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Abstract 

This study investigates and analyses pros and cons for two different approaches, for dealing 

with the issue of children under 13 using sites they are prohibited from using. To make this 

analysis possible the paper uses communication theory methods for analyzing whether or 

not the problem is a communication problem. It is through this analysis clear that the 

problem is not merely a communication problem, and communication will need to be 

accompanied by law in order to achieve the desired change. Furthermore, the study tests 

how data mining works and examines machine learning which is a key component to making 

datamining effective in big databases and makes companies like Facebook millions of dollars 

by finding patterns in their databases which is then used to target ads to its users. Finally, 

the paper also investigates if the message from earlier awareness campaigns have had an 

effect on users. The paper finds that the message has indeed been understood by users, 

however they are still willing to accept user agreements without even reading them. 
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Projektemne 

Vi lever i en fuldkommen digitaliseret verden, med teknologi overalt omkring os. 

Teknologiudviklingen bliver større og større, og vi alle følger med den. Vi er næsten alle på 

den online internetverden, hvor internetvirksomheder høster personlige oplysninger om os, 

og tjener store pengebeløb på det. Idet vi alle er blevet en del af denne online verden, 

opstår der en mulighed for, på baggrund af at indsamle data om disse brugere, at kunne 

påvirke, forudse og målrette produkter og reklamer. Markedet for data om mennesker er de 

seneste år eksploderet, og man ser virksomheder, der har store databaser med datapunkter 

om personer, blive værdisat til tårnhøje beløb. Der er ingen tvivl om, at markedet for data 

oplysninger om personer er stort, og stadig kun er stigende.  

Når vi så vælger at opstille denne udvikling som et problem, er det fordi der er en gruppe, 

som består af børn under 13 år, som er let at manipulere, og derfor lovmæssigt ikke må 

begå sig steder, hvor deres persondata bliver indsamlet, og de bliver målrettet med 

reklamer. 

 Vi vil i denne opgave forsøge at analysere hvordan man kan sætte fokus på, og at forsøge 

analysere tilgange til en løsningen af dette problem.  

Yderligere vil vi forsøge at se på, om det kan være en mulighed at hjælpe brugere sådan, at 

de kan være mere sikre, når de begår sig på nettet, både kigge på hvad der findes af 

oplysninger og information lige nu, og hvilke muligheder der er for nye tiltag. Til sidst vil 

også se på, om virksomhederne efterlever den datalovgivning, der er kommet i Europa i 

2018, og om lovgivningen virker som ønsket.  

Problemfelt 

I og med at vores verden er blevet så digitaliseret, er der opstået en kæmpe interesse i, at 

indsamle data punkter om folks personlige adfærd. Disse data bliver især udvundet af de 

største teknologiske virksomheder, blandt andre Google, Facebook og Microsoft. Som 

bruger ved man enormt lidt om, hvad der helt præcist foregår på den anden side af 

skærmen, men de fleste er klar over, at deres data på en eller anden måde bliver brugt. 

Indsamling, sortering og gruppering af disse data indstrømninger, bliver en uforståelig gåde 

for den almindelige bruger, der ikke har en mulighed for at få indsigt i den bagvedliggende 

teknologi, der analyserer brugerens oplysninger, og benytter disse til reklamer, forudsigelser 
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og salg. Derfor vil vi bestræbe os på, at beskrive den bagvedliggende teknologi, der benyttes 

til at udvinde brugbar data hos disse virksomheder, og på den måde få afmystificeret 

teknologien. Derudover vil vi undersøge hvilke data, der bliver indsamlet fra brugere på 

Facebook, og hvad disse bruges til. Interessant er det at kigge på, hvordan datalovgivningen 

har påvirket de store virksomheder, og samtidig se på, om der efter lov indtrædelsen er sket 

de ændringer, man ønskede ift. brugeres datasikkerhed; som vi vil dykke nærmere ned i. 

Ydermere vil vi også undersøge, hvordan det kan være muligt at indsamle børns persondata, 

sende dem målrettede reklamer, når det i lovgivningen er forbudt at målrette til børn under 

13 år. Vi vil se på, hvilke problematikker der ligger i, at bryde disse regler ift. til børnene, og 

hvordan det kan påvirke deres adfærd. Dette problem vil vi undersøge, og se hvad der kan 

gøres for at sætte fokus på denne problematik. 

 

Problemformulering 

● Hvad er forskellige fordele og ulemper ved tilgange til at løse problemet med 

indsamling af data fra børn under 13 år? 

 

Arbejdsspørgsmål 

1. Hvad dækker begrebet “persondata” over, og hvad sker der med ens data, når man 

begår sig på internettet? 

2. Hvordan kan data mining beskrives, og hvilke teknologier indgår der? 

3. Hvordan bliver der i Danmark sat fokus på internetsikkerhed? 

4. Hvilke ændringer har GDPR-loven medført, og efterlever de største 

teknologivirksomheder denne 

5. Hvad kan der gøres for at sætte mere fokus på virksomheder som Facebooks ansvar 

for ikke at lade brugere under 13 år benytte deres ydelser? 
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Metodiske overvejelser: 

For at vi kan få en forståelse for selve emnet og teknologien bag, vil vi læse relevant 

litteratur fra forskere inden for emnet. Vi vil læse Nikos Smyrnaios bog: ‘Internet oligopoly’.  

