflydelse på, hvilke parter disse kunne være. 

 

I vores certifikat vil de elementer som brugeren skal tage stilling til, blive formuleret på et 

sprog, så brugeren har mulighed for at forstå indholdet i denne aftale, og blive brudt ned i 

flere valgmuligheder for at brugeren selv kan vælge, på hvilken måde denne ønsker at få 

behandlet sit indhold. I certifikatet ville denne rettighed som instagram har over brugerens 

 
17 Instagram: Anvendelsesilkår: https://help.instagram.com/581066165581870 
18 Patent- og varemærkestyrelsen: Licensaftaler: http://www.ip-handelsportal.dk/aftaleindgaaelse/valg-af-
aftale/licensaftaler.aspx 
19 Wikipidea: Royalty Free:  https://sv.wikipedia.org/wiki/Royalty_free 
20 M,Prener, M, Karlsen: Ophavsretten i inter-partes forholdet mellem fysiske brugere og Sociale Medier, 
Speciale Juridisk Institut Aalborg Universitet: 
https://projekter.aau.dk/projekter/files/280804812/Speciale_Ophavsretten_i_inter_partes_forholdet_mellem
_fysiske_brugere_og_Sociale_Medier..pdf 
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indhold også blive inddelt i en kategori, så brugeren af vores certifikat ville få en overskuelig 

opstilling af elementerne. Vores kategorier i certifikatet kunne formuleres som: 

 

- Personlige oplysninger 

- Nødvendige oplysninger 

- Funktionelle oplysninger 

- Statistiske oplysninger 

- Oplysninger med henblik på salg 

 

Formålet med kategoriseringen er, at skabe et nemt overblik for brugeren over, hvilke slags 

data der bliver indsamlet. Samt at gøre det let at tage stilling til hvilken type data man 

ønsker at dele. Da det er netop disse kategorier vi har valgt, er det fordi vi ser disse som de 

mest overordnede. De giver en idé om, hvad dataen giver virksomheden, og fortæller 

brugeren hvilke konsekvenser der er ved at sige nej. Siger man eksempelvis nej til 

nødvendige oplysninger, vil ydelsen slet ikke fungere, mens et nej til statistiske oplysninger 

blot giver virksomheden mindre indsigt i, hvordan deres site benyttes.  

Certifikatets opbygning 

❖ Personlige oplysninger: 

Personlige oplysninger er enhver form for information, der kan henføres til en 

bestemt person, også selvom personen kun kan identificeres, hvis oplysningen 

kombineres med andre oplysninger.21 

 

● Alder 

● Køn 

● Navn 

● Forholdsstatus 

● Seksuel orientering 

● Etnisk oprindelse 

 
21 Datatilsynet: Hvad er personlige oplysninger?, https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-
databeskyttelse/hvad-er-personoplysninger/ 
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● Politiske holdninger 

● Religiøs overbevisning 

● Helbredsoplysninger 

 

❖ Nødvendige oplysninger 

Disse er gør en ydelse brugbar idet, de aktiverer grundlæggende funktioner, såsom 

sidenavigation (Hvis ikke en hjemmeside ved, hvilken del du havde åben før, kan man 

ikke gå tilbage f.eks) 

 

❖ Funktionelle oplysninger 

(For at hjemmesider som Facebook og Netflix kan fungere optimalt, indsamler og 

benytter de sig af at indsamle bestemte typer data. Facebook bruger data til at 

målrette reklamer, mens Netflix bruger den til at foreslå nye film/serier.) 

 

Vælg den pakke der passer dig bedst: 

- Lad ydelsen indsamle alt data der kan være funktionelt, således at min 

oplevelse bliver så nem og brugerdefineret som muligt. (Intet privatliv). 

 

- Lad kun ydelsen benytte og indsamle de mest centrale data, for ikke at give 

afkald på de mest nødvendige funktionelle funktioner. 

 

- Giv ikke lov til at ydelsen kan benytte eller indsamle noget data. (Dette 

mindsker funktionaliteten af ydelsen). 

 

❖ Statistiske oplysninger 

(Disse oplysninger hjælper ejeren med, at få indblik i hvordan brugere bruger deres 

ydelse. Dog giver det også anledning til salg og spekulation om brugeren) 
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❖ Oplysninger med henblik på salg 

(For at ydelser som Google kan fortsætte med at være gratis at benytte sig af, skal de 

tjene penge på en anden måde. Dette gør de ved at indsamle data om brugeren, og 

sælge denne data.) 

 

- Ønsker du at lade ydelser indsamle og videresælge data om dig, der ikke har 

et funktionelt mål, men bare bliver brugt for indtjening? 

