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Abstract 
Over the last twenty years giant tech companies like Facebook and Google have been unilaterally 

claiming that they in their free will can reap the users private data as their own raw material. From 

the users private data, they have collected predictive signals and combined it into behavioral data, 

which is being sold to third party companies. Today 97% of Facebook's economic revenue comes 

from selling predictive signals. The strategy of surveillance capitalism has enrolled the tech com-

panies to be so powerful on an economic and predicted data aspect that we need to take action to 

retain and democratize the control over our personal data and the determinism of the future tech-

nologies. 

 

This paper examines how the tech companies like Facebook uses surveillance capitalism, and how 

surveillance capitalism has created a position of power for the tech companies, that dominates their 

users and states, through interviews with Facebook users, and Shoshana Zuboffs theory about The 

Age of Surveillance Capitalism. Through a social constructivist approach and The Actor Network-

Theory the paper has examined the relations between the users, the tech companies and the states. 

To explore the mediation of how the actors role of power can be democratized the paper has in-

volved Laura E. DeNardis theory about the structure of the internet.  

 

This paper concludes that the tech companies have enrolled themselves as a dominating force 

against their own users and the world states by the means of surveillance capitalism. Furthermore, 

the paper concludes that the tech companies can invisibly encapsulate private data, as blackboxing, 

and that the surveillance capitalism approach should be controlled by democratic processes, as a 

multistakeholder governance entity with legislative power. 
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1. Procesafsnit 
 
Dette afsnit vil beskrive det arbejde, der ligger forud for opgavens fokus, som en indledning til den 

egentlige rapports problemfelt og problemformulering. Vores projekt startede med et udgangs-

punkt i den danske underafdeling af Udenrigsministeriet kaldet “Techplomacy”. Techplomacy er en 

sammentrækning af technology diplomacy, og blev oprettet af den daværende regering i september 

2017 med hensigten; at højne Danmarks udenrigspolitiske fokus på relationer til teknologivirksom-

heder verden over. Traditionelt set foregår diplomati blandt stater, og Danmark er det første land i 

verden, der indsætter en decideret teknologi ambassadør, Casper Klynge (Udenrigsministeriet, 

2019). 

 

Vi undersøgte ambassaden nærmere og deltog i den proces i en forelæsning på ITU under ledelse af 

professor James Maguire, der er ekspert i Science and Technology Studies (STS) og Internet Gover-

nance. Til forelæsningen deltog Techplomacys chefsekretær Nikolaj Juncher Wædegaard, hvor vi 

fik mulighed for at stille spørgsmål angående hele denne problemstilling, som Techplomacy er 

grundlagt på baggrund af. Vi stillede spørgsmål til, hvad Danmarks og EU’s svindende indflydelse 

på teknologiudvikling har af konsekvenser for den danske borger, og hvordan det hænger sammen 

med stiftelsen af Techplomacy. 

 

Der tegnede sig et billede af, at Techplomacy har en fast politik, hvad angår deres svar og formule-

ringer. Derfor ville det blive for udfordrende at undersøge afdelingen kritisk gennem interviews 

uden, at det bliver overfladisk. Derfor interviewede vi efterfølgende professor James Maguire, for at 

få et bedre indblik i hele tematikken omkring Techplomacy. Maguire har stor erfaring på STS-om-

rådet, og har selv forsket i Casper Klynges og Nicolai Junkers Wædegaards arbejde. Han fortalte os, 

at diplomater kan være svære at få konkret empirisk data ud af, som ville være relevant i en seme-

sterprojekt sammenhæng, og at han selv som professor har oplevet ikke at få meget ud af interviews 

med Techplomacy (Bilag A: 1). Efter at have talt med Maguire og undersøgt Techplomacy, valgte vi 

at gå videre med emnet Internet Governance og med kritisk litteratur af Laura DeNardis og Shos-

hana Zuboff omkring magtimplikationerne i teknologiske virksomheder som Google og Facebook, 

samt hvordan verdensbilledet ændrer sig i takt med, at disse private virksomheder får større magt. 
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Processen førte os til begrebet Internet Governance, som favner hele videnskaben indenfor inter-

netstyring og -struktur. Emnet byder på mange forskellige problemstillinger, såsom datasikkerhed, 

online ytringsfrihed og manipulation med salg af informationer om privatpersoner og data. I dette 

projekt arbejder vi med internet governance som rammen for forståelse af problemstillingen. Ar-

bejdet, der ligger forud for skrivningen af dette projekt, har afsløret en større samfundsmæssig sam-

menhæng, som kun kan forstås ved at arbejde med begreber indenfor Internet Governance og ge-

nerelt bibeholde et fokus på de større sammenhænge, hvilket vi igennem vores diskussion vil sætte 

i individuel kontekst gennem interview af ganske almindelige internetbrugere. Processen har ledt 

til problemforståelsen, som vi uddyber og konkretiserer i problemfeltet. 

 

2. Problemfelt og problemformulering 
I løbet af de seneste år er der sket drastiske hændelser for internettets udvikling. Internettet blev 

bygget som et frit tilgængeligt redskab til samarbejde og vidensdeling på tværs af landegrænser. 

Desværre har internettet som teknologi også haft skyggesider med eksempler på forsøg at manipu-

lere med verdensbefolkningen. Ifølge en rapport fra FN-tilknyttede Broadband Commission for Di-

gital Development vil godt 50% af verdensbefolkningen være tilknyttet internettet i udgangen af år 

2019 (Broadband Commission, 2018). Internettet giver os i dag mulighed for at tilgå alverdens in-

formation, og komme i kontakt med hinanden verden over (The New York Times, 2019).  

 

En af opfinderne bag internettet og direktør for World Wide Web Tim Berners-Lee påpeger i en 

artikel i The New York Times, at verden har ændret sig, og hvis internettet skal forblive den frie og 

åbne platform for alle i verden, bliver samfundet nødt til at stoppe op og kollektivt forholde sig til 

internettets fremtid. Dette kommer i kølvandet af hackeres forsøg på at påvirke politiske udfald og 

forstyrre folketingsvalg rundt omkring i verden. Ligeledes er der opstået et nyt og fremtrædende 

fænomen i form af ‘fake news’ på sociale medier. I 2018 kom Facebook for retten, da man blev op-

mærksom på, at Cambridge Analytica havde udnyttet personlige oplysninger fra op imod 87 milli-

oner Facebook brugere til at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016. Denne begivenhed, me-

ner Berners-Lee, fik verden til at åbne øjnene op for, at vi havde mistet kontrollen over vores data, 

og har givet teknologivirksomhederne frie tøjler til at styre internettets udvikling (The New York 

Times, 2019). 
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Denne rapport vil på baggrund af mødet med Techplomacy, Internet governance samt Berners-Lees 

påbud om, at vi skal være opmærksomme på internettets udvikling, undersøge og diskutere tekno-

logivirksomhedernes rolle som dominerende instanser inden for internettet og dets udvikling.  

 

Rapporten vil undersøge dette ud fra følgende to hypoteser: 

 

• Individuelle brugere er ikke klar over konsekvenserne af, at deres data bliver brugt af tekno-

logivirksomheder. 

• Teknologivirksomhederne er rigere på information om brugerne end verdens stater, hvilket 

giver dem en magtposition, der fremmer forestillingen om, at de har en egenhændig indfly-

delse på internettets udvikling. 

 

Disse hypoteser vil rapporten teste ved hjælp af følgende problemformulering:  

 

Hvordan har teknologivirksomhederne kunne etablere sig som en dominerende instans over for deres 

brugere og verdens stater i internettets udvikling, og hvordan kan medieringen af denne magtbalance 

demokratiseres?  

 

Rapporten vil give en løsning på problemformuleringen ved hjælp af følgende arbejdsspørgsmål: 

 

• Hvad ved de individuelle brugere om Facebooks brug af personlige data? 

• Hvordan definerer Zuboff teknologivirksomhedernes brug af overvågningskapitalisme? 

• Hvordan kan vi ud fra ANT skitsere og forstå relationerne mellem brugerne, teknologivirk-

somhederne og verdens stater? 

• Føler de individuelle brugere, at teknologivirksomheder, som Facebook, har mere magt og 

kontrol over deres personlige data end dem selv?  

• Hvilke relevante aktører er med til at mediere internettets udvikling?  

• Hvordan kan vi demokratisk løse teknologivirksomhedernes skjulte indsamling af brugernes 

personlige data? 
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3. Semesterbinding 

3.1 Subjektivitet, teknologi og samfund (STS) 

Studieordningen: 

“Projektet er forankret i dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund og skal herud-

over inddrage én anden af uddannelsens dimensioner. Projektrapporten skal beskrive hvor-

ledes de 2 dimensioner er inddraget i projektarbejdet. Dimensionen Subjektivitet, Teknologi 

og Samfund er forankret i en humanvidenskabelig tradition, og har fokus på relationer mel-

lem teknologier, mennesker, kulturer og samfund … Dimensionen omfatter de samfunds-

mæssige drivkræfter bag teknologiudvikling, herunder virksomheders og det offentliges 

rolle heri, samt forandringer i hverdagsliv som følge af teknologisk udvikling, herunder tek-

nologiers og teknologiske forandringsprocessers samspil med brugere, læreprocesser, plan-

lægning, ledelse og magtforhold. Som støtte til projektarbejdet fokuseres der som en del af 

vejledningen og som supplement til kurset i videnskabsteori på videnskabsteori i projektar-

bejdet.” (Roskilde Universitet: 2019). 

 

Vi vil ud fra semesterbindingen Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) undersøge Facebook-

brugeren som subjekt, Facebook som teknologi og magtbalancen mellem stater og teknologivirk-

somheder, som Facebook, i et samfundsmæssigt perspektiv på følgende måde. 

 

3.1.1 Facebook-brugeren som subjekt 

I denne opgave vil vi, gennem Shoshana Zuboffs litteratur og interviews, behandle subjektets ople-

velser af Facebooks håndtering af privat data. I den forbindelse har vi valgt at arbejde med den vi-

denskabsteoretiske tilgang; socialkonstruktivisme. Denne tilgang giver os mulighed for at arbejde 

med brugernes forståelse af virksomhedens behandlingsprocesser af brugernes personlige data. Un-

der socialkonstruktivistisk metode har vi valgt at arbejde med ANT (Aktør Netværks-Teori), som 

giver os mulighed for at undersøge forholdet mellem Facebook og deres brugere samt de netværk, 

hvori Facebook indgår. 
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3.1.2 Facebook som teknologi 

Semesterbindingen STS giver os mulighed for at se teknologien, som bindeleddet mellem samfund 

og subjekt, og vi vælger at arbejde med teknologien som en aktør under ANT. Derudover vil vi i 

vores sekundære semesterbinding, TSA, beskrive nærmere, hvordan vi arbejder med Facebook som 

teknologi. 

 

3.1.3 Teknologivirksomhed og stat  

De samfundsmæssige spændinger og magtforhold det kan skabe, at en teknologi, som Facebook, 

udvikler sig, kan gennem STS-semesterbindingen sættes i forhold til subjektet, og dermed skabe et 

grundlag for en diskussion af konsekvenserne af disse magtforhold for subjektet, teknologien og 

samfundet. 