I begyndelsen af vores overvejelser om metoder, var vi meget interesserede i, at få opstillet 

semistrukturerede interviews, med personer under 13 år, at indsamle empiri om hvorvidt 

målgruppen benyttede online ydelser, de ikke er gamle nok til. Grundet omstændighederne 

i forbindelse med coronavirus, blev dette meget svært. Derfor har vi nu ændret vores 

metode, og vil i stedet bruge en Deloitte undersøgelse, som har undersøgt forholdet mellem 

mennesker i forskellige aldersgruppers brug af internettet og deres viden omkring 

dataindsamling. Dog beskriver denne undersøgelse ikke de helt unges forhold, altså unge 

under 13 år, da det ifølge de helt store virksomheder som Facebook, skal brugeren være 

over 13, for at være på deres ydelse. Men vi bruge undersøgelsen til at se på, hvorfor at så 

mange mennesker, som gør brug af ydelserne, til trods for at de fleste er klar over, at deres 

data på en eller anden måde bliver brugt, og kan være med til at manipulere dem; for hvis 

voksne mennesker, som netop er indforstået med deres persondata bliver indsamlet og 

solgt stadig accepterer aftaler uden at læse dem, kan man ikke forvente at børn under 13 år 

kan forstå konsekvenserne af disse aftaler.  

 

Når vi benytter os af Deloitte undersøgelsen, gør vi brug af den kvantitative metode. Denne 

metode dækker over spørgeskemaundersøgelser, som bruges til at indsamle data om en 

gruppe, eller population gennem en række spørgsmål. Man benytter den kvantitative 

tilgang, når man vil undersøge noget, som kan måles statistisk efterfølgende. -  (“Kvalitativ 

metode”, Aarhus Universitet).  Helt konkret benytter vi i vores projekt, den kvantitative 

metode, gennem Deloitte undersøgelsen som vi bruger, og analyserer. Deloitte 

undersøgelsen er en kvantitativ undersøgelse, der har til formål at give et statistisk indblik i 

de adspurgtes adfærd på internettet. Undersøgelsen bliver dermed brugt til at kunne sige 

noget generelt om internetbrugere, som er en af fordelene ved en kvantitativ undersøgelse.  

  

Vi er begge i gang med et kursusforløb (TSA II), der omhandler kunstig intelligens. Her har et 

af hovedpunkterne været maskinlæring, altså hvordan man lærer en computer en given 

opgave. I datamining verdenen er maskinlæring en metode der bliver brugt i de store 
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algoritmer for, at gøre arbejdet langt nemmere, da en computer har nemmere ved at 

gruppere observationer, end et menneske har. Altså benytter man sig ofte af maskinlæring i 

sine data mining algoritmer. Vi vil altså have mulighed for at trække på den viden, vi har fået 

igennem det kursus, når vi læser om maskinlærings potentialet i data mining. Kurset danner 

på den måde en baggrundsviden for os der gør, at når vi læser tekster om brugen af 

maskinlæring i algoritmer har en god forståelse for, hvordan det virker.  

 

Derudover vil vi også se på kommunikationsteori, og prøve at forstå om vores problem kan 

løses med kommunikation, eller om der skal andre foranstaltninger i spil også. For at få en 

forståelse for, om vores problem er et kommunikationsproblem, vil vi inddrage teori fra 

Windahls: “Not all problems are communication problems”, der forklarer, hvordan man 

vurderer om ens problem kan løses med kommunikation, og hvordan man bedst planlægger 

sin kommunikationsindsats.  

 

Da vi i denne opgave ønsker at tage et dyk dybere ned i, hvordan denne bagvedliggende 

teknologi fungerer, er det i et ønske om, at en endnu større oplysning en tidligere set 

gennem kampagner kan få folk til, at tage stilling til hvad de synes om brugen af deres data 

på internettet. Størstedelen af brugere  er i 2020 ikke længere uvidende om at deres data 

bliver brugt og også solgt, men vælger stadig at benytte disse ydelser. Det viser en Deloitte 

undersøgelse fra 2017, der er baseret på en undersøgelse af 2000 amerikanske forbrugere i 

alderen 18-75. Undersøgelsens målgruppe dækker altså over næsten alle brugere. 

Undersøgelsen finder frem til forskellige pointer i forhold til forbrugeres forhold til deres 

mobiler og internettet generelt. Dog er det mest interessante for vores projekt i denne 

undersøgelse, en undersøgelse om forbruger privatliv. - (Global Mobile Consumer Survey: US 

edition, 2017: “Deloitte”). Undersøgelsen finder nemlig frem til, at 91% af de adspurgte er 

villige til at  acceptere forbrugeraftaler uden at læse dem, når de installerer apps, registrerer 

sig på wifi-hotspots eller opretter sig på online ydelser som video streaming tjenester. Tallet 

bliver endda endnu højere hvis man udelukkende kigger på de yngre adspurgte. 