Interview: 

For at skabe os en idé om, hvordan unge forbrugere af internettet oplever fænomenet om 

overvågningskapitalisme, har vi været ude på Gribskov Gymnasium og interviewet seks 

elever. Vi har valgt denne målgruppe, da vi ser den unge generation benytte sig rigtig meget 

af internettet, men samtidig tror vi også, at de er mere bevidste om, hvad der foregår blandt 

de store virksomheder med persondata. Formålet med interviewet er at undersøge hvordan 

de unges forhold er til forbrugeraftaler, samt om de forstår indholdet af dem. Derudover vil 

vi også gerne have svar på, om vores designløsning; et brugerdefineret certifikat er noget de 

ville benytte sig af. Netop interviewet er en rigtig god måde at skabe sig kvalitativ empiri, der 

fortæller om, hvordan personer oplever fænomener i deres hverdag. 22 Vi havde altså først 

fundet ud af hvad vi ville vide noget om, før vi fandt ud hvordan, vi ville finde viden om det. 

Vi har benyttet os af semistrukturerede interview. Det semistrukturerede interview giver 

mulighed for information begge veje, både fra intervieweren og for den interviewede. Det 

giver også en mulighed for at sætte den interviewede bedre ind i emnet, da man har mere 

frihed til at uddybe spørgsmålene. Man får også mulighed for at komme vidt omkring i 

emnet, og interviewet forløber som en samtale.23 I det følgende vil der være citater fra de 

seks interviewede, og lydfilerne der citeres fra kan findes i bilag.24 

 

 
22 Brinkmann, Scend & Tanggaard, Lene: Kvalitative metoder, Hans Reitzels Forlag 
23 Strategylab: Semistrukturerede interwiew: 
http://www.strategylab.dk/portal/tools/strategibanken/metoder/kognitionsmetoder/semistrukturerede-
interview/  
24 Interview 1. 2. og 3.  lydfil findes i bilag  
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Vi lagde ud med at spørge dem alle om, de vidste hvordan de helt store virksomheder som 

Google og Facebook, tjener deres penge. Til det var der et klart svar fra dem alle om, at det 

er gennem målrettede reklamer. To ud af de seks benævner også salg af persondata i det 

første spørgsmål:  

”Jeg tror meget det er, især efter den der sag med Facebook, jeg tror det er noget salg af personlig 

data. Jeg tænkte ikke rigtig om det før, men nu begyndte jeg ligesom at tænke på, hvad er det der 

egentlig foregår?” 

Dog var en af drengene meget velkendt på emnet, og svarede som følgende:  

”De tjener penge gennem reklamer, som de målretter til dig. Det er derfor jeg personligt bruger en 

VPN til at blokere dem.”  

 

Når man bruger en VPN bliver ens internettrafik krypteret, dvs. at andre ikke kan følge med 

i, hvad du laver på internettet.25 Han fortalte, at han havde brugt penge på sin VPN, da de 

som var gratis kunne sælge hans data videre. Netop antallet af brugere der benytter sig af 

en VPN, giver et billede af, at brugere ønsker mere privatliv på nettet. Kigger man på 

udviklingen af VPN markedets værdi, er det også tydeligt at denne er markant stigende.26 

Efterfølgende dykkede vi ned i forbrugeraftaler, som de alle havde prøvet at acceptere 

gennem deres brug af online ydelser. Vi fik dannet os et klart billede af, at forbrugeraftaler 

var noget de unge kendte til, men ikke noget de havde sat sig ned og læst igennem. Svaret 

lød at de b.la. var meget lange på flere sider. En beskrev dem på følgende måde:  

”De dér sider man aldrig læser? Jeg ville lyve hvis jeg sagde, at jeg læser hver eneste af dem 

igennem.”  

Nogle kunne også nævne nogle af de rettigheder, man som bruger har givet lov til, når man 

har accepteret forbrugeraftalerne, der lød svar som: salg personlige oplysninger, ens 

lokation, salg og brug af billeder. Disse unge havde i hvert fald nogle tanker om, hvad 

forbrugeraftalerne kunne indebære, men kun meget overordnet set.  

 

”Jeg har lidt en overordnet idé om det, men det er ikke noget, jeg sætter mig ind i, eller noget der går 

mig særligt meget på. Jeg er ikke super sart, når det kommer til overvågning, jeg ser det oftest som 

noget positivt, så længe det ikke bliver misbrugt.”  

