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Abstract 

This paper covers the issue of data mining, based on our hypothesis that the internet               

user plays a key role in the data mining network, but do not reflect on this topic in a                   

meaningful way. To explore our hypothesis further, we conducted five interviews with            

informants, all with different backgrounds and approaches to the concept of data            

mining. We have used Actor-Network-Theory and critical psychology to analyze these           

interviews. Actor-Network-Theory helped us describe the users role in the data mining            

network, and underline their significance as an actor compared to the companies.            

Through the conduct of everyday life, critical psychology, we were able to link the              

subject and technology through their everyday life, and to understand how and why the              

subject is mediated through technology. The network's technical conditions doesn’t          

encourage informants to keep track of everything their data is used for, in the Real Time                

Bidding process. The subject's attention is only directed towards the benefit they receive             

from the technology, and barely reflect on the fact that they are actually paying for it                

with their personal information. Therefore we can conclude that the real time bidding             

network has been blackboxed for the internet user.  

 

 

 

  

2 



Humtek B               Subjekt og Data                   V1924809634  

 

Indledning 

Teknologi har stor indflydelse på vores hverdag, og påvirker vores sociale relationer,            

kommunikation og arbejdsliv. Det er i højere grad blevet svært at adskille sig fra vores               

teknologier, især smartphones og computere. Mange vågne timer bruges på disse           

devices, da de har direkte indflydelse på vores hverdag på mange punkter. Især             

Facebook, Google og online butikker får meget af vores opmærksomhed.  

Brugere er ikke de eneste der har gavn af digitale medier. Brugers personlige             

information, indsigt i deres interesser, hobbyer og købevaner er utroligt værdifuldt for            

virksomheder. Den digitale verden er et enormt marked for reklamering, og en effektiv             

måde at komme i direkte kontakt til virksomhedens målgruppe. Med data mining som             

redskab kan annoncepladser automatisk købes og sælges, uden brugeren overhovedet          

opdager at deres sidste googlesøgning var op til auktion. 

Brugeren som subjekt bliver her sat i en kompleks situation. Vi har ikke meget kontrol,               

eller overblik, over hvor meget information der ligger om os på nettet, og hvor meget af                

det der er blevet købt af en virksomhed, så de kan vise os en utroligt målrettet reklame.                 

Subjektet og deres information ligger i hjertet af dette system af aktører, uden at blive               

mødt med særlig meget transparens i forhold til hvordan systemet virker. Hvem er             

aktørerne, og hvad betyder det for subjektet når de opfordres til at reflektere over              

teknologiernes tilstedeværelse i deres hverdag? I dette projekt vil vi opnå et overblik             

over dette, og sætte ord på hvordan dette påvirker brugeren personligt og i hverdagen.  
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Problemfelt 
Vi er allesammen en del af de digitale medier, der er blevet inkorporeret i vores hverdag.                

De digitale medier har fået en stor markedsførings rolle ved at benytte sig af              

forbrugernes bevægelser (i form af data) på internettet. Vi har derfor valgt at fokusere              

på den teknologiske proces, der foregår når før en reklame kan vises. Der bliver              

fokuseret på den teknologiske proces, hvor forbrugeren bidrager til det teknologiske           

netværk med personlige informationer.  

 

“Overvågningskapitalisme gør ensidigt krav på den menneskelige tilværelse som et gratis           

råmateriale, der kan omsættes til adfærdsdata. [...]”  

Shosana Zuboff, 2019 (side 8) 

 

Shosana Zuboff er professor i socialpsykologi, og kritiserer det hun kalder for            

overvågnings kapitalismen, for at bruge vores adfærd til at gøre virksomhederne rigere.            

Virksomheder ibrugtager nemlig forbrugernes adfærd til at lave målrettede digitale          

reklamer. Overvågnings kapitalismen benytter sig også af adfærdspåvirkning, der er          

med til at kende og forme menneskets  adfærd (Zuboffs, 2019).  

 

Ifølge Zuboff kan digitale medier, såsom facebook, ikke beskrives som værende neutrale,            

og kan derfor ikke kun behandles som et redskab (Oehlenschläger, 2019). Facebook har             

i lang tid offentligt beskrevet dem selv som værende en teknologisk platform, som er              

neutral og derfor fri for journalistisk ansvar. Dette påpeges i sammenhæng med at             

facebook er beskyldt for at lave redaktionelle beslutninger på deres side, og lader             

målrettede markedsføring med politiske kampagner køre på deres site, og derfor ikke er             

neutrale (Levin, 2018).  

 

Den negative diskurs i medier og litteratur om data mining har kapitalismen og             

virksomheder i fokus. Den undren som blev udgangspunktet for dette projekt blev            
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derfor, hvorfor vi, hvis studie i høj grad har denne diskurs i vores bevidsthed, ikke               

ændrer vores adfærd på nettet. Vi vil undersøge hvordan subjektet opfatter data mining             

og hvor stort deres kendskab er til det teknologiske system, som de er en del af. 

 

Afgrænsning 

Data er som nævnt et fænomen der har voksende betydning i en brugers bevidsthed, og               

har indflydelse på hvordan vi taler om, og navigerer vores hverdag. Især diskursen             

fylder meget i vores medier, og alt denne information må skabe et grundlag for              

refleksion hos brugeren. Derfor vil der i dette projekt blive undersøgt hvordan vi             

navigerer en digital verden, som også er en stor del af vores livsstil og hverdag. Har                

adfærden ændret sig, eller er der en tendens til at være mere mistroisk? I vores tilgang                

til dette problemfelt er subjektet derfor i fokus. Dette har medført nogle fravalg, før              

vores definition af problemet.  

 

En kvantitativ tilgang til projektet er blevet fravalgt på baggrund at den type viden vi               

forsøgte at opnå. Med en kvantitativ tilgang vil vi kunne komme i kontakt med langt               

flere informanter, og fundet tal på hvor mange der reflekterer over deres navigation på              

internettet. Vores hensigt var dog at komme tættere på subjektet end dette, i et forsøg på                

at få sat ord på lige præcis hvilke refleksioner der har betydning. En kvalitativ tilgang               

hjalp os med at opnå dette. 

 

Den store vægt der lægges på subjektet reflekteres også i vores tekniske analyse. Det              

tekniske afsæt i denne rapport er digitale reklamer, og hvordan processen bag reklamer             

der føles skræddersyet til brugeren, virker. Det blev hurtigt klart at der i denne proces               

indgår mange aktører og interesser, da det er et komplekst system som kan tilgås på               

mange måder. Afgrænsningen som der her blev vurderet relevant, var derfor at kunne             

beskrive denne proces på den mest simplificerede måde. Tanken var at beskrive det ud              
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fra, hvad der er mest relevant for en bruger at vide for at få en generel forståelse af                  

processen. 

 

Yderligere vil dette projekt ikke have IT-sikkerhed som sit tekniske fokus. IT-sikkerhed 

er et relevant og interessant emne, i et projekt med fokus på data og subjektivitet. Dog er 

det i dette projekt blevet vurderet, at målrettet markedsføring på internettet er i højere 

grad et eksempel på, hvordan subjektet bliver konfronteret med brugen af deres data i 

øjeblikket.  

Problemformulering 

På baggrund af disse afgrænsninger vil dette projekt forsøge at besvare følgende            

problemformulering:  

 

Hvordan bruger virksomheder en brugers data i digital markedsføring, og          

hvordan reflekterer brugeren over dette når de navigerer deres hverdag på           

internettet?  

 

Denne problemformulering vil forsøges besvaret ved benyttelse af Humteks faglige          

dimensioner; Subjektivitet, Teknologi og Samfund i kombination med Teknologiske,         

Systemer og Artefakter.  

 

Semesterbindinger 

Teknologiske systemer og artefakter 

Dimensionen teknologi, systemer og artefakter (TSA) er ifølge HUMTEKs studieordning          

“... forankret i en teknisk videnskabelig tradition. Dimensionen trækker derfor især på            

teorier og begreber inden for teknisk videnskab, samt videnskabsteoretiske         
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problemstillinger knyttet hertil. [...] Dimensionen omfatter teknologiske systemer og         

artefakters indre mekanismer og processer samt de effekter disse skaber.”  

(Studieordning for den Humanistisk-Teknologiske bacheloruddannelse, 2018, s. 24.        

Roskilde Universitet. Tilgået d. 23. marts 2019). 

 

TSA bidrager med et effektivt rammeværktøj, TRIN-modellen, som inddraget i vores           

projekt hjælper os med at analysere et bredt, og kompliceret, teknologisk område. De             

analysepunkter som TRIN-modellen søger at gøre os opmærksomme på, vil både           

fungere som en støtte til strukturen af vores opgave, men også som et hjælpeværktøj i               

vores inddragelse af ANT.  

 

Subjektivitet, teknologi og samfund 

Dette projekt er primært forankret i dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund           

(STS). Den fremlagte problemstilling, søger ikke kun at udrede de komplicerede           

strukturer der ligger i data mining af personlige informationer. En kortlæggelse af dette,             

forklarer nemlig ikke hvordan subjektet mærker og føler i denne cyklus. STS har ifølge              

studieordningen til formål at: “.. introducere centrale teorier til forståelse af og            

metoder til undersøgelse af det dialektiske forhold mellem mennesker, og teknologier           

og samfund. Kurset skal give de studerende kendskab til forskellige teoretiske tilgange            

og forskellige sociotekniske praksisområder og til design- og teknologiudviklings-         

processers subjektive og sociale dimensioner samt de betydninger teknologiske         

artefakter og teknologiske systemer har for subjekter i samfundet.”  

(Studieordning for den Humanistisk-Teknologiske bacheloruddannelse, 2019, s. 6). 

 

De konkrete redskaber STS bidrager med, er teorierne aktør-netværks-teori og kritisk           

psykologi, der kan hjælpe med at konkret forstå forholdet mellem subjekt, deres            

personlige data og hvordan det bliver købt og solgt af virksomheder.  
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Videnskabsteoretiske overvejelser 

Det er nu blevet beskrevet hvordan vi har indsamlet empirien for denne rapport. For at               

besvare vores problemformulering, må vi dog også producere en bestemt slags viden.            

Hvordan denne viden vil produceret, og sågar hvorfor vi har indsamlet vores empiri som              

vi har gjort, kommer fra et bestemt videnskabsteoretisk afsæt (Reinecker og Jørgensen,            

2017).  

 

Det epistemologiske spørgsmål der søges besvaret i forbindelse med rapportens          

problemformulering, hvilken viden der har været gyldig og relevant at opnå. Først og             

fremmest var adgangen til denne viden en interviewform. Modellen for vores           

undersøgelse har været en intentionel forklaring model, da vi søgte at subjektet brugte             

deres egne ord til at reflektere over deres rolle i data mining. Dette skulle være vores                

empiri. For at oversætte denne empiri til gyldig videnskab, er empirien blevet analyseret             

med kritisk psykologi, og opnå en generel viden om hvad subjektet forholder sig til,              

hvordan og hvad de i sidste ende handler ud fra. Videnskab er både fænomen og praksis,                

og det er i denne rapport blevet tolket til at være en udredelse af refleksion og                

resulterende handling (Olsen og Pedersen, 2018).  

 

Vores rapport er udarbejdet efter en hypotese om, at brugeren (subjektet), spiller en             

central rolle i data mining og målrettet markedsføring. Det ontologiske spørgsmål bliver            

i denne forbindelse, at forklare hvad vores forskningsgenstand, subjektet, består af.           

Dette spørgsmål bliver forklaret ved at tænke problemfeltet i en netværksmodel, og            

afklare hvordan subjektet fungerer som aktør, ved et aktør-netværks-teoretisk afsæt          

(IBID).  
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Ved kombination af disse to videnskabsteoretiske afsæt (ANT og kritisk psykologi), får            

vi på denne måde både argumenteret for at subjektet spiller en central rolle i              

problemfeltet, og at deres individuelle refleksioner kan oversættes til videnskab.  

Aktør-Netværks-Teori 

Vi har valgt at bruge aktør-netværksteori i vores projekt. Aktør-netværksteori er en ud af              

de to teorier vi bruger. Vi har valgt at bruge denne teori, fordi vi gerne ville undersøge                 

hvilken rolle brugeren har i et real time bidding netværk, og undersøge hvilken             

translationsprocesser der skal til for at en reklame kan vises.  