Undersøgelsen viser nemlig også, hvis man kigger på brugerne mellem 18-34 år, stiger 

andelen af folk der accepterer aftaler uden at læse dem til 97%. Derudover finder 

undersøgelsen også frem til, at over 80% er klar over, at deres data bliver brugt af 

virksomheder, og 78% tror at deres data bliver delt med tredjeparter. Af denne 
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undersøgelse kan det derfor fremhæves, at klart størstedelen af brugere, er klar over, at 

deres data bliver anvendt, høstet, delt og solgt, men er alligevel villige til, at acceptere 

aftaler med de virksomheder der tilbyder ydelsen. Det er netop også denne information, der 

gør det vanskeligt at finde ud af på hvilken måde, man kan gribe problematikken an. For ud 

fra denne undersøgelse er problemet ikke, at brugerne ikke er klar over, at hvad der sker 

med deres data, og at denne data er en vare for virksomhederne. Problemet er at brugerne 

på trods af denne viden, stadig accepterer disse aftaler uden at læse dem. Det vil derfor 

være spændende at undersøge, hvorvidt oplysninger om den dybere teknologi, vil få folk til 

at tænke mere over hvilke informationer de opgiver, og hvilke aftaler de accepterer. Eller 

om der kræves en meget større omstrukturering af forholdet mellem bruger og virksomhed, 

og af den måde som disse aftaler bliver indgået. Undersøgelsen er interessant for os, da den 

giver en indikation på, at kommunikation muligvis ikke kan løse problemet alene. 

Undersøgelsen viser, at selvom budskabet om, at persondata bliver brugt, indsamlet og 

solgt er blevet kommunikeret til denne målgruppe, har det ikke resulteret i en ændring i 

deres adfærd. 

Teori 

For at kunne benytte os af de metoder, vi tidligere har nævnt, er det vigtigt at bygge på teori 

fra de samme områder. I denne opgave vil vi benytte os af følgende teorier; den ene 

fortæller om maskinlæring, mens den anden forklarer om kommunikationsproblemer. 

Begge teorier er vigtige for, at vi kan benytte de metoder, vi ønsker for at svare på vores 

problemformulering samt arbejdsspørgsmål. Den første teori henter vi fra Mitchell og 

McGraw-Hills: Machine learning, som handler om, hvordan man kan vurdere, om sit 

maskinlæringsprogram virker, hvad man benytter maskinlæring til, og hvordan 

maskinlæringsprogammers opdagelser kan benyttes. Vi vil senere i projektet uddybe 

begrebet maskinlæring, og forklare hvordan og hvorfor det er en vigtig funktion at benytte 

sig af til klassificering af datasæt. Når et medie som Facebook indsamler data i så store 

mængder, er det vigtigt for dem at kunne analysere dataene, og på den måde gøre den 

brugbar i forhold til det, de skal bruge den til. I Facebooks tilfælde vil dataene blive brugt til 

at finde ud af hvor, og hvordan de bedst kan reklamere. Næsten alle programmer der kører 

på en computer kan siges, at have til formål at løse en given opgave. Denne opgave kan 

være alt fra at få operativsystem til at fungere, til at løse regnestykker i dit lommeregner 
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program. De fleste af disse opgaveløsninger er blevet skrevet af en udvikler, som har skrevet 

en algoritme ud fra en løsningsmetode til problemet. Med maskinlæring forholder det sig 

dog ikke på samme måde. Her har man nemlig en generel løsningsmetode, eller klasser af 

løsninger, og gennem en automatisk undersøgelse af data, tilpasses, eller “trænes” 

programmet til, at kunne løse det specifikke problem. Man siger derfor at et 

computerprogram “lære” fra erfaringer E, med fokus på en gruppe opgaver T, og en 

præstationsevne P, hvis dens præstationer af løsning af opgaver T, vurderet ud fra P, bliver 

forbedret med flere erfaringer E.- (T. Mitchell & McGraw-Hill, 1997: “Machine Learning”).  

Derudover vil vi benytte teori fra Windahls: “Not all problems are communication 

problems”. 

Her drejer det sig om, at få mulighed for at kunne analysere vores problemstilling med 

henblik på, at vurdere hvorvidt problemet er et kommunikationsproblem, eller om 

kommunikation ikke vil være den ideelle løsningsmetode, set ud fra Windahls teori. Teorien 

går ud på, at når noget netop er et kommunikationsproblem, skal en af følgende gøre sig 

gældende. Først siger Windahl, at et problem er en kommunikationsproblem hvis der ikke 

findes kommunikation på emnet, eller at den kommunikation der eksisterer, ikke er med til 

at løse problemet. Altså er den kommunikation og den måde det bliver kommunikeret ud 

på, er forkert. Og sidst nævnes der i hans teori, at et problem netop er et 

kommunikationsproblem, hvis løsningen til problemet kan blive gjort ud fra kommunikation.  

 

Semesterbindingen 

I dette projekt (BP2-projektet) skal vi gøre brug af dimensionen Teknologiske systemer & 

artefakter, og vi har valgt at kombinere det med dimensionen Subjektivitet, teknologi & 

samfund.  