 
25 It-borger: Hvad er VPN? https://www.it-borger.dk/sikkerhed/sikkerhedsprogrammer/hvad-er-vpn-og-
hvorfor-goer-det-dig-ekstra-sikker-paa-nettet  
26 GeoSurf: VPN Usage Statistics:  https://www.geosurf.com/blog/vpn-usage-statistics/  
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Efterfølgende informerede vi den unge om forskellige begivenheder, hvor virksomheder har 

solgt data om private brugere videre til andre. Da det netop var interessant, at han havde 

brugt ordet ‘misbrugt’ i denne sammenhæng. Yderligere måtte vi informere om Instagrams 

forbrugeraftale, som indebærer at virksomheden må bruge alle ens billeder, man lægger op; 

og egentlig gøre med dem, som de ønsker. Dertil også ens direct beskeder, som er private 

beskeder på Instagram, når man chatter med andre derinde, at Instagram også må se og 

bruge dem, dertil kom reaktionen:  

 

”Så de kalder dem ’privat beskeder’, men de er ikke private alligevel? Det er jo åndssvagt.”  

 

Der var to lignende bud på, hvordan de håndterede forbrugeraftaler uden at læse dem, og 

den ene brugte metoder, som at søge viden om en hjemmeside på nettet, og tjekke på 

Trustpilot om siden er sikker. En anden svarede, at han troede, at virksomhederne skrev 

deres forbrugeraftaler op på den måde de er på med vilje, for at de skulle være sværere at 

komme igennem, end hvis de havde formidlet de vigtigste pointer, dertil ville han søge om 

forbrugeraftalen på nettet, som andre kunne havde skrevet om på en mere forståelig måde.  

 

Vi præsenterede vores brugerdefineret certifikat, og forklarede dem om hele idéen omkring 

det. Fem ud af seks svarede ja til, at det var noget, de ville bruge. En meget begejstret 

svarede således: 

”Ja. Helt klart. Jeg tror alle kan lide privatliv, og hvis man har mulighed for at få noget mere privatliv, 

så ja selvfølgelig!”  

 

En anden gik yderligere i dybden med, at hvis det var muligt netop at kunne vælge kun at 

give virksomheden det nødvendige, som han havde lyst til, ville han gøre det. Flertallet af 

vores interviewede ville altså gerne have deres eget certifikat, som de selv ville kunne 

tilpasse sig. Den eneste som svarede nej til spørgsmålet, om det var noget, han ville gøre 

brug af, svarede han:  

”Personligt er jeg nok lidt ligeglad, jeg bruger kun sociale medier for at være med i andres liv, og deler 

ikke noget fra mit eget liv.”  
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Et andet spørgsmål som vi sluttede af med at stille de interviewede, var om hvorvidt, hvis de 

kunne, være villige til at betale en sum penge til virksomhederne, i stedet for at “betale” 

med persondata til virksomhederne. I stedet hvis man vendte det om, kunne de give et 

beløb, og dermed holde deres data privat om dem selv. Hertil lød svarende meget 

forskellige, og nogle svarede, at det altså kom an på, om det var et engangsbeløb man afgav, 

for man ville være mindre tilbøjelige til at betale, hvis det var et månedligt beløb. En anden 

svarede, at han ville være mere tilbøjelig til at betale en større sum til Google, end til de 

andre virksomheder. Mens en anden hellere ville afgive sin persondata end en pengesum.  

 

Konklusion af interview: 

Ud fra vores interview med de seks gymnasieelever, kan vi til at starte med konkludere, at 

de unge er klar over visse ting i forbrugeraftaler, som de accepterer, men yderligere har de 

ikke nærstuderet dem eller læst dem igennem. Mange så forbrugeraftalerne værende 

utrolig lange, og nogle havde et generelt billede af, at de ikke var noget, som blev læst 

igennem, men mere bare var noget alle mennesker accepterede. De alle besvarede det 

samme i spørgsmålet om, hvordan de største internetvirksomheder tjener deres penge; 

nemlig målrettede reklamer til brugerne, og halvdelen benævnte også salg af personlige 

oplysninger om brugere.  Men dertil var det altså kun halvdelen som nævnte ‘personlig 

data’, men så snart vi dykkede længere ned i emnet, begyndte nogle af de unge også at 

nævne sager, som de kendte til vedrørende salg af persondata. Dertil kan der altså 

konkluderes, at de unge har en vis viden inden for virksomheders brug af deres brugeres 

persondata, de vidste at gennem disse modtog de personligt rettede reklamer, og dertil var 

der også én, der havde gået så langt som at købe en VPN for at beskytte sig selv på 

internettet. Vi kan konkludere ud fra vores beskrivelse af vores brugerdefineret certifikat, at 

det for flertallet ville være noget, de ville gøre brug af, især for at få noget mere privatliv, 

blev der b.la. nævnt. Derudover gør interviewet det også klart, at der er stor forskel på, 

hvordan brugeres forhold er til brugeraftaler, og hvad de hver især ønsker, en aftale skal 

indeholde. Af den årsag bliver idéen om det brugerdefinerede certifikat ideelt, idet hver 

bruger får mulighed for at definere certifikatet, som præcis de ønsker det. 