 

Bruno Latour 

Bruno Latour er født i Frankrig i 1947, han er filosof, antropolog og sociolog. Latour er                

kendt for sit arbejde inden for videnskabs- og teknologistudier. Han har blandt andet             

skrevet bogen ”En ny sociologi for et nyt samfund (Reassembling the Social)” fra 2005,              

som omhandler en introduktion til aktør-netværksteori også forkortet som ANT (Latour,           

2008). Latour er en af de primære ophavsmænd bag ANT, det er derfor hans teori vi                

primært bruger om ANT i dette projekt.  

 

Netværk 

ANT er en sociologisk analyse af videnskab og teknologi, hvor dets specifikke bidrag er              

den konsekvente anvendelse af netværksbegrebet. Et ords betydning skyldes ikke          

forbindelsen til en ydre realitet, men derimod ordets konkrete forskelle til andre ord i              

sproget. Ordet får således dets betydning af forskellen til et andet ord f.eks. ordet              

”mand” og ”kvinde” og deres fælles forskel til ”børn” osv. Betydningen af et ord er på                

den måde summen af dets relationer til andre ord. ANT tager derfor udgangspunkt i det               

sproglige og relationelle netværksbegreb, som anvender det på sproglige og          

ikke-sproglige forhold. Det kan f.eks. være en videnskabelig kendsgerning, en teknologi,           

eller et hvilket som helst andet objekt som bliver, hvad det er, i kraft af dets relationer til                  
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andre ”entiteter”. Det vil sige at ANT påstår at intet objekt har en essens altså ”en                

væren”, som er givet som følge af sig selv. Et objekt defineres derfor af dets relationer til                 

andre objekter i netværket (Jensen, 2003).  

 

ANT tilgangen er meget åben, der er ingen antagelser om at netværk blot består af en                

type relationer. Tværtimod beskæftiger ANT-analyser sig typisk med netværk som          

består af mange forskellige typer af relationer (IBID).  

 

Aktør 

En aktør i aktør-netværksteori, er ikke en aktør i normal forstand, den adskiller sig fra               

aktørbegrebet fra størstedelen af den sociologiske tænkning. En aktør i ANT er et             

semiotisk begreb, som betyder at aktøren både kan være et menneske eller et artefakt,              

altså at det ikke nødvendigvis behøver at være en person. En semiotisk aktør er det der                

kan tilskrives handling, og som i bogstaveligste forstand kan være hvad som helst             

(Jensen, 2003). En hybrid-aktør er derimod en kombination af aktører, omfattende af            

både humane og ikke-humane aktører (Latour, 1999).  

 

Black box 

Når aktører i et netværk på et givent tidspunkt har opnået en vis stabilitet og               

forudsigelighed, kan det komme til at fremstå som det stabilt og fuldendt. Dette kaldes              

for ”blackbox” eller på dansk en ”sort boks”. En black box er, når vi ikke længere tænker                 

over, hvordan noget fungerer og kunne være anderledes, det er blevet en selvfølge for os,               

en selvfølgelighed som vi ikke længere tænker over. Det ANT ønsker med begrebet black              

box, er at åbne og undersøge det, se hvilke aktører der er centrale i netværket, hvordan                

de er bundet sammen og undersøg forbindelserne mellem dem (Skyggebjerg, 2019). 
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Translation 

Begrebet translation stammer oprindeligt fra Michel Serres som var en fransk filosof og             

teoretiker. Translation definer Serres som en slags mediering, men som samtidig           

forstyrrer og viderebringer et signal. Translation betyder at noget erstattes eller flyttes,            

og på den måde skaber det et mønster som både rummer orden og uorden. 

I ANT bruger vi begrebet translation i den forstand om de processer, hvor en aktør               

opnår en styrke ved at sammenligne sig med andre aktører. En aktør opnår denne styrke               

ved at indtage en stilling, hvor aktøren kan tale eller fungere på vegne af en anden aktør.                 

En translationsproces indeholder, at der opstår en forbindelse og en lighed mellem to             

aktører, som før processen var forskellige (Jensen, 2003).  

 

Latours technical mediation  

Latour prøver gennem sit begreb “technical mediation”, at kombinere det humane med            

det ikke-humane. Han anvender fire forskellige beskrivelser af begrebet, hvor vi vælger            

at tage udgangspunkt i hans model Reversible Blackboxing, da selve data minings            

processen er så integreret i dag, og usynlig ikke mindst, at den er blackboxet. Som pilene                

indikerer kan modellen aflæse den valgte proces begge veje (Latour, 1999). Vi er derfor              

interesseret i at gå tilbage i translationsprocessen for at finde de sekvenser der             

gennemgår en proces.  
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Latours reversibel blackboxing model (Latour, 1999, s. 184) 

 

Latours model giver begrebet mediation en betydning af tid og rum. Modellen            

indeholder 7 trin, som skal tydeliggøre den translationsproces, som selve aktørerne           

indgår i, når de enten samles til én enhed, eller spredes til flere. Modellen kan både                

anvendes til at analysere frem og tilbage i translationsprocesser, til at synliggøre de             

interne aktører og translationer, afhængig af hvilket kritisk punkt der bliver taget afsæt             

i. Ifølge Latour kan aktører i nogle sammenhænge, på de enkelte trin, virke stabile, mens               

at andre aktører kan virke forstyrret, samtidig med at antallet af aktører varierer fra trin               

til trin (Latour, 1999, s. 184). Mange dagligdags teknologier kan virke som stabil enhed,              

f.eks. en computer, men lige så snart at den går i stykker bliver vi opmærksom på dens                 

multi-materielle lag. Modellen kan derfor hjælpe med at undersøge sekvenser der           
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indgår i en translationsproces, for at computeren kan fungere. Ofte er disse aktører ikke              

synlige, men ved at spore tilbage i processen kan de blive synlige igen (Latour, 1999).  

 

Selve trin 1 undersøger det tidspunkt hvor hver aktør er frie, uden at være påvirket af                

andre aktører og uden at være involveret i andre processer. Trin 2 er hvor en aktørs                

intention, eller mål, bliver enten forstyrret, afbrudt, ændret, eller at aktøren må gå en              

omvej for at nå sit mål. Der opstår et link mellem 2 aktører, eller flere, som ikke var der                   

før. Trin 3 er hvor 2 aktører, eller flere, smeltes sammen til en ny samling af handlinger                 

og med et nyt fælles mål. Trin 4 er det obligatoriske passagepunkt, som er det rigtig                

interessante at kigge på ift. dataprocesser. Trinnet undersøger det punkt, elle situation,            

hvor alle involverede aktører skal handle, konvergere, mod det samme mål. Trin 5 er der               

hvor aktørerne bliver afstemt, eller justeret, så de kan snakke sammen. Trin 6 er den               

velkendte blackboxing, som beskrevet ovenfor, og trin 7 er når netværkets aktører bliver             

til én synlig enhed, eller hovedaktør (Latour, 1999, s. 183 - 191).  

 

Den anden teoretiske tilgang, vi anvender, er kritisk psykologi, til at undersøge hvordan             

subjektet oplever data mining, samt hvordan de interagerer med internettet i           

hverdagen, og den rolle teknologien spiller her. Vi vil vha. den kvalitative            

interviewmetode indsamle data som stiller skarpt på dette, og de oplevelser subjektet            

har haft med teknologien, hvor den har haft for meget indflydelse, og bliver synlig for               

subjektet.  

Vi vælger at supplere ANT med kritisk psykologi, da det humane og det ikke-humane              

blandes sammen, og derfor er det svært at definere subjektet i netværket. Dette er fordi,               

at alt hvad der har en indflydelse på processen, eller på netværket, er interessant og               

dermed bliver en aktør. Vi er ikke kun interesseret i hvordan aktører udelukkende             

handler indbyrdes med hinanden, men også hvordan de menneskelige interaktioner,          

adfærd i hverdagen og subjektivitet spiller en rolle på dette forhold. Samtidig er vi også               
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interesseret i de begrænsninger og muligheder som teknologien giver, og hvilken           

indflydelse det har på subjektet.  

 

Kritisk psykologi 

Kritisk psykologi er en gren inden for psykologien, som prøver at forstå menneskets             

psyke, og udviklingen af den, i lyset af evolutionære og samfundsmæssige betingelser            

(Gyldendal, 2017). I en verden hvor der er konstant udvikling inden for teknologi, og              

hvor den fylder mere og mere i vores hverdag, er der desværre mangel på forståelse for                

hvordan teknologien og psykologien hænger sammen, især inden for psykologiens          

verden. Her har Ernst Schraube udviklet sit bud til hvordan disse nye psykologiske             

processer kan analyseres vha. nye teoretiske begreber, samt til at forstå forbindelsen            

mellem subjektet, teknologi og sociale processer (Schraube, 2020 in press, s. 1). Selve             

teorien er udviklet for at gentænke hvordan mennesket er et subjekt i en verden, hvor               

samfundet og naturen har indflydelse på hvordan mennesket tænker og handler. Derfor            

tager vi udgangspunkt i Schraubes teoretiske tilgang til at analysere, hvordan nutidens            

reklame cookies og data mining påvirker subjektet.  

 

“We rapidly assimilate new technologies into our lives; we welcome and embrace them. But 

too seldom do we ask questions about the ways they have changed our lives – sometimes 

irrevocably” (Schraube, 2020 in press, s. 6) 

Teknologien har altid været en del af vores hverdag, dens tilstedeværelse tager del i alt               

fra familielivet til arbejdet. Teknologiens enorme tilstedeværelse kommer både med          

fordele og ulemper, muligheder og begrænsninger. Siden tidernes morgen har          

mennesket ikke bare været til i verdenen, men skabt, i fællesskab med andre, et              

samfund som er i overensstemmelse med deres behov, planer og ideer (Schraube, 2020             

in press). Men når nye teknologier inddrages i vores liv, spørger vi dog sjældent hvilken               

betydning det har, og hvordan teknologien bedst tilpasses til vores liv.  
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Som sagt kommer den stigende tilstedeværelse, af teknologi, både med muligheder og            

implikationer, som den traditionelle psykologis teoretiske tilgange stadig kæmper med          

at kunne engagere sig i studiet af teknologi og subjektet (Schraube, 2020 in press).              

Konceptet “Conduct of everyday life” er derfor et nyere koncept, som ønsker at bringe              

psykologiske teorier sammen med den praktiserende forskning, ved at fokusere på           

hvordan subjektet er forbundet og medvirker til verden (Schraube, 2020 in press).  

Conduct of everyday life 

Der stilles skarpt på hvordan mennesker praktiserer og organiserer deres hverdag, hvor            

teknologien spiller en stor rolle i den daglige praksis. Konceptet undersøger de            

psykologiske funktioner og processer, såsom oplevelser, følelser, tanker, og handlinger,          

til at spore ind på hvordan subjektet forstår og interagerer med sin verden, gennem              

mangfoldige socio-materielle relationer, samt de betingelser der stilles til subjektet, på           

daglig basis. Begrebet undersøger altså hvordan teknologiske artefakter influerer         

menneskets hverdagsstruktur, og hvordan subjektet er i et dialektisk forhold med           

teknologierne. Hertil følger der begreberne subjective reasons for action, social and           

technological conditions og societal configurations of meaning (Schraube, 2020 in          

press).  

Fordi at der tages udgangspunkt i subjektets verdslige forbindelser, er det dermed            

muligt at bringe det tekniske aspekt med ind i den psykologiske undersøgelse. En måde              

at gøre dette på, er ved at anvende begreberne nedenunder. Vi vælger desuden at              

oversætte begreberne til dansk, for at gøre sproget mere flydende, men også for at undgå               

misforståelser.  

Social and technological conditions 

Sociale og teknologiske betingelser medierer de muligheder der er for handling hos            

subjektet. Her fokuseres altså på subjektets forhold til sin verden gennem de muligheder             

og begrænsninger både teknologien og omverden sætter. Dog er betingelserne aldrig           
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synlige for subjektet som dette, men er altid formidlet gennem societal configurations            

of meaning, eller samfundsmæssig betydning (Schraube, 2020 in press). Vi anvender           

her begrebet “betingelser” om social and technological conditions til udførelsen af           

analysen.  

Societal configurations of meaning 

Som sagt er subjektet betinget af samfundet og teknologien, uden at kunne se dem, har               

disse betingelser betydning for subjektet. Det er denne betydning der får subjektet til at              

handle. Derfor kan der undersøges hvilken betydning de respektive betingelser har på            

subjektet (Schraube, 2020 in press). Til analysen vil vi anvende begrebet “betydning”            

om societal configurations of meaning.  