TSA  har givet os en inspiration for, at analysere teknologier (TRIN-modellen), som vil være 

oplagt at benytte i forbindelse med at beskrive den teknologi, der bliver benyttet til at 

indsamle datapunkter i de store datamængder, som teknologivirksomheder sidder på. TRIN-

modellen har ikke kun til formål at beskrive hvordan en teknologi virker, men også til at 

beskrive hvilke utilsigtede effekter den givne teknologi medfører. Samt har modellen også 

en hovedvægt på netop teknologiens teknisk-videnskabelige aspekter. Trin-modellen er dog 

ikke så meget en metode, men mere en værktøjskasse til at give inspiration til at beskrive en 
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teknologi, med hovedvægten på teknologiens teknisk-videnskabelige aspekter. Hvor man 

skridt for skridt kan se på teknologien med forskellige vinkler og sider, og analysere den.  

 

Da vi har valgt at kombinere TSA med STS (Subjektivitet, teknologi & samfund), er det fordi 

STS giver et anderledes perspektiv på en teknologi, her er teknologiens påvirkning på 

mennesket i et samfund nemlig i fokus. Dimensionen gør det muligt at forklare hvordan 

denne nye teknologi, som mennesket har skabt, går ind og ændrer på os som mennesker, og 

ændrer vores samfund. 

 

 Man kan også kigge på de konsekvenser teknologien har medført, og se på den historiske 

dimension og på en fremtidshorisont som følge af denne teknologi. Yderligere har STS også 

givet en forståelse i etiske teorier og analysemetoder til vurdering af en teknologiudvikling, 

som vi også vi gøre brug af i dette projekt. Det gør vil vi gøre, ved at kigge på Facebooks 

mindreårig brugere under 13 år, som alligevel begår sig på mediet, selvom de bryder 

aldersgrænsen. Her vil vi pege blikket mod Facebook, og undersøge hvordan det igennem 

etiske teorier, om Facebook skulle ændre den måde man opretter sig som bruger, og 

opgiver sin alder, da det er ulovligt at sende målrettede reklamer mod børn og indsamle 

deres data i USA. - (Red Barnet, 2019: “Danske regler for aldersgrænser på sociale medier”).  

Maskinlæring 

Som nævnt tidligere bliver en program kendetegnet som metode der benytter sig af 

maskinlæring, hvis programmet opnår en bedre præstation når det løser opgaver, når den 

bliver eksponeret med flere erfaringer. Et konkret eksempel på et program der ville benytte 

maskinlæring kan være dit spamfilter i din mail. Programmets formål er at sortere spam 

mails fra almindelige mails, således at man slipper for selv at gøre det. Her kan man benytte 

metoder som man træner ved at give programmet en række mails, og markere dem som 

enten spam eller almindelige. Disse mails vil således fungere som erfaring E for programmet. 

Derefter lader man programmet give sit bud på, hvilken klasse en ny mail den ikke kender 

skal tilhøre. Her tester man hvor præcis den er P. Jo flere mails den prøver at klassificere, jo 

bedre skulle programmet blive. Et andet brugsscenarie, som er meget relevant i forhold til 

algoritmer for virksomheder som Facebook, er ud fra store datamængder at udtrække 
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interessante mønstre. Dette bliver kaldt data mining. Et eksempel på dette kunne være, at 

lade et program finde mønstre ved kasseboner i et supermarked. Programmet ville måske 

kunne finde en regel der siger at “De som køber øl, køber også ofte chips”. - (Christensen, 

Henning (Lektor på RUC) 2020: “Vigtige begreber om maskinlæring”).  Ud fra denne 

information ville det altså give mening at placere chips tæt på øllene i butikken. Dette 

eksempel er meget ligetil at overføre til et sted som Facebook. Det vil give rigtig god mening 

for en virksomhed som Facebook at forsøge at finde disse mønstre i deres data. Facebook 

sidder på enorme mængder data fra deres brugere, så et program der udnytter 

maskinlæring vil gøre det muligt at analysere denne kæmpe mængde data, og grundet den 

store mængde erfaring programmet vil få E, burde programmet også blive meget nøjagtigt i 

at finde mønstre, og placere brugere i disse mønstre. Man kunne forestille sig et mønster 

som kunne lyde: “folk der liker musikkunstnere, klikker ofte på koncertbillet reklamer”. Ved 

dette eksempel bliver det klart hvorfor Facebook vil være meget interesserede i at udtrække 

sådanne mønstre fra deres database. Når Facebook skal sælge reklamepladser på deres side 

bliver de mere efterspurgte, fordi Facebook har en klar viden om, præcis hvilke typer de skal 

målrette med hvilke reklamer, hvilket vil give en større effekt af reklamerne end at have sine 

reklamer på bagsiden af en bus f.eks. Ved maskinlæring skelner man mellem to former for 

læring “Supervised learning”, “unsupervised learning” og “reinforced learning”. De to 

førstnævnte er de mest relevante at kigge på i forbindelse med vores projekt. 
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“Machine Learning, en illustration over de tre forskellige læringsmetoder: Unsupervised Learning, Supervised 

Learning og Reinforcement Learning”.  