 

Anvendelsesscenarier: 
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For at give en forståelse for, hvordan en fremtid med dette certifikat kunne se ud, og for at 

tydeliggøre hvordan certifikatet ville bruges i en konkret kontekst, vil vi opstille nogle 

scenarier, der viser hvordan en interaktion med certifikatet kunne forløbe. Derudover vil 

scenarierne også vise, hvilke forskelle der har været i de forskellige muligheder for, hvordan 

certifikatet skulle fungere, og forklare hvorfor vi har valgt at det skal virke. 

I alt vil vi beskrive fire scenarier. Det første scenarie, beskriver hvordan forholdet ser ud i dag 

mellem virksomheden og brugeren. Dette scenarie kalder vi as is, da det fortæller hvordan 

scenariet udspiller sig, hvis ikke der sker en ændring: 

 

Forbrugeraftaler i dag:  

❏ Brugeren åbner en hjemmeside, her bliver han præsenteret for en 

brugeraftale. Disse kan også tage form som cookies på hjemmesider, hvor 

man ikke skal oprette sig som bruger. Virksomheden har defineret aftalen på 

forhånd, og det kan brugeren enten svare ja til, eller vælge ikke at benytte sig 

af ydelsen.  

 

Denne proces og dens konsekvenser er tidligere blevet beskrevet. For at opsummere kan 

man overordnet set sige, at denne type brugeraftaler giver alt magten over, hvordan de skal 

opbygges til afsenderen (virksomheden). Brugeren har ikke indflydelse på aftalen, og har kun 

et valg om at acceptere eller forlade ydelsen. Det bliver derfor muligt for afsenderen at få 

brugeren til at acceptere elementer i aftalen, som brugeren ikke mulighed for at fravælge, 

men som brugeren ikke nødvendigvis ønsker skulle indgå i aftalen. Brugeren er nødt til, at 

acceptere hele aftalen som den er formuleret af virksomheden, hvis han ønsker at benytte 

sig af ydelsen. Denne type af aftale er grunden til, at vi i dag har en ujævn fordeling af magt 

mellem afsenderen af forbrugeraftaler og modtageren. 

 

Vores hovedfokus for at beskrive det næste scenarie var, at brugeren skulle have indflydelse 

på aftalen. Derfor bevæger aftalen sig fra den standardaftale der var beskrevet før, til en 

brugertilpasset aftale, dog stadig formuleret af virksomheden: 

 

Fra standardaftale til tilpasset aftale: 
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❏ Brugeren åbner en hjemmeside, derefter åbner han sit certifikat. Punkterne 

for hvilke typer data brugeren ønsker at opgive til hjemmesiden, skal han tage 

stilling til. Punkterne er opsat af hjemmeside-udbyderen, og giver brugeren 

mulighed for at krydse punkter af, af hvad brugeren ønsker at dele med 

hjemmesiden. Efter brugeren har afkrydset sit certifikat, ville det blive gemt 

på hjemmesiden, så hver gang brugeren benytter sig af hjemmesiden, skal 

brugeren ikke sætte sig certifikat op igen.  

 

I vores overvejelser om, hvordan vores certifikat skulle fungere, har vi kigget på 

anvendelsesscenarier som denne, og prøvet at finde ud af hvem certifikatet ville gavne, og 

om det ville løse vores problem, om at lave en magt ændring. I dette scenarie får brugeren 

lov til at vælge typer af data fra, og på den måde have indflydelse på dataen. Dog er det 

stadig virksomhederne der bestemmer, og formulerer aftalen, og på den måde ville det 

stadig blive svært for brugeren at tage ordentlig stilling til punkterne. Derudover ville man 

som bruger være nødt til, at lave et certifikat for hver enkelt hjemmeside man benytter sig 

af, hvilket ville blive til mange certifikater og blive uoverskueligt for brugeren. Aftalen er igen 

skrevet på hjemmesidens vilkår, og på den måde ville der ikke ske det ønskede magtskifte. 

