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Abstract  
This  paper  examines  how  technology  experienced  individuals  feel  about  the  collection  of             

personal  data.  Within  this  paper,  we  research  this  through  theories,  semi-structured  interviews             

and  knowledge.  These  methods  are  used  in  an  attempt  to  figure  out  how  critical  our  two                 

target  groups  are  when  it  comes  to  collection  of  data,  data  policy  and  the  use  of  Facebook.                  

Furthermore  we  use  existing  theories,  especially  Shoshana  Zuboff  and  knowledge  from            

datatilsynet  to  shed  a  light  on  the  collection  of  data,  and  how  individuals  should  feel  about                 

this.  We  chose  to  see  the  collection  of  data  as  a  phenomenon,  which  made  it  more                 

understandable   in   relation   to   how   the   individual   feels   about   the   topic.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  



 

Indholdsfortegnelse  
 

Abstract 2  

Indholdsfortegnelse 3  

1.   Indledning 4  
1.1   Motivation 5  
1.2   Problemfelt 6  
1.3   Problemformulering 7  

1.4   Underspørgsmål 7  

2.   Afgrænsning 7  
2.1   Definition   af   målgruppe 8  
2.2   Semesterbinding 8  

3.   Teori 9  
3.1   Surveillance   Capitalism 9  
3.2   Surveillance   Capitalism   som   forretningsmodel 12  

4.   Metode 13  
4.1   Tilgang 13  

4.2   Vores   videnskabsteoretiske   tilgang 13  
4.3   Fænomenologi 14  
4.4   Kvalitativ   metode 14  

4.5   Dataindsamling 15  
4.6   Semistruktureret   interview 16  

4.7   Analyse 17  
4.8   Grounded   Theory 17  

5.   “The   Great   Data   Race”   af   Datatilsynet   i   Norge 17  
5.1   Indsamling   af   data 18  
5.2   Beacons 19  
5.3   Log-in   solutions 19  
5.4   Opbygning   af   profiler 19  
5.5   Indholdet   af   profilerne 20  
5.6   Hvad   er   en   profil   værd? 21  
5.7   Udfordringer   vedrørende   privatliv 22  
5.8   Samtykke 22  

6.   Analyse 23  
6.1   Datapolitik 23  
6.2   Privatliv 25  

  

3  



 

7.   Diskussion 28  
7.1   Kendskab   til   data 28  
7.2   Hvis   ikke   ‘push-back’,   hvad   så? 29  

8.   Begrænsninger 31  
8.1   Kildekritik 31  
8.2   Metodeevaluering 32  

9.   Konklusion 33  

10.   Litteraturliste 34  
10.1   Bøger 34  
10.2   Online   artikler 34  

 

1.   Indledning  
I  takt  med  at  computeren  har  været  i  hastig  udvikling  de  seneste  årtier,  har  samfundet  ændret                 

sig  derefter.  Denne  udvikling  har  bl.a.  været  en  af  de  drivende  faktorer,  der  har  gjort                

surveillance  capitalism  muligt.  Denne  nye  form  for  kapitalisme  er  blevet  grundigt  undersøgt,             

og  yderligere  begrundet  af  Zuboff  i  hendes  bog  “Overvågningskapitalismens  Tidsalder”,  samt            

flere   artikler.   

Dette  har  medført,  at  en  bred  del  af  virksomhederne  på  markederne  i  dag  driver  forretninger                

ved  at  købe  og  sælge  brugerdata.  Denne  nye  form  for  forretning,  har  medført  mange               

skandaler  omhandlende  misbrug  af  brugerdata  i  de  seneste  årtier.  Disse  skandaler,  samt  andre              

faktorer  resulterede  i  2018  i  GDPR-loven.  Siden  vedtagelsen  af  GDPR-loven  har  der  været  et               

enormt  fokus  på,  hvordan  virksomheder  håndterer  brugerdata.  Dette  fokus  på           

virksomhedernes  håndtering  af  brugerdata  blev  i  2019  cementeret,  da  Shoshana  Zuboff  udgav             

bogen  “Overvågningskapitalismens  Tidsalder”.  Dette  nye  fokus,  har  været  en  af  de  drivende             

faktorer  bag  denne  opgave.  Zuboff  argumenterer  for  at  vi  befinder  os  i  midten  af  en  ny  æra  og                   

hvis  der  ikke  bliver  sat  en  stopper  for  IT-giganterne  bag  surveillance  capitalism,  vil  det  få                

store  konsekvenser  verden  over  (Zuboff,  2015;75).  Zuboff  har  fokuseret  meget  på  de             

samfundsmæssige  effekter  af  surveillance  capitalism.  Til  at  belyse  nogle  af  de  mange             

tekniske  detaljer  bag  surveillance  capitalism  inddrages  Datatilsynets  rapport  “The  Great  Data            

Race”   fra   2015.  
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Opgavens  struktur  er  udformet  som  følger:  Først  undersøges  det,  på  baggrund  af  Zuboffs              

arbejde,  hvad  man  kan  gøre,  for  at  undgå  de  konsekvenser,  som  surveillance  capitalism  fører               

med  sig.  Derefter  undersøges  det  hvad  forholdene  er,  for  at  Zuboffs  forslag  kan  blive  en                

realitet.  Dette  undersøges  bl.a.  gennem  interviews  med  IT-kyndige  personer.  Mange  brugere            

af  sociale  medier  og  internettet  generelt,  mener  at  de  i  bred  omfang  har  kendskab  til,  hvilke                 

data,  der  bliver  indsamlet  om  dem.  Det  viser  sig  dog,  at  deres  kendskab  ikke  er  så                 

omfattende,  som  mange  af  dem  går  og  tror.  Opgavens  empiriske  fund  vil  derfor  blive  holdt  op                 

imod  Zuboffs  undersøgelser  og  Datatilsynets  rapport,  for  at  undersøge,  hvordan  det  enkelte             

individ  forholder  sig  til  nogle  af  de  betragtninger,  Zuboff  har  gjort  i  sit  arbejde.  Endvidere                

skal  opgaven  bunde  ud  i  et  samlet  billede  på  om  omstillingen  Zuboff  advokerer  for,  er  tæt  på                  

at  kunne  blive  realiseret  eller  om  brugerne  ikke  er  parat  til  en  sådan  omstilling.  Dette  vil  blive                  

diskuteret   op   imod   nogle   af   Zuboffs   andre   pointer   om   surveillance   capitalism.  

1.1   Motivation  

Facebook  er  en  webside  eller  en  app,  som  de  fleste  i  dag  kender  til.  Når  man  opretter  en  profil                    

på  Facebook,  så  giver  man  det  sociale  medie  sin  accept  til  at  benytte  sine  oplysninger.  Mange                 

mennesker  er  ikke  klar  over  hvor  stor  en  mængde  data,  det  sociale  medie  har  om  deres                 

brugere.  Derudover  er  de  fleste  ikke  klar  over,  hvordan  hele  systemet  bag  indsamlingen  af               

data  er  opbygget.  Dette  er  yderligere  blevet  bekræftet  i  de  senere  år,  hvor  flere  stor  skandaler                 

indenfor  indsamling  af  brugerdata  er  fundet  sted.  Analysevirksomheden  Cambridge  Analytica           

udnyttede  svagheder  i  Facebooks  sikkerhedssystem  til  at  tage  data  fra  ca.  87  millioner              

brugere  uden  deres  samtykke.  Facebook  havde  gennem  en  applikation  der  hed            

“thisisyourdigitallife”  samlet  informationer,  hvor  270.000  brugere  havde  taget  en          

personligheds  quiz.  Disse  informationer  blev  brugt  til  at  lave  en  psykologisk  profil  på  de               

pågældende  Facebookbrugere.  Personerne  som  havde  taget  quizzen  havde  givet  tilladelse  til,            

at   videregive   data   om   samtlige   af   deres   venner   (jyllandsposten.dk,   2019)  

 

Dette  var  blandt  andet  med  til  at  resultere  i  GDPR-loven.  GDPR  står  for  General  Data                

Protection  Regulation,  og  loven  er  til  for  at  beskytte  individers  data  fra  at  blive  misbrugt  af                 

virksomheder.  Der  stilles  en  masse  krav  til  virksomheder,  og  det  omhandler  blandt  andet,  at               

de  skal  kunne  dokumentere  at  personoplysninger  bliver  behandlet  efter  reglerne  (GDPR.dk,            
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2019).  Udover  Cambridge  Analytica  skandalen  findes  der  andre  tilfælde,  hvor  data  ender             

offentligt  tilgængeligt.  Hvor  Cambridge  Analytica  skandalen  var  et  konkret  eksempel  på            

misbrug  af  personlige  data,  er  RUC-skandalen  derimod  et  eksempel  på  et  datalæk.  Pointen              

med   de   to   eksempler   er,   at   der   er   en   betydelig   forskel   på   misbrug   af   data   og   læk   af   data.   

 

I  året  2018  hvor  det  kom  frem  at  Roskilde  Universitet  havde  lækket  over  1.000  studerendes                

CPR-numre,  e-mail-adresser  og  navne.  CPR-numrene  havde  ligget  frit  tilgængeligt  på           

internettet  i  flere  år.  I  værste  fald  kunne  informationerne  blive  misbrugt  til  at  foretage               

handlinger  på  vegne  af  de  implicerede  studerende  (Kjeldtoft,  2018,  politiken.dk).           

Ovenstående  er  blot  få  eksempler  på  de  mange  varianter  af  data-skandaler  der  er  kommet               

frem  i  de  senere  år.  Kompleksiteten  og  omfanget  af  Cambridge  Analytica  og  Facebook              

skandalen  har  gjort  det  ekstra  interessant,  da  det  var  et  vendepunkt  inden  for  branchen               

dataindsamling.  I  denne  opgave  er  det  industrien  bag  dataindsamling  der  undersøges,  og  ikke              

læk   af   data.   

 

1.2   Problemfelt  

I  forlængelse  af  vores  motivation,  er  vores  interesse  baseret  på,  at  vi  selv  er  aktive  bruger  på                  

det  sociale  medie  Facebook.  Vi  har  valgt  at  fokusere  på  Facebook,  grundet  de  opståede               

problematikker  der  tidligere  har  været,  og  som  stadig  er  igangværende.  I  dag  er  brugerdata  en                

ny  form  for  handelsvare,  som  virksomheder  tjener  store  mængder  penge  på.  Særligt  Facebook              

har  været  en  stor  aktør  på  markedet  for  brugerdata,  hvilket  virkelig  blev  gjort  klart,  da                

Cambridge  Analytica  skandalen  kom  frem.  En  af  problemerne  ved  den  massive  indsamling  af              

brugerdata  er  måden  det  bliver  gjort  på,  samt  hvad  dataene  bliver  anvendt  til.  Det,  at                

brugerdata  bliver  indsamlet  og  solgt  som  en  handelsvare  på  ‘hemmelige’  auktioner  uden             

brugerne  får  det  at  vide,  er  en  problematik.  Som  tidligere  nævnt  er  det  især  også  selve                 

arkitekturen  bag  markedet  for  brugerdata  som  er  med  til  at  skabe  problemet.  Indsamlingen  af               

data  er  designet  således,  at  det  holdes  skjult  for  brugerne.  Brugerne  får  kun  et  glimt  af  toppen                  

af  isbjerget,  hvor  alle  mekanismerne  bag  selve  indsamlingen  derimod  er  holdt  skjult.  Dette              

påvirker  mange  forskellige  aspekter  af  samfundet.  Magtforholdet  blandt  borgerne  og           

IT-giganterne  bliver  skubbet,  hvilket  er  med  til  at  underminere  demokratiet  (Zuboff,            

2015;86).   
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På   verdensplan   er   Facebook   det   største   sociale   medie   med   ca.   2,1   mia.   brugere.   Yderligere  

ejer   Facebook   Inc.   tre   ud   af   de   fire   mest   benyttede   sociale   medier:   Whatsapp,   Messenger   og  

Instagram   (Rasmussen   2018,   finans.dk).   