 

Supervised dækker over, at den træningsdata man benytter både har et forventet input og 

output. Dette ville gøre sig gældende i spamfilter programmet, hvor du har et forventet 

input, enten spam eller almindelig mail. Det forventede output vil så være, at programmet 

enten klassificere en ny mail som spam, eller som en almindelig mail. - (T. Mitchell & McGraw-

Hil, 1997: “Machine Learning”). Når man vil benytte maskinlæring til at udtrække associations 

regler eller mønstre, vil det være nødvendigt at benytte unsupervised learning idet man ikke 

kender det forventede output, da det er programmet selv, der finder mønstrene. Derfor 

ville et maskin læringsprogram brugt til at udvinde mønstre fra store datasæt, som en 

virksomhed som Facebook ville benytte sig af være baseret på unsupervised learning.  

Cambridge Analytica skandalen 

Mulighederne for hvilke sammenhænge og mønstre som et maskinlæringsprogram vil kunne 

udtrække fra den enorme database Facebook besidder, virker næsten endeløse. Grundet 

dette er der lidt en gråzone i forhold til, hvad man må reklamere for på Facebook. Da disse 
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mønstre kan være alt mellem himmel og jord, er der ingen grænse for, hvad man kan 

trække på. Der har tidligere været fokus på nogle emner, som folk har reklameret for, som 

nu senere er blevet imod Facebooks regler. Den mest kendte historie er skandalen om 

Cambridge Analytica. Sagen gik ud på, at Cambridge Analytica ved flere politiske kampagner 

var blevet bedt om at hjælpe. De mest kendte kampagner har været Brexit valget i 

Storbritannien samt Donald Trumps præsidentkampagne, begge kampagner endte med det 

ønskede resultat for Cambridge Analytica. - (Wikipedia,: “Cambridge Analytica). Cambridge 

Analytica metode for deres kampagne var, at lave en personlighedsanalyse, ud fra store 

datamængder fra Facebooks brugere uden disse brugere vidste det. Disse 

personlighedsprofiler er ifølge Michal Kosinski mere nøjagtige og ved mere om personen, 

end selv deres venner ville vide. - (Proc Natl Acad Sci USA, 2013: “Private traits and attributes are 

predictable from digital revcords of human behavior”). Begge disse begivenheder er altså 

eksempler på, hvor meget man kan manipulere brugere, når man er i besiddelse af deres 

data. Udover den direkte illustration af manipuleringsmulighederne politisk i disse 

forbindelser, kan man også perspektivere denne manipulation til en yngre målgruppe; helt 

præcist børn. For hvis man så let kan manipulere med voksne, er det selvsigende at 

manipulation af de helt unge, vil være endnu nemmere. Manipulation af børn er ikke et nyt 

fænomen, og der har såmænd også været fokus på netop denne problematik i mainstream 

medier. Derfor er der markant skærpede regler for markedsføring, hvis målgruppen er 

mindreårige børn, da børn er godtroende og letpåvirkelige. - (Grakom: “Træd varsomt hvis du 

laver reklamer til unge”). Der er skærpede forhold i reglerne for markedsføring mod børn i 

både Danmark og i USA. - (Lexology: “Children’s products: an overview of advertising laws and 

regulations).  

  

 

Data mining 

Som nævnt tidligere udvinder store teknologiske firmaer store mængder data om deres 

brugere. Denne data gør det også muligt for disse firmaer, at levere deres ydelse gratis. 

Tager man f.eks. udgangspunkt i det sociale medie Facebook, kan man altså se at deres 70 

milliarder dollar omsætning i 2019 må komme et andet sted fra. - (J. Clement, Statista: 
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“Facebook’s annual revenue from 2009 to 2019”). Deres omsætning består ifølge Mark 

Zuckerberg af deres reklamer. - (NBC News, 2018: “Senetor asks how Facebook remains free…”).  

Hvis man som Facebook har så stor en gruppe af brugere, og så meget data om dem, kan 

det gøre reklamer langt mere effektive, hvis man reklamerer til en målgruppe, der har større 

sandsynlighed for at finde det reklamerede produkt interessant. Derfor giver det god 

mening for et medie som Facebook at analysere den data de besidder fra deres brugere, og 

finde de personer det giver bedst mening at rette bestemte reklamer mod.  

Facebooks database med data om brugere, er det man kalder big data. Det er svært at 

præcisere præcist hvornår en database kan betegnes som big data. Der er en række 

forskellige parametre man kan kigge på, når man vil sige hvorvidt en database kan betegnes 

som big data. Disse tre parametre er størrelse, variation og fart. De dækker altså over den 

konkrete størrelse af databasen, hvor mange bytes den fylder. Variation dækker over at der 

som regel er forskellige typer af data, man har ikke bare data om et specifikt område. Til 

sidst dækker fart begrebet over, at der hele tiden kommer ny data, der skal analyseres i 

databasen. - (Dashboards: “Big Data vs. Small Data”). Altså er datamining en metode man 

bruger, til at udvinde informationer af datasæt. Disse datasæt kan godt være sæt som 

betegnes som big data. Data mining er også kendt under det lidt mere sigende navn 

“Knowledge discovery in databases”. Eller på dansk “Viden opdagelse i databaser”. Data 

mining ofte inddrager elementer fra maskinlæring og kunstig intelligens, for at gøre 

processen hurtigere og bedre.  