Subjective reasons for action  

Både betingelserne og betydningerne flyder sammen og får subjektet til at handle. Dog             

er betingelserne ikke altafgørende, men præsenterer muligheder for handling, som          

subjektet selv kan bestemme at handle ud fra. Derfor er det subjektet der styrer sin               

hverdag, og verden, men indenfor de muligheder og begrænsninger som samfundet og            

teknologien sætter (Schraube, 2020 in press). I stedet for subjective reasons for action             

vil vi i analysen anvende begrebet “begrundelse”.  

Ved at erkende disse præmisser, vil subjektet kunne reflektere over deres egne            

handlinger, og de tilhørende betingelser, og vurdere hvor langt de afspejler deres            

interesser. Ved denne erkendelse kan subjektet også mingelere sin hverdag, så personen            

kan leve med teknologierne (Schraube, 2020 in press). Vi vil anvende disse begreber til              

at analysere hvordan reklamerne påvirker subjekter, gennem dets betingelser og          

betydning, til enten at handle eller reflektere over den indflydelse teknologien har på             

dem selv. 
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Metodiske overvejelser 

Som indledning til vores valg af metode, vil der i denne rapport først blive redegjort for 

den deduktive, induktive og abduktive metode, og hvordan dette er blevet taget i brug i 

forbindelse med undersøgelsen.  

Den deduktive metode tager udgangspunkt i eksisterende teori, som undersøges          

empirisk. Denne metode bruges til afprøvning af videnskabelige hypoteser, i forhold til            

de konsekvenser der udspringer fra en teori eller en almen hypotese, som forsøges på at               

blive bekræftet ved iagttagelse f.eks. eksperimenter eller observationer. Hvis         

konsekvensen af en teori eller hypotese bliver afkræftet, er det falsificeret, dvs at det er               

forkert og ikke gælder. Det er kun hvis en hypotese eller teori har afslutningvis et antal                

konsekvenser og alle disse kan bekræftes, kan den pågældende hypotese og teori            

bekræftes (Holtug, 2017). Så kort sagt, hvis du arbejder deduktivt, tager du en teori og               

ser, om den passer på det enkelte tilfælde, altså arbejder fra det generelle til det               

specifikke. 

 

Den induktive metode tager udgangspunkt i empiri/data (f.eks. ved observationer af et            

fænomen) med henblik på at udvikle teori. I denne metode er der fokus på at finde                

mønstrene og sammenhængen i bestemte data, hvorefter det leder til en teori eller             

hypotese om et fænomen. I sådanne studier forsøges det at konkludere fra det specifikke              

til noget mere generelt (Andersen og Klemmensen, 2012). Hvis vi arbejder induktivt            

starter undersøgelsen i empirien dvs. i den konkrete situation, ud fra dette kan der              

udledes en generel sammenhæng eller et mønster. Et eksempel på at arbejde induktivt             

kan være at du analyserer et interview eller nogle artikler om det samme emne. Ved at                

analyserer en specifik situation kan der ud fra de enkelte udsagn forsøges at finde et               

mønster og en sammenhæng. Dette kan ende ud i at det er muligt at danne en baggrund                 

for en generalisering eller endda en teori (Toft, 2018). 
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Abduktion er et begreb, som blev opfundet af den amerikanske filosof Charles Sanders             

Peirce for omkring 100 år siden. Abduktion kaldes også for retroduktion. Den abduktive             

metode handler om hvordan nye hypoteser opstår og hvordan vi vælger imellem dem.             

Abduktion skal igennem to faser. I den første fase bliver der opstillet en række              

forskellige og mulige hypoteser. I den anden fase vurderes det, hvilken hypotese der             

passer bedst ind i den eksisterende viden. Denne fase kaldes også for “slutning til bedste               

forklaring”. Inden den abduktive metode blev opfundet, eksisterede der kun to faser i             

den klassiske logik, nemlig den deduktive og den induktive. Peirce undersøgte hele            

forskningsprocessen ved at iagttage dem. Her fandt han ud af at der var en fase, der ikke                 

var redegjort for, nemlig hvordan hypoteser og ideer opstår til at starte med. Han kaldte               

derfor denne fase for abduktion (Perrson, 2019). 

 

I vores projekt bruger vi dele fra alle tre metoder. Til at starte med arbejder vi deduktivt,                 

fordi vi tager udgangspunkt i eksisterende teori og undersøger de generelle antagelser            

om vores problemfelt i virkeligheden. Herefter bruger vi den abduktive metode, ved at vi              

opstiller nogle hypoteser i form af at udarbejde nogle problemformuleringer. Vil vælger            

herefter, hvilken problemformulering der passer bedst ind i den eksisterende viden vi            

har. Vi går nu over til den deduktive metode igen, hvor vi skal teste vores               

problemformulering vi har fundet frem til. Det har vi valgt at gøre ved, at lave kvalitative                

interviews på nogle udvalgte informanter. Når vi har indsamlet denne data, går vi hen              

og bruger dele fra den induktive metode ved at vi analyser interviewene og de enkelts               

udsagn. Her vil vi forsøge at finde mønstre og sammenhænge i det de siger på baggrund                

af teori. Afslutningsvis bruger vi både dele fra den deduktive og den induktive metode til               

at konkludere på vores empiri. Dette er fordi at vi undersøger om den eksisterende teori               

og hypotese, vi har opstillet, kan bekræftes ved at se på de enkelte informanters svar, og                

samtidige prøver at lave en generel sammenhæng og mønster ved at sammenligne            

informanternes svar.   
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Kvalitativ metode 

Da vi er interesseret i at vide hvordan subjektet tænker og handler, på baggrund af deres                

interaktion med digitale medier, anvender vi den kvalitative interviewmetode til at           

indsamle data og empiri. Interviewmetoden giver de responderende mulighed for at           

forklare deres erfaringer og tankegange, uden at farve deres svar. 

Inddragelse af kvalitativt interview har visse fordele og ulemper, som har indgået i vores              

begrundelse over metodevalg. 

Fordele Ulemper 

● Målrettet mod det relevante 

● Giver indsigt, herunder i 

sammenhænge, som de opleves 

●  Fejl ved dårlige spørgsmål 

●  Svar afhænger af sproglighed 

●  Svag hukommelse ved emner 

●  Refleksivitet  

- interview personen 

svarer som intervieweren ønsker (man     

lægger svarene i munden på personen) 

(Olsen, S. B, 2018, s. 127) 

Begrundelse over metodevalg er især været en vigtigt punkt i vores dagsorden, da vi              

også har overvejet en spørgeskemaundersøgelse. I sidste ende valgte vi en kvalitativ            

interview tilgang, for at give vores informanter muligheden for at gøre os opmærk-             

somme på problem- stillinger vi ikke selv havde overvejet. Vi valgte også denne type              

interview, for at have flere uddybende svar fra vores informanter.  
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Metoden kan være rigtig god til at indsamle data og empiri, men da vi ønsker at få                 

indsigt i subjektets personlige oplevelser af reklamer og dataindsamling, kan det hurtigt            

blive ukomfortabelt for den interviewpersonen. 

Semistruktureret interview  

For at vores interviews skal blive en succes, er der behov for at der er lagt en struktur for                   

interviewet. Derfor har vi valgt at anvende semistruktureret interview, hvor interviewet           

benytter sig af en interviewguide (bilag 6). Ved brug af denne interviewmetode, er det              

ikke nødvendigt at gå efter en slavisk rækkefølge og der er også mulighed for at stille                

uddybende spørgsmål (Aarhus Universitet, N/A). Vi anvender denne guide som støtte           

eller huskeliste over de emner vi ønsker at få besvaret under vores interviews. Metoden              

giver intervieweren kontrol over situationen, og mulighed for at vinkle interviewet i en             

given retning, det giver informanten mulighed for responderer uden nogen form for            

restriktioner.  

Shoulder-by-shoulder 

Shoulder-by-shoulder interview metoden er udviklet af Krista M. Griffin og Maria K.E.            

Lahman i et forsøg på at gøre resultater, af interview, med børn mere præcise. Metoden               

går i sin enkelthed ud på, at i stedet for at udføre et interview på den traditionelle måde,                  

hvor at kandidaten og intervieweren sidder overfor hinanden med direkte øjenkontakt,           

sidder de ved siden af hinanden, skulder mod skulder som navnet antyder, med fokus på               

et fælles artefakt mellem dem, f.eks. en bog. Deres resultater viste at kandidaten følte              

mindre ubehag, og havde nemmere ved at åbne sig op for intervieweren. Fordi at              

setuppet ikke er lige så formelt, som et normalt interview, kan både kandidaten og              

intervieweren føle sig mere tilpas, og interviewet kan udvikle sig til en konversation,             

frem for at kandidaten føler sig forhørt. Interviewets succes er betinget af, hvor             

komfortabel kandidater føler sig ved intervieweren og hendes måde at interagere på.            

Der er forskellige måder at skabe et trygt miljø på, som f.eks. at starte let ud ved at                  
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smalltalke, eller at dele personlige informationer som et svar på kandidatens smalltalk.            

Det er desuden vigtigt at lade informanten være eksperten i interviewet, for at få              

autentiske svar, og derfor er det uhørt vigtigt at intervieweren er aktivt lyttende, og ikke               

afbryder eller præger kandidatens svar ved at stille ledende spørgsmål. Interviewerens           

mål er dermed at være objektiv, som det nu er muligt i den givne situation. 

Hensigten er at få de bedste resultater gennem denne metode, da vi ønsker at få indsigt i                 

private oplevelser på internettet og/eller sociale medier. Metoden er desuden også rigtig            

god til at få et indblik i, hvordan interviewpersonen adfærder sig på sit fortrukkende              

device (Griffin et. al, 2014). 

Ved brug af shoulder-by-shoulder er hensigten, at intervieweren kan komme bedre ind            

og observerer informantens handlen på deres udvalgte device. Metoden skaber tryghed           

mellem informanten og intervieweren. Dette er især nødvendigt når vi skal se med på              

informanternes devices, og derfor får et indblik i deres privatliv.  

Interviewguide 

Med interviewguiden på plads, og spørgsmålene rettet af, havde vi stadig behov for at              

teste interviewet inden vi kan indsamle ordentligt data. Vi besluttede os for at benytte os               

af pilotinterview. Vi ville gerne afprøve vores første interview i mere løse omgivelser,             

med en ven af gruppen, for at se hvordan interviewguiden udspiller sig. Vi kunne hurtigt               

se, at vi skulle være meget mere opmærksomme på selve shoulder-by-shoulder delen,            

hvor vi følger med på interviewpersonens device, da det er afgørende for resultaterne af              

interviewet. Det var svært både at være aktivt lyttende, og samtidig holde øje med              

hvordan interviewpersonen manøvrere rundt på internettet. Dette er problematisk, da vi           

gerne vil se hvilke reklamer der bliver vist hos den enkelte person. 

Da vi helst ikke vil påvirke interviewpersonens måde at bruge internettet på, vil vi helst               

stille de mere afslørende spørgsmål til sidst i interviewet, sådan at svarene vil være mere               

et autentisk billede af hvordan internettet fylder i subjektets hverdag. 
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Derfor tilpassede vi interviewguiden, sådan at vi først taler om interviewpersonens           

hverdag og hvordan devicet bliver anvendt til daglig, også kaldet grand tour, hvor vi              

også er interesseret i om data strømmene er blevet blackboxet hos interviewpersonen.            

Dette gør vi for at bløde interviewpersonen op, og samtidig for at få en ide om personens                 

forhold til internettet/sociale medier. Derefter anvender vi shoulder-by-shoulder        

metoden, hvor vi kigger med på den valgte device, samtidig med at der stilles spørgsmål               

ind til de interessante reklamer, cookies eller valg af databehandlende indstillinger osv.  

Da vi interviewede vores yngste informant Tiana på 13 år, opdagede vi hurtigt at vores               

interviewguide, skulle være tilrettet til hendes aldersgruppe. Vi skulle have udformet           

nogle mere forstående spørgsmål, som hun kunne have svaret nemmere på. Det kan             

også fornemmes på svarene fra Tiana, at der nogle gange er i tvivl om hvad vi mener.  

 

Grand tour til interview  

Grand tour er et værktøj til at sørger for at subjektet bliver sat i fokus og beskriver deres                  

følelser og handlinger i den gældende situation (rundvisning) eller i en almindelig            

interview situation. 