Der  er  dagligt  200  millioner  brugere  der  aktivt  bruger  Facebook  hver  eneste  dag.  På               

Facebook  er  brugernes  informationer  sat  på  “public  by  default”,  hvilket  betyder  at  til  at  starte                

med,  så  er  ens  informationer  tilgængelige  for  alle.  Måden  hvorpå  vi  belyser             

problemstillingen,  er  bl.a.  gennem  semistrukturerede  interviews.  De  semistrukturerede         

interviews  er  af  to  forskellige  aldersgrupper,  men  begge  med  IT-relevant  baggrund.  Vi  er              

derfor  utrolige  nysgerrige  på  om  vores  to  interview-grupper  kommer  til  at  se  opgavens              

problemstilling  som  en  problematik,  eller  om  de  er  ligeglade  med  Facebooks  brug  af  deres               

personlige  data.  Hvis  de  ikke  er  ligeglade,  så  ønsker  vi  at  finde  ud  af  hvordan  de  forholder  sig                   

til   det,   samt   hvad   det   evt.   har   betydet   for   deres   adfærd   på   Facebook.   

1.3   Problemformulering  

Hvordan  forholder  IT-kyndige  personer  sig  til  Facebooks  indsamling  og  brug  af  personlige             

data?   

1.4   Underspørgsmål   

● Hvad   er   mediet   Facebook   og   hvordan   indsamler   de   informationer   om   individer?  

● Hvad   er   surveillance   capitalism?   

● Hvordan   påvirker   surveillance   capitalism   nutidens   samfund?   

● Viser   individer   modstand   mod   IT-giganter?   

2.   Afgrænsning  
Denne  opgave  er  begrænset  til:  hvordan  individer  forholder  sig  til,  at  virksomheder  som              

Facebook  indsamler  deres  data.  Derudover  bliver  der  set  på,  hvordan  virksomhederne            

håndterer  denne  data.  Grundet  problemstillingens  omfang  og  kompleksitet,  har  vi  set  os             

nødsaget  til  at  fokusere  på  en  specifik  del  af  problemet.  Dette  har  for  opgaven  betydet,  at  vi                  

har  fravalgt  at  fokusere  på  de  tekniske  aspekter,  og  mekanismer  bag  selve  indsamlingen  af               

brugerdata.  Der  bliver  stadig  skrevet  om  indsamlingen  af  data,  men  det  er  ikke  fokus  for  hele                 

opgaven.  Fokus  ligger  derimod  på  det  menneskelige  aspekt  af  problemstillingen.  Vi  er             
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interesseret  i,  at  undersøge  hvordan  mennesker  med  IT  erfaring  forholder  sig  til  indsamlingen              

af  data.  Derudover  ønsker  vi  at  finde  ud  af  om  de  forholder  sig  kritisk  til  problematikken.                 

Afgrænsningen   i   opgaven   bunder   både   i   interesse,   men   også   semesterbindingen.   

 

2.1   Definition   af   målgruppe  

I  denne  opgave  har  vi  valgt  at  definere  vores  målgrupper  som  “unge  studerende”  på  en                

IT-relevant  uddannelse,  og  en  “ældre”  målgruppe  med  IT-relaterede  jobs.  Årsagen  til  at  vi  har               

valgt  folk  med  IT  baggrunde  er,  at  vi  har  en  forestilling  om  at  de  er  bevidste  omkring                  

problemstillingen.  Vi  ønsker  at  have  to  målgrupper,  da  vi  ønsker  svar  fra  to  forskellige               

aldersgrupper.  Dette  ønsker  vi  fordi,  vi  har  en  forestilling  om  at  den  “ældre”  målgruppe  er                

mere  kritisk  i  forhold  til  den  digitalisering,  der  sker  i  samfundet  i  dag.  Vores  unge  målgruppe                 

er  defineret  som  unge  studerende  i  alderen  20-23  år.  Vores  ældre  målgruppe  er  defineret  som                

voksne  i  alderen  40-50  år.  Årsagen  til  at  vi  har  valgt  to  målgrupper  med  IT-kendskab  er  fordi,                  

vi  har  en  forestilling  om  at  alder  har  en  betydning.  Vi  forventer  at  folk  der  arbejder  inden  for                   

IT-branchen  forholder  sig  mere  kritisk,  end  unge  der  er  mere  tilbøjelige  til  bare  at  acceptere                

uden  at  læse.  Med  henblik  på  vores  to  valgte  målgrupper,  så  ønsker  vi  at  se  på,  hvilke                  

paralleller  der  kan  drages  mellem  målgrupperne.  Til  slut  skal  det  bunde  ud  i  en  analyse  hvor                 

empirien   kan   sammenlignes   og   diskuteres.   

2.2   Semesterbinding  

Den  første  dimension  vi  benytter  os  af  er  “Subjektivitet,  Teknologi  og  Samfund”.  Vi              

bestræber  at  granske  om  hvorvidt  unge  brugere  af  Facebook  er  klar  over,  hvor  deres               

personlige  data  ender,  når  de  anvender  mediet.  Facebook  fylder  en  del  i  de  fleste  personers                

hverdag.  En  af  de  resultater  vi  ønsker  at  opnår  med  dette  projekt,  er  at  komme  frem  til  hvor                   

stort  et  kendskab  vores  “målgrupper”  egentlig  har  til  Facebook  og  det  sociale  medies              

indsamling   af   data.   

 

I  dette  afsnit  redegør  vi  for  hvordan  vi  opfylder  semesterbindingen  “Teknologiske  Systemer             

og  Artefakter”.  Vi  opfylder  denne  dimension  ved  at  forklare  hvordan  virksomheder  som             

Facebook  indsamler  data  om  deres  brugere.  Der  bliver  fokuseret  på  det  teknologiske  system              
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bag  indsamlingen  af  data.  Derudover  bliver  arkitekturen  bag  dataindustrien  belyst  samt  nogle             

af   effekterne   det   har   ført   med   sig.   

3.   Teori  

Denne  opgaves  teoretiske  fundament  tager  udgangspunkt  i  Shoshana  Zuboffs  artikel  “ Big            

Other:  Surveillance  Capitalism  and  the  Prospects  of  an  Information  Civilization ”.  Opgaven            

arbejder  ud  fra  den  præmis  at  Zuboff  har  ret  i  mange  af  hendes  påstande  om,  hvad                 

surveillance  capitalisms  udvikling  har  betydet  for  individet  og  samfundet.  Denne  udvikling            

beskriver  Zuboff  som  overgangen  til  et  informationssamfund.  Zuboff  argumenterer  for  at            

denne  udvikling  er  med  til  at  ændre  samfundsstrukturer  og  magtforskelle.  Derfor  opfordrer             

hun  til  to  ting  der  skal  bremse  denne  udvikling,  lovgivning  og  at  individer  organiserer  sig  og                 

siger  fra  overfor  IT-virksomhederne  (Zuboff,  2015;83).  Opgavens  fokus  vil  primært  være  på,             

at  finde  ud  af  hvad  individers  holdning  til  en  sådan  organisering  er.  Opgaven  vil  undersøge                

hvordan   individer   forholder   sig   til   indsamlingen   og   brugen   af   deres   data.   

3.1   Surveillance   Capitalism  

Dette  afsnit  vil  redegøre  for  begrebet  ’surveillance  capitalism’  samt  begrebets  rolle  i  nutidens              

samfund.  Afsnittet  tager  udgangspunkt  i  Zuboffs  artikel  “Big  other:  surveillance  capitalism            

and   the   prospects   of   an   information   civilization,   2015”.  

Data  er  i  dag  et  vigtigt  nøgleord  for  mange  virksomheder.  En  af  grundene  til  det  er,  at  man  i                    

dag  kan  opnå  utrolige  mængder  viden  gennem  brugerdata.  Indenfor  de  seneste  par  årtier  har               

IT-teknologien  udviklet  sig  med  lysets  hastighed.  IT-teknologien  har  endda  udviklet  sig  i             

sådan  en  fart  at  lovgivningen  på  området  ikke  har  kunnet  følge  med  (Zuboff,  2015;  83).  Dette                 

giver  et  billede  af  hvilken  fart  IT-teknologien  har  udviklet  sig  med.  Med  IT-teknologien  er               

nye  muligheder  opstået.  En  af  de  nye  muligheder  er  indsamlingen  af  personlige  data.  Det  er                

et  forholdsvis  nyt  fænomen,  og  grundet  den  teknologiske  udviklings  fart  har  der  manglet  en               

klar  forståelse  af  hvad  det  egentlig  indebar.  I  2018  skete  Facebook-Cambridge  Analytica             

skandalen,  og  dette  var  et  vendepunkt  for  verdens  forståelse  af  hvad  indsamling  af  personlige               

data   betød.   Skandalen   resulterede   bl.a.   i   GDPR-loven   som   trådte   i   kraft   i   2018   også.  
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” Facebook  allowed  a  third-party  developer  to  engineer  an  application  for  the  sole  purpose               

of  gathering  data.  And  the  developer  was  able  to  exploit  a  loophole  to  gather  information  on                 

not  only  people  who  used  the  app  but  all  their  friends  —  without  them  knowing ”  (The                 

Facebook   and   Cambridge   Analytica   scandal,   explained   with   a   simple   diagram,   2018)  

Når  situationer  som  den  i  ovenstående  citat  kan  lade  sig  gøre,  betyder  det  at  folks  tillid  til  at                   

Facebook  skal  håndtere  deres  data  falder.  Dette  gjorde  også  at  ikke  kun  myndigheder  og               

specialister,  men  også  almindelige  borgere,  fik  øjnene  op  for,  hvor  omfattende  indsamlingen             

af  data  var  og  hvad  det  havde  af  betydning  for  dem  selv  og  samfundet  (The  Facebook  and                  

Cambridge  Analytica  scandal,  explained  with  a  simple  diagram,  2018).  Denne  dataficering  af             

mennesker  er  noget  af  det  Zuboff  kritiserer  i  artiklen.  En  af  grundene  til  at  hun  mener  det  er                   

vigtigt  at  sætte  fokus  på  lige  netop  dette  emne  er,  at  stort  set  alle  mennesker  er  berørt  af  det.                    

Størstedelen  af  befolkningen  benytter  i  dagligdagen  teknologi  der  kan  indsamle  deres  data             

uden  at  de  tænker  over  det.  Det,  samt  det  faktum  at  det  er  en  stor  IT-gigant  som  Facebook                   

eller  Google  der  får  adgang  til  alle  deres  brugeres  data  gør,  at  der  opstår  et  mismatch  i                  

magtforholdet.  Der  sker  et  mismatch  i  magtforholdet,  da  en  lille  gruppe,  eksempelvis             

Facebook,  ved  alt  om  deres  brugere  og  brugerne  næsten  intet  ved  om  Facebook  (Zuboff,               

2015;83).  Det  er  dette  mismatch  samt  det  manglende  samtykke  fra  brugeren  som  Zuboff  siger               

er   med   til   at   underminere   demokratiet.  

” The  extractive  processes  that  make  big  data  possible  typically  occur  in  the  absence  of                

dialogue  or  consent,  despite  the  fact  that  they  signal  both  facts  and  subjectivities  of               

individual   lives”    (Zuboff,   2015;79).  