 

Vigtige ting om Data Mining 

● Data mining er processen til at analysere de store datasæt til at opdage nye mønstre, 

betydninger, regler, sammenhænge, afvigelser og forudsigelser for futures. 

Udtrykket data mining er også kendt som "viden opdagelse i databasen." 

● Formålet med data mining er at udtrække oplysninger fra de datasæt, der er 

tilgængelige i databasen, og omdanne disse oplysninger til en meningsfuld og 

struktureret proces, så de kan være nyttige til yderligere brug. 
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Man kan beskrive Data Mining i fem nøgle trin der forklarer processen: 

1. Data Integration 

2. Data Selection 

3. Data Cleaning 

4. Modeling 

5. Evaluation 

 

Første trin Data Integration, handler om at indsamle data, og integrere den i sin database. 

Denne data kan komme fra forskellige kilder, det kan være brugbar data, det kan være ikke 

brugbar data. Det kan være kvalitativ data, eller det kan være kvantitativ data. Altså er selve 

dataene ikke vigtig, det handler bare om at indsamle noget.  

Andet trin Data Selection, handler så om, at udvælge den mest relevante data i databasen, 

og benytte denne data fremadrettet. 

Data Cleaning er at rense sin data, i og med, at man indsamlede data fra forskellige kilder, 

vil der være data der mangler elementer, eller data der ikke er konsistente, disse skal 

sorteres fra. 

Dernæst i Modeling, skal dataene grupperes i sæt, eller modelleres for at kunne sige noget 

om et bestemt område. 

Sidste trin Evaluation, er at teste og evaluere sin data. Her kigger man på, om den 

indsamlede data kan sige noget om et område, og om det dataene, siger er brugbart. Det er 

også i dette trin man ofte finder ud af nye interesseområder man kan undersøge med sin 

data. 

Persondata og GDPR 

I maj 2016 trådte databeskyttelsesforordningen i kraft i Danmark, som er en EU-forordning, 

som er til formål for at virksomheder, skal beskytte deres brugers personoplysninger. Det 

handler om, at alle virksomheder, store som små, skal have styr på sikkerheden, og kunne 

passe bedre på de personoplysninger, de behandler. - (GDPR: “Den nye persondataforordning 

(GDPR)). Som bruger af en internet ydelse, giver GDPR-loven også brugeren en vis sikkerhed 

i, at virksomheder er underlagt nogle visse regler om brugerens personlige oplysninger, som 

de skal følge. Der kan være tale om meget forskellige personoplysninger, lige fra ens navn 

og efternavn, til ens CPR-nummer; og med GDPR-loven, giver der også brugeren mere 
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kontrol over disse oplysninger. Hvordan brugeren får mere kontrol over disse, gennem 

GDPR, er b.la. ved at brugeren skal stilles krav til, hvad virksomheden bruger personlige 

oplysninger til.  

 

“Enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data der direkte eller 

indirekte kan identificere en person“ - (EU’s definition fra Persondataforordningen (GDPR).)  

 

Sådan lyder definitionen fra EU’s Persondataforordning. Der er altså tale om enhver 

information, en personlig oplysning, som leder tilbage til en specifik person. Et eksempel 

kunne være almindelig persondata, ens navn og adresse, eller fortrolig persondata, ens cpr-

nummer og økonomiske informationer, og sidstnævnte: følsomme persondata, ens 

fingeraftryk og etnicitet. Det er disse tre kategorier af persondata, man normalt skelner 

mellem i Danmark.  

 

Databeskyttelsesloven 

GDPR (General Data Protection Regulation) er en forkortelse for databeskyttelsesloven, som 

er blevet vedtaget af EU, Persondataforordningen. Loven har til formål at give mennesker 

bedre kontrol over deres persondata. Når man f.eks. har online shoppet på en hjemmeside, 

har man eventuelt skulle opgive sit navn og efternavn, telefonnummer og adresse. Disse 

oplysninger har man så givet virksomheden adgang til, og det kan være vanskeligt gennem 

tiden at huske hvilke hjemmesider, man har opgivet sin personlige oplysninger til. Med 

denne databeskyttelseslov er det som nævnt til formål at give brugeren mere kontrol over 

sine egne personlige oplysninger. Samtidig skal virksomhederne også gennem denne lov, 

have mere styr på, hvordan de behandler deres brugeres persondata, samt også hvordan de 

opbevarer dem. Der er sat nogle sikkerhedsforanstaltninger op for virksomhederne om 

kravet til dem om, at alle interne og eksterne personlige oplysninger. Der stilles krav om 

kryptering - (Henning D. Rasmussen, 2018: “Hvad betyder kryptering?”), når der drejer sig om 

overførsel af følsomme oplysninger eller personnumre på hjemmesider.  

Loven giver brugeren ret til at vide, hvad og i hvilket omfang ens oplysninger bliver brugt til, 

samt retten til at få ændret fejl i sine oplysninger. Yderligere også retten til gratis at få 
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udleveret alt det data (personlige oplysninger), en virksomhed har om en. Brugeren skal 

have ret til at sige nej til direkte markedsføring, hvis brugeren f.eks. onlineshopper, kan 

brugeren efterfølgende have ret til at sige nej til at modtage reklamer, relateret til dette køb 

på sociale medier. - (Forbrugerrådet: “GDPR, 2019: Få overblik over databeskyttelsesloven”). 