Da virksomheden stadig ville være afsender, og kunne formulere aftalen, som de ønsker 

den, ville den ikke blive formuleret til brugerens interesse. Brugeraftalen ville stadig være 

skrevet i et vanskeligt sprog, og strukturen af aftalen ville ikke nødvendigvis blive 

struktureret anderledes, end den er i dag. Vi valgte derfor at se på, hvordan et anvendelses 

scenarie hvori dette magtskifte ville ske, kunne se ud: 

 

 

Brugercentreret certifikat: 

❏ Brugeren bevæger sig ind på en hjemmeside med sit certifikat. Certifikatet 

har brugeren på forhånd opsat, og når brugeren logger ind på en 

hjemmeside, er det virksomhedens ansvar at efterleve brugerens punkter i sit 

certifikat. Hvis ikke hjemmesiden vurderer, at brugerens krav er mulige at 

tilpasse sig efter, vil brugeren ikke få adgang til hjemmesiden.  
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I dette scenarie bliver ændringen af magtfordelingen en realitet, aftalen er defineret af 

brugeren, og så skal virksomheden vurdere, om de vil efterleve denne aftale. Det er den 

direkte modsætning, til den type aftale vi ser i dag. Dog har dette scenarie også sine 

problemer. Da virksomheden skal tage stilling til, om denne ønsker at efterleve kravene i 

certifikatet, kan virksomheden lade være med at give adgang til en bruger uden at oplyse 

om, hvilke krav der er årsagen til, at virksomheden afslår. Herefter kan brugeren være nødt 

til, at tilgå hjemmesiden uden certifikatet fordi han ikke ved, hvilke elementer i det der er 

problemet. Herved vil brugeren måske ofte stå i en situation hvor, han er nødt til ikke at 

benytte sit certifikat. 

 

I vores sidste scenarie ønskede vi, at forsøge at gøre aftalen mulig at forhandle. På den 

måde ville det blive muligt for brugeren af have indflydelse, og samtidig løbende vurdere, 

hvor meget han ønsker at opgive til virksomheden. Virksomheden ville kunne oplyse om, 

hvilke dele i aftalen denne har behov for, og så kan brugeren selv vurdere om han ønsker at 

ændre de dele i certifikatet: 

 

 

Den forhandlende brugeraftale: 

❏ Brugeren logger ind på sin certifikat side, hvor alle brugerens certifikater 

ligger. På denne side kan brugeren redigere, gemme, samt vælge hvilket 

certifikat der skal være brugerens standard certifikat. Punkterne i disse 

certifikater på denne side vil ikke være defineret af virksomhederne, men 

defineret med brugeren i hovedfokus. Punkterne vil være formidlet på et 

mere forståeligt sprog, som brugeren kan forstå. Certifikaterne man udfylder 

vil være basis certifikater og gøre sig gældende på enhver hjemmeside man 

benytter sig herefter. Det er så hjemmesidens ejers job, at efterleve de 

ønsker som brugeren har i sit certifikat. Såfremt hjemmesiden ikke mener at 

de oplysninger som brugeren vil opgive er tilstrækkelige for, at hjemmesiden 

kan tjene penge, kan siden vælge at nægte brugeren adgang. Hjemmesiden 

kan vælge at oplyse brugeren om, hvilke punkter i certifikatet de ønsker 

ændret for at give adgang, brugeren kan så vurdere om brugeren ønsker at 

give disse. Man kunne også forestille sig, at virksomheden ville opkræve en 
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betaling i stedet for data for at tillade adgang, også her måtte brugeren 

vurdere hvad han ønsker.  

 

Denne version af certifikatet vil tydeligt give magten til brugeren. Certifikatet er formuleret 

for brugeren, sammenlignet med det første scenarie, hvor virksomhederne formulerede 

punkterne. Punkterne i certifikatet er nemme at forstå for brugeren, og da ét certifikat vil 

være universelt, altså virke på enhver side brugeren tilgår, vil det også være nemmere for 

brugeren at sætte op. Det vil blive mere bøvlet for siderne at efterleve et brugerdefineret 

certifikat, men det skal der til for at opnå den magt ændring vi ønsker at se. I denne udgave 

bliver der også skabt en mulighed for forhandling mellem de to parter, der er ikke kun 

mulighed for at svare ja eller nej længere, men derimod er det muligt at indgå en aftale hvor 

begge parter har mulighed for, at tage stilling til forskellige dele af aftalen. Man kan 

sammenligne certifikatet i dette scenarie med en rustning til brugeren. Man kan vælge at 

være helt dækket til, men så må man leve med mindre funktionalitet, eller slet ikke blive 

tilladt adgang til nogle sites. Forhandlingen mellem virksomhed og bruger, giver brugeren 

mulighed for at vurdere hvor meget af rustningen han er villig til at tage af, for at tilgå 

hjemmesiden.  