Brugerne  af  Facebook  bliver  forvandlet  til  data  og  disse  data  bliver  solgt  og  købt  bag                

”lukkede  døre”  uden  brugeren  egentlig  ved  at  det  sker.  Det  er  lige  præcis  dette  som  Zuboff                 

argumenterer  for  er  en  ny  form  for  kapitalisme,  nemlig  ”overvågningskapitalisme”.  Disse            

store  IT-giganter  som  Google  og  Facebook  overvåger  brugernes  adfærd  og  ageren  på             

internettet.  De  indsamler  data  og  sælger  dem  videre  til  andre  virksomheder,  heriblandt             

reklamebureauer,  uden  brugeren  er  klar  over  det.  Dette  forklarer  desuden  også  hvorfor             

virksomheder  som  Facebook  giver  deres  produkter  gratis  til  brugerne.  For  virksomheder  som             

Facebook  handler  det  nemlig  ikke  om  kvaliteten  af  brugerne,  men  kvantiteten.  Desto  flere              

brugere,  desto  mere  data  kan  Facebook  indsamle.  Dette  øger  kvaliteten  og  præcisionen  af  de               
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data  som  Facebook  indsamler,  hvilket  resulterer  i  at  kvaliteten  og  dermed  værdien  af  de               

indsamlede  data  stiger  (Zuboff,  2015;79).  Man  kan  sammenligne  Facebook  med  en  landmand             

der  høster  sin  mark  og  sælger  afgrøderne  til  andre  virksomheder.  I  dette  tilfælde  høster               

Facebook  sine  brugeres  data  og  sælger  dem  videre  til  andre  virksomheder.  Brugerne  er  altså               

handelsvaren,   Facebook   er   producenten   og   reklamebureauer   er   køberen.  

Et  andet  eksempel  på  Facebooks  brug  af  brugerdata  er  imod  deres  konkurrenter.  I  en  sag  fra                 

november  2019  kom  det  frem  at  Facebook  havde  videregivet  brugeres  data  til  Amazon,  da               

Amazon  havde  købt  reklamer  på  Facebook.  Derudover  havde  Facebook  nægtet  appen            

MessageMe  adgang  til  data,  da  konkurrenten  var  blevet  for  stor  og  kunne  konkurrere  med               

Facebook.  Facebook  bruger  altså  de  data  de  indsamler  til  at  styre  sine  konkurrenter  (Farivar               

&  Solon,  2019).  Dette  viser  hvor  værdifulde  brugernes  data  er  og  hvor  meget  magt  Facebook                

får   ved   at   være   indehaver   af   dataene.  

Zuboff  har  navngivet  dette  nye  persondatamarked  og  den  magt  det  giver  de  store  IT-giganter               

for   ’Big   Other’.  

“ This  architecture  produces  a  distributed  and  largely  uncontested  new  expression  of  power             

that  I  christen:  ‘Big  Other.’  It  is  constituted  by  unexpected  and  often  illegible  mechanisms  of                

extraction,  commodification,  and  control  that  effectively  exile  persons  from  their  own            

behavior  while  producing  new  markets  of  behavioral  prediction  and  modification ”  (Zuboff,            

2015;   75)  

En  af  tankerne  bag  navnet  er,  at  digital  teknologi  opdeler  samfund  verden  over  i  ’de                

overvågende’  og  ’de  overvågede’.  Med  dette  menes  der  at  IT-virksomhederne  bag            

surveillance  capitalism  er  de  overvågende  og  alle  de  mennesker  de  indsamler  data  om,  er  de                

overvågede  (Naughton,  2019,  theguardian.com).  Derudover  er  hele  arkitekturen  bag          

indsamlingen  af  data  designet  til  at  være  skjult  for  brugerne.  En  af  grundene  til  at  IT-giganter                 

som  Facebook  får  så  meget  magt  ud  af  at  være  indehaver  af  så  store  mængder  data  om  så                   

mange  mennesker  er,  at  dataene  kan  bruges  til  mange  forskellige  formål.  Dataene  kan  bl.a.               

bruges  til  at  få  folk  til  at  købe  specifikke  produkter,  læse  specifikke  nyheder,  tænke  på                

bestemte  måder  samt  forme  folks  politiske  meninger.  Idet  de  indsamlede  data  kan  bruges  til               

mange  forskellige  formål  er  virksomhederne  bag  indsamlingen  naturligvis  interesserede  i  at            
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indsamle  så  meget  data  om  brugerne  som  muligt.  For  dem  betyder  mere  data,  mere  viden,                

hvilket  resulterer  i  at  virksomhederne  bag  får  mere  kontrol  og  magt.  Dette  betyder  i  den                

anden  mindre  frihed  for  brugerne.  Når  Facebook  via  indsamling  af  brugerdata  kan  forudsige              

hvordan  en  person  vil  agere  eller  opføre  sig,  kan  Facebook  manipulere  denne  persons              

handlinger   bl.a.   via   reklamer.  

3.2   Surveillance   Capitalism   som   forretningsmodel  

Det  ligger  i  navnet,  at  surveillance  capitalism  er  en  variant  af  kapitalisme.  For  at  forstå                

hvordan  og  hvorfor  surveillance  capitalism  er  blevet  så  omfattende  som  det  er  i  dag,  drager                

Zuboff  paralleller  til  andre  gennembrud  i  kapitalismens  historie.  Hun  giver  et  eksempel  med              

Ford  Motor  Company  der  ’opdagede’  masseproduktion.  Da  fordelene  ved  masseproduktion           

blev  synlige  for  andre  virksomheder,  blev  produktionsmetoden  hurtigt  spredt  til  andre            

brancher  end  bilbranchen.  Zuboff  siger  at  samme  udviklingsmønster  kan  ses  hos  surveillance             

capitalism.  Google  var  de  første  til  at  gøre  brug  af  surveillance  capitalism  og  da  Googles                

indtægter  blev  offentligt  kendte  i  2004  blev  det  klart,  hvor  profitabel  deres  forretningsmodel              

var,  hvilket  resulterede  i  at  mange  andre  virksomheder  begyndte  at  efterligne  Googles  model.              

Surveillance  capitalism  blev  hurtigt  standard-modellen  hos  andre  virksomheder  i  især  Silicon            

Valley  (Zuboff,  2019,  theguardian.com).  I  samme  stil  som  masseproduktion  blev  udbredt  i             

bilbranchen  og  spredte  sig  til  mange  andre  brancher  er  surveillance  capitalism  blevet  udbredt              

og  har  spredt  sig  til  mange  andre  brancher.  I  dag  er  det  ikke  kun  IT-virksomheder  som  Google                  

og  Facebook  der  benytter  sig  af  indsamling  af  data,  men  også  brancher  som  forsikring,               

transport,  uddannelse  og  sundhed  (Zuboff,  2019,  theguardian.com).  Zuboff  benytter  begrebet           

’logic  of  accumulation’  ofte  i  forbindelse  med  surveillance  capitalism.  For  at  forstå  hvordan              

og  hvorfor  surveillance  capitalism  er  blevet  en  standardmodel  for  mange  virksomheder  er  lige              

netop   logic   of   accumulation   vigtigt   at   kende   til.  

” The  term  accumulation  commonly  refers  to  the  formation  of  stocks:  stocks  of  commodities,              

money  or  means  of  production.  From  the  point  of  view  of  enterprises  in  a  capitalist  economy                 

these  are  all  forms  of  capital.  Hence  accumulation  refers  here  to  the  accumulation  of  capital.                

Today   use   of   the   concept   of   accumulation   is   confined   to   marxian   theory”    (Reuten,   2001;   1)  
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Logic  of  accumulation  handler  om  akkumuleringen  af  kapital.  Dette  er  dybt  indlejret  i  alle               

virksomheder,  da  alle  virksomheder  gerne  vil  opnå  profit.  Når  en  ny  bedre  metode  til  at                

akkumulere  kapital  opstår  er  det  derfor  naturligt  at  virksomheder  tager  den  til  sig  for  at  øge                 

deres  evne  til  at  skabe  profit.  Dette  skete  med  masseproduktion  og  det  samme  er  sket  med                 

surveillance  capitalism.  Både  en  ny  form  for  akkumulering  af  kapital  er  opstået,  men  også  en                

ny  form  for  kapital.  Indsamlingen  af  brugerdata  i  det  omfang  vi  kan  se  i  dag,  er  blevet  muligt                   

grundet  computerens  massive  udvikling  i  de  seneste  årtier.  Da  det  blev  muligt  at  indsamle               

brugerdata  på  denne  måde,  blev  de  indsamlede  data  gjort  til  en  ny  form  for  kapital,  da  de                  

kunne  bruges  til  at  opnå  højere  profit.  Da  det  gik  op  for  andre  virksomheder  end  Google  at                  

brugerdata  nu  var  et  materiale  der  kunne  sælges  for  penge,  blev  interessen  for  indsamling  af                

brugerdata  øget  kraftigt.  Ligesom  med  masseproduktion  blev  surveillance  capitalism  hurtigt           

udbredt  grundet  den  potentielle  profit  det  kunne  resultere  i.  Zuboff  siger  altså  at  denne  nye                

form  for  kapitalisme  blot  er  seneste  fase  i  kapitalismens  evolution  (Zuboff,  2019,             

theguardian.com).  Det  farlige  ved  udbredelsen  af  denne  form  for  akkumulering  af  kapital,             

ifølge  Zuboff  er  dog,  som  tidligere  nævnt,  at  arkitekturen  bag  disse  systemer  er  designet  til  at                 

være  skjult  for  brugerne.  Dette  er  især  problematisk,  da  det  er  brugernes  data  der,  uden  deres                 

samtykke,   bliver   indsamlet   og   solgt.  

4.   Metode  

Dette  afsnit  vil  præsentere  hvilke  metoder  vi  har  anvendt  i  opgaven  til  at  indsamle  empiri.                

Derudover  vil  afsnittet  kort  redegøre  for  vores  videnskabsteoretiske  tilgang  til  selve  opgaven.             

Endvidere   vil   vores   dataindsamling   og   tilgang   til   analyse   blive   beskrevet.  

4.1   Tilgang  

Dette   afsnit   vil   redegøre   for   vores   videnskabsteoretiske   og   metodiske   tilgang   til   opgaven.  

4.2   Vores   videnskabsteoretiske   tilgang  

I  denne  opgave  undersøger  vi  indsamlingen  og  brugen  af  brugerdata.  Dette  anser  vi  som  et                

fænomen  som  kan  erfares  og  opleves.  Vi  ønsker  at  undersøge,  hvordan  individerne  i  vores               

målgrupper  forholder  sig  til  dette.  Derfor  har  vi  valgt  at  gå  fænomenologisk  til  værks,  og                

fokusere  på  de  enkelte  individers  oplevelser  og  erfaringer  af  dette  fænomen.  Når  vi  har               
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opnået  en  forståelse  af  de  enkelte  individers  erfaringer  og  oplevelser  af  fænomenet,  er  ønsket               

at  sammenligne  de  to  målgrupper  vi  arbejder  med.  Vi  ønsker  at  se  om  aldersforskellen  på  de                 

to  målgrupper  har  indflydelse  på  om  de  forholder  sig  forskelligt  til  fænomenet.  Yderligere              

fokuseres  der  på  deres  oplevelser  i  forbindelse  med  fænomenet,  og  om  de  forholder  sig               

kritisk   til   det.   

4.3   Fænomenologi   

Teorien  blev  grundlagt  af  Edmund  Husserl,  hvor  han  havde  til  formål  at  studere  bevidstheden               

og  det  der  karakteriserer  mennesket  og  det  som  adskiller  det  fra  planter  og  dyr.  Husserl  havde                 

et  særligt  fokus  på,  at  subjekt  er  rettet  imod  objekt.  Hans  filosofiske  tanker  er  baseret  på                 

udforskningen  af  virkeligheden,  der  handler  om  ikke  at  opgøre  verdens  indhold,  men  snarer              

at  kortlægge  hvordan  noget  kan  gælde  virkeligt.  Fænomenologi  er  læren  om  det  som  viser  sig                

for  ens  bevidsthed.  Dette  betyder  altså  læren  om  fænomenerne  eller  tingene.            