 

3.2 Teknologiske systemer og artefakter (TSA) 

Studieordningen: 

• “Dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter er forankret i en teknisk videnskabelig 

tradition. Dimensionen trækker derfor især på teorier og begreber inden for teknisk viden-

skab, samt videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet hertil. Dimensionen har fokus på 

metoder som indgår i konstruktionen af teknologiske systemer og artefakter og som har be-

tydning for disses funktion, materialitet og livscyklus. Dimensionen omfatter teknologiske 

systemer og artefakters indre mekanismer og processer samt de effekter disse skaber.” (Ros-

kilde Universitet: 2019). 

 

Vi har valgt som sekundær dimension at arbejde med TSA (Teknologiske Systemer og Artefakter), 

da denne mere teknologisk fokuserede semesterbinding giver os mulighed for at forstå det tekno-

logiske aktørnetværk, som Facebook eksisterer i som teknologi. For at kunne forstå og arbejde med 

datahåndtering og internet governance, er det her TSA, i dette projekt, bruges til at kaste lys over 

de helt tekniske sammenhænge og begreber, der udgør, hvad vi kender som internettet. Hovedvæg-

ten ligger ikke på at analysere og arbejde med internettet som teknologi, men blot at supplere STS-
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dimensionen i at kunne forstå hovedaktørerne og principperne inden for internet governance, hvil-

ket bringer os videre til afgrænsningen for dette projekt. 

 

4. Afgrænsning 

Overvågningskapitalisme og internet governance er begge store omfattende studier med mange ak-

tører og forskellige praksisser, derfor har vi afgrænset projektet til de elementer, som vi har fundet 

relevant for at kunne besvare vores hypoteser og problemformulering.  

4.1 Teknologivirksomheder 

Zuboff beskriver, at overvågningskapitalismens praksisser er overført til næsten alle teknologivirk-

somheder, men hun benytter sig især af Google og Facebook som gentagne eksempler i hendes re-

degørelse af overvågningskapitalismen. Dette har betydet, at vi har afgrænset os til Facebook som 

den teknologivirksomhed, vi benytter i vores analyse og diskussion. Dette har vi gjort, fordi Face-

book har haft en afgørende rolle for innovationen af overvågningskapitalismens praksisser, hvilket 

yderligere også har gjort det til den succesfulde markedsføring, som Zuboff beskriver, det er i dag. 

Hun skriver, at overvågningskapitalismens strategier og metoder til at indsamle brugeres personlige 

data, er opfundet hos Google og innoveret af Facebook (Zuboff, 2019), hvilket også betyder, at disse 

virksomheder er relevante eksempler at benytte. Ligeledes er Facebook relevant at benytte, da vi vil 

inddrage brugerperspektivet på overvågningskapitalismens metoder og strategier for at indsamle 

brugernes personlige data. Google indsamler også brugernes personlige data, men som det også vil 

fremgå i rapportens diskussionsafsnit, så er Facebook sammenflettet med mange sociale praksisser 

og behov hos brugerne. Således vil en analyse og diskussion med et udgangspunkt i Facebook kunne 

indeholde interessante holdninger og perspektiver fra brugerne. 
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4.2 Det økonomiske 

Overvågningskapitalisme er en type markedsføring, som i sit endelig mål handler om, at teknologi-

virksomhederne skal tjene penge på indsamlingen af personlige data. På trods af dette, redegør vi 

ikke for de økonomiske aspekter eller specifikke markedsføringsstrategier som overvågningskapi-

talismen indeholder. Dette er grundet, at vi ikke vil danne et fokus på, hvad denne type markedsfø-

ring har betydet for økonomien i samfundet, men hellere, hvad den har betydet for individerne og 

magtbalancen mellem teknologivirksomheder og verdens stater. 

4.3 De indre mekanismer og processer 

For at vedligeholde et fokus på STS-fagets tre dimensioner; subjektivitet, teknologi og samfund, har 

vi yderligere valgt, ikke at analysere de teknologiske processer og algoritmer som indsamler bruger-

nes personlige data. En analyse af de indre mekanismer vil føre projektets balance af disse dimen-

sioner til et fokus på de tekniske aspekter frem for de sociologiske. Dette vil yderligere gøre det 

udfordrende at sammenkoble et brugerperspektiv med teknologien samt en diskussion af magtba-

lancen mellem staterne og teknologivirksomhederne. Derfor har vi afgrænset rapporten til en rede-

gørelse af de internetaktører, som vi vurderer relevante barede på Laura E. DeNardis teori og litte-

ratur om internet arkitektur og politiske magtimplikationer i teknologiske strukturer. 
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5. Metode 

5.1 Interview 

For at vi kunne blive klogere på Techplomacy og Internet Governance, benyttede vi os af ekspertin-

terview metoden, da vi interviewede James Maguire. Da vi skulle undersøge og teste vores hypotese 

om, at brugerne ikke er klar over konsekvenserne af teknologivirksomhedernes indsamling af per-

sonlige data, valgte vi at benytte kvalitative interviews som metode, for at få information om bru-

gernes viden og oplevelse af Facebooks dataindsamling.  

5.1.1 Ekspertinterview 

Et ekspertinterview vil typisk være et yderligere dybdegående interview i en specifik retning, grun-

det en eksperts specialiserede kendskab til et bestemt vidensområde (Brinkmann et al., 2015). In-

terviewet med professor James Maguire blev formet ud fra hans viden indenfor STS-faget, og speci-

fikt omkring Techplomacy og Internet Governance (Bilag A: 1). Definitionen af en ekspert afhænger 

af, hvilken type viden man søger, og hvilken data den interviewede ekspert kan formidle. De kom-

petencer og den viden, et ekspertinterview består af, kan være formidlede fakta såvel som eksper-

tens egne oplevelser og undersøgelser, da vi i et ekspertinterview betragter de givne svar som valid 

empiri (Brinkmann et al., 2015). Maguires kompetencer og baggrund som forsker indenfor STS-fa-

get gjorde, at vi gennem et ekspertinterview, havde mulighed for at betragte hans vurdering som 

valide data. De oplevelser og undersøgelser, som professor Maguire har udarbejdet, anvendte vi tid-

ligt i projektfasen til at skærpe vores fokus. Vi har derfor ikke benyttet denne form for interview 

som traditionelle data til analyse af et problem, men snarere som vejledning i, hvor vores fokus lå 

bedst placeret i forhold til emnet, overvågningskapitalisme.  

 

5.1.2 Kvalitativt interview - Semistruktureret interview 

I kvalitative interviews tager man udgangspunkt i interviewpersonens livsverden, som er den ver-

den, personen kender og møder i hverdagslivet, og man kan heraf opnå dybere viden omkring, hvor-

dan den opleves og erfares (Brinkmann et al., 2015). Det er interviewerens rolle at komme så tæt 

som muligt på interviewpersonens oplevelser, så man kan udlede et sammenhængende og teoretisk 
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funderet tredjepersons perspektiv på oplevelsen (Ibid, 2015). Kvalitative interviews kan således give 

en dybere viden omkring et individs erfaring og holdning indenfor et specifikt emne, hvilket vi har 

benyttet os af for at undersøge brugernes viden og holdninger til Facebooks måde at bruge data på 

som en del af deres markedsføring. Vi benytter semistruktureret interviews som interviewmetode, 

da denne metode tillader intervieweren at forme strukturen af interviewet baseret på sin research 

og teoretiske forståelse af emnet (Ibid, 2015). Det vil sige, at intervieweren kan påvirke interviewet 

med interviewspørgsmål eller en interviewguide, der får interviewpersonen til at forholde sig til et 

specifikt emne (Ibid, 2015). Dette har vi gjort ved at udføre interviewspørgsmål, der er baseret på to 

forskningsspørgsmål, der er lig vores første hypotese. Vores første hypotese lyder, at individuelle 

brugere ikke er klar over konsekvenserne af, at deres data bliver brugt. Ud fra denne hypotese har vi 

lavet to forskningsspørgsmål der derefter er oversat til vores interviewspørgsmål, der består af 

spørgsmål omkring brugernes viden, oplevelse, adfærd og kontrol over deres data på Facebook. Se 

forsknings- og interviewspørgsmål i bilag B. 

 

5.2 Videnskabsteori 

For at kunne diskutere rapportens informanter og teoretikeres forståelse af- og udviklingen af in-

ternettet, har vi fundet det relevant at benytte socialkonstruktivismen. Socialkonstruktivismen ar-

bejder ud fra en forståelse af, at vi mennesker, i forskellige sociale grupper, præger eller former 

virkeligheden og vores erkendelse af den. Derfor vil rapporten benytte socialkonstruktivismen til at 

forstå rapportens sociale gruppers syn og oplevelse af internettet, og hvordan dets udvikling skal 

forstås. I denne sammenhæng er rapportens sociale grupper vores informanter og teoretikere. 

 

5.2.1 Socialkonstruktivisme som videnskabsteoretisk retning 

Virkeligheden skal igennem socialkonstruktivismen forstås ved, at den er afhængig af menneskers 

opfattelse af den. Socialkonstruktivisme er en modsætning til realismen, der påstår, at virkelighe-

den udgør en objektiv forståelse, der sker uafhængigt af menneskets oplevelse af den. Virkeligheden 

er derfor ikke forudbestemt og uafhængig af mennesket, men opstår ved menneskelig erkendelse af 

den. 
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Socialkonstruktivisme kan benyttes til at påpege samfundsmæssige eller sociale fænomener og de-

res karakterer. Her menes, at socialkonstruktivisme kan klargøre eller tydeliggøre, hvad samfunds-

mæssige fænomener er, og hvorfor de er, som de er (Rasborg, 2009: 349). 

 

Socialkonstruktivismens epistemologi, erkendelsesteori, er således ifølge den danske filosof Finn 

Collins, “at videnskabelige teoriers indhold alene eller hovedsageligt er betinget af de sociale fak-

torer, der omgiver selve forskningsprocessen, snarere end af den virkelighed som er processens gen-

stand” (Rasborg, 2009: 352). Virkeligheden er ligeledes heller ikke genstanden i sig selv, men de 

sociale faktorer der skaber den. Så hvis virkeligheden opstår ved, at vi mennesker historisk oplever 

den, og gennem sociale processer skaber den, så er virkeligheden også foranderlig, da menneskets 

historiske forhold og sociale sammenhænge ændrer sig løbende. Dette skal forstås ved, at betyd-

ningen ved et fænomen kan være noget, på et givent tidspunkt, men noget andet på et andet tids-

punkt. Dermed er virkeligheden, ifølge socialkonstruktivismen, også fleksibel (Rasborg, 2009).  

  

Det er dog også vigtigt at forstå, hvad virkeligheden egentlig er ifølge socialkonstruktivismen. Col-

lins mener her, at socialkonstruktivismens ontologi, læren er om, hvad der eksisterer, er, at “... vir-

keligheden ikke er uafhængig, men konstitueret af den erkendelse der har den som genstand: 

Kendsgerninger opstår først, når mennesket kollektivt fastslår dem, eller opnår konsensus om dem, 

eller i det mindste indfører ord eller begrebsmæssige sondringer ved hjælp af hvilke disse kends-

gerninger kan udtrykke” (Rasborg, 2009: 352). Det vil sige, at ud fra en socialkonstruktivistisk tan-

kegang, så er rapportens genstand, overvågningskapitalisme, først blevet til virkelighed efter vi 

mennesker kollektivt fastslog begrebet overvågningskapitalisme og dens betydning. Her er det dog 

vigtigt at pointere, at som nævnt tidligere, så er vores forståelse af virkeligheden foranderlig og 

fleksibel, så vores syn på overvågningskapitalismen kan have ændret sig over tid og afhængig af 

hvilken person, der ytrer sig om det.  