For nemmere at vise de fire forskellige anvendelsesscenarier, har vi lavet en illustration over 

dem:  

  

Bilag 2. Illustration over de fire anvendelsesscenarier viser hvem der definerer brugeraftalen. 

Første og andet scenarie viser virksomheden definerer aftalen, og har altså magten over 

hvordan aftalen skal opbygges, her har brugeren ikke indflydelse på selve aftalens 
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opbygning. Der er en opdeling mellem de to første scenarier og de sidste to, fordi der sker et 

skift ift. hvem der får lov at definere opbygningen af aftalen. Så er der igen en opdelingen 

mellem den tredje og fjerde, hvor det stadig er brugeren, som definerer aftalen, men hvor 

der sker en forhandling mellem brugeren og virksomheden.  

 

Semesterbindingen: 

Måden vi ser en forbindelse mellem vores projekt og dimensionen “Design og Konstruktion” 

er baseret på vores designproces, certifikat og vores anvendelsesscenarier. Fra kurset kan vi 

inddrage flere forskellige design videnskabelige metoder, fra at kunne gå fra ‘idé til produkt’. 

Vi benytter os af de overvejelser man gør sig, når man skal implementere et design. I vores 

opgave har vi ikke lavet et konkret design, men et koncept for et design. Vi kommer også til 

at benytte os af både problemkort (Colored Cognitive Map) og anvendelsesscenarier, for at 

kunne forstå og løse vores problem. Det gør det muligt at se problemet på en mere kreativ 

måde, og finde løsninger derigennem. Derudover gør problemkortet det også muligt at 

opfange forskellige opfattelser af problemet.  

Colored Cognitive Map: 

Fra dimensionen “Design og Konstruktion” afleverede vi en opgave der b.la. omhandlede 

Colored Cognitive Map, også kaldet et problemkort, hvori vi fik skabt os vores idé til vores 

designløsning; vores certifikat løsning. Afsnittet om vores Colored Cognitive Map indeholder 

en stor grad af tekstlighed, og det er meget tekstnært fra vores eksamensopgave fra Design 

og Konstruktion. Der er lavet mindre sproglige justeringer, fra det vi afleverede dengang. 

  

Når man benytter et problemkort, bruges det til at kunne opfange forskellige opfattelser af 

vores problem. Endvidere giver det mulighed for at analysere hvilke konsekvenser 

problemet forårsager og hvilke  årsager der er til problemet.  

Det er ofte regelbaseret, og i vores tilfælde med dette problemkort var der et sæt regler vi 

fulgte. Vi startede vores problemkortet med en central ‘problem-boble’, hvori vi beskrev 

vores problem: “Online brugeraftaler er for svære at benytte sig af som bruger”. Den står i 
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en rød boble, da det er en uønsket tilstand, altså et problem.27 Herefter har vi summet over 

årsagerne og konsekvenserne af problemet, som vi har markeret med pile rundt om 

problem-boblen. Boblerne bliver også udstyret med en modpol, til det som boblen 

medfører, for på den måde senere at kunne vende boblerne til løsninger. Årsagerne står 

under problem-boblen, og konsekvenserne er skrevet ovenover. Efter udfyldelsen af 

problemkortet vendte vi det om til løsninger til de forskellige problemer. Det kan ses ved, at 

vores løsninger er markeret grønne, og står alle i imperativ. Man skaber altså et net af 

problemer, og vender dem om til et net af løsninger, vi har altså gået fra vores uønskede 

problem til vores ønskede løsning af problemet.  

 
Bilag 1. Colored Cognitive Map. 

 

For at finde ud af en løsning til vores problem, kiggede vi på hvilke årsager vi mente, der 

førte til problemet. Disse er boblerne der peger opad mod den centrale problem-boble. Her 

fandt vi, at den årsag, som nu var blevet vendt til et løsningsforslag, der gav bedst mening 

for os at arbejde videre med var: “Gør det nemt for brugeren at have indflydelse på 

brugeraftalerne ... fortsæt med at gøre det svært for brugeren”. 

 
27 Bilag 2. - Colored Cognitive Map 
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    Bilag 3.  

 

Ud fra dette løsningsforslag gav idéen om et certifikat god mening. Da den opfylder vores 

behov om at give mere brugeren en mulighed for, at have indflydelse på sine brugeraftaler. 

Vi ser også årsagen om, at brugeren ikke har indflydelse på aftalerne, som det største 

problem i forbindelse med, at forbrugeraftalerne er for svære at benytte sig af. 