Fænomenologien  var  utilfreds  med  den  modernistiske  adskillelse  af  subjekt  og  objekt.  Man             

kan  ikke  adskille  subjekt  og  objekt,  da  de  ikke  kan  eksistere  hver  for  sig  (Rosenberger,  R.  og                  

Verbeek,   P.,   2015)  

Teoriens  udgangspunkt  er  hverken  realistisk  eller  idealistisk,  da  den  bestræber  sig  efter  at              

definere  fænomenerne  uden  at  forholde  sig  til,  om  eksisterer  uafhængigt  af  bevidstheden.             

Fænomenologerne  har  et  overordnet  kritisk  synspunkt,  der  retter  sig  mod  spekulative            

metafysiske   teorier   og   dels   empirismen,   da   fordomme   bygges   på   eksisterende   viden.   

Teorien  er  baseret  på  en  erfaringsfilosofi,  som  interesserer  sig  for  det  enkelte  individs              

erfaringer   og   oplevelser   af   et   givent   fænomen.   (denstoredanske,   2017).  

 

4.4   Kvalitativ   metode  

Vi  har  valgt  at  gøre  brug  af  kvalitativ  metode,  da  denne  metode  er  vores  primære  kilde  til                  

vores  empiriindsamling.  Ved  benyttelsen  af  denne  metode  vil  vi  i  gruppen  primært  opnå  en               

durabel  viden.  Dette  sker  gennem  induktiv  metode,  hvor  vi  vil  forsøge  at  se  mønstre  eller                

sammenhænge  i  vores  empiriindsamling.  Når  man  arbejder  kvalitativt,  så  er  det  ofte  en  måde               

hvorpå  man  forsøger  at  fortolke,  forstå  og  nuancere.  Fordelene  ved  at  arbejde  kvalitativt  er,  at                
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det  giver  mulighed  for  at  gå  i  dybden  med  et  emne.  Igennem  interviews  er  der  mulighed  for  at                   

få  uddybende  og  velbegrundede  svar  (Brinkmann  &  Kvale,  2015).  I  denne  opgave  er  det  de                

to  målgruppers  oplevelser  og  forhold  til  selve  indsamlingen  og  brugen  af  deres  data  der               

ønskes   undersøgt   gennem   interviews.   

4.5   Dataindsamling   

Dette  afsnit  vil  redegøre  for,  hvordan  vi  i  denne  opgave  har  indsamlet  og  organiseret  data.                

Afsnittet   vil   beskrive   dataindsamlingen   som   den   er   forløbet   under   udarbejdelsen   af   opgaven  

 
Til  at  starte  med,  afsøgte  vi  litteratur  inden  for  området.  Vi  startede  bredt  for  at  danne  os  et                   

overblik  over  problemstillingen.  I  takt  med  at  vores  viden  på  området  blev  øget,  begyndte  vi                

at  indsnævre  vores  søgning.  Vi  ønskede  oprindeligt  at  interviewe  fem  personer  fra  en  bestemt               

målgruppe.  Hen  af  vejen  fandt  vi  hurtig  ud  af,  at  en  målgruppe  ikke  ville  være  fyldestgørende                 

for  vores  projekt..  Vi  besluttede  os  derfor,  for  at  tage  udgangspunkt  i  to  målgrupper  i  stedet                 

for  kun  en.  Den  primære  forskel  mellem  de  to  valgte  målgrupper  er  alder.  Dataindsamlingen               

har  forløbet  sig  hen  over  et  semester.  I  løbet  af  de  seneste  fire  måneder  har  vi  udarbejdet  en                   

interviewguide,  hvor  vi  til  at  starte  med  havde  lavet  det  ud  fra  en  målgruppe.  Vi  var  dog                  

nødsaget  til  at  omformulere  spørgsmålene,  da  der  nu  var  to  målgrupper.  Ved  udførelsen  af               

interviews  blev  interviewet  lydoptaget,  og  løst  transskriberet.  Lydoptagelserne  og  de  løse            

transskriberinger  er  senere  hen  blevet  lyttet  til  og  læst  igen,  for  at  gøre  en               

meningskondensering  mulig.  Vi  valgte  at  transskribere  interviews  således,  at  vi  har            

transskriberet  den  overordnede  mening  i  hvert  interview.  Derudover  har  vi  citeret  de  meget              

indholdsrige  “highlights”.  Vi  har  valgt  at  inddele  vores  målgrupper  i  to  grupperinger,  hvor              

alder,  køn  og  job  står  noteret.  I  gennemsnit  varer  vores  interviews  ca.  15  minutter  per                

informant.  Vi  var  alle  tre  til  stede  under  alle  interviews,  vi  valgte  dog  vores  informanter  med                 

omhu.  Dette  gjorde  vi  for  at  sikre,  at  det  ikke  var  nogle  vi  kendte  eller  havde  relationer  til  i                    

forvejen.   
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Tabel   1.   

Ældre   målgruppe  Køn  Alder  Beskæftigelse  

Informant   1  Kvinde   49  IT-support  

Informant   2  Mand  50  IT-udvikler  

Informant   3  Mand   42  Ledende   stilling   i   en  
software   virksomhed  

Informant   4  Kvinde  41  Software   og  

Webudvikling.   

Informant   5  Kvinde  42  IT-udvikler   

 

Tabel   2.   

Yngre   målgruppe  Køn  Alder  Beskæftigelse  

Informant   6  Mand  20   Studerende   på  
humtek   

Informant   7  Kvinde  20  Studerende   på  
humtek   og  
it-supporter  
(arbejde)  

Informant   8  Kvinde   21  Studerende   på  
humtek  

Informant   9  Kvinde  20  Studerende   på  
humtek  

Informant   10  Mand   20  Studerende   på  
humtek  

 

4.6   Semistruktureret   interview   

Vi  har  besluttet  os  for  at  udarbejde  et  semistruktureret  interview.  Baggrunden  for  at  vi  har                

valgt  at  foretage  os  et  semistruktureret  interview,  er  dels  på  baggrund  af  de  målgrupper  som                

vi  har  valgt.  Et  semistruktureret  interview  er  primært  anvendelig  i  dette  projekt,  da              
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interviewets  forløb  er  forudbestemt  og  man  som  interviewer  har  en  del  fleksibilitet.  Dermed              

mulighed  for  at  behandle  interviewet  på  en  bestemt  måde,  samt  har  man  friheden  til  at  gå  i                  

dybden  med  spørgsmål  (Brinkmann  &  Kvale,  2015).  Der  er  ikke  en  fast  rækkefølge  på               

spørgsmålene  selvom  intervieweren  har  en  interviewguide.  Formålet  med  et  semistruktureret           

interview  i  denne  opgave  er,  at  opnå  indsigt  i  de  enkelte  informanters  forhold  til  indsamling                

og  brug  af  brugerdata.  Derudover  er  formålet  at  undersøge  om  der  er  nogle  væsentlige               

forskelle   mellem   de   to   målgrupper,   og   hvis   der   er,   finde   ud   af   hvad   disse   forskelle   egentlig   er.   

4.7   Analyse  

Dette  afsnit  vil  kort  beskrive  måden  hvorpå  vi  har  har  arbejdet  med  vores  indsamlede  data,                

samt   give   en   kort   beskrivelse   af   grounded   theory.  

4.8   Grounded   Theory   

Til  behandlingen  af  vores  indsamlede  data  har  vi  taget  udgangspunkt  i  undersøgelsesmetoden             

‘grounded  theory’.  Vi  har  besluttet  os  for  at  vælge  denne  metode,  da  vi  i  forvejen  arbejder                 

induktivt  i  opgaven.  Ønsket  med  vores  empiriindsamling  er  en  sammenhæng,  eller  forskel             

mellem  de  to  målgrupper.  Grounded  theory  er  udledt  af  fænomenet  der  studeres.  I              

forlængelse  af  vores  fund  ved  brug  af  grounded  theory,  trækker  vi  på  teorien  udledt  af                

Zuboffs  artikel  ‘Big  other:  surveillance  capitalism  and  the  prospects  of  an  information             

civilization’(Corbin  &  Strauss,  2008).  I  diskussionen  forsøger  vi  at  finde  ud  af,  om  vores  to                

målgrupper  kunne  være  tilbøjelige  til  at  sige  fra  overfor  surveillance  capitalism’s  aspekter.             

Måden  hvorpå  vi  gør  brug  af  grounded  theory  i  vores  opgave  er,  at  vi  forsøger  at  finde                  

mønstre  i  vores  empiriindsamling.  Vi  har  alle  i  gruppen  lyttet  til  alle  interviews,  og  derefter                

har  vi  transskriberet  dem  i  fællesskab.  Herefter  har  vi  “lagt”  al  vores  data  ud  på  bordet,  og                  

sammenlignet  det  med  hinanden.  Her  har  vi  forsøgt  at  finde  såkaldte  mønstre  i  vores  empiri,                

hvilket   vil   være   datagrundlaget   for   vores   analyse.   

5.   “The   Great   Data   Race”   af   Datatilsynet   i   Norge  

Dette  afsnit  tager  udgangspunkt  i  rapporten  ‘The  Great  Data  Race’  og  vil  redegøre  for  mange                

af  de  teknologiske  aspekter,  som  gør  surveillance  capitalism  muligt.  Afsnittets  formål  er  at              

belyse   nogle   af   de   mange   tekniske   mekanismer   bag   indsamlingen   af   brugerdata.  
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5.1   Indsamling   af   data   

Mange  tror  at  det  er  gratis  at  surfe  på  internettet,  men  dette  er  ikke  helt  rigtigt.  Betalingen  for                   

at  være  på  diverse  medier,  sker  gennem  en  persons  personlige  data.  Jo  mere  data  der  er                 

indsamlet  om  en  person,  jo  nemmere  er  det  at  reklamere  specifikt  til  den  person  der  er  tale                  

om  (Datatilsynet,  2015;  19).  Cookies  er  en  indikator  på  at  der  bliver  indsamlet  data.  Cookies                

er  en  lille  fil  der  er  sendt  fra  en  hjemmeside  som  bliver  gemt  i  brugerens  browser.  Hver  gang                   

brugeren  besøger  en  hjemmeside,  så  sender  browseren  information  tilbage  til  hjemmesidens            

server.  Herved  får  hjemmesiden  en  besked  om  at  brugeren  er  aktiv  på  hjemmesiden.              

Virksomheder  kan  gemme  cookies  på  brugernes  computere  i  flere  år,  og  de  kan  også  bruge                

cookies   som   er   blevet   slettet   fra   brugernes   historik   (ibid.).  

  

Der  findes  to  slags  cookies,  den  ene  slags  bliver  kaldt  ”First-party  cookies”  og  den  anden                

slags  bliver  kaldt  ”third-party  cookies”.  First-party  cookies  er  små  filer  som  er  fordelt  og               

kontrolleret  af  hjemmesideejere.  Derimod  så  er  Third-party  cookies  små  filer  som            

hjemmesiderne  selv  har  oplagt  på  deres  hjemmeside,  dette  skyldes  at  virksomheder  ønsker  at              

føre  målrettet  markedsføring.  Herfra  er  er  det  muligt  for  virksomhederne  at  oprette  en  profil               

af  brugerne,  da  de  kan  følge  personen  fra  hjemmeside  til  hjemmeside.  Indsamlingen  af  data               

ved  brug  af  cookies  er  dog  ikke  så  effektiv  som  andre  former  for  indsamling  af  data,  da  det                   

blandt  andet  kræver  at  brugeren  selv  skal  give  tilladelse  til  cookies  på  diverse  hjemmesider.               

Hvis  man  ønsker  en  mere  nøjagtig  indsamling  af  personlige  data,  så  skal  det  ske  ved  brug  af                  

applikationer   eller   andre   muligheder,   hvor   det   kræver   at   man   skal   logge   ind   (ibid.).  

  

Brugere  på  internettet  kan  også  få  indsamlet  data  om  dem  ved  hjælp  af  deres  IP-adresser.                