 

5.2.3 Socialkonstruktivistiske teorier 

Igennem socialkonstruktivismen kan rapporten undersøge internettet i sig selv og dets udvikling 

ved at analysere internettet fra en bestemt vinkel eller tilgang, og dernæst undersøge bestemte so-

ciale grupper eller forhold, der har med internettet at gøre. Inden for socialkonstruktivismen findes 
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de to videnskabelig teorier Social Constructivism of Technology, SCOT, og Aktør Netværk-Teorien, 

ANT. Disse to socialkonstruktivistiske teorier er interessante, da de begge går ind for den samme 

epistemologiske tankegang, der siger, at virkeligheden bliver skabt på baggrund af sociale faktorer. 

Dog er SCOT og ANT uenige om, hvad det er, der skaber virkeligheden. 

 

5.2.4 Social Constructivism of Technology 

Ifølge SCOT, der er en teori, der arbejder med forståelsen og udviklingen af teknologier, bliver vores 

erkendelse af virkeligheden skabt på baggrund af, hvilket syn eller forståelse en bestemt social 

gruppe har haft på en bestemt teknologi. Det skal altså forstås ved, at erkendelsen af en bestemt 

teknologi kan defineres ud fra undersøgelser af, hvordan forskellige sociale grupper forholder sig til 

teknologien. Man kan altså ikke klargøre, hvad teknologien er, uden at undersøge den ud fra be-

stemte sociale gruppers syn og tolkning på teknologien. Dette medfører ligeledes, at SCOT følger 

den ontologiske tankegang om, at virkeligheden eller teknologierne er foranderlige eller fleksible 

alt efter, hvilken social gruppes syn på teknologien, der undersøges (Pinch, 2012: 21-22).  

 

5.3 Aktør Netværk-Teori 

I modsætning til SCOT mener ANT, at det ikke er de sociale gruppers syn og forståelse af teknolo-

gien, der udgør teknologiens erkendelse. Ifølge ANT bliver virkeligheden defineret gennem sociale 

netværk og forbindelser i verden. ANT mener, i modsætning til SCOT, at det er forbindelserne, der 

bliver skabt mellem os mennesker og virkeligheden eller teknologier, der udgør vores egentlig for-

ståelse og erkendelse af den. Her menes, at det er samspillet eller relationerne mellem forskellige 

aktører, der udgør den egentlig erkendelse og forståelse af, hvad virkeligheden er (Jensen et al., 

2007: 63-64). Også her er det vigtigt at pointere, at ANT følger den samme fleksible og foranderlige 

forståelse af virkeligheden. ANT undersøger forbindelserne mellem forskellige aktører, men aktø-

rernes forståelser af hinanden kan være forskellig alt efter, hvilken tilgang til virkeligheden, der 

undersøges (Ibid., 2007: 73-75). 

 

SCOT og ANT opererer begge inden for den samme socialkonstruktivistiske tankegang om, at vir-

keligheden forstås gennem menneskelige erkendelse af den. De to teorier har dog grundlæggende 
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to forskellige tankegange i forhold til, hvad der definerer vores forståelse af virkeligheden. Denne 

rapport vil senere i teoriafsnittet redegøre for ANT som teori, og vil til sidst i rapporten diskutere 

ANT ud fra rapportens analyse og teoretikere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruppenr: V1924809652 BP3 17. december 2019  

 - 17 - 

6. Teori 
Rapporten vil i diskussionen behandle internettets opbygning og blackboxes ud fra ANT, rapportens 

informanter og teoretikeres syn på internettet. I det følgende afsnit vil rapporten redegøre for Ak-

tør-Netværk Teori (ANT) og de elementer af ANT, som rapporten finder vigtig i forhold til at kunne 

forstå internettet ud fra rapportens informanter og teoretikere. Rapporten lægger vægt på ANTs 

brug af mikro-makroaktører, samt hvilke systemer, blackboxes, der skaber og holder forbindelserne 

mellem mikro- og makroaktørerne.  

 

6.1 Aktør-Netværk Teori 

Et kendt analyseværktøj inden for socialkonstruktivisme er Aktør-Netværk Teorien fra 1980-

90’erne af sociologerne Bruno Latour, John Law og Michel Callon. ANT er en sociologisk teori, der 

har til formål at skitsere forbindelserne mellem heterogene aktører i forskellige netværk. Disse ak-

tører er både dem, der skaber netværkene og de aktører, der skabes af netværkene (Jensen et al, 

2007). ANT er et sociologisk studie, der har til formål at studere heterogene, non-humane og hu-

mane aktører af alle former, der indbyrdes skaber alliancer og forbindelser, for at opnå resultater de 

kan slutte sig til og skabe fordel af. ANT kan give indblik i, hvorfor nogle aktører kan fremstå “stær-

kere” end andre i humane såvel som non-humane netværk i forskellige sammenhænge. I et ANT-

studie analyseres der ikke dualismer om verden, altså f.eks. kulturelle, religiøse eller samfundsmæs-

sige forskelle, men nærmere eksistensen af en række opdelinger i verden (Ibid., 2007). 

  

Denne rapport vil i analysen benytte ANT til at forstå internettet og dets aktører, og yderligere be-

nytte ANT som forståelsesramme for internettets styringsformer i form af, hvilke aktører der er 

makro-aktører, og hvilke der er mikro-aktører. ANT er en teori, der foreligger nogle begreber for, 

hvordan vi kan få viden vedrørende f.eks. samfundsstrukturer. Yderligere er rapporten opmærksom 

på kritikken af ANT, og benytter sig derfor også af nogle af post-ANTs tanker. I 1999 udgav John 

Law og John Hassard bogen “Actor Network Theory and After”, som blandt andet omhandler en 

række nye tanker om og revidering af den såkaldte “traditionelle” ANT, der kom til udtryk i post-

ANT. En af post-ANTs revideringer er forholdet til empiri. Ifølge ANT er der ingen aprioriske, er-

kendte eller uafhængigt af erfaring, grænser for, hvad empiri er. Post-ANT argumenterer her for, at 
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forskeren også yderligere fungerer som aktør, da forskeren er med til at definere, hvordan emnet 

skal gribes an, og hvilken mængde af empiri, der bruges til at beskrive de forskellige aktører. I post-

ANT antages forskeren ligeledes som en aktiv aktør, der bidrager med sine ressourcer, viden og valg 

i forskningsfeltet, men bliver ligeledes også mødt af andre aktørers erfaringer og viden. ANT er der-

for ikke en passiv teori, men en teori, som forskere kan lære fra sig og selv lære af (Ibid., 2007). 

Rapporten vægter denne tankegang, da det tydeliggør, at virkeligheden er foranderlig eller fleksibel, 

og at virkeligheden bliver fremskrevet på baggrund af, hvilken tilgang forskeren har til studiet/vir-

keligheden.  

 

6.1.2 Forståelsen af virkeligheden gennem ANT 

6.1.2.1 Mikro- og Makroaktører.  

Ifølge ANT bliver nogle aktører automatisk stærkere igennem netværksforbindelser. En af ANTs 

kernebegreber er translation. Translations begrebet stammer fra samfundsfilosoffen Thomas Hob-

bes. Hobbes kom med et bud på at løse samfundsproblemer af social karakter. Løsningen går ud på, 

at enhver mand, der ønsker fred, skal indgå i en pagt med alle andre, der mener det samme. Det vil 

sige, at de overgiver deres magt til en suveræn, der ligeledes ikke er mere eller mindre ansvarlig 

over nogle andre. ANT følger denne tankegang, og benytter begrebet translation, som den rolle eller 

markør en aktør kan påtage sig, når andre aktører overgiver deres ‘magt’ og ‘viden om, hvem de er’ 

til en anden aktør. Ifølge ANT udtrykker en translation altså den overgang, der sker mellem forskel-

lige aktører, når et netværk mellem disse opstår. Hvis en aktør opnår flere translationer mellem 

flere forskellige aktører, vil den suveræne aktør blive en stærkere spiller (Ibid., 2007: 77-79). De 

suveræne aktører beskrives ifølge ANT som makroaktører. Det er her vigtigt at huske, at makroak-

tørene ligeså meget er mikroaktører - de aktører, der i specifikke netværks overdrager noget til ma-

kroaktører - som de andre aktører, men, at de i nogle sammenhænge og i nogle netværk, er forbun-

det til flere aktører, og derfor bliver til makroaktører. Ingen aktører er altså større end andre, det 

sker kun gennem en række af translationer i en bestemt sammenhæng. En anden vigtig pointe er, 

at hvis samfundsordener undersøges kan materielle objekter også kategoriseres som aktører. Derfor 

kan en markoaktørs position i en samfundsorden for eksempel også komme til udtryk gennem byg-

ninger, institutioner og apparater. Disse forbindelser eller netværk som opstår mellem aktørerne, 



Gruppenr: V1924809652 BP3 17. december 2019  

 - 19 - 

bliver ifølge ANT usynliggjort i dagligdagen, og bliver til ANT begrebet blackbox (Jensen et al., 2007: 

79-82). 

Blackbox 

I ANT benyttes blackbox begrebet til at kategorisere de forbindelser eller ting, som aktører uforplig-

tende eller uden større tanke overgiver til en makroaktør. Grundlæggende er det vigtigste ved black-

box begrebet, at det indeholder et input fra en mikroaktører og et output fra en makroaktør. Et 

eksempel kunne være forholdet mellem teknologivirksomheder og deres brugere. Brugerne overgi-

ver deres data som input til teknologivirksomhederne, mens teknologivirksomhederne giver deres 

ydelser som output til brugerne. Det, der sker, imens er, at teknologivirksomhederne analyserer 

dataene og blackboxer processen bag databehandlingen, så brugerne kun oplever outputtet og ikke 

forstår teknologivirksomhedernes egentlige behandling af data. I forlængelse af dette skal handlin-

gen, at blackboxe, forstås ved, at makroaktøren usynliggør overdragelsesprocessen fra mikroaktø-

rens input.  

En blackbox relation er ikke et lukket system, men makroaktører vil altid agere ud fra, at forbindel-

sen og sammenhængen forbliver fast, og hvis forholdet forbliver og lykkes, vil makroaktøren kunne 

vokse sig større. Blackboxing udgør altså det forhold eller den overdragelse, der sker mellem de 

forskellige aktører, og så længe der ikke bliver stillet spørgsmålstegn eller tvivl ved overdragelsen, 

så forbliver positionerne fastlåst (Jensen et al., 2007: 82-83). 

 

6.2 Laura E. DeNardis 

For at kunne teste vores anden hypotese; “Teknologivirksomhederne er rigere på information om 

brugerne end verdens stater, hvilket giver dem en magtposition, der fremmer forestilling om, at de 

har en egenhændig indflydelse på internettets udvikling”, vil vi inddrage teori fra Laura E. DeNardis 

herunder og Shoshana Zuboff i de kommende afsnit, der begge arbejder teoretisk med internettets 

struktur og position i forhold til brugerne og verdensstaterne.  