Undervejs i designprocessen har vi af flere omgange diskuteret, hvordan det på bedst mulig 

måde ville være muligt at give brugeren magt over brugeraftaler. I vores diskussioner har vi 

også snakket om, hvad der ville være realistisk at få lavet i semesterprojekt perioden, og 

valgte derfor at forfølge idéen om, at komme med forslag til elementer i et 

brugercertifikat.28  
  

 
28 Design & Konstruktions eksamen:, Alissa Hansen, Alexander Christensen, Design-rationale, 2019 
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Evaluering: 

Gennem hele startfasen i designprocessen har vi gennem flere overvejelser gået igennem de 

bedste idéer, og fandt frem til at arbejde med designidéen om et brugerdefineret certifikat. 

Vi prøvede i første omgang at konstruere et fysisk certifikat, men gennem hele projekt 

skrivningsprocessen kom vi frem til at at definere punkter i certifikatet og beskrive 

anvendelsesscenarier deraf. Anvendelsesscenarier var den bedste måde at formidle hele 

konceptetet på, på en forståelig måde. Brugen af Coloured Cognitive Map hjalp os også i 

hele startfasen, med at opfange forskellige opfattelser af vores problem, og dertil have et 

net af problemer, og få vendt dem til et net af løsninger.  

I vores interview med gymnasieeleverne skabte vi os også et billede af, hvordan de unge ville 

bruge vores certifikat, og helt til at starte med, om det overhovedet var noget, de ville gøre 

brug af - det blev netop bekræftet, at det ville de. Vi gik ud og interviewede eleverne, da det 

ville give os en mulighed for at få adgang til at høre om de unges oplevelser af fænomenet 

overvågningskapitalisme i deres hverdagsliv.29 Vi følte, at det var en succes med vores 

interviews, da vi fik meget forskellige svar fra de unge og nogle mere i dybdegående.  

Konklusion:  

Målet for denne opgave var, at lave et bud på rekonstruktion af forbrugeraftaler. I forsøget 

på at danne os viden til at kunne fremstille en designløsning, arbejdede vi med fire 

arbejdsspørgsmål, som vi først forsøgte at finde svar på. Det første af disse var formuleret 

som: 

 

1. “Hvilke årsager er der til at de største internetvirksomheder lader deres ydelser være 

gratis?” 

 

Igennem vores arbejde med denne opgave, blev det meget tidligt klart, at ydelserne ikke er 

gratis. Man betaler ganske rigtigt ikke med sin velkendte valuta, men med sine personlige 

 
29 Brinkmann, Scend & Tanggaard, Lene: Kvalitative metoder, Hans Reitzels Forlag 
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data. Det er svært som bruger at se dette lighedstegn mellem de skjulte data, som 

virksomhederne høster, og rigtige penge. Dette gør, at klart størstedelen af brugere ser 

ydelserne som værende gratis. Ser man på hvorfor virksomhederne ønsker denne 

forretningsmodel, kan man se, at jo større deres database med data er, jo flere penge kan 

de få for reklamer og salg af data. Når ydelsen er gratis er det lettere at få en stor mængde 

brugere, som man så kan tjene penge på, uden brugeren føler, at han afgiver noget til 

virksomheden. Denne forretningsmodel er uden fortilfælde, og dette gør den svær at tage 

stilling til i øjeblikket.  

 

Derefter ønskede vi, at finde ud af hvordan vi kunne få brugeren sat ind i de aftaler, som de 

indgår med virksomheder: 

 

2. “Hvordan kan man få brugeren til at forstå de persondata aftaler der indgås mellem 

virksomhed og brugere?” 

 

I vores undersøgelse af dette arbejdsspørgsmål, forsøgte vi først at læse og omformulere 

elementer i en eksisterende brugeraftale fra Instagram. Her blev det tydeligt at længden, og 

især sproget var store faktorer til, at man som bruger, sjældent prøver at forstå de aftaler, 

man skal acceptere. Vi blev også bevidst omkring, at selv hvis man forstod aftalen, er fanget 

af den måde som forholdet mellem virksomhed og bruger, er sat op på. Da man kun har 

muligheden for har acceptere eller ikke benytte sig af ydelsen, kan man blive tvunget til at 

acceptere hele aftalen. Det blev gjort klart for os, at der mangler en mulighed for, at en 

brugere kan være personlig. I 2017 havde næsten halvdelen af verdens befolkning adgang til 

internettet.30 Mængden af brugere er enorm og meget forskellige. Derfor ønskede vi, at 

vores designløsning, skulle gøre det muligt for brugere, at gøre deres oplevelse af aftalerne 

personlige. 