IP-adressen  kan  give  information  om  brugerens  lokation  og  hvilket  netværk  den  befinder  sig              

på.  Dermed  kan  man  følge  brugeren  over  tid.  Det  er  hjemmesideejeren  der  først  får               

IP-adressen,  og  herfra  kan  Third-parties  modtage  brugernes  IP-adresser  ved  hjælp  af            

”beacons”.  Hvis  man  vælger  ikke  at  acceptere  cookies  på  en  hjemmeside,  så  er  det  ikke                

muligt   at   beskytte   sig   selv   mod   beacons   (Datatilsynet,   2015;   20).  
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5.2   Beacons  

I  reklameindustrien  har  man  tidligere  ikke  haft  en  måde  at  forbinde  folks  aktiviteter  i  den                

virkelige  verden,  sammen  med  deres  færden  på  internettet.  Brugen  af  beacons  har  dog  gjort               

det  muligt  nu.  Beacons  er  små  sensorer  der  benytter  sig  af  Bluetooth  teknologi  til  at                

videresende  oplysninger  som  kan  modtages  når  nogen  kommer  tæt  på  dem.  Det  kræver  dog  at                

brugeren  har  en  enhed  som  kan  læse  de  oplysninger  der  bliver  modtaget  (Datatilsynet,  2015;               

22).  

  

5.3   Log-in   solutions  

Store  virksomheder  som  befinder  sig  på  nettet,  har  med  tiden  opfundet  ”log-in  solutions”  som               

kan  spore  brugerens  navn,  adresse  og  telefonnummer.  Ønsket  med  dette  er  at  få  mere  præcis                

data  om  brugeren,  hvilket  er  mere  værdifuldt  når  det  gælder  reklamering  baseret  på  brugerne.               

Log-in  solutions  gør  det  muligt  for  brugeren  at  være  logget  ind  hele  dagen  og  herfra  kan  man                  

følge  brugeren  fra  platform  til  platform.  Facebook  var  den  første  store  virksomhed  som              

introducerede  denne  form  for  indsamlingsmetode,  senere  fulgte  store  virksomheder  som           

Google,   Microsoft   og   Amazon   med   (ibid.)  

 

5.4   Opbygning   af   profiler  

En  profil  er  baseret  på  antagelser  om  præferencer  eller  behov  for  en  bruger  eller  en  gruppe  af                  

brugere.  Opbygningen  af  profilen  er  lavet  ud  fra  analyse  af  brugerens  browserhistorik,             

opdateringer  på  sociale  medier,  hvilke  nyhedsartikler  brugeren  har  læst  og  produkter  som             

brugeren  har  købt  på  internettet.  Der  findes  i  dag  brugerprofiler  om  mange  personer  uden               

deres  samtykke,  som  er  skabt  af  virksomheder  hvis  eksistens  de  slet  ikke  kender  til.  Derved                

bliver  det  yderst  besværligt  for  den  enkelte  person  at  beskytte  sig  imod  disse  brugerprofiler,               

da  mange  slet  ikke  kender  til  dem  (Datatilsynet,  2015;  25).  Processen  ved  opbygningen  af               

profilerne  er  ikke  en  endelig  proces,  men  tværtimod  kontinuerlig.  Virksomhederne  og            

hjemmesiderne  der  indsamler  data,  opdaterer  konstant  vores  profiler  med  nye  data.  Brugerne             

har  ingen  idé  om  i  hvilket  omfang  store  virksomheder  som  Google,  Microsoft  og  andre  har                
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data  om  deres  brugere  og  hvordan  de  opbevarer  data.  Det  kan  dog  roligt  antages  at  de  har  en                   

enorm   mængde   data   (ibid.)  

 

5.5   Indholdet   af   profilerne  

En  profil  består  af  data  der  siger  mest  muligt  om  en  bruger,  og  jo  mere  data  der  findes  om  en                     

bruger,  jo  højere  værdi  har  profilen.  Værdien  af  en  profil  kommer  også  an  på  indholdet  af                 

data.  En  profil  har  ikke  nødvendigvis  oplysninger  som  navn,  e-mailadresse  og  adresse,  dog  er               

den  data  der  findes  i  profilen  knyttet  til  et  unikt  nummer.  Det  unikke  nummer  gør  det  muligt                  

at  følge  brugeren  over  tid  og  fodre  profilen  med  ny  information.  Der  findes  flere  typer  af                 

datakategorier.  

Den  første  kategori  er  demografisk  data.  Dette  består  af  baggrundsinformation  om  brugeren.             

Dette  kan  være  information  som:  navn,  adresse,  køn,  alder,  postnummer,  uddannelse,            

indkomst,  familiemedlemmer,  alder  på  familiemedlemmer,  ejendom,  bil,  religion  og  etnicitet.           

Denne  data  bliver  typisk  indsamlet  når  en  bruger  begynder  at  bruge  et  nyt  medie  eller  en  ny                  

enhed.  Demografisk  data  kan  også  indsamles  fra  cookies  eller  opdateringer  på  sociale  medier.              

Den  anden  kategori  er  lokationsdata.  Denne  information  afslører  hvor  en  bruger  befinder  sig.              

Informationen  bliver  indsamlet  ved  GPS,  Wi-Fi  og  IP-adresse.  Den  tredje  kategori  er  teknisk              

data.  Dette  er  information  som  er  knyttet  til  en  brugers  computer,  IP-adresse  smartphone,              

tablet  eller  andre  enheder  som  er  på  internettet.  Den  tekniske  data  kan  sige  noget  om  hvilket                 

styresystem  enheden  er  tilknyttet,  hvilken  browser  der  er  tale  om  og  skærmopløsning.  Det  er               

muligt  at  indsamle  en  del  information  ved  teknisk  data,  man  kan  blandt  andet  se  hvad  en                 

bruger  har  købt  på  nettet.  Det  er  for  eksempel  blevet  afsløret  at  folk  som  køber  rejser  og  hotel                   

over  en  Mac  computer,  betaler  mere  end  brugere  der  bruger  en  anden  enhed  (Datatilsynet,               

2015;   26).  

  

En  fjerde  kategori  er  interesse  data.  Dette  består  af  en  brugers  interesse  og  attitude.               

Informationen  er  baseret  på  analyse  af  en  brugers  færden  på  hjemmesider  og  cookies              

indsamlet  over  uger,  måneder  og  år.  Ved  analyse  af  en  brugers  søgehistorik  kan  man  afsløre                

en  del  information  om  en  bruger.  Dette  kan  være  information  som:  interesse  i  sundhed,  hvis                

man  har  google  sygdomssymptomer,  politik  og  rejser.  En  femte  kategori  er  forudsigelige             
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data.  Dette  kan  udregne  sandsynligheden  for  om  hvorvidt  en  bruger  køber  et  bestemt  produkt,               

og  informationen  er  baseret  på  indsamlet  information  om  den  specifikke  brugere.  Når  der              

tales  om  sandsynligheden  om  den  specifikke  bruger,  så  er  det  baseret  på  en  brugers  tidligere                

adfærd.  Endnu  en  kategori  er  adfærd.  Dette  er  information  om  en  brugers  livsstil  og               

personlighed.  Brugere  bliver  inddelt  i  flere  kategorier  som  er  baseret  på  indsamlede             

informationer  fra  sociale  medier.  Kategorierne  er  baseret  på  købshistorik,  cookies,  sociale            

medier  med  flere  (Datatilsynet,  2015;  27).  Den  sidste  kategori  er  livsbegivenheder.  Dette  er              

information  om  vigtige  begivenheder  som  har  indflydelse  på  en  brugers  shoppingmønstre.            

Dette  kan  for  eksempel  være  hvis  man  er  gravid,  nygift  eller  skal  til  at  skifte  bopæl.                 

Informationen  bliver  indsamlet  ved  at  analysere  en  brugers  færden  på  internettet  (historik)             

(Datatilsynet,   2015;   28).  

  

5.6   Hvad   er   en   profil   værd?  

Man  er  muligvis  ikke  klar  over  at  virksomheder  og  andre  byder  på  vores  profiler.  Forskere  er                 

kommet  frem  til  at  virksomheder  betaler  mere  for  de  brugere  som  har  tilladt  cookies.  Disse                

brugere  har  de  allerede  et  kendskab  til  i  forvejen,  dette  er  altså  brugere  som  i  forvejen  har  set                   

reklamer  fra  samme  virksomhed,  men  muligvis  fra  en  tidligere  hjemmeside.  Prisen  for  de              

brugere  som  de  allerede  har  reklameret  til  i  forvejen,  er  imellem  to-tre  gange  så  høj  som                 

prisen  for  nye  brugere.  Det  er  både  deres  historik  på  internettet  og  typen  af  hjemmesiden                

påvirker  prisen.  Forskerne  kom  frem  til  at  den  gennemsnitlige  pris  for  en  profil  er  0,00042                

euro,   hvilket   svarer   til   0,0032   danske   kroner.  

Senere  hen  i  forskningen  kom  det  frem  at  livsbegivenheder  som  tidligere  nævnt  er  med  til  at                 

øge  prisen  for  en  profil.  Det  kom  for  eksempel  frem  at  gravide  kvinders  profiler  er  meget                 

højere  end  den  gennemsnitlige  profil.  En  profil  for  en  kvinde  der  er  gravid,  er  240  gange                 

højere  end  gennemsnitsprisen.  Hvis  virksomheden  har  adgang  til  mere  privat  og  personlig             

information,   er   de   også   villige   til   at   betale   mere   for   den   (ibid.).  
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5.7   Udfordringer   vedrørende   privatliv  

Den  største  udfordring  er  den  store  indsamling  af  personlige  data,  som  brugerne  slet  ikke  er                

klar  over  hvad  der  foregår.  En  helt  almindelig  bruger  på  internettet  er  ikke  klar  hvordan  den                 

personlige  data  bliver  indsamlet  eller  hvordan  den  bliver  brugt.  Yderligere  er  brugeren  ikke              

klar  over  hvilken  konsekvens  det  har  for  dem.  Hvis  brugerne  skal  have  en  mulighed  for  at                 

kunne  forstå  alt  dette,  så  kræver  det  transparens  og  at  der  bliver  taget  ansvar.  Lederen  fra                 

British  media  agency  udtalte  sig  i  en  rapport  fra  2014:”  Once  people  realise  what’s               

happening,  I  can’t  imagine  there  won’t  be  pushback .”  (Datatilsynet,  2015;  39).  Rettigheden             

til  information  er  nødvendig  for  privatliv,  da  man  hverken  uden  information  eller  viden  kan               

have  en  idé  om  hvad  der  foregår.  Når  en  bruger  besøger  en  hjemmeside,  så  er  det  yderst                  

udfordrende  at  vide  hvor  meget  information  der  bliver  indsamlet  og  hvordan  den  bliver  brugt               

(ibid.)   

 

5.8   Samtykke  

Det  er  vanskeligt  for  brugerne  at  se  hvad  der  foregår  ”bag  scenerne”  online.  Dette  skyldes  at                 

der  mangler  transparens  og  det  er  svært  for  en  bruger  at  bearbejde  information  fra  flere                

forskellige  virksomheder.  En  udfordring  er  blandt  andet  at  mennesker  er  mindre  rationelle             

end  de  tror.  Når  en  bruger  shopper  online,  så  accepterer  de  for  det  meste  bare  købsbetingelser                 

uden  overhovedet  at  læse  det  igennem.  Dette  grundes  at  de  fleste  brugere  blot  ønsker  at                

komme  igennem  sit  køb  hurtigst  muligt  (Datatilsynet,  2015;  40).  Tidligere  har  man  været              

nødsaget  til  at  tage  ned  i  en  fysisk  butik  for  at  handle,  men  senere  hen  er  det  blevet                   

digitaliseret.  Dette  betyder  at  man  nu  kan  købe  ting  hjemmefra.  Yderligere  betyder  det  også,               

at   en   bruger   får   indsamlet   en   stor   mængde   data   om   den   (ibid.).  