 

De forskellige stakeholders, man taler om i debatten om internet governance, er først og fremmest 

den private person, de private virksomheder og regeringer. I denne tredelte magtstruktur finder vi 

Laura E. DeNardis, der er forsker i internet governance og -arkitektur. Hun er dekan på School of 
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Communication på American University i Washington, forsker for Yale Law School og har udgivet 

6 bøger og flere artikler omkring Internet Governance og arkitektur, samt hvilke politiske magtim-

plikationer disse kan have (DeNardis, 2019). Hun har baggrund i både den ingeniørfaglige verden 

og STS-faget, som hun kombinerer med formålet om at undersøge politiske magtimplikationer i 

teknologiske strukturer. Hun taler generelt om “Distributed Governance”, da man ikke kan se in-

ternettet som en teknologi, man umiddelbart kan kontrollere som en enkeltstående aktør, og derfor 

kan man heller ikke stille spørgsmålet “Hvem styrer internettet?” (IGF, 2014). Derimod er den for-

delte struktur, hvori måden internettet fungerer på vigtig at forstå, før vi kan se på, hvordan en 

eventuel magtfordeling udspiller sig.  

 

Først skelner vi mellem to overordnede styreformer indenfor internet governance. Dernæst ser vi 

på nogle af de forskellige aktører, som indgår i beslutningsprocesserne omkring internet gover-

nance.  

6.2.1 Multilateral og multistakeholder internet governance 

For at følge DeNardis i hendes optegning af, hvordan man overordnet set kan se på internet gover-

nance i forhold til beslutningsmagten mellem stater og teknologivirksomheder, defineres der to 

forskellige former for internet governance:  

 

• Multilateral: Når to eller flere stater indgår et suverænt samarbejde, med udøvende magt i 

forhold til politisk agenda.  

• Multistakeholder: Når to eller flere interessenter (kan være både NGO’er, private virksom-

heder, stater og brugergrupper m.fl.) i forhold til et emne, indgår et samarbejde, hvor ingen 

har suveræn magt over de andre 

(New America, 2014). 

 

Det er vigtigt at understrege, at ingen styringsform per definition er bedre end den anden, da de har 

forskellige fordele og ulemper. Dog ser Professor DeNardis, grundet hendes forskning, generelt på 

internettets flade struktur, hvor ingen aktør har mere magt end den anden, som at værende demo-

kratisk fremmende i forhold til den multilaterale struktur. Hendes forskning forbinder, hvordan po-

litisk magt kan udspille sig gennem internettets teknologiske arkitekturer som for eksempel måden, 
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hvorpå applikationer er programmeret, eller hvordan en brugerflade er sammensat. Dette udfolder 

hun i hendes bog ”The Global War For Internet Governance” (2015) i følgende 3 hovedpointer; 

 

“Arrangements of technical architecture are also arrangements of power.” (New America, 2014: 22:30). 

Denardis supplerer dette med at forklare, hvordan internettets protokoller og måden, hvorpå inter-

nettet helt teknisk er skruet sammen, hænger uløseligt sammen med en magtbalance, som kan have 

politiske og kulturelle effekter og spændinger. Det er endvidere en af de helt grundlæggende på-

stande indenfor al hendes research omkring internet governance, og lægger grundlaget for forstå-

elsen af vigtigheden af disse teknologiske strukturers opbygning.  

 

”Internet governance infrastructures are increasingly becoming proxies for content control and for 

broader political battles” (New America, 2014: 24:00). I 2011 lukkede den daværende egyptiske præ-

sident Hosni Mubarak internettet ned grundet, fra regeringens synspunkt, uønskede udtalelser og 

koordination fra befolkningen på internettet. Dette bruger DeNardis som eksempel på, hvordan in-

ternettets arkitektur kan skabe ”chokepoints”. Hun definerer internet chokepoints som steder i den 

teknologiske internetarkitektur, hvor det er muligt for enkelte interessenter at lukke ned for be-

stemte domæner eller hele kommunikationsmedier. Et eksempel, DeNardis bruger, er, at en rege-

ring vil kunne “lukke munden” på en befolkning, ved at fratage privatpersoner muligheden for at 

kunne tilgå internettet og dermed direkte redigere i borgernes ytringsfrihed (New America, 2014). 

 

“We have a privatization of internet governance … They [Governments] approach social media compa-

nies to remove defamatory material” (New America, 2014: 25:08). Måden, hvorpå stater og private 

virksomheder i dag regulerer internettet, er ved at kontakte f.eks. Facebook og bede dem om at 

fjerne bestemt indhold, eller blokerer udvalgte brugere grundet uønsket opførsel. Denne magtba-

lance, der ligger i at være i stand til at regulere så centraliseret indhold på internettet, ligger i tæt 

udvikling med f.eks. Facebooks privathedspolitik. Det er dermed, ifølge DeNardis, op til den private 

virksomhed at dømme om anmodningen fra en stat, borgere eller en retssal imødekommes eller ej 

(DeNardis, 2014: 213).  
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6.2.2 Internet Governance Forum  

6.2.2.1 En multistakeholder værktøjskasse 

I år 2003 nedsatte FN et multistakeholder udvalg, som skulle sikre, at man kunne følge med på den 

kommunikation, der foregår mellem alle internettets aktører med forskellige interesser i internet-

tets udvikling. Dette udvalg hedder Internet Governance Forum, men bliver ofte refereret til med 

forkortelsen, IGF. 

 

IGF blev nedsat for at facilitere et samarbejde mellem de aktører, som alle har et perspektiv på, 

hvordan udviklingen internettet udspiller sig. De har som forum udelukkende rådgivende magt i 

forhold til tiltag, som FN’s folkevalgte medlemmer beslutter. IGF må "identify emerging issues, 

bring them to the attention of the relevant bodies and the general public, and, where appropriate, 

make recommendations"(IGF Mandate, 2019), men har ikke i sig selv nogen lovgivende magt. Her-

under følger en opdeling af eksempler på de aktører, som har hver sin interesse, magt og perspektiv 

på, hvordan internettets udvikling skal forløbe. Under 5. aktørgruppe “Internationale organisatio-

ner” har vi IGF, hvori alle aktørerne i illustrationen er repræsenteret. 
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Egen figur 1. Kilde: IGF, 2019. 

Følgende afsnit beskriver et udvalg af de ovenstående aktører og begreber. Grunden til dette speci-

fikke valg er, at de følgende aktører repræsenterer forskellige relevante vinkler på internet gover-

nance i forhold til diskussionsafsnittet senere i opgaven.  

 

• ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

ICANN er en nonprofitorganisation, som arbejder med det mest grundlæggende ved inter-

nettet, nemlig de unikke koder, som computere identificerer og finder hinanden med. Helt 

basalt fungerer internettet, fordi du fra din computer henter indhold fra en anden computer 

et andet sted i verden, gennem forskellige systemer. ICANN koordinerer fundamentet for 

internettet, nemlig domænenavnene i det, der hedder DNS-systemet (Domain Name Sy-

stem). Her varetager de alle TDL-domænerne (Top-Level Domain), så Danmark f.eks. kan 

have .dk domænet til alle registrerede danske hjemmesider. 

• BEREC 

BEREC er et EU-tiltag, som er sat i verden for f.eks. at sikre, at lovgivningen omkring net 

neutrality overholdes. De sørger blandt andet for, at EU’s lovgivning omkring net neutrality 

bliver overholdt. “Committed to ensure independent, consistent, high-quality application 

of the European regulatory framework for electronic communications markets for the ben-

efit of Europe and its citizens.” (BEREC, 2019). 

Net neutrality 

“Net neutrality” betyder, at man har et internet, hvor alle former for data i udgangspunktet 

blive behandlet ens. Det sikrer, at de såkaldte “internet chokepoints” for bestemte interes-

senter, der måtte have interesse i at begrænse hastighed på nettet i bestemte områder, eller 

lukke for nogle former for kommunikation, ikke er lovlige i EU.  
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Visuel repræsentation af EU’s lovgivning om net neutrality. Kilde: BEREC, 2019. 

• OSI, FSF, Mozilla foundation, Wikimedia foundation og APC 

De to første forkortelser står for Open Software Initiative og Free Software Foundation, som 

er civile initiativer, der er funderet i kollektiv vidensdeling på internettet. OSI, FSF, Mozilla 

Foundation, Wikimedia Foundation og APC (Association for Progressive Communication) 

har alle med demokratisering af internettet at gøre. Det involverer både gratis internetad-

gang og online menneskerettigheder (IGF, 2019). 
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6.3 Shoshana Zuboff 

I de følgende afsnit vil rapporten redegøre for Shoshana Zuboffs teori om, hvordan forholdet mel-

lem brugere og teknologivirksomheder er struktureret, og hvordan denne struktur definerer nogle 

magtpositioner, der historisk har betydet, at teknologivirksomheder kan styre den fremtidige tek-

nologiske udvikling. 

 

6.3.1 Overvågningskapitalismen  

Shoshana Zuboff er professor ved Harvard business school, og forfatter til bogen “The Age of Sur-

veillance Capitalism”, eller som den er oversat til på dansk; “Overvågningskapitalismens tidsalder”. 

Zuboff adresserer i hendes bog, et ønske om at bryde med den forestilling, som teknologivirksom-

hederne har, at de er i deres fulde ret til at analysere og indsamle personlige data om deres brugere, 

for så at sælge dataene videre til tredjepartvirksomheder. Ligeledes løfter Zuboff sløret for, hvordan 

Facebook og andre teknologivirksomheder har kunnet føre denne strategi. Zuboff definerer denne 

strategi som overvågningskapitalisme. Hun uddyber begrebets betydning på følgende måde, ”en ny 

økonomisk verdensorden, hvor menneskets tilværelse betegnes som frit tilgængeligt råmateriale 

for hemmelige kommercielle metoder med henblik på indhentning, forudsigelse og salg” (Zuboff, 

2019: 7). Ifølge Zuboff har det været teknologivirksomhederne Facebook og Google, der har været 

pionererne for denne strategi (Channel 4 News, 2019).  

Zuboff mener yderligere, at vi, som almindelige borgere, er af den forestilling, at privat data er helt 

privat data, som vi selv bestemmer, hvad skal bruges til. Det vil altså sige, at vi borgere, er af den 

overbevisning, at hvis vi giver en lille del af vores personlige data til for eksempel Facebook, så får 

vi en ydelse igen. Det, som Zuboff mener er et problem er, at vi ikke er opmærksomme på, at virk-

somheder som Facebook og Google indsamler og analyserer så meget mere viden ud af den infor-

mation, vi giver dem via deres ydelser (Ibid., 2019).  
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6.3.2 The Five Factor Personality Test 

Selve den måde, hvorpå Facebook usynligt indkapsler viden omkring os, er ved hjælp af analysered-

skabet The Five Factor Personality Test. The Five Factor Personality Test analyserer det, som Zuboff 

kalder the predicted data og predictive signals, eller hvad rapporten oversætter til markeringssig-

naler. I et interview med den britiske tv-station Channel 4 News siger Zuboff, at markeringssigna-

lerne bliver skabt således:  

“you make plans on Facebook for your family and friends to have dinner this evening. They don’t 

care about what you write, they care about: do you use exclamation points, do you use bullet points 

when you make plans. Because those are the predictive signals.” (Channel 4 News, 2019, tidskode 

11:55-12:15).  