 

Grand tour bliver brugt i forbindelse med, at vise folk rundt og fortælle om de forskellige                

områder og objekter der mødes på rundturen. Grand tour foregår ofte i specielle             

lokaliteter, hvor formålet er at opsamle informationer. Men der findes forskellige typer            

af grand tour, men der bliver ofte fokuseret på aspekter som f.eks. rum, tid,              

begivenheder, mennesker, aktiviteter eller objekter. Men det der er grand tours formål,            

at få en beskrivelse af af den kulturelle scene (Spradly, 1979). Men metodens formål er               

også at få informanterne til, at beskrive deres eget forhold til de nævnte aspekter. Vi               

bruger 2 typer af grand tour, den typiske grand tour spørgsmål og den task-related              

grand tour. Den typiske grand tour spørgsmål, stiller opklarende spørgsmål til hvordan            

informanten normalt foretager sig forskellige ting. Grand tour spørger informanten om           
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at uddybe deres sædvanlige rutiner, i forskellige handlingsmønstre (IBID). Denne type           

grand tour spørgsmål, bruger vi bl.a. når vi spørger om “Hvordan bruger du dagligt              

internettet?” Her er informanten nødt til at komme med en refleksion, over deres             

daglige internetforbrug. Task-related grand tour spørgsmål, handler om at stille          

spørgsmål der giver informanten en simpel opgave der skal løses. Når de udfører deres              

opgave, bliver der oftest tilføjet informationer fra informanten, imens de løser opgaven,            

som i sidste ende giver et bedre forståelse for emnet. Det er her vigtigt, at intervieweren                

stiller opklarende spørgsmål, til informanten. Dette gælder især mens opgaven bliver           

løst (IBID). Hvis vi kigger på vores interviewguide (bilag 6) brug af task-related grand              

tour spørgsmål, bruger vi “Kan du scrolle på Facebook indtil vi når en reklame?”.              

Hensigten er at skabe en forståelse ved, at se informanterne gøre hvad de plejer at gøre i                 

sådan en situation. Det er samtidig også nemmere at stille opklarende spørgsmål, til             

deres  handling. Som i vores task-related grand tour omhandler at scrolle på facebook.  

 

Vi opdagede efter vores interviews, at der var forskellige mængder reklamer på            

facebook, instagram og youtube. Dette kunne godt resulterer i at vi på nogle sociale              

platforme skulle lade vores informanter scrolle længe, før der overhoved kom en            

reklame. Men hvis det blev muligt at få dem til at gå ind på facebook, kom der med der                   

samme mange reklamer frem på deres startside. Dette kunne have haft en indflydelse på              

vores task-related grand tour, men fordi metoden tillader at der stilles opklarende            

spørgsmål, kunne vi spore vores informanter ind på den rette kurs i interviewet.  

Flowchart 

Flowchart er anvendt til at beskrive de processer, som brugerne går igennem når de              

accepterer cookies, og dermed afgiver deres informationer til, systemer der laver           

algoritmer over deres internetvaner.  

 

Flowchart er en visuel præsentation af hvordan, processer, systemer eller computer           

algoritmer fungerer. Frank og Lilian Gilbreth var begge maskiningeniør, de introducere           
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flowcharts for American Society of Mechanical i 1921, også kaldet for “Flow Process             

Charts”. I 1930´erne brugte maskiningeniøren Allan H. Mogensen Gilberths flowcharts          

model, fordi han ville præsentere en bedre arbejdseffektivitet for hans medarbejder.           

Flowcharts anvender symboler for, at illustrerer it-systemet forskellige steps, Der kan           

også blive anvendt pile til at definere flowet og rækkefølgen på de forskellige steps              

(Lucidcharts, 2019). Flowcharts kan se forskellige ud, alt efter hvilke steps der indgår,             

samt hvilke symboler der er anvendt. De mest hyppige symboler der bliver anvendt er              

bl.a. diamanten der er med til at henvise til en beslutning. Symbolet rektangel, viser              

process, operation eller opgave. Der kan også blive anvendt andre symboler, der har en              

anden betydning. Det kan bl.a. ses på figuren nedenfor, de mest brugte symboler             

indenfor  flowcharts ( Nishadha, 2019). 

 

(Creately, 2019) 
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Der er flere typer af flowcharts, der er blevet skrevet en bog “Critical Incident              

Management” af Alan B. Sterneckert, hvor der bl.a bliver præsenteret de 4 mest             

populære typer af flowcharts, og forklaret hvad disse typer indebærer (Lucidcharts,           

2019) . 

 

Document flowcharts 

Denne type flowcharts har til opgave, at vise dokumentets flow igennem de forskellige             

steps og flow i systemet. Flowcharts aflæses fra venstre mod højre, hvor dokumentets             

flow imellem de forskellige business enheder undersøges (IBID). 

 

Data flowcharts 

Data flowcharts prioritere, at vise data flowet mellem de forskellige steps, der foregår i              

systemet, i stedet for at vise kommandoerne i systemet (IBID). 

 

System flowcharts  

System flowcharts viser data til og igennem store systemer med mange komponenter,            

det kunne for eksempel være dataadgang, programmer, lagring, medier, processor og           

kommunikationsnetværk (IBID).  

 

Program flowcharts 

Dette skal vise de kontrollerede interne steder i systemer, der indeholder programmer            

(IBID).  

 

System flowcharts passer til vores opgave, fordi den bliver brugt til at vise datas vej               

igennem de forskellige komponenter af systemet. Flowcharts modellen viser en visuel           

gengivelse af det teknologiske system, flowcharts kan kobles til trin modellens femte            

punkt (modeller af teknologi).   
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Begrebsafklaring 

Ifølge TRIN-modellen bør der redegøres for de artefakter, der udgør en teknologi. I             

dette projekt er artefakt begrebet taget op til fortolkning, og tilpasset til den             

teknologiske proces det er udvalgt til undersøgelse, Real Time Bidding. Denne proces er             

udgjort af en kombination af artefakter, softwares, processer og interesser. For at have             

et solidt teknologisk afsæt i opgaven, uden at ende for langt væk fra vores primære               

forskningsgenstand, subjektet (brugeren), er de vigtigste teknologiske aktører blevet         

udvalgt og redegjort for i dette afsnit af rapporten.  

 

Annonceplads: De felter på en hjemmeside, hvorpå reklamer vises 

Advertiser: Virksomhed interesseret i reklamation. 

Impression: Termet for at en reklame vises til brugeren af hjemmesiden. 

 

Real time bidding 

Det tekniske afsæt i denne rapport er den proces der kan anvendes til køb og salg af                 

reklamer. Det er en automatiseret proces, som starter med indsamling af de cookies og              

bevægelser en bruger laver når de klikker sig ind på en hjemmeside. En af de mest                

anvendte processer indenfor digital markedsføring er Real Time Bidding (RTB).  

 

Her bliver de informationer som en hjemmeside solgt via en automatiseret online            

auktion, for at gøre deres inventar af annoncepladser mere attraktive. Processen sker            

hurtigere end det tager at reloade en hjemmeside, og involverer flere aktører (Marshall,             

2014). 

 

Impression 

Når en bruger interagerer med en hjemmeside, og får vist en reklame kaldes det et               

impression (GeniusMonkey, 2019). Om reklamen bliver klikket på betegnes ikke          
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nødvendigvis som et impression, men anvendes til at måle hvor succesfuld den er. Når              

inventar af annoncepladser sættes til salg, er det nemlig ikke den enkelte visning der              

bliver solgt hver gang du interagerer med en hjemmeside (Kenton, 2019). Impressions            

kan købes for store partier af brugere med matchende data, eller det kan købes per               

enkelte impression. Med real time bidding, er det muligt at handle om det enkelte              

impression, for at få fat i den specifikke bruger type (Barros, 2018). 

 

DMP 

En data management platform (DMP), er det redskab en hjemmeside bruger til at             

behandle alt det information som der kan opsamles om en bruger, når de bruger              

hjemmesiden. En DMP opererer med et stort inventar af data om en bruger, den gør               

nemlig brug af både førstehånds- til tredjehånds data.  

 

Førstehånds data omfatter alt det information, som en hjemmeside producerer om           

deres egne brugere. Dette er ting som klik, downloads og videoer samt om videoen              

bliver set til ende (reklamevideoer og hjemmesidens egne). Hvis der på hjemmesiden            

deles interesser, såsom sport, opdragelse, rejser osv., er bliver dette også opsamlet af en              

DMP (Lotame, 2019).  

 

Andenhånds data stilles til rådighed fra en anden hjemmeside, som der er indgået et 

samarbejde med. Altså en anden hjemmesides førstehånds data. Men der opstilles her 

forskel mellem andenhånds og tredjehånds, da det her vides hvor dataene kommer fra. 

Tredjehånds data købes nemlig i store partier (Lotame, 2018).  

 

En DMP har gang i meget data, kort sagt. Rigtig meget. Platformen dog alligevel              

essentielt neutral, da formålet med det blot er at beskrive hvilke typer af brugere der               

interagere med en hjemmeside. En DMP hjælper med at lave det der kaldes et              

look-a-like publikum, hvilket beskriver den gruppe af brugere der bedst udnytter           
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hjemmesiden. Dette hjælper med at optimere kampagner der er i gang på hjemmesiden,             

eller til bedre at beskrive publikummet for advetisers (Kochman, 2019).  

 

En DMP’s funktioner kan dog ikke kun bruges til målrettet markedsføring, men også             

blot til at optimere en hjemmeside teknisk, og indholdsmæssigt. Det er et effektivt             

værktøj til blot at lære sin brugerbase bedre at kende (Lotame, 2019).  

 

Cookie 

En cookies beskriver en lille mængde data som bliver opbevaret på din computer, og              

indeholder en data specifikt til en bestemt hjemmeside (web browser). Dette data bliver             

båret med dine bevægelser fra en hjemmeside til den næste, så hver side der loades               

bliver skræddersyet på baggrund af dine bevægelser (Whatarecookies.com, 2019).         

Formålet er nemlig at bedre kunne identificere en bruger, og optimere indholdet .  

 

En cookie gemmer og deler information såsom de bevægelser en bruger laver når de              

navigerer en hjemmeside (session cookies), hvor ofte en hjemmeside er besøgt af den             

samme bruger (tracking cookies), og om en bruger er logget ind på en hjemmeside og               

under hvilket navn (authentication cookie).  (Norton, 2019). 

 

Ad-network 

DSP’er forbinder advertisers til det der kaldes Ad Networks. Dette er den kategori som              

Facebook Ad Manager og Google Ads hører inde under. Disse er ikke direkte separeret              

fra Ad Exchanges, da de ofte også selv på opkøbe data informationer for at gøre deres                

egne tilbud mere attraktive. Et Ad Network beskriver grupper af publishers. Reklameres            

der for eksempel i samarbejde med Facebook, vil det blive muligt at købe             

annoncepladser på både deres side og på instagram (Zawadziński, 2019).  

 

En ad exchange er en platform der gør det muligt for alle mulige andre hjemmesider at                

sætte deres inventar af annoncepladser til salg. Det er også denne platform, der             
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forbinder DSP og SSP, i Real Time Bidding dansen. Platformen er programmeret på             

sådan en vis, at køb og salg af annoncepladser sker automatiseret, for eksempel igennem              

processen real time bidding. En advertiser sender til ad exchange et pre-cashed bid, som              

er et mere teknisk term for den ønskede målgruppe. Via en ad exchange kan              

advertiseren komme i kontakt med et bredt udvalg af hjemmesider (Marvin, 2016). 

 

SSP 

Supply Side Platforms (SSP) er hjemmesidens adgang til en ad exchange. Det er denne              

platform der gør det muligt for hjemmesiden at organisere deres inventar. Via cookies er              

det muligt for en hjemmeside at få meget forskelligartet information, og det er langt fra               

alt en advertiser er interesseret i. Mere om dette er uddybet i afsnittet DSP, Ad-network               

og afsnittet om Cookies.  

 

SSP er med andre ord interfacet mellem hjemmesiden og ad exchange, der gør det              

nemmere at sælge deres annonceinventar. Platformen sorterer, så der kan skabes mest            

værdi ud af hjemmesidens inventar. Såsom statistik over hvor lang tid en bruger             

anvender på en side, hvor meget der bliver set på en side og hvor ofte brugere vender                 

tilbage til siden (Barros, 2016).  