  

En  ulempe  der  er  ved  profilerne,  er  blandt  andet  at  der  er  en  øget  sandsynlighed  for                 

diskrimination.  Automatiseret  markedsføring  som  er  styret  af  algoritmer  som  resulterer  i            

fordomme  og  stereotyper.  Algoritmerne  er  dog  baseret  på  adfærdsdata  fra  brugerne  og             

derigennem  er  det  også  brugerne  der  vedligeholder  og  på  den  måde  styrer  algoritmerne.              
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Forskere  er  for  eksempel  kommet  frem  til,  at  Google  reklameret  højtlønnede  jobs  oftere  til               

mænd   end   til   kvinder   (Datatilsynet,   2015;   41).   

 

6.   Analyse  
I  denne  opgave  undersøges  individers  forhold  til  indsamling  og  brug  af  brugerdata.  I  gruppen               

havde  vi  en  hypotese  om,  at  vores  valgte  målgrupper  ville  have  stor  tilbøjelighed  til  at                

forholde  sig  kritisk  til  dataindsamling.  Denne  hypotese  er  baseret  på  målgruppernes  kendskab             

til  IT-virksomheders  indsamling  og  brug  af  brugerdata.  Det  er  bl.a.  denne  hypotese  vi              

forsøger  at  be-  eller  afkræfte.  Vi  vil  sammensætte  vores  empiriske  indsamling  med  vores              

teori,   hvilket   vil   udgøre   vores   analyse   og   senere   hen   bunde   ud   i   en   diskussion.   

 
Zuboff  har  flere  forslag  til  hvordan  man  kan  stå  imod  surveillance  capitalism.  Heriblandt  to               

særligt  vigtige:  regulering  via  lovgivning  og  individer  skal  samlet  sige  fra  overfor             

virksomhederne.  Fokus  i  denne  opgave  er  ikke  på,  hvordan  lovgivning  kan  regulere             

surveillance  capitalism,  men  derimod  på  individets  muligheder  for  at  sige  fra.  Til  at  indlede               

analysen  inddrages  en  af  Zuboffs  vigtigste  pointer:  et  af  de  bedste  modsvar  til  surveillance               

capitalism  er,  at  individerne  siger  samlet  fra  overfor  virksomhederne  (Zuboff,  2019;            

Interview).  En  vigtig  pointe  som  findes  i  datatilsynets  rapport  er,  at  formålet  med  rapporten  er                

at   belyse   hvordan   kommerciel   anvendelse   af   data   udfordrer   privatlivet.   

6.1   Datapolitik  

Hvis  man  ser  overordnet  på  alle  vores  interviews,  så  er  der  nogle  fællestræk.  Alle  vores                

informanter  benytter  det  sociale  medie  Facebook.  Det  er  ikke  selve  Facebook  appen,  der              

benyttes  til  at  komme  i  kontakt  med  folk,  men  primært  “Messenger”  appen.  De  fleste               

informanter  fra  den  unge  tilmeldte  sig  mediet  inden  de  var  fyldt  13  år,  hvilket  er                

aldersbegrænsningen  for  at  oprette  en  bruger.  Fire  ud  af  de  fem  informanter  i  den  unge                

målgruppe  finder  det  yderst  besværligt,  når  de  skal  læse  datapolitik  igennem.  Fem  ud  af  fem                

informanter  fra  den  ældre  målgruppe  læser  ikke  datapolitik.  De  finder  det  dog  krænkende  at               

deres  data  bliver  videregivet,  og  anvendt  i  forhold  til  reklamer  der  popper  op.  Ovenstående               

fund  resulterer  i  en  bred  enighed  om,  at  indsamlingen  af  data  er  en  krænkelse  af  individets                 

digitale   privatliv.  
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Det  har  dog  ikke  fået  nogle  af  informanterne  til  at  stoppe  brugen  af  Facebook  og  Messenger.                 

En  af  årsagerne  til  dette  er  at  det  enkelte  individ  finder,  at  fordelene  ved  brugen  af  Facebook,                  

overstiger   ulemperne.  

I  forbindelse  med  ovenstående  illustrerer  informant  2  ret  præcist,  hvad  den  brede  konsensus              

blandt  informanterne  er.  “ Det  er  utrolig  krænkende  at  Facebook  bruger  mine  data  til  alle               

mulige  formål,  men  det  er  jo  mit  eget  valg,  jeg  kan  jo  bare  holde  op  med  at  bruge  Facebook.                    

Fordelene  overstiger  ulempen  ved  at  bruge  Facebook”  (informant  2,  bilag). Sammenlignet            

med  de  andre  informanter,  finder  informant  2  det  mere  krænkende  end  resten.  En  anden               

variant  af  dette  tilfælde,  findes  i  et  svar  fra  informant  3.  Han  holder  sin  deling  af  data  på                   

internettet  til  det  minimale,  da  han  er  modstander  af  sporing-cookies.  På  den  anden  side  har                

han  ikke  noget  imod,  at  hans  log-in-oplysninger  eksempelvis  bliver  gemt  i  browseren  for  at               

forbedre   brugeroplevelsen.   

Yderligere  er  der  en  overensstemmelse  mellem  informant  2  og  3,  da  begge  informanter  ikke               

benytter  deres  tid  på  at  læse  “cookies”.  Derimod  slår  de  alt  fra,  undtagen  de  “  nødvendige  “                  

cookies  for  at  hjemmesiden  kan  køre  optimalt.  Derudover  rydder  begge  informanter  deres             

browser  fra  cookies  regelmæssigt.  Hos  den  unge  målgruppe  er  det  særligt  informant  8  der               

forholder  sig  kritisk  til  datapolitik.  Hun  læser  altid  datapolitik  igennem  inden  hun  accepterer              

og  det  samme  gør  hun  med  cookies.  I  forhold  til  resten  af  informanterne  er  hun  et  særtilfælde.                  

Hun  går  meget  op  i  hvilke  oplysninger  hun  tillader,  og  hvis  det  ikke  er  noget  hun  kan  stå  inde                    

for,   så   afviser   hun.   

 

“ It  works  by  providing  free  services  that  billions  of  people  cheerfully  use,  enabling  the               

providers  of  those  services  to  monitor  the  behaviour  of  those  users  in  astonishing  detail  –                

often   without   their   explicit   consent”    (Zuboff,   2019;   theguardian.com).   

 

Ovenstående  eksempler  illustrerer  hvad  der  menes  med  citatet.  Brugerne  af  disse  “gratis”             

produkter  er  mere  tilbøjelige  til  at  acceptere  at  virksomhederne  indsamler  og  bruger  deres              

data.  Der  er  flere  faktorer  der  er  medvirkende  til  dette,  men  en  af  de  væsentligste  er  uden                  

tvivl  følelsen  af  at  modtage  et  “gratis”  produkt,  samt  de  mange  fordele  disse  produkter  har  for                 

brugerne.  Informant  10  nævner  at  det  er  gratis  at  anvende  de  adskillige  sociale  medier  og                

hjemmesider,  da  brugere  videregiver  deres  data  for  at  anvende  det..  “ Man  giver  noget  for  at                

modtage  noget.  Det  er  ikke  okay,  men  der  skal  indtjenes  penge  så  vi  kan  nyde  det  gratis ”                  
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(informant  10,  bilag). Som  det  kan  ses  i  informant  10s  udtalelser  er  han  klar  over,  hvordan                 

den  generelle  forretningsmodel  bag  de  gratis  produkter  fungerer.  Som  han  påpeger  i  citatet,              

synes  han  ikke  måden  systemet  er  indrettet  på  er  okay,  men  anerkender  at  virksomhederne               

bag   produkterne   også   skal   tjene   penge.   

 

Facebook  fylder  ikke  så  meget  i  den  ældre  målgruppes  hverdag,  de  benytter  kun  mediet  hvis                

der  er  tid  til  det.  De  bruger  for  det  meste  mediet  til  at  følge  med  og  læse  nyheder.  Den  ældre                     

målgruppe  deler  ikke  private  oplysninger  eller  informationer  der  kan  blive  brugt  “imod”  dem              

på  Facebook.  Informant  7  benytter  de  sociale  medier  utrolig  meget.  Hun  har  en  idé  om                

Facebooks   datapolitik,   men   hun   læser   aldrig   datapolitik.   

“ Man  har  selv  et  ansvar  og  man  bør  tænke  over  hvad  man  meddeler,  før  man  giver  Facebook                  

skylden”  (informant  7,  bilag) .  Hun  er  klar  over,  at  Facebook  ejer  hendes  informationer,              

billeder  osv,  men  hun  siger,  at  man  skal  passe  på  med  at  gøre  Facebook  til  en  syndebuk.  Som                   

der  står  i  datatilsynets  rapport,  så  er  det  ikke  gratis  at  surfe  på  nettet.  Man  betaler  en  pris  og                    

denne  pris  er  ens  personlige  data.  En  måde  hvorpå  der  opnås  denne  store  mængde  personlige                

data  er  som  Zuboff  nævner,  gennem  brugerdata.  Yderligere  nævner  hun,  at  brugerne  af              

Facebook  bliver  forvandlet  til  data  og  solgt  videre,  uden  at  brugeren  ved  hvad  der  foregår.                

Dette  bunder  ud  i  surveillance  capitalism.  Den  ældre  målgruppe  finder  det  yderst  irriterende              

at  de  ikke  kan  downloade  eller  anvende  et  medie,  uden  at  skulle  acceptere  datapolitik.               

Informant  2  og  3  er  klar  over,  at  når  de  accepterer  en  datapolitik  bliver  der  videregivet                 

informationer.  Dette  resulterer  i,  at  de  føler  sig  overvåget.  Informant  3  giver  udtryk  for,  at                

privatliv  for  ham  bliver  anonymt,  men  han  har  ikke  noget  imod  hjemmesider  indsamler  data               

omkring,  hvad  han  køber  eller  hvad  han  bruger  penge  på  årligt,  så  længe  det  forbliver                

anonymt.   

6.2   Privatliv  

De  fleste  informanter  mener,  at  de  forholder  sig  private  på  facebook.  De  udtrykker  at  de  ikke                 

videregiver  “private”  oplysninger.  Hvad  dette  viser  er,  at  det  langt  fra  alle  informanterne  der               

er  klar  over,  hvad  der  foregår  bag  de  lukkede  døre.  Et  eksempel  på  mange  af  vores                 

informanters  opfattelse  af  hvilke  oplysninger  det  er  der  bliver  indsamlet,  og  brugt  er              

illustreret  i  følgende  citat: “Fint,  de  kan  jo  kun  bruge  det  data  du  putter  derop  og  i  mit                   
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tilfælde  er  det  stort  set  ingenting,  udover  hvilke  videoer  og  memes  jeg  synes  er  sjove,  osv.  Jeg                  

lægger  ikke  private  ting  på  Facebook,  eller  ting  som  kan  misbruges” (Informant  3,  bilag ).               

Det  citatet  illustrerer  er,  at  informant  3  mener  at  Facebook  kun  får  de  data  han  selv  giver  dem.                   

Virkeligheden  er  dog,  at  Facebook  indsamler  langt  flere  informationer  end  hvad  brugerne             

tror.  Realiteten  er  at  facebook  indsamler  informationer  om  deres  brugere,  som  er  baseret  på               

hvordan  brugerne  benytter  det  sociale  medie.  Som  nævnt  tidligere  i  afsnittet  om  datatilsynets              

rapport,  bliver  der  samlet  enorme  mængder  af  data  om  brugere.  Dette  kan  være  alt  lige  fra                 

demografiske  data  til  mere  personlige  data  såsom  interesser,  adfærd  og  tekniske  data             

(Datatilsynet,  2015;  26).  I  blandt  informanterne  er  det  langt  de  fleste,  der  er  af  denne                

opfattelse,  hvilket  Informant  3  og  6  er  et  par  eksempler  på.  Dette  er  lige  nøjagtigt  dette  som                  

Zuboff  er  stærk  modstander  af.  Designet  bag  hele  data  industrien  er  indrettet  således  at  det  er                 

skjult  fra  brugeren,  hvad  det  er  der  rent  faktisk  bliver  indsamlet.  Dette  er  yderligere  beskrevet                

i  afsnittene  om  surveillance  capitalism  og  indsamling  af  data.  Informanternes  udtalelser  er             

interessante,  da  de  er  et  krystalklart  eksempel  på,  at  der  blandt  brugerne,  er  en  forvirring                

omkring   hvad   der   helt   præcist   bliver   indsamlet.   