Markeringssignalerne er den form for information, som the five factor personality test benytter for 

at kunne danne en hemmelig persona om brugeren. Det vil altså sige, at testen analyserer, om man 

for eksempel i sin kalender skriver begivenheden i blandt andet punktform, eller skriver med præ-

cise tids- og stedsbeskrivelser. Disse markeringer er information, der kan beskrive, hvilken type 

person man er. Med dette menes, ifølge Zuboff, hvilken hverdag man har, hvilke holdninger man 

har, hvilke seksualitet man har osv. Al denne information danner en skjult persona om brugerne, 

som Facebook kan skabe, når vi benytter os af deres ydelser (ibid., 2019).  

6.3.2.1 Teknologivirksomhedernes magt 

Fordi Facebook indsamler så meget data om deres brugere, kan de samle dataene og anskue forud-

sigelser om, hvad specifikke sociale grupper gør og mener om ting osv. Denne forudsigelsesdata 

sælger Facebook til andre virksomheder, som bruger dataene til at lave målrettede reklamer. Ifølge 

Zuboff kommer 97% af Facebooks økonomiske indtjening gennem denne form for datasalg (ibid., 

2019). 

For den almindelige bruger betyder det, at vores privatliv på internettet ikke findes, men at vores 

færden på internettet konstant bliver overvåget af teknologivirksomhederne. Det, som vi brugere 

mener er privat data, indsamler Facebook, og omdanner til viden om sociale samfundsgrupper og 

beregninger omkring, hvordan vi brugere i fremtiden kommer til at handle (ibid, 2019). Det er i 

denne sammenhæng, at teknologivirksomhederne opnår en magtposition, da de ikke blot indsamler 
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data fra brugernes online aktiviteter, men således prøver at påvirke og forudsige deres brugeres 

adfærd til at kunne opnå højere indtægter. 

Denne udvikling har fordret en hierarkisk magtposition for teknologivirksomhederne. Zuboff me-

ner, at dataindsamlingen har skabt en relation mellem brugere og virksomheder, der kan defineres 

ved, at brugere ved utrolig lidt om teknologivirksomhederne, men teknologivirksomhederne er me-

get rig på viden omkring brugerne. Det er blandt andet også denne relation, som Zuboff ønsker at 

tilkendegive. I hendes bog beskriver hun ligeledes, at denne økonomiske kapacitet og store mængde 

af forudsigelsesdata om brugerne historisk set har ledt til en magtposition, der har givet aktører 

ensidigt mulighed for at styre og påvirke verdensudviklingen (ibid, 2019). Denne magtdefinition vil 

vi følge i resten rapporten.   

6.3.3 Overvågningskapitalismens succes 

Zuboff beskriver i sin bog 16 måder, hvorpå Facebook og andre teknologivirksomheder forsøger at 

sikre, at vi brugere ikke stiller spørgsmålstegn ved deres strategi, samt hvordan de binder brugere 

til at blive ved med at benytte deres ydelser. For at kunne belyse teknologivirksomhedernes magt-

position, som er i tråd med vores 2. hypotese “Teknologivirksomhederne er rigere på information 

om brugerne end verdens stater, hvilket giver dem en magtposition, der fremmer forestilling om, at 

de har en egenhændig indflydelse på internettets udvikling”, kan vi ved hjælp af de 16 punkter un-

dersøge årsagerne bag overvågningskapitalismen succes.  

6.3.3.1 Historisk kontekst 

Et af hendes punkter kalder hun ”Historisk kontekst”. Her giver hun indsigt i, hvad der banede vejen 

for overvågningskapitalismens fremmarch. “overvågningskapitalismen fik ly under den neoliberale 

tidsånd, hvor statslige reguleringer af erhvervslivet blev sidestillet med tyranni.” (Zuboff, 2019: p. 

401). I takt med at statens opmærksomhed blev ledt væk fra lovgivning om privatliv over mod kamp 

mod terror, kom det til at betyde, at overvågningskapitalismen fremvoksede uudfordret (Zuboff, 

2019). Dette betød, at de store teknologivirksomheder uforstyrret kunne indhylle os i deres verden, 

og gøre os afhængige af dem. 
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6.3.3.2 Afhængighed 

I punktet “Afhængighed” forklarer Zuboff, hvordan Facebook og Google har gjort os afhængige af 

deres tjenester. ”De gratis tjenester hos Google, Facebook og andre appellerede til et latent behov 

hos individer i den anden modernitet på udkig efter ressourcer til et tilfredsstillende liv i et stadig 

mere fjendtligt institutionelt miljø.” (Zuboff, 2019: 402). Dette er et af de vigtigste elementer i over-

vågningskapitalismen, da det beskriver, hvordan Facebook langsomt, men sikkert, har indrettet de-

res tjeneste på måde, så vi ikke kan lade være med at anvende den. Zuboff skriver opfølgende; ”De 

fleste mennesker finder det vanskeligt at løsrive sig fra disse redskaber, og mange tvivler på, om det 

overhoved er muligt“ (Ibid., 2019). 

6.3.3.3 Identifikation 

Under punktet “Identifikation” beskriver Zuboff, hvordan overvågningskapitalisterne, Facebook, 

Google m.fl., fremstiller sig selv som et ideal, som andre mennesker bør efterstræbe. Hun skriver, 

“overvågningskapitalisterne fremstiller sig på aggressiv vis som heltemodige iværksættere. Mange 

mennesker identificerer sig med dem og beundre overvågningskapitalisternes succes og popularitet 

og betragter dem som rollemodeller” (Zuboff, 2019: 403).  

Ud fra disse udvalgte punkter forsøger Zuboff at argumentere for, at det ikke er i orden, at teknolo-

givirksomhederne kan få lov til at operere uudfordret. Hun beskriver virksomhedernes metoder og 

strategier med ord som ‘illegitime’ eller ‘ulovlige’ for at indikere, at måden Facebook indsamler data 

fra deres brugere ikke foregår under ordentlige forhold (Zuboff, 2019: 404). 

Yderligere er en vigtig pointe fra Zuboff, at hvis vi skal løse denne problematik og få vores person-

lige rettigheder og kontrollen over vores personlige data tilbage, så bliver vi nødt til at have lovgi-

vende reguleringer om, hvilken data teknologivirksomhederne må indsamle og sælge videre, og 

hvorledes vi kan sikre en ligestilling omkring kendskabet til den personlige data mellem yder og 

forbruger (Channel 4 News, 2019). 
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7. Analyse 
Som nævnt tidligere i rapporten arbejder vi bl.a. ud fra den hypotese om at, internettets brugere 

ikke er bevidste om konsekvenserne af videregivelsen af deres data til teknologivirksomheder, heri 

dette eksempel, Facebook. Denne hypotese har rapporten valgt at undersøge ved hjælp af kvalita-

tive interviews. Som nævnt i rapportens metodeafsnit blev der stillet to forskningsspørgsmål, der 

dernæst blev oversat til følgende fire interviewspørgsmål. I de følgende afsnit vil rapporten gen-

nemgå resultaterne fra de fire interviewspørgsmål. Hvert interviewspørgsmål er blevet kategorise-

ret til følgende fire emner: brugernes kendskab til Facebooks brug af personlige data, brugernes 

oplevelser af Facebooks brug af personlige data, brugernes adfærd på Facebook, og hvorvidt bru-

gerne mente, at de selv, eller Facebook havde kontrollen over deres data. Senere i diskussionen vil 

rapporten diskutere, hvorvidt resultaterne fra rapportens kvalitative interviews kan bekræfte rap-

portens hypotese.  

7.1 Brugernes kendskab til Facebooks brug af person-
lige data 

Da vi spurgte ind til vores informanters kendskab til Facebooks brug af personlige data og informa-

tion, var alle vores informanter kendte med konceptet om, at Facebook indsamlede data for at sælge 

det til tredjepartshjemmesider, og at dataene blev brugt til målrettet reklamer på informanternes 

Facebookside. Der var yderligere bred enighed om, at data blev anvendt, men i hvilken grad, og 

hvilken data der blev brugt, var alle vores informanter ikke bevidste om. 

7.2 Brugernes oplevelser af Facebooks brug af per-
sonlige data  

Da vi spurgte ind til, om vores informanter havde oplevet konkrete hændelser, hvor Facebook havde 

benyttet deres personlige data eller færden på internettet, fremgik to eksempler blandt vores infor-

manter.  

 

Flere af vores informanter havde oplevet, at når de skulle købe ting online på forskellige hjemme-

sider, kom der efterfølgende specifikke reklamer om de produkter på deres Facebookside. En af vores 
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informanter havde f.eks. oplevet, at når hun købte tøj online på ASOS eller Top Shop, og efterføl-

gende loggede ind på Facebook, var der reklamer om det tøj, hun havde søgt på. To af vores infor-

manter havde yderligere oplevet, at efter de havde talt om et specifikt emne uden at være på Face-

book, var der senere kommet reklamer om det emne på deres Facebookside.  

 

Alle vores informanter havde til en vis grad oplevet at få specifikke reklamer på deres Facebookside 

om ting, de enten havde søgt efter på andre hjemmesider, eller om ting, de havde talt om uden at 

være på Facebook.   

 

Det er nødvendigt at nævne, at hvis vores informant ikke kendte meget til Facebooks brug af per-

sonlige data, og hvis informanten ikke havde oplevet eller kendte til konkrete eksempler, så oplyste 

vi informanten om, at Facebook tidligere har lavet humøranalyser, på baggrund af deres brugeres 

brug af ord, likes og adfærd på Facebook (Berlingske, 2014). Yderligere informerede vi også infor-

manten om, at Facebook indsamler skyggedata, der er alt den data om brugerne, som brugerne ikke 

selv aktivt giver til Facebook. Indsamlingen af skyggedata kan for eksempel ske ved, at man giver 

Facebook adgang til ens kontakter. Ved at gøre dette, giver man sit egent telefonnummer til Face-

book, men også sine venners telefonnumre. Dette sker også selvom, at vennerne ikke selv aktivt har 

givet deres telefonnumre til Facebook. Facebook får dermed telefonnumrene på deres brugere, og 

kalder denne type information for skyggedata (Danmarks Radio, 2018).  

 

7.3 Brugernes adfærd på Facebook 

Da vi spurgte om, hvorvidt vores informanter havde ændret adfærd på Facebook, efter at de havde 

oplevet, at Facebook benyttede deres data, var der ikke mange, der havde ændret specifik adfærd. 

To af vores informanter havde aktivt prøvet at være inde og fjerne likes og ændre i deres privatind-

stillinger, men de nævnte også i den forbindelse, at det var langt tid siden og indikerede, at de nok 

ikke opdaterede deres Facebook indstillinger konstant.  