 

DSP 

Demand Side Platforms (DSP) det redskab som advertisers bruger, for at opkøbe            

hjemmesiders inventar af annoncepladser. De er direkte forbundet til ad exchanges,           

hvilket betyder at virksomheder, med denne platform, kan opnå en utrolig lang            

rækkevidde af hjemmesider, og dermed brugere. Simpelt sagt så fortæller en advertiser            

DSP’en hvilken målgruppe der ønskes, og hvor meget de er villige til at betale for               

annoncepladser der bliver set af disse (pre-cashed bid). DSP’en er det led i Real Time               

Bidding processen der automatisk opkøber og søger dette. Yderligere gør platformen det            

muligt for advertisers af deltage i flere Real Time Bidding processer samtidig (Barros,             

2016).  
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Model over teknologisk system (flowchart) 

Som et led i vores analyse har et afgrænset og stærkt teknologisk afsæt været vigtigt. Det                

foregående afsnit omfatter en begrebsafklaring, af de artefakter og aktører der indgår i             

Real Time Bidding processen, som også er et led i TRIN-modellen. TRIN-modellen            

påbyder også at udarbejde en model eller visualisering af det tekniske system, som en              

sammenfatning af artefakter og afgrænsning af systemet. På denne måde kan det            

visualiseres, frem for kun beskrives, hvordan artefakter og aktører virker i sammenspil            

med hinanden. Metoden der tages i brug, i denne visualisering, vil som nævnt være              

Flowchart. Medfølgende denne model er der udarbejdet en læseguide.  

 

 

Selv produceret  figur (bilag 7 ) 
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Steps: Betegnelsen for hver “kasse” i flowchartet. 

Flow: Betegnelsen for pilene imellem hvert step. 

Former 

I vores flowchart fremgår flere af vores steps i forskellige former. Formerne er             

inddraget, og skal beskrive de forskellige funktioner de adskilte steps har for flowet.  

 

Ovalen signifikerer de steder hvor flowet starter og ender. I en RTB proces             

må der være to start punkter, hos virksomheden og hos brugeren. Dog slutter             

processen også hos brugeren, da resultatet af RTB vil være i den reklame der bliver vist                

til brugeren. 

 

Rektanglet signifikerer en handling, proces eller funktion. Det vil ofte være           

dette symbol der anvendes mest i et flowchart, da mange steps kan tolkes             

som handling, proces eller funktion. Hjemmeside, SSP, DSP og Ad network,           

kan tolkes som dette da der er tale om bærende funktioner for flowet i en RTB-proces. 

 

Parallelogrammet kaldes også for et data symbol, og signifikerer alle input og            

outputs i flowchartet. Der forsøges også her at indikere hvornår i flowet            

ressourcer bliver genereret og brugt. Cookies, Highest bid og pre-cashed bid           

er alle tolket som data symboler. 

 

 

Dette symbol indikerer det lagrede data i et flowchart. Det signifikerer et            

step der skal bearbejdes inden det kan tages i brug, i resten af flowchartet.              

DMP kan derfor tolkes som dette, da der nemlig arbejdes med en stor             

mængde data, der skal igennem en yderligere proces inden det ibrugtages.  
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Symbolet der er anvendt til at indikere reklamen i dette flowchart, kaldes for             

document. Symbolet skal indikere data som kan læses. Det behandles i           

denne sammenhæng lig med et produkt, og kan tolkes som et feedback af RTB              

processen (Creately, 2019). 

 

 

Farver 

Som det fremgår på vores flowchart, er flere steps indikeres med den samme farvekode.              

Dette valg er taget for læsevenlighedens skyld, og for bedre visuelt at kommunikere             

hvilke steps sker i stærkere relation til hinanden. Farverne er yderligere valgt ud fra en               

tanke om, at de ikke måtte have en stærk billedeanalytisk værdi, såsom rød og blå.  

 

Orange beskriver hjemmesidens steps. DMP og cookies kan tolkes som hjemmesidens           

redskaber i RTB processen, og SSP er helt konkret hjemmesidens adgang til ad             

networks, hvor auktionen sker.  

 

Gul beskriver ad networkets steps. Her tydeliggøres networkets opgave, at finde det            

højeste og dermed bedste bud på hjemmesiden annonceinventar.  

 

Lilla beskriver virksomhedens eller advertiserens stepsPre-cashed bid er den ressource          

som en virksomhed anvender for at deltage i RTB, og DSP er adgangsplatformen til              

auktionen. Reklamen kan også tolkes som en ressource, da det bliver solgt. Dog da der               

er tale om noget der kan læses og evalueres af brugeren, bliver det tolket som et                

dokument. Det er stadig indikeret med den samme farvekode, da det indgår direkte i              

forbindelse med virksomheden. 
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Analyse af Real time bidding translationsprocesser (ANT) 

I første del af vores analyse vil vi have fokus på translationsprocessen i et real time                

bidding netværk. Til analysen af real time bidding anvender vi Latours reversible            

blackboxing model, til at spore tilbage til de afgørende sekvenser, som er i direkte              

relation til subjektet. Før dette er muligt, er vi nødt til at lukke op for blackboxen, før vi                  

kan se de aktører og translationer der finder sted, for at reklamer kan vises hos               

brugeren. Derfor tager analysen afsæt i step nr. 6, for netop at løfte sløret for de indre                 

aktører og translationer. Derefter læser vi resten af modellen baglæns, og til sidst             

forklarer slutpunktet step 7, som en konklusion på hvilke bagvedliggende processer der            

hører til real time bidding, og hvordan brugeren opnår rollen som hovedaktør i dette              

netværk.  

 

“[Interviewer: Lagde du mærke til at imellem dine ting du liker, og andre liker, lige               

pludselig var en reklame lige der, eller var det sådan at du ikke lagde så meget mærke                 

til det?] Hmm, jeg tror ikke rigtig jeg lægger mærke til det også fordi det er gemt ret                  

godt på en eller måde, fordi det ligner normale opslag så meget ikke. Så det bliver bare                 

sådan lidt noget støj på linjen på en eller anden måde, som man bare scroller igennem                

uden at lægge så meget mærke til det”  

Matti, 21 år (bilag 1, side 2). 

 

“[Interviewer Når du bruger sociale medier, føler du så netop at de her reklamer fylder               

meget når du bruger mediet, eller er det mere sådan, at du scroller over det?]  

Ja ja, altså man bliver mere og mere vant til at det er der ikke, og det er en kæmpe stor                     

del af det. Men heldigvis, er algoritmen god nok til at finde de reklamer som er ikke er                  

decideret irriterende for mig, for det er ting jeg gerne vil købe, så det er super                

manipulerende på den måde, det stritter ikke så meget og jeg er meget vant til det. Jeg                 

synes tit at det er meget relevant det som jeg får, jeg bliver tit target med det rigtige.“ 

Julie, 32 år (bilag 5, side 5) 
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Real Time bidding foregår hver eneste gang vi besøger en hjemmeside, eller når vi surfer               

på sociale medier. Ud fra vores interviews, se ovenstående citater, har vi kunnet se en               

klar diskurs fra interviewdeltagerne, at processen er usynlig. Dette er fordi at denne             

proces foregår bag facaden af nettet, og på den måde virker lukket, og derfor kan vi                

argumentere for at processen er blackboxet. For at undersøge hvorfor reklamerne virker            

usynlige, og hvorfor at de bliver mere og mere integreret på de digitale platforme, vil vi                

igennem de 7 trin spore de skjulte translationer:  

Trin 6: I step 6, er real time bidding blevet blackboxet og etableret, fordi at netværket                

er stabiliseret. Som flowchartet viser er der nogle hovedaktører som spiller en essentiel             

rolle inden for processen, såsom hjemmesider, advertisers, virksomheder og mange          

flere. Som sagt har vi simplificeret real time bidding for at få et konkret overblik over                

hovedaktørerne.  

Trin 5: Før subjektet kan se reklamen, skal aktørerne i netværket snakke sammen. Før              

at disse aktører kan snakke sammen, skal “brugerprofilen” findes og godkendes.           

Brugerprofilen er afgørende for, hvilke typer reklamer som kan vises, før reklamen kan             

blive en succes. SSP tjekker for hvilke udbud der passer til brugerprofilen, siden at der               

er tale om personificeret reklamedistribution, som sendes videre til AD Network, som            

vælger den højestbydende. Den annonce som passer bedst på brugeren, bliver derfor            

sendt til hjemmesiden, og bliver vist til brugeren.  

Trin 4: Der  kan argumentere for, at brugeren er det obligatoriske passagepunkt.  

Alle de tilhørende aktører inden for processen skal rettes imod det samme mål, som er               

at vise én type reklame, hos én type bruger. Før en annoncør kan få vist sin reklame hos                  

en bestemt type bruger, skal alle de tilhørende sekvenser tilpasse sig til målet, som er               

brugeren, mod den brugertype eller brugerprofil.  

Trin 3: Nu er aktørerne smeltet sammen og der opstår dermed en ny handling, som er                

real time bidding. Her er målet at vise en reklame for brugeren, som forhåbentligt kan få                

ham/hende til at handle på reklamen.  

Trin 2: Brugeren begynder nu at integrere med en anden aktør og der opstår nu et link.                 

Når brugeren på daglig basis integrer med hjemmesider, Google, sociale medier osv.            
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bliver der skabt data, vha. cookies, som lagres om hvert enkelte individ. Når brugeren              

besøger en vilkårlig hjemmeside, opstår dette link mellem aktøren, cookies og           

hjemmesiden 

Trin 1: De forskellige aktører er frie og ikke involveret med hinanden i nogen proces.               

Brugeren har her ingen forbindelse til de andre aktører og så fremdeles.  

Trin 7: Som sagt er real time bidding blevet så stor en del af internettet, og så integreret                  

del af oplevelsen, at den ikke længere er synlig. Dette betyder at processerne, og de               

tilhørende aktører, er blevet til en fuldkommen enhed og automatiseret, så der ikke             

længere er tale om forskellige processer, men én samlet.  

 

Hvordan kommer vi hen til det punkt hvor brugeren er vigtigst?  

Real time bidding (RTB) starter og slutter hos brugeren, hvor at subjektets digitale             

fodspor omdannes til data, som føres videre til de næste aktører i netværket. Fordi at det                

obligatoriske passagepunkt netop retter de involverede aktører imod det samme mål, på            

baggrund af disse data, bliver subjektet opløftet som en slags hovedaktør. Reklamer            

bliver slutproduktet af disse RTB processer, som vises på forskellige platforme f.eks.            

Facebook. Processerne ville derfor ikke kunne finde sted uden subjektets private data,            

ergo netværket ville ikke kunne eksistere foruden den menneskelige aktør.  

 

Hvornår fungerer netværket ikke?  

Før at reklamen kan vises for brugeren, skal en hel del sekvenser have foregået forinden.               

Her er der tale om cookies, DMP, SSP, AD network og hjemmesiden. Dog er det kun                

cookiesene og hjemmesiden som brugeren er i direkte forbindelse med. Men før at             

reklamen kan vises for subjektet, skal aktørerne først have snakket sammen, PGA. RTB.  

Som Matti sagde i hans interview, lægger han normalt ikke mærke til reklamer på f.eks.               

Facebook, da reklamerne ofte kan have samme visuelle udtryk som de andre opslag i              

hans feed. Men lige så snart, at reklamen ikke passer på hans personlige interesser              

skiller den sig ud, og dermed bliver støj på linjen.  
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Der hvor netværket ikke virker, er at det ikke kan tage hensyn til når en person søger på                  

noget der ikke er personlig interesse f.eks. en gave der skal købes til en anden, da                

netværket ikke kan se forskel på om det er personens interesse eller om det er en                

tilfældig søgning. 

 

“Jeg synes man føler sig overvåget, ja helt klart for når man har været inde og søge på en                   

rejse og så lige pludselig så dukker det op, f.eks. dengang da vi skulle til Portugal [...].”                 

Rhonah, 48 år (bilag 3, side 6) 

Samtidig kan en reklame der virker direkte rettet mod subjektet virke som            

manipulation, hvilket har en modsat effekt, end hvad det ønskede mål er. Ligesom             

Rhonah siger ovenfor, så virker det ligefrem som overvågning, hvilket også gør            

netværket synligt for subjektet.  