 

Alle  interviews  berørte  informanternes  forhold  til  privatliv.  Det  var  primært  deres  forhold  til              

deres  digitale  privatliv  der  blev  berørt.  Blandt  informanterne  var  der  en  større  forskel  i  deres                

svar,  sammenlignet  med  andre  spørgsmål.  Dette  har  sandsynligvis  noget  at  gøre  med,  at              

privatliv  er  et  meget  personligt  emne  som  ikke  kan  defineres,  da  det  afhænger  af  hvert  enkelt                 

individ.  Blandt  svarene  er  der  dog  stadig  mønstre  som  går  igen,  og  disse  vil  der  nu  blive                  

kigget   nærmere   på.   

Informant  3,  4  og  8  udtrykker  igennem  interviewets  forløb  at  privatliv  er,  når  data  ikke  bliver                 

videregivet  eller  anvendt.  Derimod  siger  informant  1  at  det  er  begrænset,  hvad  der  kan               

forblive  privat,  derfor  kan  det  decideret  være  svært  at  definere,  hvad  privatliv  er.  Problemet               

med  dette  er  som  der  står  i  datatilsynets  rapport,  at  brugerne  ikke  klar  over  hvordan                

indsamlingen  foregår: “Once  people  realise  what’s  happening,  I  can’t  imagine  there  won’t  be              

pushback” (Datatilsynet  2015;  39).  Dette  refererer  også  til  tidligere  afsnit  i  analysen,  hvor  det               

bliver  påpeget  at  brugerne  ikke  er  klar  over  præcis  hvilke  informationer  der  bliver  indsamlet.               

Informanternes  svar  er  altså  præget  af  den  generelle  forståelse  af,  at  privatliv  på  internettet               

ikke  kan  sammenlignes  med  privatliv  uden  for  internettet.  Privatliv  på  internettet  ses  af              

mange  af  informanterne  som  “semi-privat”,  da  det  bliver  set  som  en  selvfølge  at  et  komplet                
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privatliv  på  nettet  ikke  kan  opnås.  Til  dette  siger  datatilsynet  at  rettigheden  til  information  er                

nødvendig  for  privatliv,  da  man  hverken  uden  information  eller  viden  kan  have  en  idé  om                

hvad   der   foregår.   

 

    6.3   Tidsforbrug   

Hvis  man  ser  på  alle  vores  informanter  og  deres  alder,  kan  man  se  nogle  mønstre.  Generelt  er                  

den  ældre  målgruppe  ikke  så  aktiv  på  de  sociale  medier  og  især  Facebook.  De  benytter  dog                 

alle  Messenger.  Begge  målgrupper  benytter  sig  af  de  ydelser  Facebook  tilbyder,  på  trods  af  at                

deres  data  bliver  indsamlet.  Forskellen  på  den  unge  og  den  ældre  målgruppe  er  dog  måden                

hvorpå  de  bruger  Facebook  og  andre  sociale  medier.  Blandt  den  ældre  målgruppe  er              

tidsforbruget  på  sociale  medier  generelt  lavere  end  hos  den  unge  målgruppe.  Derudover             

bliver  sociale  medier  blandt  den  ældre  målgruppe  primært  brugt  til  at  følge  med  i               

begivenheder  og  til  at  læse  nyheder.  Hos  den  ældre  målgruppe  bruges  sociale  medier  også  til                

kommunikation  dog  i  mindre  grad  end  hos  den  unge  målgruppe.  Et  eksempel  på  kontrast               

mellem   den   unge   og   den   ældre   målgruppe   findes   hos   informant   7   og   informant   2.   

 

Hvor  informant  7  fortæller  at  hun  tjekker  sin  telefon  for  opdateringer  på  de  sociale  ca.  hver                 

femte  minut.  Tværtimod  fortæller  informant  2  at  han  kun  bruger  ti  minutter  dagligt  på  at                

tjekke  Facebook,  da  det  er  tidsfordriv.  Selvom  det  ikke  er  en  direkte  sammenligning  viser  det                

stadig  en  klar  forskel  mellem  de  to.  Nogenlunde  det  samme  kan  ses  hos  informant  3,  som                 

fortæller  at  han  bruger  0-5  minutter  dagligt  på  sociale  medier.  Informant  9  fra  den  unge                

målgruppe  giver  et  svar  som  minder  om  informant  7s.  Hun  bruger  Facebook  regelmæssigt,              

hvilket  kan  være  op  til  5  timer  om  dagen.  Her  bruger  hun  det  sociale  medie  til  at  følge  med  i                     

begivenheder,  holde  sig  opdateret  i  grupper  samt  flere.  De  to  unge  informanter  kontra  de  to                

ældre  viser  noget  af  det  billede  vi  i  gruppen  havde  forestillet  os,  nemlig  at  den  unge                 

målgruppe  ville  være  mere  aktiv  end  den  ældre.  Det  overraskende  ved  dette  fund  er  dog  at  det                  

ikke  resulterer  i  de  store  forskelle,  når  det  kommer  til  deres  holdning  til  privatliv  og                

indsamling   af   data.   Her   henvises   til   s.   24-26   i   analysen.  
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7.   Diskussion  
I  denne  opgave  er  der  som  nævnt  blevet  fokuseret  på  to  målgrupper.  Disse  to  målgrupper  har                 

begge  IT  baggrunde.  En  begrundelse  for  valget  af  disse  to  målgrupper  var,  at  vi  ønskede  at                 

snakke  med  folk,  som  vi  forventede  havde  en  forudsætning  for  at  italesætte  problemet.              

Problemstillingen  som  vi  i  denne  opgave  arbejder  med,  er  meget  omfattende  og  kompleks.              

Diskussionsafsnittet  vil  være  en  forlængelse  af  tidligere  afsnit,  hvor  vores  analytiske  fund  vil              

blive   diskuteret   op   imod   opgavens   teoretiske   grundlag.  

7.1   Kendskab   til   data  

Både  den  yngre  og  den  ældre  målgruppe  forholder  sig  delvist  kritisk  til  problemstillingen,              

men  det  er  de  færreste  der  ændrer  deres  adfærd  på  internettet.  Ifølge  Zuboff  så  burde  alle                 

forholde  sig  til  dette,  da  det  berører  alle  individer  som  er  på  internettet.  Zuboff  nævner                

yderligere  at  det  skaber  en  ubalance  i  magtforholdet,  hvilket  er  interessant  da  vores              

målgrupper  ikke  nævner  noget  om  magtforhold.  En  årsag  er,  at  det  kan  være  utrolig  svært  at                 

formidle  Zuboffs  ord  på  en  måde,  hvor  det  ville  være  forståeligt  for  alle.  Selve  indsamlingen                

af  data  og  hele  systemet  bag,  er  komplekst  og  svært  at  forstå.  Det  er  udfordrende  at  skulle                  

sætte  sig  ind  i,  hvordan  virksomheder  indsamler  personlig  data  om  brugere  på  nettet.  Det  er                

også  meget  mere  end  selve  indsamlingen,  det  er  en  hel  forretningsmodel  der  er  bag               

indsamlingen.  Dette  bliver  nævnt  både  i  datatilsynets  rapport  og  Zuboff  nævner  det  også.              

Hvordan  skal  brugerne  forholde  sig  til  at  deres  data  bliver  solgt  på  online  auktioner,  når  de                 

ikke   er   klar   over   det?  

I  analysen  af  vores  empiri  fandt  vi  ud  af,  at  stort  set  alle  vores  informanter,  selv  troede  at  de                    

informationer  de  har  opgivet  er  noget  de  kunne  styre  i  en  vis  grad.  Datatilsynets  rapport  viser                 

dog,  at  alt  den  information  ikke  er  tilgængelig.  Derved  kan  de  ikke  være  sikre  på,  hvilke  data,                  

virksomheder  reelt  set  har  om  dem.  Begge  vores  målgrupper  nævner  i  deres  interviews,  at  de                

har  en  idé  om  hvad  der  står  i  Facebooks  datapolitik.  Det  er  dog  kun  informant  8,  som  har                   

kendskab  til  Facebooks  datapolitik,  da  hun  læser  alt  grundigt  igennem.  Vi  finder  dette              

bemærkelsesværdigt,  da  begge  målgrupper  har  IT-baggrunde,  men  kun  én  af  dem  læser  data              

politikerne  igennem.  Som  tidligere  nævnt  så  opfordrer  Zuboff  folk  til,  at  danne  en  samlet               

front  og  sige  nej  til  surveillance  capitalism.  Det,  at  individer  med  IT-baggrunde  forholder  sig               
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kritisk  uden  egentlig  at  ændre  adfærd,  kan  skyldes  at  de  har  et  kendskab  til  hvor  omfattende                 

dataindsamlingen   er.   

 

“ Many  of  the  practices  associated  with  capitalizing  on  these  newly  perceived  opportunities             

challenged  social  norms  associated  with  privacy  and  are  contested  as  violations  of  rights  and               

laws”    (Zuboff,   2015;   85).   

 

Citatet  illustrerer  hvad  det  er  for  en  følelse,  der  er  blandt  informanterne.  En  følelse  af  at  man                  

på  nettet,  ikke  kan  opnå  komplet  privatliv.  Dette  resulterer  i  en  ‘by-stander’  effekt,  da  det                

føles  umuligt  at  gøre  oprør  imod  virksomhederne.  Informant  1  siger  at  når  det  kommer  til                

data,  så  er  det  begrænset  hvad  der  kan  være  privat.  Denne  normalisering  af,  at  privatliv  ikke                 

er  noget  man  har  på  nettet,  er  hvad  Zuboff  argumenterer  kraftigt  imod.  Normaliseringen  skal               

derfor  vendes,  således  at  individer  igen  føler  at  de  har  ret  til  et  digitalt  privatliv.  På  baggrund                  

af  vores  informanters  udtalelser  tyder  det  dog  på  individet  mangler  incitament  for  selv  at               

bidrage  til  at  vende  denne  normalisering.  Et  bud  på  hvorfor  størstedelen  af  vores  informanter               

ser  dette  som  normalt,  kan  som  tidligere  nævnt  skyldes  deres  kendskab  til  IT.  Hvis  vi  havde                 

interviewet  en  målgruppe  med  et  lavt  kendskab  til  IT,  ville  de  muligvis  ikke  have  samme                

følelse  af,  at  privatliv  på  nettet  ikke  er  privat.  Uden  kendskab  til  IT  og  alle  dets  effekter  på                   

samfundet,  ville  individet  muligvis  have  en  mere  ‘gammeldags’  opfattelse  af  hvad  privatliv             

er,   altså   at   privatliv   på   internettet   er   det   samme   som   privatliv   uden   for   internettet.   