 

 Dernæst skulle vi udarbejde denne nye designløsning, der har til formål at skabe en 

mulighed for en personlig brugeraftaler, mellem virksomheder og brugere på nettet. For at 

undersøge hvordan det kunne lades sig gøre, søgt vi svar på følgende arbejdsspørgsmål: 

 
30 Wikipedia:  Global Internet usage: https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Internet_usage 
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3. “Hvilke vigtige elementer vil der kunne indgå i et brugercertifikat?” 

 

Ved det spørgsmål forsøgte vi at finde ud, hvilke elementer der ville være universelle, og 

kunne gøre sig gældende på flest mulige ydelser. I undersøgelsen af dette, fandt vi også frem 

til, at man med fordel kunne opdele typerne af data i grupper. Dette ville gøre det lettere for 

brugeren af forstå, hvilke slags data der var tale om, hvad de forskellige typer data bliver 

brugt til og til sidst gøre det nemt at tage stilling til daten. For at lave disse grupperinger, 

undersøgte vi hvordan forbrugeraftaler ser ud lige nu, og hvilke typer af data der indgår. 

Derudover var det vigtigt, at elementerne i certifikatet var formuleret, på en måde hvor 

brugeren har fuld forståelse for indholdet. 

Til sidst ønskede vi at finde ud af, på hvilken måde vi bedst kunne formidle vores design, så 

det ville være forståeligt at sætte sig ind i: 

 

4. “Hvordan kunne forskellige anvendelses scenarier se ud med brugercertifikater?” 

 

Vi valgte at arbejde med, at se på hvordan vi kunne opstille forskellige anvendelsesscenarier. 

Disse gav os mulighed for at formidle idéen til andre, men også selv kunne sammenligne 

forskellige scenarier med hinanden, og på den måde beskrive hvilke overvejelser vi har gjort 

os i designet. Vi opstillede i alt fire forskellige scenarie, som beskrev hvordan brugen af 

certifikatet kunne fungere, hvis det blev en realitet. I vores scenarier blev det klart, at der 

var en opdeling. I de første to af scenarierne var det virksomheden, der formulerede aftalen, 

og på den måde havde virksomheden stadig defineret spillebanen, mens det i det sidste to 

scenarier var brugeren, der definerede sin egen aftale. Da vi havde fået svaret på vores fire 

arbejdsspørgsmål, kunne vi bruge den viden, til at forsøge at løse vores problemformulering, 

som lød: 

● Hvordan kan et design af et brugercertifikat defineres, så den enkelte bruger kan få 

magten over sine data? 

 

Ved at svare på vores arbejdsspørgsmål blev det meget klart, hvordan brugercertifikatet 

kunne defineres. Da vi sammenlignede vores forskellige anvendelsesscenarier, kunne vi 

konkludere, at hvis vi ville opnå det ønskede magtskifte, så skulle vi bevæge os ned i de to 
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sidste scenarier. Herved ville certifikatet være defineret af brugeren, og derved give denne 

magt. Dog ville det være besværligt, at benytte sig af certifikatet i scenarie tre, da man ikke 

ville kunne få svar fra virksomheden, om hvilke elementer de har brug for, for at du kan 

benytte ydelsen. Derfor forsøgte vi, at finde et muligt scenarie hvori, brugeren og 

virksomheden kunne snakke sammen og forhandle om punkterne i certifikatet. Scenarie fire 

er resultatet af dette forsøg. Vi beskriver her en forhandling mellem de to parter, hvor det 

bliver muligt for begge at udtrykke hvad de ønsker, og gør det muligt for brugeren at ændre i 

sit certifikat, når virksomheden har fortalt hvilke dele den kræver ændret for adgang. Denne 

type certifikat scenarie vil også gøre det muligt, at have vidt forskellige certifikater for 

brugerne. Ønsker man stor funktionalitet, men ikke så meget privatliv, kan man vælge det. 

Hvis man ønsker mere privatliv, men mere funktionalitet kan man det. Virksomheden kan 

også fortælle brugeren, at hvis ikke han ønsker at opgive nogle typer data, så bliver han nødt 

til at betale virksomheden for at komme ind. Her bliver oplevelsen igen meget 

brugerdefineret, og på den måde giver det mulighed for brugeren at definere sin oplevelse 

som han ønsker den. Helt generelt om vores problemformulering, kan vi konkludere at et 

design af et brugercertifikat, hvori brugeren definerer indholdet i aftalen, vil give magten til 

brugeren. Dette vil opfylde ønsket om et magtskifte.  
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