 

Dermed kan det siges at, netværket ikke ville kunne fungere uden subjektet, men det              

betyder ikke at reklamer ikke kan blive fejlplaceret, da dataene ikke er personligt             

identificerende. Det er i disse situationer, at brugeren bliver bevidst om real time             

bidding. Dermed bliver brugeren translateret til en hybrid aktør, som er bevidst om de              

bagvedliggende processer, og som ud fra dette vælger at handle eller ej.  
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Digitale medier i hverdagen (kritisk psykologi) 

I anden del af analysen vil der være fokus på de aspekter af digitale medier, som                

dataindsamling er en stor del af, har indvirkning på vores informanters liv. Dette             

indledende afsnit af vores kritisk psykologi analyse, vil uddybe de refleksioner vi            

opfordrer vores informanter til, under vores interviews med dem. Refleksionerne er           

udvalgt ud fra et kritisk psykologisk grundlag, især konceptet om Conduct of Everyday             

Life. Informanterne beskriver både direkte og indirekte hvordan digitale medier har           

indflydelse på deres hverdagsliv.  

 

Om reklamer som støj i hverdagen 

Som en del af vores interview strategi, havde vi til formål at få vores informanter til at                 

reflektere over alle reklamer, som dukkede op når de viste os feedet på deres foretrukne               

sociale medie.  

 

“Hmm, jeg tror ikke rigtig jeg lægger mærke til det også fordi det er gemt rart godt på en                   

eller måde, fordi det ligner normale opslag så meget ikke. så det bliver bare sådan lidt                

noget støj på linjen på en eller anden måde, som man bare scroller igennem uden at                

lægge så meget mærke til det.”  

Matti, 21 år (bilag 1, side 2). 

 

“Nej faktisk ikke, jeg synes de er meget irriterende der er reklamer på og det er ikke                 

noget der fanger mit øje.” 

Rhonah, 48 år (bilag 3, side 5) 

 

“Ja ja, altså man bliver mere og mere vant til at det er der ikke, og det er en kæmpe stor                     

del af det [Mediet].” 

Julie, 32 år (bilag 5, side 5) 
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Et gentagende mønster som ses hos vores informanter er, at de ikke normalt reflekterer              

over de reklamer de bliver vist, på trods af at en virksomhed betaler for at få deres                 

opmærksomhed. Opfordret til refleksion, deler vores informanter dog samme oplevelse.          

Den indbyggede visualitet i reklamerne på mediet (i ovenstående eksempler Facebook           

og Instagram), har indflydelse på oplevelsen af dem. Som nævnt af vores informant             

Julie, er dette en stor del af medierne i sig selv. Vi bliver vant til reklamerne, når de ikke                   

rigtigt fanger blikket, og kan sammenlignes med støj. 

 

Hvornår bliver reklamerne synlige i hverdagen 

Vores informanter kom i forbindelse med deres refleksioner om reklamer, naturligt ind            

på hvornår deres reklamer bliver synlige for dem. Fællesnævneren for dette er personlig             

interesse. 

 

“[Interviewer: Ville du kunne finde på at klikke på reklamen?] Det kunne jeg sagtens              

også fordi jeg spiller ret meget playstationen selv. Når der et spil mig og mine               

kammerater har snakket om et eller andet spil vi synes kunne være spændende eller              

sådan noget. Så kommer der tit trailers op eller sådan nogle reklamer. en god              

introduktion til det [...]” 

Matti, 21 år (bilag 1, side 2). 

 

Støjen som før blev beskrevet, bliver brudt når reklamen ikke falder inden for             

informantens interesse.  

 

“På vores første projekt her på PO [studieopgave], havde vi om en reklame om et firma                

der hedder Casumo, som er et internet casino, og det kom frem i ca. 2 måneder efter. De                  

blev bare ved med at komme op de der reklamer, [fordi] vi havde søgt på det og snakket                  

om det og alt muligt. [...]” 

Erik, 22 år (bilag 2, side 4) 
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Informanterne sætter her ord på hvad der sker, fra en subjektiv vinkel, hvad der sker               

når den tekniske mekanisme bag de målrettede reklamer ikke virker som de skal.             

Processen søger at generalisere forbrugernes interesser ud fra søgninger, men som           

eksemplificeret kan den ramme ved siden af. Dette kan medvirke til en følelse af ubehag               

i forbindelse med målrettet markedsføring. 

 

“[...] altså jeg har det lidt mærkeligt med det [brug af søgninger til reklamer], fordi nogen                

gange, så går jeg ind på en bil hjemmeside og bygger min egen bil [...] Og så får jeg en                    

reklame i hjørnet hvor der står at jeg skal købe den her bil og alt muligt, men jeg har ikke                    

engang kørekort. Nogle gange synes jeg det er meget sjovt, men andre gange kan det også                

godt være creepy. Fordi de ved hvad jeg har søgt på og hvad jeg har været inde på.” 

Tiana, 13 år (bilag 4, side 2) 

 

“[...] Jeg skulle købe et smykke til min kæreste for [...] et stykke tid siden. Også efter det                  

fik jeg sådan nogle smykke reklamer i en måned efter, og jeg køber aldrig smykker. Så                

lægger man nemlig mærke til det, og så begynder det at blive irriterende synes jeg, og                

hvor det begynder at bliver uhyggeligt hvis man kan kalde det det.” 

Matti, 21 år, (bilag 1, side 2) 

 

Denne udnyttelse af forbrugernes interesser (ved brug af deres data) kan også tolkes i              

sammenhæng med dette som en stor del af digitale medier, som der også bliver sat ord                

på af vores informant Julie, i følgende afsnit.  

 

Mediet er svært at erstatte i hverdagen 

De digitale medier vi bruger i vores hverdag er utroligt smarte, kan bruges til at løse                

mange hverdagsopgaver, og er ikke mindst nemme at tage i brug. Langt de fleste af de                

apps og hjemmesider der bruges mest, er gratis at installere. Dog pointerer vores             

informanter, både direkte og indirekte, at gratis her er op til fortolkning.  

 

“Men igen, det er jo også super manipulerende. Og så vil jeg jo altid blive ensporet i den                  

retning ikke, fordi at det er det den gør [appen]. Det er jo en app jeg bruger gratis, og                   
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man ved jo godt hvad det er man betaler for, [det er] med sine data. Det er selvfølgelig                  

ikke alle der tænker over det, men jeg har bare accepteret at det er sådan det er. [...]” 

Julie, 32 år (Bilag 5, s. 2) 

 

“[...] Jeg bruger meget Google til at søge om alt muligt, og så lige pludselig kommer der 

et vindue op med f.eks. en parfume fra Magasin og det bliver ved med at komme.” 

Rhonah, 48 år, (bilag 3, s. 5) 

 

I relation til dette er vores informanter i forbindelse med interviewet blevet bedt om at               

reflektere over hvilke fordele der er ved at ibrugtage de digitale medier. Det var her               

formålet at få sat ord på det dialektiske forhold der er opstået mellem teknologien og               

vores informanter. Især den positive indflydelse digitale medier har på organiseringen af            

informanternes sociale liv.  

 

“[...] Man kan skrive med alle og man kan skrive med mange på engang, så kan man                 

skrive med folk i et fællesskab her over, også i et andet fællesskab her over. At planlægge                 

ting det bruger jeg det også til. f.eks. folk jeg ikke ser så tit. [...]” 

Matti, 21 (bilag 1, side 2). 

 

 

“Jamen det er fordi at der er vildt mange grupper med min familie, for eksempel,               

jule-tam-tam, familie fødselsdage, for den aldersgruppe bruger det nemlig stadig. Eller           

hvis der er havedag i foreningen her [hvor de bor] ikke, så tjekker jeg hvad vi skal lave.                  

Så der er meget af sådan noget der foregår herinde ikke.” 

Julie, 32 år (bilag 3, s. 3) 

 

Flere informanter finder appen Instagram mere interessant, og mener de anvender den 

mere. Dog erkender de at platformen facebook er et redskab til organisering af sociale 

aktiviteter, som næsten ikke kan undværes.  
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“[Interviewer: Føler du godt, at du misser out, hvis du valgte det helt fra?] Det ville være 

for besværligt for mig, for så skulle jeg koordinere alt fra telefonen [...]” 

 

Den indflydelse som teknologien har på hvordan vi organiserer os socialt, hænger også             

meget sammen med, at de digitale medier er blevet en kommunikationsvej i vores             

sociale netværk. Dette er både på godt og ondt, ifølge vores informant Rhonah, som              

kommer fra Afrika. Dette vurderes til at være en relevant baggrundsforståelse, da            

digitale medier har været med til at forkorte en utrolig lang afstand.  

 

“Ja, for mig er det fantastisk for jeg har fået mange venner igennem det, men jeg har                 

også fået kontakt til mine barndomsvenner, som jeg aldrig havde troet jeg ville få fat i                

igen. [...]” 

 

“Altså jeg kan næsten ikke forestille mig, jeg kan ikke huske hvordan livet var før, når                

man ikke har noget tænker man ikke over det [...] Altså på en måde bringer det folk tæt                  

på hinanden, også samtidig væk fra hinanden, så der er nogle fordele og ulemper. Men               

jeg kan ikke forestille mig at leve uden internettet, det ville være mærkeligt.” 

 

Det onde med det gode som Rhonah refererer til, vil blive uddybet i den del af analysen,                 

som uddyber de sociale betingelser som digitale medier er med til at skabe for subjektet.  

 

Softwaren er blevet til et redskab i hverdagen  

Digitale medier har som nævnt fået en indflydelse på hvordan vi organiserer vores             

hverdag socialt, på tværs af vores netværk. Med andre ord er denne software blevet et               

redskab vi tager i brug af vores hverdag. Vores informanter kommer i deres refleksioner              

ind på hvordan Google blandt andet  bliver brugt som et redskab i hverdagen.  

 

“Jeg bruger det [internettet] som GPS og når jeg søger [Google] på opskrifter, altså jeg               

bruger det næsten til alt. Jeg kan ikke komme i tanke om hvad jeg ikke bruger det til, jeg                   

synes jeg har min telefon hele tiden [...] Jeg bruger det også på arbejdet når jeg søger på                  
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medicin, f.eks. når jeg ikke kender det [I forbindelse med sit arbejde som             

sundhedsassistent] [...]” 

Rhonah, 48 år (bilag 3, side 1) 

 

Google har en langt rækkevidde, og er et effektivt redskab da svar kan findes hurtigt. I                

realiteten ville Rhonah kunne benytte sig af en kogebog, eller tage kontakt til en kollega i                

forbindelse med hendes spørgsmål om medicin. Dog kan Google mere som et redskab,             

da den på grund af sin tekniske sammensætning lærer brugeren at kende.  

 

“[...] når jeg søger på noget så er det fordi at det er meget nemt og hurtigt at finde det                    

som jeg leder efter, ik’. Hvis jeg f.eks. leder efter en opskrift, så finder jeg virkelig hurtigt                 

lige det jeg skal bruge. Eller hvis jeg f.eks. gerne vil købe noget, så kender Google mig                 

også rigtig godt, hvad jeg godt kan lide, den kender næsten min stil, farve, pris               

nice-range.” 

Julie, 32 år, (bilag 5, side 1-2). 

 

“[...] Google det kan jeg ikke undvære, det kan jeg ikke. [...]” 

Rhonah, 48 år (bilag 3, side 7) 

 

Som tidligere nævnt, så bliver prisen ens data for digitale medier, som redskab.             

Informanterne beskriver indirekte dette som et kompromis de må lave. Årsagen til dette             

kan muligvis forklares ud fra kritisk psykologisk afsæt, ved at analysere de betingelser             

og betydninger digitale medier skaber. 
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Betingelser og betydning af data udnyttelse 

Ved at benytte sig af den typiske grand tour, er det med til at få informanten til sætte ord                   

på hvordan de anvender de digitale medier. 

 

“Jeg bruger det som GPS og når jeg søger på opskrifter, altså jeg bruger det næsten til alt,                  

jeg kan ikke komme i tanke om hvad jeg ikke bruger det til, jeg synes jeg har min telefon                   

hele tiden og kigger på. Jeg bruger det også på arbejdet når jeg søger på medicin, f.eks.                 

når jeg ikke kender det, man kan også bruge apps” 

Rhonah, 48 (bilag 3, side 1)  

 

“Jamen, det er meget sådan, selvfølgelig nyheder er en ret stor del kommer jeg til at                

tænke på, men når jeg søger på noget så er det fordi at det er meget nemt og hurtigt at                    

finde det som jeg leder efter ikke. Hvis jeg f.eks. leder efter en opskrift, så finder jeg                 

virkelig hurtigt lige det jeg skal bruge. Eller hvis jeg f.eks. gerne vil købe noget, så kender                 

Google mig også rigtig godt, hvad jeg godt kan lide, den kender næsten min stil, farve,                

pris nice-range.” 