7.2   Hvis   ikke   ‘push-back’,   hvad   så?  

Det  manglende  incitament  kan  der  være  mange  faktorer  der  spiller  ind  på.  For  det  første                

skriver  både  Zuboff  og  Datatilsynet,  at  manglen  på  et  ‘push-back’  fra  befolkningen  skyldes              

uvidenhed.  Hvis  befolkningen  var  klar  over,  at  de  ved  at  bruge  IT-virksomhedernes  ‘gratis’              

produkter,  forvandler  sig  selv  til  en  handelsvare  ville  modstanden  være  større.  For  det  andet               

skyldes  det  IT-virksomhedernes  evne  til  at  feje  befolkningens  modstand  af  vejen.  Der  har              

tidligere  været  eksempler  på  modstandsforsøg,  men  grundet  IT-virksomhedernes  store          

mængder  ressourcer,  er  det  svært  for  enkelte  individer  eller  små  grupper  at  stille  noget  op.  En                 

tredje  afgørende  faktor,  er  de  fordele  som  individet  får  ud  af  at  bruge  IT-virksomhedernes               

gratis  produkter.  Disse  ydelser  ville  kunne  lade  sig  gøre,  uden  data  om  individet.  Dette  var                
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blot  tre  eksempler,  blandt  flere.  Grundet  de  mange  faktorer  er  det  svært  at  give  et  svar  et                  

endeligt  svar  på,  hvad  der  skal  få  befolkningen  til  at  forholde  sig  mere  kritisk  til  surveillance                 

capitalism   og   dets   effekter   på   samfundet.   

 

På  baggrund  af  opgavens  fund  kunne  det  tyde  på,  at  lovgivning  er  det  første  skridt  der  skal                  

tages,  hvis  surveillance  capitalism  skal  være  mindre  dominerende.  Zuboff  nævner  modstand            

fra  befolkningen  og  lovgivning  som  de  to  største  hovedkomponenter,  der  skaber  udfordringer             

for  virksomhederne  bag  surveillance  capitalism.  Vores  informanters  besvarelser  giver          

indtrykket  af  at  en  modstand  fra  befolkningen  er  langt  ude  i  horisonten.  Derfor  giver  det                

anledning  til  at  kigge  mod  lovgivning,  og  hvordan  dette  parameter  kan  hjælpe  med  at  bremse                

surveillance  capitalisms  vækst.  Et  eksempel  på  hvordan  lovgivning  i  de  seneste  år  har  haft               

indflydelse   på,   hvordan   virksomheder   håndterer   data,   er   GDPR-loven.   

 

Lovens  formål  er  for  det  første  at  sætte  nogle  rammer  for,  hvad  virksomhederne  må  og  ikke                 

må.  Derudover  er  formålet  at  give  individer  en  større  tryghedsfølelse,  når  agerer  på              

internettet.  Et  eksempel  på  dette  findes  hos  informant  3.  “ Medium  vil  jeg  sige.  Jeg  er  ikke  den                  

store  privatlivs-aktivist.  Der  er  utroligt  mange  fordel  i  den  teknologiske  udvikling  i  at  samle               

lidt  data  ind  på  menneskers  adfærd,  så  længe  det  bliver  gjort  anonymt  og  bliver  brugt                

konstruktivt  med  god  hensigt,  og  overholder  alle  love  om  data  og  privatliv  (e.g.  GDPR  i  EU) ”                 

(Informant  3,  se  bilag).  Informant  3  finder  en  tryghed  i  GDPR-loven,  da  han  føler  det                

begrænser  hvad  virksomhederne  kan  bruge  hans  data  til.  Da  vi  i  gruppen  ikke  har  nogle                

forudsætninger  for  at  kunne  give  et  bud  på,  hvordan  lignende  lovgivning  skal  implementeres              

eller  udformes,  vil  der  ikke  blive  givet  et  konkret  bud  på  hvordan  GDPR  2.0  kunne  se  ud.                  

Derimod  kan  opgavens  fund  bidrage  med  et  klart  billede  af  den  tendens,  som  Zuboff  også                

beskriver.   
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8.   Begrænsninger   

I  denne  opgave  har  vi  gjort  os  mange  overvejelser  ift.  hvordan  vi  ville  strukturere  den  og                 

hvilke  personer  vi  ville  interviewe.  Vi  har  haft  et  semester  til  at  skrive  opgaven,  og  opgavens                 

omfang  og  fokus  afspejler  dette.  Vi  har  forsøgt  så  vidt  muligt  at  gøre  vores  undersøgelse                

konkret.  Opgavens  empiriske  indsamling  er  tilrettelagt  derefter.  Vi  har  bevidst  valgt  at  udføre              

vores  interviews  med  individer,  der  har  forstand  eller  kendskab  til  IT.  Dette  har  begrænset  og                

styret  framingen  af  opgaven.  I  stedet  kunne  vi  have  haft  to  målgrupper  i  samme  aldersgruppe,                

hvor  den  ene  havde  en  IT-kyndig  baggrund,  og  den  anden  ikke  havde.  Vi  kunne  også  have                 

interviewet  to  målgrupper  som  slet  ingen  forstand  har  på  IT,  og  have  givet  dem  information                

om  indsamlingen  af  data  undervejs  i  interviewet.  Årsagen  til  vi  ikke  valgte  at  gøre  dette  var                 

fordi,  vi  ønskede  at  få  be-  eller  afkræftet  vores  hypotese  om  at  IT-kyndige  personer  forholder                

sig  kritisk  til  indsamlingen  af  personlig  data.  Vi  er  dog  klar  over,  at  ti  informanter  er  et  lille                   

udpluk  af  vores  undersøgte  målgruppe.  Dette  kan  betyde,  at  ti  andre  informanter  udplukket              

fra  samme  målgrupper  ville  have  givet  et  anderledes  billede.  Dette  er  overvejelser  alle              

opgaver  er  nødt  til  at  gøre  sig,  og  disse  vil  altid  have  en  betydning  for  opgavens                 

begrænsninger   og   resultater.  

 

8.1   Kildekritik  

Datatilsynet  er  en  uafhængig  myndighed,  der  har  til  formål  at  sørge  for  at  reglerne  om                

databeskyttelse  bliver  overholdt.  Datatilsynet  hører  under  justitsministeret.  De  rådgiver,          

vejleder,  behandler  klager  og  gennemfører  tilsyn  hos  både  virksomheder  og  myndigheder            

(datatilsynet.dk,  2015)  I  november  2015  udgav  de  en  rapport  kaldet  “The  Great  Data  Race  -                

How  commercial  utilisation  of  personal  data  challenges  privacy”.  Formålet  med  denne            

rapport  er  at  belyse,  hvordan  kommerciel  anvendelse  af  personlige  data  udfordrer  privatlivet.             

Selvom  rapporten  tager  udgangspunkt  i  Norge  belyser  den  stadig  hvordan  indsamlingen  af             

data   går.   

 
Shoshana  Zuboff  er  en  amerikansk  professor,  der  har  dedikeret  sin  karriere  til  at  undersøge,               

hvordan  digitaliseringen  har  påvirket  verden.  Hun  har  i  den  forbindelse  udgivet  bogen:  “The              
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Age  of  Surveillance  Capitalism:  The  Fight  for  a  Human  Future  at  the  New  Frontier  of                

Power”.  Bogen  er  blevet  set  som  en  af  de  mest  omfattende  på  området,  hvilket  også  er  en  af                   

grundene  til  at  Shoshana  Zuboff  af  mange  bliver  set  som  en  af  dem  med  den  største  stemme                  

inden  for  området.  Shoshana  Zuboffs  værk  er  blevet  sammenlignet  med  Rachel  Carsons             

indflydelse  med  henblik  på  hendes  værk:  “The  Sea  Around  Us”  (Kavenna,  2019,             

theguardian.com).  Forfatteren  Naomi  Klein  opfordrer  alle  til  at  læse  Shoshanas  Zuboffs  bog             

(Kavenna,  2019,  theguardian.com).  Årsagen  til  at  Naomi  Klein  opfordrer  alle  til  at  læse              

bogen,  er  på  baggrund  af  at  bogen  giver  en  detaljeret  beskrivelse  af  hvordan  globale               

teknologiske  virksomheder  får  os  til  at  videregive  vores  data  og  dermed  privatliv.  Som  nævnt               

tidligere  anser  denne  opgave  Zuboffs  synspunkter  som  værende  legitime,  bl.a.  grundet  hendes             

enorme   mængder   undersøgelser   på   området.  

8.2   Metodeevaluering  

Vi  har  udført  10  semistrukturerede  interviews  med  10  forskellige  informanter,  som  er  delt  op               

i  to  forskellige  målgrupper.  Den  primære  forskel  mellem  de  to  målgrupper  er  deres  alder.               

Alle  interviews  var  enkeltmandsinterviews.  Formålet  med  at  udføre  enkeltmandsinterviews  i           

stedet  for  to  fokusgruppeinterviews  er,  at  vi  ønskede  individuelle  svar.  Hvis  informanterne             

sad  i  en  gruppe  med  f.eks.  deres  kolleger  eller  venner,  så  kunne  de  opleve  utilpashed  eller                 

føle  sig  tilbageholdende.  Nogle  af  vores  interviewspørgsmål  er  relativt  private.  Derfor  kunne             

man  forestille  sig,  at  nogle  af  informanterne  ikke  ville  have  lyst  til  at  besvare  diverse                

spørgsmål  i  åbent  forum.  Yderligere  så  ønskede  vi  at  få  så  mange  meninger  og  holdninger,                

som  muligt  ud  af  vores  informanter.  Da  det  dog  er  et  individ  som  interviewes,  så  skal  man                  

som  interviewer  være  opmærksom  på  ikke  at  stille  krænkende  spørgsmål  (Brinkmann  &             

Kvale,   2015).   

Set  tilbage  i  bakspejlet,  så  ville  vi  have  ønsket  at  vi  havde  stillet  eller  formuleret  nogle  andre                  

spørgsmål.  Hvis  vi  havde  valgt  at  omformulere  og  uddybe  vores  spørgsmål,  så  havde  vi  fået                

nogle  andre  besvarelser  ift.  vores  interviews.  Der  er  en  del  ting  vi  kunne  have  inddraget  til                 

interviews,  men  dengang  vi  udførte  dem  havde  vi  ikke  den  viden,  som  vi  har  nu.  Vores                 

ønskede  komposition  af  vores  interviews,  forløb  sig  ikke  helt  i  den  retning,  som  vi  oprindeligt                

ønskede.  Dette  skyldes  at  vores  interviews  ikke  havde  en  lang  varighed.  Vi  havde  håbet  med                

en  varighed  på  30-40  min  pr.  interview,  men  det  blev  kortere.  Hvis  vores  interviews  havde                
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haft  længere  varighed,  så  ville  vi  som  interviewere  have  haft  mulighed  for  at  uddybe               

spørgsmål,   hvilket   ville   have   medført   at   vores   empiri   kunne   have   vendt   i   en   anden   retning.   

9.   Konklusion  

På  baggrund  af  denne  opgave  kan  det  konkluderes,  at  IT-kyndige  personer  forholder  sig              

delvist  kritisk  til  indsamlingen  og  brugen  af  brugerdata.  Endvidere  kan  det  konkluderes  at              

førnævnte  ikke  har  nogen  særlig  betydning  for  deres  ageren  på  Facebook  og  internettet              

generelt.  Derudover  resulterede  opgavens  fund  i  en  afkræftelse  af  hypotesen,  at  ældre             

personer  ville  forholde  sig  mere  kritisk  end  unge  personer.  Yderligere  konkluderes  det,  at  den               

modstand  og  organisering  af  individer  som  Zuboff  argumenterer  for,  ikke  er  særlig  stærkt  til               

stede  blandt  vores  informanter.  Opgavens  undersøgelser  tyder  på  at  den  manglende  modstand             

blandt  individer,  kan  skyldes  de  mange  fordele,  som  individer  får  ud  af  at  bruge  de                

teknologier,  som  indsamler  brugerdata.  Mangel  på  viden  omkring  hele  systemet,  arkitekturen            

bag  indsamlingen  og  brugen  af  brugerdata,  bidrager  til  individers  manglende  modstand.            

Slutteligt  kan  opgaven  som  helhed  konkludere,  at  manglen  på  modstand  blandt  individer  kan              

tyde   på,   at   Zuboffs   forslag   om   lovgivning,   er   et   mere   oplagt   sted   at   starte   modstanden.   
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