 

Mange af vores informanter svarede også, at når nu de selv og så mange andre mennesker var på 

Facebook, hvorfor skulle deres personlige data så være relevant for Facebook.  
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Ud fra vores informanter blev det tydeligt, på baggrund af deres brug af Facebook, at de heller ikke 

havde ændret adfærd, da de sagde, at de ikke selv benyttede sig af de reklamer Facebook leverede, 

og at de ikke benyttede Facebook til så meget andet end kommunikation mellem deres arbejdsplads, 

venner og familie. Denne pointe blev yderligere kommenteret ved, at vores informanter mente, at 

det i dag var en nødvendighed at have en Facebook konto, hvis de skulle kunne kommunikere med 

arbejde eller venner. Deres færden på Facebook gik dermed hovedsageligt ud på kommunikation 

mellem arbejde, venner og familie, og dette var der mange af vores informanter, der ikke mente var 

interessant viden for Facebook. En enkelt af vores informanter mente dog, at det ideelle, på bag-

grund af Facebooks indsamling af privat data, vil være at forlade Facebook helt, og ikke give dem 

yderligere information, men ligeledes fandt informanten sin Facebookprofil nødvendig grundet de 

tidligere nævnte argumenter.  

 

Yderligere var der flere af vores informanter, der nævnte, at de på det seneste havde holdt op med 

at logge ind på andre hjemmesider med deres Facebook konto, da de ikke ønskede, at Facebook 

skulle få information baseret på deres færden uden for Facebook. To af informanter havde desuden 

valgt ikke at give deres telefonnummer og/eller deres adresser til Facebook, da de mente, at det var 

for private oplysninger.  

 

Det blev på baggrund af dette spørgsmål tydeligt, at vores informanter ikke drastisk havde ændret 

deres adfærd i kølvandet af Facebooks indsamling af personlige data. Vores informanter mente ikke, 

at deres information og færden på nettet var relevant for Facebook, da så mange andre mennesker 

også gjorde det samme som dem. Vores informanter var desuden opmærksomme på Facebooks 

handling, men fandt det stadig nødvendigt for dem at være på Facebook, da Facebook var inkorpo-

reret i deres kommunikation i deres almindelig hverdag. Dog var der nogle informanter, der havde 

prøvet at tage forbehold for Facebooks indsamling af privat data i form af, at de ikke vil give Face-

book deres adresse, telefonnummer eller ved, at de ikke ønskede at forbinde deres Facebookkonto 

med andre hjemmesider. 
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7.4 Brugernes følelse af kontrol 

Dette afsnit behandler spørgsmålet om, hvorvidt brugerne mente, at de selv eller Facebook havde 

kontrol over deres data, de havde videregivet til Facebook  

 
Da vi dernæst spurgte vores informanter, om hvorvidt de mente, at det var dem selv eller Facebook, 

der havde kontrollen over den data, de havde givet til Facebook og fremtidige data som Facebook 

kunne indsamle, var der bred enighed om, at det var Facebook, der havde kontrollen. Generelt vidste 

vores informanter heller ikke, som nævnt tidligere, hvilken data og hvor meget data Facebook havde 

om dem.  

 

Mange af vores informanter nævnte, at de havde prøvet at ændre i deres privatindstillinger på Fa-

cebook, men at de fandt det uoverskueligt og besværligt, og derfor heller ikke gad at bruge tid på at 

justere deres indstillinger. Denne holdning kom igen til kende ved, at mange af vores informanter 

fandt deres oplysninger irrelevante for Facebook, og da så mange andre gjorde det samme, hvorfor 

skulle det så gøre godt at ændre deres privatindstillinger.  

  

På baggrund af vores informanters adfærd på internettet og Facebook, nævnte mange også, at de 

på det seneste forsøgte at begrænse den mængde data, de giver til Facebook, og dermed forsøgte at 

overtage kontrollen. De nævnte dog også, at når det så kom til den data, som Facebook tidligere 

havde indsamlet, så var det Facebook, der havde kontrollen over dette. Flertallet af vores informan-

ter fandt Facebooks indsamling af private data et problem, men de følte ikke, at de kunne finde ud 

af, at få kontrollen tilbage igen. 

 

En af vores informanter nævnte, at han mente, at siden Facebook var blevet inkorporeret så meget 

i vores almindelig hverdag, og da Facebook havde fået en så global naturlig kommunikationsrolle i 

verdenssamfundet i dag, så burde Facebook gøres til en offentlig instans og ikke en privatejet virk-

somhed. Dette mente han ville hjælpe brugerne med at overtage kontrollen over deres data og in-

formation. Hele tanken om, hvad Facebook benytter brugernes data til, mente han også var for 

uoverskuelig og for skræmmende for mange mennesker, så derfor mente han, at Facebook brugerne 

fortsatte med at benytte Facebook, og derfor heller ikke turde tilkendegive den egentlige problema-

tik. Ligeledes nævnte han, at han ikke selv havde benyttet sig af den nye lovgivning, der gør det 
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muligt for brugerne at få adgang til alt viden om dem selv, som Facebook er i besiddelse af. Dette 

havde han ikke gjort endnu, da han ikke selv var sikker på, om han turde få alt den information, og 

om han derfor bare vil blive meget mere skræmt, end han var i forvejen.  

 

7.5 Delkonklusion  

Ud fra rapportens interview kan det konkluderes, at alle vores informanter var opmærksomme på, 

at Facebook indsamlede personlige data, som de videresælger til tredjepartshjemmesider for der-

næst at kunne lave målrettede reklamer til brugerne. Ligeledes havde alle vores informanter ople-

vet, at de havde fået tilsendt specifikke reklamer om noget, de enten havde søgt efter på en anden 

hjemmeside eller havde talt om i andre sammenhænge. Mange af vores informanter havde ikke æn-

dret adfærd efter disse oplevelser, da mange stadig mente, at så længe de ikke benyttede sig af re-

klamerne og så længe, der var så mange andre Facebook brugere i verden, så var deres informationer 

og færden på Facebook irrelevant for Facebook. Dog var der nogle informanter, der var begyndt at 

begrænse Facebooks adgang til deres personlige data. Dette var både på informanternes egne pro-

filer, men det skete også via andre hjemmesider. Til sidst kan det konkluderes, at mange af vores 

informanter har prøvet at tage kontrollen over deres data tilbage, men at de synes, at indstillingerne 

er for uoverskuelige og besværlige. På den anden side var flere af vores informanter blevet opmærk-

somme på, hvor meget data, de ønsker, at Facebook skal have kontrol over, og er derfor begyndt at 

handle anderledes på internettet.  
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8. Diskussion  
I det følgende afsnit vil rapporten diskutere, hvorvidt analysen kan bekræfte hypotesen om, at in-

dividuelle brugere ikke er klar over konsekvenserne af, og hvordan deres data bliver brugt af tekno-

logivirksomheder. 

8.1 Informanternes viden og holdninger om indsam-
ling af personlige data 

Ud fra vores interviewresultater i analysen er det blevet tydeligt, at alle vores informanter havde en 

fælles forståelse for, at teknologivirksomheder som Facebook sælger brugernes data videre til tred-

jepartsvirksomheder, der derefter bruger denne data til at kunne sende målrettet reklamer tilbage 

til brugerne.  

 

Størstedelen af vores informanter udtrykte et ubehag ved tanken om, at Facebook benytter sig af 

deres data, men på trods af dette har de alligevel ikke foretaget store ændringer i deres adfærd på 

Facebook. Det var der således flere årsager til ifølge vores informanter. 

 

De gav udtryk for, at de var afhængige af Facebook, da Facebook gav dem en ydelse som notifikati-

oner omkring begivenheder, og at Facebook fungerer som en kommunikationsplatform, hvor de kan 

holde kontakt med arbejde, venner og familie. Med det belæg brugte de ikke Facebook som et socialt 

medie til at ytre sig selv, men snarer som en kommunikationsplatform og en personlig kalender, 

hvoraf de målrettede reklamer ikke var årsagen til deres bekymringer, da de alligevel ikke benyttede 

sig af reklamerne.  

 

Zuboff skriver i sin bog, at på baggrund af 48 undersøgelser foretaget fra 2008 til 2017 om brugeres 

holdninger til privatliv og data, så er det blevet bevist, at langt over størstedelen af Facebooks bru-

gere ønsker muligheden for en bedre kontrol over deres data (Zuboff, 2019). På trods af disse un-

dersøgelser, som viser en generel negativ holdning fra brugernes synspunkt, til måden deres data 

bliver indsamlet og brugt, så har teknologivirksomheder som Facebook og Google opnået en enorm 

succes, som næsten kun er blevet større med årene. Som nævnt tidligere beskriver Zuboff flere år-

sager til, hvordan overvågningskapitalisme har opnået denne succes. 
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8.1.2 Afhængighed 

Zuboff beskriver, hvordan samfundet er blevet afhængig af Facebooks og Googles gratis ydelser, 

fordi de er blevet forbundet med alle former for sociale aktiviteter og opfylder mange menneskelige 

behov effektivt (Zuboff, 2019). Det er resulteret i, at personlige nødvendigheder som sociale inter-

aktioner, arbejde, uddannelse, adgang til produkter og ydelser m.m., er samlet på disse platforme, 

hvoraf mange mennesker har svært ved at melde sig ud af det. Dette stemmer overens med den 

tendens, som vores informanter også besidder, da de beskrev, hvordan de var afhængige af Face-

books funktioner til påmindelser og kommunikation. 

 

En enkelt informant udtalte, at måden mennesker bruger Facebook og den funktion Facebook har i 

samfundet, gør, at Facebook burde være statsligt reguleret (Bilag 8), hvilket er en interessant hold-

ning, der relaterer til diskussionen om internet governance. Informantens udtalelse minder om 

Zuboffs beskrivelser af Facebooks funktion i samfundet, hvilket understreger hendes pointe, at der 

er opstået en afhængighed af Facebooks ydelser, da de er forbundet til så mange menneskelige be-

hov. Da vi spurgte informanten, om han havde overvejet at melde sig ud af Facebook, sagde han, at 

han havde gjort det for nogle år siden, men han meldte sig ind igen, fordi kommunikationen på hans 

arbejde foregik på Facebook. Han brugte dette eksempel til at understrege sin pointe; at der var 

opstået nogle sociale dynamikker i samfundet igennem Facebooks levetid, der gør, at man hele tiden 

bliver hevet tilbage igen. Dette understreger Zuboffs tidligere pointe med, at mennesker har svært 

ved at modstå eller kæmpe imod Facebooks ydelser. 

8.1.3 Inklusion 

Endnu en årsag til, at det er svært for mennesker at modstå Facebooks ydelser, der er interessant at 

diskutere, er følelsen af at være inkluderet i det sociale netværk (Zuboff, 2019).  

 

Mennesker er instinktivt flokdyr. Vi har et behov for samvær og sociale interaktioner, hvilket gør 

Facebooks tilbud om et stort og gratis socialt netværk meget tiltalende. Zuboff skriver, at mange 

mennesker føler, at hvis de ikke er på Facebook, så eksisterer de ikke, hvilket er en interessant ud-

talelse, som en enkelt af vores informanter også udtalte. Informanten beskrev holdningen i sam-

menhæng med, at vi bruger Facebook så meget til at kommunikere, at man ikke eksisterer, hvis ikke 

man er på Facebook, fordi man ikke deltager i denne kommunikation. Her kan man sige, at 
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informanten indikerer, at det sociale netværk er så stort, at man bliver nødt til at være med, for 

ellers er man en af de få, som ikke kan deltage i den kommunikation, der foregår. 

 

Den samme informant mente, at det sociale netværk på Facebook er så stort, at det er en medvir-

kende årsag til, hvorfor brugere ikke tænker over den personlig data, som de giver til Facebook. 