Julie, 32 (bilag 5, side 1-2 ) 

 

Begge informanter bruger Googles søgefunktioner, som en nem løsning til hverdagens           

gøremål. De nævner begge, at de digitale medier er blevet en stor del af hverdagen. Vi                

har svært ved at adskille os selv fra teknologien. Begge informanter er enige om, data               

mining processen, giver dem en nemmere tilgængelighed til de informationer de søger.            

Denne udvikling har skabt en afhængighed af digitale medie, vores udenadslæren er            

blevet mindre og erstattet med den digitale teknologi. 
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Social betingelse 

Kommunikation er et af de centrale emner i vores interviews, det er en funktion              

informanterne bruger til at holde kontakten, skabe kontakt og planlægge møder.  

 

“[...] Man kan skrive med alle og man kan skrive med mange på engang, så kan man                 

skrive med folk i et fællesskab her over, også i et andet fællesskab her over. At planlægge                 

ting det bruger jeg det også til. f.eks. folk jeg ikke ser så tit. [...]” 

Matti, 21 (bilag 1, side 2). 

 

Vi kan ud fra disse 2 citater se en generationskløft, de kommer begge to med en                

forskellige betingelse for kommunikation. Rhonah har været den generation hvor der           

blev brugt breve til at kommunikere og opretholde sine sociale grupper. Hun har oplevet              

udviklingen fra brev til digitalt medie, igennem hendes opvækst. Som giver hende en             

refleksion på, hvordan kravene for kommunikation har ændret sig, samt beskedens           

indhold.  

 

“ [...] det var faktisk også meget rart at skrive kort og breve til hinanden, altså man                 

skriver jo også når man har telefonen, men det er noget andet når man skriver et brev,                 

fordi det bliver mere følsomt man lige mere følelse i det, det bliver ikke sådan en                

hverdagsting hvor man skriver nogle ting der er ligegyldigt [...]” 

Rhonah, 48 år (bilag 3, side 2)  

 

Der bliver i forbindelse med kommunikation skabt et social fællesskab, på tværs af             

sociale grupper. Det bliver nemmere at være en del af hinandens hverdag, selvom vi ikke               

ser hinanden så ofte. Vi kan i realiteten få fat på hinanden, på alle tider af døgnet, og                  

dette skaber muligheden for at planlægge sit sociale liv med andre, men informanterne             

udtrykker en stress følelse, fordi de skal svare vedkommende hurtigt.  
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Iscenesættelse  

De digitale medier er med til at skabe en kommunikationsplatform i vores forskellige             

social arenaer. Vi har valgt at belyse dette, fordi det giver vores informanter forskellige              

refleksioner af det sociale aspekt af digitale medier.  

 

“[Interviewer: hvordan var det så at skulle undvære snapchat efter du havde haft det et               

stykke tid?] Det var rart irriterende, fordi når de andre snakke om noget inde på               

snapchat gruppen, det fordi vi har en klasse gruppen. Så var det lidt nederen at man ikke                 

vidste de havde snakket om et eller andet, som de snakkede om næste dag i skolen.”  

Tiana, 13 år (bilag 4, side 2)  

 

Den konstante kontakt med sociale platforme, har en anderledes virkning på           

informanterne. Vores yngste informant Tiana føler straks en udelukkelse fra det sociale            

fællesskab, efter påbud fra hendes mor om at slette snapchat. Dette resulterede i at              

Tiana geninstallere snapchat uden hendes mors accept, det kan også vise at følelsen af              

udelukkelse kan være ubehagelig.  

 

“Ja det kan være stressende, nogle gange føler jeg der er et pres, folk skriver til mig og jeg                   

er nødt til at svare og når man er på i den klasse gruppe jeg er i. Altså vi bor i forskellige                      

lande, der er nogle der bor i USA, nogle bor i Afrika andre bor i Danmark og der er også                    

det der tidsforskel, der er selvfølgelig også nogle der ikke har noget at lave og som sidder                 

og skriver hele tiden [...]jeg har sat min messenger til, at jeg ikke kan se beskeder                

medmindre jeg går derind, fordi ellers gør det en stresset og man kan føle man skal gå                 

derind og svare[...] ”  

Rhonah, 48 år (bilag 3, side 2-3 )  

 

Den anden betydning, vores informant Rhonah står overfor i hendes sociale relationer,            

er dét pres hun føler de digitale medier giver hende. Hun føler de bekendtskaber der               

sidder og skriver inde på de forskellige chatgrupper, nærmest styrer hendes hverdag i og              
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med, at hun føler sig presset til at svare tilbage. Men hun har fundet en løsning, der kan                  

ændre det digitale medies indflydelse, nemlig den funktion der slår notifikationer fra.  

 

“Det er både positivt og negativt, synes jeg. Det er helt klart ikke så godt med alt det der                   

trolling, og hvad folk kommer til at bruge det til ikke, og digital mobning, og               

nøgenbilleder der løber rundt, det er jo helt forfærdeligt den måde folks liv kan gå i                

stykker på [...] Men jeg synes også at man kan bruge det vildt meget til inspiration, og jeg                  

bruger det også selv meget til at få mine egne budskaber ud til andre mennesker, og                

bruger det til noget positivt. Der er f.eks. mange der skriver tilbage “ej sådan havde jeg                

det også”, eller spejler sig selv i mig når jeg bruger det til at være åben, og til at snakke                    

om forskellige ting og følelser.[...] ” 

Julie, 32 år (bilag 5, side 2 )  

 

Der er mange informanter der bruger instagram meget, især den yngre generation            

bruger Instagram til enten at scrolle eller ligge billeder op. Men Instagram er med til at                

lagre vores billeder, som vi selv vælger at lægge op. Instagram er i dette afsnit, en                

digitalt social platform der kan anvendes til at iscenesætte brugerens hverdag. Dette har             

vores informant Julie reflekteret over, hun ser det mere som en betingelse der giver              

hende mulighed for at udtrykke sig, og skabe et åbent forum, hvor der er plads til at                 

udfolde sig. Hun pointerer ved citatet ovenfor, at handlingerne ved at anvende f.eks.             

Instagram skaber en betingelse og en betydning for, hvordan det digitale medie bliver             

brugt i vores hverdagsbrug. 
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Hvordan handler subjektet? 

Det fremgår klart i vores interviews at vores informanter ikke er neutrale i deres              

refleksioner over brug af data, og hvordan digitale medier og markedsføring direkte går             

ind og har indflydelse på deres hverdag. Informanterne er også bevidst om hvorfor dette              

forhold er opstået, og hvad det betyder for dem. Men med det søde kommer også det                

sure, informanterne har et positivt forhold til deres apps og devices, men er ikke helt               

afklarede med det som teknologien kræver som betaling. Dette afsnit af vores analyse,             

vil søge at uddybe hvordan informanterne handler på baggrund af den betydning            

teknologien har, og de betingelser den kommer med.  

 

Julie er den af vores informanter der professionelt har det stærkeste bagkatalog            

indenfor emnet IT. Hun er konsulent for en virksomhed der udvikler IT løsninger til              

kommuner. Hendes refleksioner har af denne årsag fået særlig opmærksomhed i vores            

analyse. Som det fremgår tidligere i analysen, forekommer den måde hvorpå           

teknologien bruger hendes data til at “lære hende bedre at kende” som manipulerende.             

Da vi spurgte ind til “the big four” (Apple, Facebook, Google og Amazon) udtrykte hun               

følgende: 

 

“Jeg synes at der er mange ting der er problematiske med de virksomheder, både at de 

næsten ikke betaler skat, de bidrager ikke til samfundet, sådan åbenlyst ikke. De har også 

helt klart for meget magt, det er ligesom om at staterne har udspillet deres rolle ift. de 

her virksomheder. Det er jo et problem at dem der køber annoncepenge, og påvirker os 

til at forbruge af dem der har mere magt.” 

Julie, 32 år (bilag 5, side 9) 

 

Her viser Julie os en meget stærk refleksion over firmaer, og en klar bevidsthed om at                

denne betingelse for at bruge teknologien er problematisk. Dog afsluttes refleksionen på            

følgende måde:  
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“Staterne har det der kæmpe problem. Det er jo svært at sige hvad man skal gøre ved 

det.” 

Julie, 32 år (bilag 5, side 9) 

 

Flere gange i vores interview har Julie udfordret os, som interviewere, da hun på grund               

af sit bagkatalog er bedre informeret om sammenhængen mellem datastrømme og           

samfund. Af denne årsag er den måde hvorpå Julie handler, eller med andre ord              

reagerer på denne viden, meget interessant. Hårdt sagt reagerer Julie nemlig ikke, på             

trods af hendes kritiske refleksioner, da hun foretager ingen omfattende handlinger mod            

brugen af hendes data. Spurgt ind til om hun føler sig tryg på nettet fik vi følgende svar: 

 

“[...] Det er heldigvis ikke noget jeg tænker over til hverdag, heldigvis, men jeg kan da                

nogle gange godt tænke lidt fremtidsdystopi, at der begynder at komme det der             

face-recognition, og droner, og så alt det jeg har lagt ud er et stort connected netværk. At                 

den ved det sted hvor jeg er, så staten ved alt om mig. Men det er sjovt, for det får mig                     

ikke til at ændre min adfærd [...]. Alt teknologien er der jo nu. Men når det ikke gør ondt,                   

så gør man bare ikke noget.” 

Julie, 32 år (bilag 5, side 10) 

 

Spurgt ind til cookies, og om hvorfor hun automatisk sagde takkede ja i cookiefanen,              

uden at læse hvad der stod, svarede hun følgende: 

 

“Ja altså, det gør jeg bare med alt, men faktisk for nyligt sagde min mand, at man på 

nogle af dem kunne man klikke det fra. Men det så ikke særligt nemt ud, så jeg klikker 

bare “ja”. “ 

Julie, 32 år (bilag 5, Side 6) 

 

Kun på sin arbejdsplads foretager Julie en handling, som evt. kunne beskytte hende             

mod brugen og videresalg af data. Her bruger hun funktionen incognito mode, som             

findes i alle browsere i forskellig form. Her gemmes der ikke en cookie på din computer                
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når du søger og bevæger dig på nettet, og derfor er der intet data der kan indsamles.                 

Interessant her er dog, at den eneste grund til at Julie ibrugtager det, er at hendes                

arbejdsplads har påbudt hende at søge private ting (bilag 5, side 8).  

 

Som nævnt tidligere i analysen, bliver de digitale medier især brugt som redskaber i              

hverdagen. Dette bliver også en begrundelse for Julie, for hvorfor hun er villig til at gå                

på kompromis med sine data, og bare acceptere betingelserne for ibrugtagelsen af dem.  

 

“[...] Og så det der Tik Tok, som min store piger bruger ikke, det er jo for sygt hvad man 

betaler med af sine data, men det er også et vildt gratis software hvor man kan lave alt 

det her billedredigering, som man ikke engang kan købe sig til på en app. [...]” 

 Julie, 32 år, (bilag 5, side 2-3). 

 

Tik Tok har en aldersgrænse på 13 år, Julies bonusdatter er 8 år gammel. Værdien af at 

bruge dette redskab vurderes alligevel til at være så høj, at de bruger appen alligevel, på 

trods af at der både må betales med data og brydes regler.  

 

Så det er altså lidt absurd, at hun faktisk ikke må bruge det, og de havde slettet hendes 

profil, og så var vi sådan lidt “hvad skal vi gøre?”, og vi kan ikke finde en app der kan 

gøre alle de her ting, hvor at hun kan fyre den af sådan rent digitalt. Så må vi jo bare 

betale med vores data, så lavede vi bare en konto i vores navn så hun kan få lov til at gøre 

det alligevel. Det er bare sådan det er, på en eller anden måde. “ 

Julie, 32 år, (bilag 5, side 2-3). 

 

Vores informant Matti er studerende, og arbejder primært i gruppe med andre            

studerende. Computeren er for ham et arbejdsredskab, og bruges kun i sammenhæng            

med skolearbejde. Videresalget af hans cookies er kun noget for ham der reflekteres             

over, som nævnt tidligere i analysen. Han handler dog ikke omfattende ud fra det, på               

trods af at han er en af dem som til tider beskriver negative følelser mod målrettet                

markedsføring. Dog handler han bevidst anderledes på nettet, i en professionel           

sammenhæng.  
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“[Tænker du over, hvad det er du googler?]  ja, specielt på min computer, der sidder man 

tit i forum når det er, så hvis man googler noget random, så kan det også godt komme op 

og hvis folk sidder og  kigger på din telefon.” 