Denne lov trådte i kraft d. 25. maj 2016 for alle virksomheder, organisationer og 

myndigheder. Dataloven kan her siges at være vigtig for mange af de brugere, som ønsker 

mere privatliv, og sikkerhed over deres personlige oplysninger, samt viden om hvordan disse 

data bliver brugt.  

 

Facebooks tjenestevilkår  

Med GDPR-loven blev det udtrykt at alle internetvirksomheder, skal informere deres 

brugere om, hvad og i hvilke omfang deres personlige oplysninger bliver brugt til. Dette 

gøres ud fra en forbrugeraftale, også kaldet license agreement, som man skal acceptere for 

at benytte sig af Facebook, når man opretter sig som bruger på siden. Denne forbrugeraftale 

er skrevet på Facebooks vilkår, det er netop deres tjenestevilkår, deres regler for at deres 

brugere må benytte sig af ydelsen. Accepterer brugeren ikke denne forbrugeraftale, 

kommer brugeren ikke ind på hjemmesiden. Forbrugeraftaler er oftest kendt for at være 

ubegribelige lange på en masse sider. Facebooks forbrugeraftale er på 14.000 ord, og svarer 

til omkring 40 a4-sider, og oftest ikke er noget, personer går i krig med at læse, men bare 

accepterer dem uden videre. Men hvad indebærer Facebooks vilkår så, når deres vilkår 

fyldes ud på hele 40 sider, og at deres omsætning årligt ligger på 70,5 mia. dollars, og 

tjenesten er gratis for alle brugere. - (Wikipedia: “Facebook”). Udover Facebook, ejer 

virksomheden også de fire andre mest benyttede tjenester: Instagram, WhatsApp og 

Messenger, som også alle er gratis at benytte. - (Finans, 2018: “Sociale medier domineres af 

Facebook Inc.”). Kigger man på deres vilkår, står det skrevet at i stedet for at betale for at 

benytte sig af Facebook, accepterer man som bruger, at Facebook kan vise en reklamer og 

annoncer, som har betalt Facebook for at promovere dem til deres brugere.  

 

“Vi bruger dine personoplysninger, f.eks. oplysninger om din aktivitet og dine interesser, til at vise dig 

annoncer, der er mere relevante for dig.” - (“Facebooks tjenestevilkår” Facebook, 2019).  
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Her står det tydeligt skrevet, at Facebook benytter brugernes persondata, som værende 

brugerens personlige oplysninger, til at målrette dem specifikke reklamer og annoncer. Det 

er sådan Facebook opnår deres høje omsætning. Men hvordan kan Facebook målrette en 

reklame til en specifik målgruppe? Facebook har som nævnt mange gange en kæmpe 

database med datapunkter fra brugere, og på den måde har de haft mulighed for at udvinde 

en enorm mængde mønstre fra hvordan brugere opfører sig. Disse mønstre er den egentlige 

vare som Facebook sælger til annoncørerne. Når du køber en reklameplads hos Facebook, 

køber du nemlig ikke en plads på deres hjemmeside, som bliver set af alle deres 2.5 

milliarder månedlige brugere, men derimod en plads som kun bliver vist til de brugere, som 

ifølge Facebooks mønstre vil være tilbøjelige til at have interesse for dit produkt. - 

(“Facebook”, Wikipedia). Altså er den viden som Facebook besidder en faktor der bliver taget 

højde for, og som de udnytter når de skal sælge reklamepladser. 

 

Tilgange til problemet 

Når vi ser på, hvordan internetvirksomheder indsamler persondata på børn under 13 år, og 

ser dette som værende et problem, da det ikke er lovligt. Til trods for at der har været sat 

fokus på emnet b.la. her i Danmark med kampagner  om internetsikkerhed til børn og unge, 

og også til forældre, om hvordan de skal håndtere deres børns færden på internettet, 

færdes børn under 13 år stadigvæk på sociale medier, deler deres personlige oplysninger 

ud, og når unge og voksne alligevel accepterer virksomhedernes forbrugeraftaler, selvom de 

er klar over, at deres personlige oplysninger bliver indsamlet, og brugt imod dem, gennem 

reklamer, som Deloitte undersøgelsen netop viste, så er det ikke forventeligt, at børn under 

13, vil kunne forstå, hvad de accepterer. Overordnet set ser vi to forskellige løsningstilgange 

til problemet, om internetvirksomheders indsamling af børns persondata. Begge tilgange 

har været benyttet i et forsøg til at bekæmpe samme problem tidligere. De to tilgange vil 

være at enten benytte kommunikation for at oplyse brugeren f.eks. gennem kampagner, 

mens en anden tilgang ville være juridisk at se på, hvilke ændringer der ville kræves for at 

løse problemet. Der findes mange eksempler på kampagner, der forsøger at oplyse brugere 

om internetsikkerhed, og det tydeligste eksempel på et forsøg på, at løse problemet juridisk 
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er den relativt nye GDPR-lov. Det er vigtigt for os at undersøge, hvilken tilgang der vil 

fungerer bedst muligt, da begge tilgange har været forsøgt før, uden at løse problemet.  