Informanten udtalte, “Jeg tror, at den underbevidste tanke om, at vi er 5 eller måske 6 millioner 

mennesker i Danmark og på verdensplan, 7-8 milliarder... der er så mange mennesker, så hvorfor 

skulle de lige bruge min data. Det er ligesom den tanke som hele tiden modarbejder ideen om, at 

man skal slette Facebook totalt.” (Bilag J: 3). Zuboff beskriver det samme i hendes bog. Hun skriver, 

at alt den energi og succes, der cirkulerer rundt i teknologivirksomheder som Facebook og Google, 

gør, at det er svært og ensomt, hvis man stiller sig uden for eller imod disse magter (Zuboff, 2019). 

 

To af vores informanter kom med eksemplet, at de følte sig aflyttet, da de havde oplevet, at der 

opstod målrettede reklamer, som var relevante for deres samtaleemne uden, at de havde søgt om 

det på nettet. Hvorvidt, Facebook aflytter brugernes samtaler, var et kontroversielt emne i 2017 da 

den amerikanske tech-podcast vært, PJ Vogt, efterlyste historier om brugeres oplevelser af at være 

aflyttet af Facebook. Herefter svarer Rob Goldman, Chef for annoncer hos Facebook, PJ Vogt over 

Twitter, at Facebook ikke har - og aldrig vil - bruge ens mikrofon til reklamer (Egedal, 2017). Infor-

manternes oplevelser af at føle sig aflyttet er derfor ikke nødvendigvis sande, men kan være påvirket 

af rygter, som Facebook stadig benægter. Det faktum, at rygterne stadig holdes i live, kan diskuteres 

at være et tegn på, at brugerne ikke har en klar forståelse af, hvordan Facebook opsamler data om-

kring dem. 

 

Informanterne havde en forståelse af, at konsekvensen ved, at de brugte Facebook var, at de ville 

modtage målrettede reklamer, men de tænkte ikke yderligere over konsekvenserne af dette. De be-

skrev en bekymring for hele markedsføringen; at ‘opsamle’ og videresælge data, men kom ikke læn-

gere end denne bekymring. Dette er ikke nødvendigvis overraskende, da Zuboff i sin bog skriver, at 

jo mere viden en person har omkring data og ‘internet-privatlivs praksisser’, desto mere sandsynlig 

er personen for at bekymre sig yderligere om disse elementer (Zuboff, 2019). En fælles tendens hos 

informanterne var, at de udtrykte et ønske om at vide mere om Facebooks brug af data, og de er-

kendte ikke at have en dyb forståelse for, hvor meget data Facebook indsamler. Informanternes vi-

den og indsigt i overførslen af deres personlige data til Facebook kan derfor medvirke til, at de ikke 
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er klar over de yderligere konsekvenser af, hvordan teknologivirksomheder, som Facebook, bruger 

deres data.  

 

8.2 Blackboxing 

Denne dataindsamling, som både vores informanter er bevidste om, og som Zuboff redegør for i sin 

teori, er ligeledes også, hvad ANT vil kalde for blackboxes. De overdragelser eller indkapsling af 

data, som sker mellem brugerne og teknologivirksomhederne, er det, der er med til at fordrer til 

teknologivirksomhedernes magt og styringspositioner. Hvis man ser aktør-forholdet fra brugernes 

synspunkt, så vil man betegne brugerne som en mikro aktør og Facebook som en makro aktør. I 

dette aktør-forhold overdrager brugerne deres personlige data til Facebook for dermed at få adgang 

til deres ydelser, hvoraf relationen mellem Facebook og brugernes betingelser kan betegnes som en 

blackbox. 

 

Som nævnt i redegørelsen af ANT, er en blackboxrelation ikke et lukket system, men så længe der 

ikke bliver stillet tvivl ved selve overdragelsen mellem mikro aktør og makro aktør, så forbliver ak-

tørernes positioner uændret. Derfor kan man argumentere for, at fordi brugerne ikke besidder en 

dybere viden omkring denne blackbox, den personlige data de videregiver til Facebook, så finder 

brugerne ingen årsag til at tvivle på overdragelsen af blackboxen. Man kan yderligere sige, at infor-

manterne i vores interviews udtrykker en bekymring for deres personlige data, som de giver til Fa-

cebook, men de handlede ikke på denne bekymring, hvilket gør, at blackboxen ikke bliver åbnet og 

konfronteret, og Facebook beholder derfor fortsat sin magtposition. 

 

Det er i denne sammenhæng interessant at forholde sig til, hvad en af vores informanter nævnte 

om at benytte en af Facebooks nye funktioner. Facebook tilbyder som noget nyt, at deres brugere 

kan få adgang til alt den viden, som Facebook har omkring deres brugere. Hvis vores informant 

benytter sig af denne mulighed, er det her, ifølge ANT, at mikro-/makrorelationen mellem brugerne 

og Facebook vil blive påvirket, da han netop vælger at åbne blackboxen. Det interessante forhold er 

i denne sammenhæng, hvorvidt vi tør åbne blackboxen og konfrontere sandheden, om al den viden 

Facebook har indsamlet, og dermed tør tage stilling til, om denne forbindelse skal fortsætte med at 

fungere, som den gør. Informanten udtalte selv, “Jeg ved, at man kan spørge efter alt det data 
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Facebook har om mig, men det har jeg ikke fået gjort. Det burde man måske… men det er også 

skræmmende, hvad nu hvis de kommer med 10.000 sider og siger, vi ved alt dette om dig.” (Bilag 8: 

3). Her udtrykker informanten tydeligt, at han er bevidst om, at Facebook sandsynligvis har meget 

information omkring ham, og at denne tanke skræmmer ham. Hans ‘frygt’ for at åbne blackboxen 

og konfrontere mængden af informationer er ligeledes medvirkende til, hvorfor han ikke har benyt-

tet sig af funktionen endnu.  

  

Det er heraf sandsynligt at formode, at Zuboff igennem sin bog og forskning åbner en lille del af 

blackboxen om overdragelsen af personlige data fra bruger til teknologivirksomhed, og hun gør der-

med samfundet bevidst om, at teknologivirksomheder som Google og Facebook, prøver at skjule 

blackboxen, fordi det styrker dem økonomisk. 

 

8.3 Zuboffs perspektiv  

Zuboff har i modsætning til vores informanter en dybere viden omkring teknologivirksomhedernes 

metoder og behandling af data, hvilket gør, at hun også i en højere grad bekymrer sig om problemet 

om teknologivirksomhedernes dataindsamling end vores informanter. Man kan således argumen-

tere for, at hun har skrevet sin bog om overvågningskapitalisme i et forsøg på at videregive infor-

mation omkring konsekvenserne af denne overvågningsstrategi til samfundet, så resten af verden 

også forstår hendes bekymringer. Zuboff mener, at overvågningskapitalismen skaber konsekvenser 

for det enkelte menneske, da overvågningskapitalismens udvikling reducerer mennesker til res-

sourcer og data (Zuboff, 2019).  

 

Teknologivirksomheder som Facebook og Google opererer efter secrecy-by-design, hvor de skjuler 

deres intentioner og metoder til at inddrage data, hvilket gør det udfordrende for både brugere samt 

stater og regeringer, at forstå processen bag hele operationen (Zuboff, 2019). Denne mangel på for-

ståelse af processerne hos Facebook, i sammenhæng med den mængde information som Facebook 

indsamler af deres brugere, udgør, at Facebook får en dominerende magtposition i samfundet. Det 

vil sige, at denne magtposition indeholder et forhold, hvor brugerne har en begrænset viden om 

Facebook og processen bag deres operationer, samtidigt med, at Facebook ved meget om brugerne, 

fordi processen er skjult og svær at forstå. Zuboff ønsker at bryde dette forhold, så brugerne har en 
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bedre forståelse af, at deres personlige data, ikke bliver betragtet som personlige af teknologivirk-

somhederne. I hendes bog skriver hun følgende:  

 

“The corporation asserted its rights to bypass our awareness, to take our experience and transform 

it into data, to claim ownership of and decisions over the uses of those data, to produce strategies 

and tactics that keep us ignorant of its practices, and to insist on the conditions of lawlessness 

required for these operations.” (Zuboff, 2019: 337)  

 

Hun beskriver, at Facebook og Google har dannet et ejerskab over deres brugeres adfærd og færden 

på internettet, hvilket tager beslutningsmagten fra brugerne og giver det til virksomhederne. Denne 

praksis, hvor virksomhederne går uden om brugernes bevidsthed og skaber strategier, som holder 

deres processer og behandlinger af brugernes personlige data hemmelige eller komplicerede, er det, 

som Zuboff referer til som secrecy-by-design. På baggrund af dette, mener Zuboff, at man bør sikre 

en ligestilling af kendskabet til disse processer mellem yder og bruger, ellers forbliver der en magt-

position hos Facebook, som kan have konsekvenser for demokratiet og samfundets demokratiske 

ret til at få en stemme med i denne udvikling (Channel 4 News, 2019). 

 

Ud fra dette, kan man sige, at, fordi Facebook har fulgt denne secrecy-by-design, så har de været i 

stand til at gøre blackboxen; den information brugerne giver til Facebook, så kompliceret, at hver-

ken brugerne eller regeringen ved, hvad der egentlig sker. Dette gør, at brugerne og regeringen hel-

ler ikke har en velfunderet viden omkring konsekvenserne af overvågningskapitalismens praksisser. 

 

Zuboff besidder en dybere viden om alle overvågningskapitalismens praksisser såsom skyggedata 

og secrecy-by-design, hvilket teknologivirksomheder benytter som strategi til at gøre processen bag 

indsamlingen af data kompliceret eller skjult. Hun bruger denne viden til at danne en sammenhæng 

med konsekvenserne af disse praksisser.  

Ifølge Zuboff er konsekvensen, at samfundet mister sin demokratiske ret til at få en stemme med i 

denne teknologiske udvikling, og danser efter musikken af disse teknologivirksomheder, som holder 

os fanget i deres kæder grundet deres sammenflettede funktion med kommunikation, sociale inter-

aktioner og andre behov, hvilket gør os afhængige af deres ydelser (Zuboff, 2019). 
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8.4 Stater i forhold til teknologivirksomheder  

8.4.1 Mikro/Makro-aktører 

Vi bliver ved med at stabilisere mikro/makro-forholdene mellem brugerne og Facebook, ved at sige 

ja til det som gør, vi kan bruge det produkt, Facebook tilbyder os, hvilket man kan argumentere for 

bibeholder de nuværende magtstrukturer. Så længe den blackbox, brugerne kender til, som inde-

holder, hvordan Facebook behandler og sælger data, ikke bliver åbnet, så forbliver den altså ifølge 

ANT uudfordret. Det er mikro-/makroaktørrelationen, som beskrives af Shoshana Zuboff. Hun me-

ner ud fra diskussionen i de foregående afsnit, at løsningen ligger i en demokratisk diskussion. Det 

er Professor Laura DeNardis enig i, men hun tilføjer yderligere, at vi er nødt til at se på de teknolo-

giske strukturer og, i samarbejde med de mange andre aktører i internet governance, dyrke denne 

demokratiske relation i multistakeholder fora (Denardis, 2014). 