Matti, 21 år (Bilag 1, Side 4) 

 

Han handler på at hans data gemmes af google, men ikke på videresalget af det.               

Begrundelsen er socialt betinget, men relationen til data mining var ikke som kunne             

have været forventet.  

 

En af de data der har interesse for dataindsamlingsmekanismer er geolokation, som            

brugeren har mulighed for at slå fra ved brug af apps. Dette er en specifik handling imod                 

dataindsamling som vores informant Rhonah gør brug af på Facebook.  

 

“[...] på Facebook har jeg slået den fra, fordi den spørger mig om den skal vise hvor jeg er 

henne, og jeg synes det er irriterende hvis folk altid skal vide hvor jeg er henne hele 

tiden. Når man logger på Facebook så kan man se at du er i Herlev, så den har jeg slået 

fra.” 

Rhonah, 48 år (bilag 3, side 4) 

 

For Rhonah bunder mange af hendes begrundelser for at gå på kompromis med sine              

data ud i, hvor meget hun vinder socialt på grund af teknologien. Rhonah er også en af                 

de informanter, der har fået særlig opmærksomhed i vores analyse. Hun beskriver sig             

selv som en person der ikke er velinformeret omkring de tekniske mekanismer bag             

dataindsamling og målrettet markedsføring. På trods af dette, er hun den informant der             

tager flest handlinger (både for og imod), på baggrund af hendes refleksioner. Hun             

foretager blandt andet en aktiv handling, når hun ser en reklame hun ikke er              

interesseret i.  
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“[...] så når jeg har været på Facebook og de kommer engang imellem [reklamerne], her               

f.eks. Ekstra Bladet, nogle gange læser jeg det og tænker det er ligegyldigt, nogle gange               

hvis de er meget irriterende går jeg ind og siger nej til jeg ikke ville have dem op”  

Rhonah, 48 år (bilag 3, side 5) 

 

Her giver hun godt nok reklamerings mekanismen mere data at arbejde med, men det              

kan alligevel ikke siges at hun handler passivt, som vores andre informanter i højere              

grad gør. Passivitet er dog også et tema hos Rhonah, selvom hun ikke selv sætter ord på                 

det. Dette ser vi for eksempel i relation til, at der spørges ind til om hun bruger den                  

private søgefunktion når hun bestiller rejser.  

 

“[...] Nej jeg går ind og bestiller min rejse og så håber jeg på der er ingen der bruger det.” 

Rhonah, 48 år, (bilag 3, side 7) 

 

Dette citat fremhæves, da hun før dette fortæller os at hun føler sig overvåget når hun                

bestiller rejser, da Google hurtigt ved hvor hun skal hen og hvornår, og viser hende               

reklamer med tilbud (bilag 3, side 6).  
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Er sikkerhed en illusion (Cambridge analytica)? 

Vi har valgt at benævne Facebook sagen omkring Cambridge Analytica, fordi den            

berører dele af vores fokus i rapporten. Den viser hvordan data mining kan bruges som               

en utilsigtet artefakt. Sagen fokusere på indsamling af data, hvor der derefter er blevet              

lavet specificeret indhold til Facebook bruger. Det er bl.a. her vi kan koble vores              

resultater af vores analyse af vores interviews. 

 

Firmaet Cambridge Analytica, var en britisk konsulentvirksomhed der specialiserede sig          

inden for forskellig emner, som forbrugeradfærd, annoncer og data mining under           

valgprocesser og til private virksomheder (DR, 2018) Konsulentvirksomheden fik især          

opmærksomhed under deres brud med Facebooks reglement i 2018. Facebook har           

senere udtalt i medierne, at Facebook tillod Alexander Kogan at bruge de indsamlede             

data til forskning, men brugte dem i stedet til at sælge dem videre til Cambridge               

Analytica, som strider imod Facebooks regler. Dette tillidsbrud forårsagede at Kogan           

blev afskediget for hans stilling i Cambridge Analytica. Virksomheden Cambridge          

Analytica, havde et samarbejde med en tidligere ansat Alexander Kogan, som var            

direktør for virksomheden Global Science Research (GSR), havde udviklet appen          

Thisisyourdigitallife. Appen havde til formål at indsamlede brugerens personlige         

oplysninger.  

 

Brugerne fik adgang til personlighedstesten via Facebook eller ved tilknytning fra deres            

Facebook profil. Forskerne mente, at der kunne laves en bedre specificerede annoncer,            

ved at se på brugernes sammenhæng imellem Facebook aktivitet og deres psykologiske            

profiler. Der var ca. 2-300.000 mennesker der havde deltaget i testen, appen            

indsamlede informationer om deltagernes venner, tidslinje, samt hvad der blev liket.           

Årsagen til at dataindsamlingen steg til 50 millioner profiler, var på grund af appens              

adgang til vennelisten (DR, 2018). Ifølge Vincent Hendricks, professor på Københavns           

Universitet er “Cambridge Analytica interesseret i at kortlægge, hvordan vi tager           
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beslutninger - og efterfølgende finde ud af, hvordan de så kan påvirke den             

beslutningsproces” (DR, 2018) Cambridge Analytica prøver i denne sag at påvirke           

Facebook brugerne til at vælge Trump i det amerikanske præsidentvalg. Facebook og            

Cambridge Analytica ville gerne slå fast at de ikke har noget at gøre med, hvordan               

situationen udviklede sig. Dette resulterede i at Cambridge Analytica, slettede deres           

data, som de havde fra facebook.  

 

Vores informanter deler en fælles frygt omkring digitale mediers indflydelse, men som            

vores ene informant nævner: 

 

“[Som et princip synes jeg overhovedet ikke at det er okay, at de kapitaliserer på min                

ejendom, når jeg ikke rigtig giver samtykke til det. Og jeg synes med sådan nogle ting                

som f.eks. Cambridge Analytica hvor der bliver solgt så store mængder af data, som kan               

påvirke flere demokratiske valg, det er ikke okay.]”  

Julie, 43  (bilag 5, side. 5) 

 

Julie har ved sin baggrundsviden fra hendes profession allerede anerkendt, at hun ikke             

er istand til at forlade sine digitale medier for, at mindske hendes data frigivelse. Hun               

mener, det er okay at få skræddersyet reklamer der tilbyder subjektet, materielle            

genstande. Men når dataene blive brugt til at påvirke andres holdninger i en given              

retning, som f.eks. Cambridge Analytica, begynder det at overtræde folks personlige           

grænse. Vi har valgt at beskrive data mining som en neutral proces igennem vores              

projekt, det har vi bl.a. gjort fordi vores informanter beskriver brugeroplevelsen, som            

en smart funktion. Men de reflekterer også over, ulempen ved deling af data. Vores              

informant Julie, kommer også med en konspirationsteori på hvordan private          

virksomheder, vil bruge vores data imod os i fremtiden.  
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“Jeg synes at det er nederen når man f.eks. snakker om forsikringsselskaber at skal have               

informationen. For det gør jo at, de kan sige nej til folk, når de gerne vil købe en                  

forsikring, på baggrund af disse informationer tror de ligesom at de er syge. F.eks. hvis               

du vil tegne livsforsikring, fordi at du lige har fundet ud af at du er dødeligt syg, så kan de                    

jo købe det af google, og sige nej. Det er jo nok en praksis som kommer inden så                  

længe.[...]” Julie, 43 (bilag 5, side. 8) 

 

Men er det okay, at købe oplysninger om personers helbred for at kunne udelukke dem 

som kunde i f.eks. forsikringsselskaber? Hvis dette blev aktuelt ville det gavne de private 

virksomheder, men det vil ende med at skabe en ulighed mellem syge og raske borgere, 

hvor de syge borgere ville have svært ved at skaffe en forsikring. Det endelige spørgsmål, 

er hvornår data mining krydser grænsen for, at være en smart teknologi for forbrugeren 

eller invadere vores privatliv.  

 

“[Interviewer: Så det du siger er, at man kan aldrig blive 100% sikker?] [...] Ja, nej det                 

kan man ikke. Det er en illusion. Man vil altid kunne komme ind på en eller anden                 

måde.[...]”  

Julie, 43 (bilag 5, side 6) 

 

 

Julie mener at vi aldrig kan være sikre på hvad vores data bliver brugt til. Brugeren kan                 

sætte alle sine brugerindstillinger rigtigt, men der vil altid være et krav på vores data,               

hvis brugeren gerne vil anvende et bestemt medie. De digitale medier har opbygget             

deres systemer på vores data og derfor er der ingen gennemsigtighed ved systemet.  
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Konklusion 

Vi har i dette projekt undersøgt hvordan virksomheder indsamler brugers data, samt            

hvordan disse bruges til at influere subjektets handlen på internettet. Vi kan derfor på              

baggrund af vores empiriindsamling, og analyse af dette, konkludere følgende:  

 

Netværkets tekniske betingelser gør at informanterne ikke har mulighed for at følge med             

i alt hvad deres data bliver brugt til, i Real Time Bidding processen. Denne betingelse               

betyder, at subjektet ikke bliver opfordret til at reflektere over, hvad de deler om dem               

selv via deres data. Subjektets opmærksomhed er kun rettet mod det udbytte de får af               

teknologien, og reflekterer kun sjældent over at de rent faktisk betaler en pris for det. På                

denne måde får teknologierne en voksende indflydelse på deres hverdag. Med andre            

ord, er det sådan de digitale medier bliver blackboxet.   

Den utilsigtede effekt af Real Time Bidding bliver at processen ikke kan behandles på en               

neutral måde, på trods af at det er ment som et neutralt teknisk system. Dette kan både                 

konkluderes ud fra de bekymringer som informanterne udtrykker, og på grund af en sag              

som Cambridge Analytica. Denne sag er nemlig et eksempel på hvordan Real Time             

Bidding desværre kan udnyttes politisk, på trods af den neutrale kvalitet af systemet.             

Dette får dog stadig ikke subjektet til at handle, af de årsager vi har kunnet konkludere i                 

vores kritisk psykologiske analyse.  

“[...] Alt teknologien er der jo nu. Men når det ikke gør ondt, så gør man bare ikke noget.” 

Julie, 32 år (bilag 5, side 10) 

Subjektets rolle er underspillet af dem selv, på trods af at virksomhederne er afhængige              

af subjektets data for at Real Time Bidding kan fungere. Så på grund af netværket er                

blevet blackboxet, har brugeren ikke nogen mulighed for at sætte betingelser for            

teknologien, og derfor kan subjektet ikke vælge den fra uden at føle konsekvenser ved              

dette fravalg.  
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Refleksion 

Vi endte med at få et indblik, i folks møde med cookies på hjemmeside, samt deres møde                 

med reklamer på deres facebook sider. Vi endte dog med at rende ind i nogle               

vanskeligheder, ved vores interview med Tiana som valgte youtube som hendes           

foretrukne digitale medie. Vi opdagede under interviewet, at de reklamer Tiana fik            

under shoulder-by-shoulder interviewet, overhoved ikke havde en sammenhæng med         

hendes internet forbrug. Der var heller ikke noget tidspunkt hun blev udsat for cookies, i               

forhold til at observer hvad hun ville have gjort i sådan en situation.  

Interviewet med Tiana var mere vanskeligt da hun ikke naturligt begyndte at reflektere,             

uden meget direkte opfordring til det. Hendes svar var mere kortfattede, hvilket kan             

komme af at vi med hende var dårligere til at stille opklarende spørgsmål, og styre               

interviewet. Dog kunne der også være en anden årsag til disse mindre refleksive svar.  

Når vi sammenlignende vores interviews øvrige med Julies, stod hendes svar særligt ud.             

Som nævnt i vores analyse har Julie et bagkatalog, som kan have indflydelse på hendes               

mere dybdegående refleksioner. Dette har fået os til at reflektere over vores            

udvælgelseskrav til informanter. Som udgangspunkt havde vi ikke nogle krav til vores            

informanter, udover at de skulle være af forskellig alder og være af begge køn. Havde vi                

mulighed for at lave projektet forfra, eller skulle vi udvide projektet til endnu et              

semester, ville vi udvælge vores informanter i højere grad ud fra deres erhverv eller              

uddannelse. Julies svar er blevet anvendt med særlig opmærksomhed, og flere           

respondenter med hendes baggrund mener vi kunne have bidraget meget til vores            

projekt.   
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