 

8.4.2 Hvordan kontrollere man teknologivirksomheder? 

Alle de teknologiske byggesten til at kontrollere store som små virksomheders dataindsamling på 

internettet findes, og er på plads. Det er dog, set i sammenhæng med, hvor svært det er at kontrol-

lere en platform som Facebook, ikke så simpelt ifølge DeNardis. På samme tid med at Facebook 

opsamler store mængder data på os alle, får de også muligheden for rent teknisk at mediere indhold 

jf. nogle regler, de selv sætter op for kommunikation på deres egen platform (DeNardis, 2014).  

 

Et andet problem med at kontrollere teknologivirksomheder er, at de mange andre aktører i internet 

governance også har hver sin interesse, som måske ikke er kompatibel med andre aktører på områ-

det. Alt imens denne lovgivning er under udvikling, får Facebook mere og mere magt, fordi accele-

rationen inden for dataindsamlingen også sker i kapløb med andre aktører, og bliver mere og mere 

teknisk kompliceret og stadigt mindre transparent for brugeren. 

 

Hvis vi skal rette blikke mod nogle af de aktører, som fra statslig side kommer med deres bud på, 

hvordan man kan styre teknologivirksomhederne, kan man starte “oppefra” ved at se på Internet 

Governance Forum, som er nedsat af FN, der med sine 193 medlemslande må siges at være den mest 

overordnede lovgivende magt, der findes.  
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8.4.3 IGF 

Internet Governance Forum placerer sig i dag som den bredeste multilaterale instans, der inviterer 

aktører fra alle niveauer af internettet indenfor til fælles demokratisk debat. Ifølge DeNardis, som 

også selv har deltaget flere gange i debatter ved IGF, er denne platform for internet governance et 

godt fundament, men kan ikke udgøre hele løsningen på problemerne og ulighederne mellem de 

forskellige aktører i verden, heriblandt stat og teknologivirksomhed (DeNardis, 2014). IGF holder 

årlige møder, hvor der bliver diskuteret aktuelle emner, som vedrører alle aktører. Hvis nogle aktø-

rer, har en bestemt interesse eller holdning kan den deles og diskuteres her, hvor den i sidste ende 

kan blive en del af IGFs samlede rådgivende rapport til FN, som endeligt kan formulere lovgivning 

eller andre tiltag.  

 

Man kan dog argumentere for, at FN som instans har så mange aktører, både i IGF, men også i antal 

medlemslande, at konkrete ændringer, som f.eks. at gøre det sværere for teknologivirksomhederne 

at blackboxe brugerdata, virker urealistisk, da det kræver, at rigtig mange medlemmer skal blive 

enige. Meget af debatten om internet governance har dog også mulighed for at få større folkelig 

opmærksomhed og interesse, da IGF-møderne er offentligt tilgængelige. Dermed vil disse emner i 

åbent forum kunne nå brugerniveau den direkte vej, såfremt brugerne opsøger denne viden, i stedet 

for nødvendigvis at skulle igennem FN og lovgivning.  

Lovgivning på verdensplan er en omstændig proces. Hvis man ser på, hvad den Europæiske Union 

har gjort, er der allerede her forskel på, hvor meget lovgivning der er på området.  

8.4.4 BEREC 

BEREC er en instans, hvor forskellige eksperter er ansat i et råd af EU, med formålet at kontrollere, 

at EU’s lovgivning for internettrafik og styring bliver overholdt. BEREC er det tætteste vi kommer 

på en global kontrol for, hvordan data skal håndteres og distribueres, men BEREC er ikke i sig selv 

ansvarlige for indholdsmediering. Det vil sige, at den lovgivning som EU vedtager (selvom de har 

denne kontrollerende instans, som har ekspertise og teknisk mulighed for at undersøge data-

strømme og -opsamling), har BEREC mulighed for at håndhæve, for eksempel med GDPR, men al-

ligevel har Facebook i følge vores analyse tilsyneladende frit spil mht. blackboxing og brugerforvir-

ring. 
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Vi har altså, ligesom DeNardis forklarer, byggestenene til at lave meningsfuld lovgivning på områ-

det (DeNardis, 2014), men vi har alligevel ikke lovgivning der gør, at brugeren føler sig i kontrol over 

deres egen data på Facebook. Det kan der være mange grunde til, men faktum er, at hverken individ 

eller stat har overblikket over præcist, hvorhen udviklingen i teknologivirksomhedernes interne 

markedsstrategier går. Det, som vi igennem Zuboff og vores analyse er kommet frem til, kan gøre 

brugerne utrygge.  

 

I hele dette spil, og som det næste lovgivende niveau, har Danmarks regering valgt i 2017 at dedikere 

en del af udenrigsministeriet samt en decideret Tech-diplomat, Casper Klynge, for at kunne følge 

udviklingen blandt verdens private teknologivirksomheder så tæt som muligt (Udenrigsministeriet 

i Danmark, 2019). 

 

8.4.5 Techplomacy 

Techplomacy er, som rapporten startede med at behandle i procesafsnittet, Danmarks svar på den 

ubalance iblandt internetaktørerne, som vi bearbejder indenfor rammerne af internet governance. 

Techplomacy vil måske, ifølge DeNardis, trække i den forkerte retning i forhold til magtbalancen og 

fremme multilateral internet governance. I forlængelse af det kan man sige, at Techplomacys rolle 

fra Danmarks perspektiv er at informere den danske stat om, hvad der bevæger sig på internettet, 

kommunikere med teknologivirksomheder og forsøge at markere sig i debatten om internet gover-

nance med formålet; at “fremme danske interesser” (Udenrigsministeriet i Danmark, 2019). Hvilket 

ligeledes understøtter nogle af DeNardis pointer. Hvis Danmark kun er interesseret i at kommuni-

kere med teknologivirksomheder, for at skabe bedre mulighed for en større beslutningsmagt til dem 

selv, er Techplomacy et skridt i den forkerte retning. Ser man dette fra dansk synspunkt, har vi en 

folkevalgt regering, der med demokratiske værdier er forpligtede til at handle i folkets interesse, 

hvilket sikrer brugerens perspektiv som implicit aktør i staten, i det danske tilfælde. Dette under-

streger pointen omkring, at aktøropdelingen mellem stat og folk indenfor internet governance er 

meget afhængigt af, hvordan man i forskellige kulturer har forskelligt syn på regeringsmagten. Det 

er hele denne problemstilling, der kun bliver mere kompleks, jo mere man åbner op for aktørdefi-

nition og intention. 

 



Gruppenr: V1924809652 BP3 17. december 2019  

 - 43 - 

9. Konklusion 

På baggrund af rapportens interviews samt diskussion af informanternes udtalelser, kan vi bekræfte 

vores første hypotese om, at individuelle brugere ikke er klar over konsekvenserne af, hvordan deres 

personlige data bliver brugt af teknologivirksomheder. Forholdet er således da blackboxen mellem 

teknologivirksomhederne og brugerne opstår i indkapslingen såvel som usynliggørelsen af denne 

data. 

Yderligere kan vi konkludere, at teknologivirksomhederne har kunnet etablere sig selv som makro-

aktører overfor deres brugere og verdens stater ved hjælp af overvågningskapitalismens metoder og 

strategier. Dette bekræfter vores 2. hypotese om, at teknologivirksomhederne er rigere på informa-

tion om brugerne end verdens stater, hvilket giver dem en magtposition, der fremmer forestillingen 

om, at de har en egenhændig indflydelse på internettets udvikling. 

Informanterne var ubevidste om følgerne af deres godkendelse af Facebooks behandling af data, 

hvilket stabiliserer Facebooks magtposition. Zuboff bekræfter, at brugernes afhængighed har kon-

krete årsager, hvilket gør det svært for dem at bryde med Facebooks ydelser. Problemstillingen er 

dermed svær at løse på individniveau, og derfor bør løsningen være en balancering af teknologi-

virksomhedernes overvågningskapitalisme gennem en demokratisk proces i form af en multistake-

holder instans med lovgivende magt. 
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10. Perspektivering 

10.1 Kinas indblanding i teknologivirksomhederne 

I Kina har regeringen stor indflydelse på, hvordan teknologivirksomhederne skal styre deres virk-

somhed, og staten har ligeledes stor indsigt i, hvilken data teknologivirksomhederne har indkapslet. 

Interessant er det at tænke, at vi i vesten kan være af den overbevisning, at vi er bedre end den 

kinesiske befolkning, da vi ikke lader os blive kontrolleret og domineret lige så meget af staten som 

i Kina. Dette tænker vi på trods af, at vi, som meget tyder på, alligevel ikke har forholdt eller tænkt 

over, at vi som brugere lader os blive ført rundt i manegen af private teknologivirksomheder som 

Facebook og Google, der opererer efter enevældige interesser. 

Disse enevældige interesser kan man både se fra statsligt perspektiv, men også gennem et privat 

perspektiv. 

 

10.2 Overvågningsteknologi i hænderne på en privat 
aktør 

Facebook er en etableret og magtfuld aktør på internettet i kraft af deres omstændige dataindsam-

ling og blackboxing af processen, som denne opgave har behandlet. Gennem programmering kan 

man skabe uforståelige sammenhænge fra brugerens synspunkt, som giver magt til teknologivirk-

somheden samtidig med, at den er meget svær at regulere, bl.a. grundet de mange fordele platfor-

men tilbyder til brugeren. Dog, er der mange aktører i internet governance i dag, som er med til, i 

en vis grad, at regulere og lovgive på området i et forsøg på at skabe magtbalance. Der er endvidere 

mulighed for, gennem en global demokratisk proces, teknologisk at regulere aktører på internettet, 

som det er i dag. Men hvad vil der ske med vores privatliv som brugere, hvis alle disse aktørers magt, 

som internettet er bygget op omkring, placeres hos et enkelt privatvirksomhed i en ny form for 

internet? 
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10.2 Starlink - Finmasket satellitinternet overalt på Jor-
den.  

Det amerikanske private rumagentur, SpaceX, er den nyeste aktør i udviklingen af internettet. De 

har en plan om at opsende en konstellation på i alt 12000 satellitter, som skal providere hurtig in-

ternetadgang til alle i verden (Starlink, 2019). Når det nye satellitbaserede internet kaldet “Starlink” 

er på plads, vil man til enhver tid have over 100 af SpaceX’s satellitter på himlen, ligegyldigt hvor 

på Jorden man befinder sig. Der er altså tale om et helt nyt internetsystem, som går udenom alle 

andre eksisterende led mellem brugeren, hjemmesiden, eller tjenesten du vil benytte. Starlink er 

ejet og drevet af SpaceX, som er ejet af Elon Musk, CEO for flere store amerikanske firmaer, dog 

mest kendt for Tesla Motors (Starlink, 2019). På den ene side kan man argumentere for, at et globalt 

system, som gik udenom styrende interesser og direkte ud til brugeren, ville kunne fremme kampen 

for net neutrality på verdensbasis. På den anden side sidder der nu en privat virksomhed med nøg-

lerne til, hvad Elon Musk selv beskriver som et verdensomspændende nervesystem, der teknisk set 

kan holde øje med alt på jorden. Dette indikerer en kurs for internettets udvikling, hvor fokus på 

internet governance bliver vigtigere end nogensinde (Starlink, 2019). 
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