 

Er der tale om et kommunikationsproblem? 

For at analysere hvilken tilgang der vil være bedst til at løse vores problem, vil vi først 

forsøge at finde ud af om problemet er et kommunikationsproblem, eller om der kræves en 

anden tilgang til løsningen. Alene i Danmark kan man finde talrige eksempler på 

oplysningskampagner, der målretter sig mod at løse denne problemstilling. F.eks. lancerede 

Børns Vilkår en kampagne i oktober 2019, som skulle hjælpe børn og deres forældre med 

datasikkerhed, her blev der b.la. blev skrevet som følgende: ”Mange børn vil på et tidspunkt 

opleve, at de er kommet til at klikke på noget, de ikke skulle, eller komme til at opgive lidt for 

mange personlige oplysninger et sted.” - (Børns Vilkår: “Ny kampagne klæder forældre på til at 

hjælpe deres børn i cybersikkerhed”, 2019).  

 Netop er denne kampagne én ud af mange kampagner, rettet mod børns sikkerhed og 

færden på nettet. Det er altså tydeligt at se, at der har været forsøg på at løse problemer 

med, at folk begår fejl, og ikke beskytter deres data på internettet gennem kommunikation 

om formidlingen af information om emnet. Deloitte undersøgelsen fra tidligere viser også et 

billede af, at der er blevet kommunikeret til brugere, men at det ikke har været 

tilstrækkeligt til at lave en ændring i deres adfærd, da 97% af de adspurgte accepterer 

aftaler uden at have læst dem, på trods af at 78% af de adspurgte, tror at deres data bliver 

solgt og benyttet af tredjeparts firmaer.  I forbindelse med vores problem, taget 

udgangspunkt i de endnu yngre brugere, nemlig børn under 13 år, kan man altså 

perspektivere til virkningsgraden af disse internet sikkerhedskampagner, som har været 

målrettet en ældre målgruppe (ældre børn og voksne), og se at de ikke har fungeret så godt 

som ønsket. Derfor vil vi ud fra Windahls teori, vurdere hvorvidt vores problem er et 

kommunikationsproblem. Windahl siger, at hvis man kalder et problem for et 

kommunikationsproblem, er der én af de to følgende ting, der skal være gældende: 

● Enten skal problemet skyldes, at der ikke findes kommunikation om problemet, eller 

at den kommunikation der findes, er forkert. Altså skal selve kommunikationen eller 

mangel på samme være grunden til problemet.  
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● Eller er et problem, et problem er et kommunikationsproblem, hvis problemet kan 

løses med kommunikation.  

Det kan være en smule svært helt konkret at besvare, hvorvidt problemet lever op til et af 

kriterierne, og Windahl siger også, at man ofte bebrejder kommunikationen, selvom det er 

andre faktorer, der har mere indflydelse. Det er derfor også svært, at se om det er 

kommunikationen, eller mangel på den, der er problemet i vores tilfælde. Ud fra de 

førnævnte kampagner, tegner der sig dog et mønster af, at kommunikation i hvert fald ikke i 

sig selv, kan løse problemet alene. Derudover viser Deloitte undersøgelsen, at en stor 

gruppe af brugere kender til problematikken, altså at kampagner har nået ud til 

målgruppen, men ikke formået at skabe ændringer.  På den måde ser det altså ud til, at hele 

problemet ikke lever op til et af de to kriterier, og på den måde har problemet brug for 

andre foranstaltninger til at blive løst. Når det er sagt betyder det ikke, at kommunikation 

ikke kan være en del af løsningen, men blot at kommunikation alene ikke er tilstrækkeligt til 

at løse problemet. 

 

Lovgivning eller stramninger som tiltag 

Når kommunikation i sig selv ikke løse problemet med indsamling af børns data på 

internettet, kan det overvejes at bruge love i juridisk forstand. Når det kommer til disse love, 

er det altså regelsæt som ikke blot bør følges, men man er forpligtet til at følge. Til trods for 

at der er regler for virksomheder, ses det ikke at virksomheder, selv gør nok for at efterleve 

disse. Det er nemt, at registrere sig på Facebook som barn under 13, da man sagtens kan få 

adgang hvis blot man ændre sin alder til 15 år, og dermed tjekker Facebook ikke op på, om 

man barnet rent faktisk er 15, som den 13-årige har registeret, for blot at få adgang - og 

dermed er det let at begå sig på sociale medier og Facebook som 13-årig. Dette er et 

problem, da børn ikke er klar over, at der er sat nogle specifikke regler op, for at beskytte 

dem, evt. for reklamer, og regler at hente deres personlige oplysninger, og bruge dem imod 

dem. Disse regler er jo netop sat op grundet at børn er, letpåvirkelige, kan manipuleres og 

egentlig ikke er særlige kritiske. Så når Facebook er så let tilgængeligt for børn under 13 år, 

og Facebook ikke selv holder styr på, hvem der i virkeligheden registrerer sig på deres 
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ydelse, ses det altså som værende et stort problem; for både virksomhed og barnet. Der er 

kunne altså være brug for en ændring i lovgivningen, eller en stramning heraf.  

 

Besvarelse af arbejdsspørgsmål 

 
1. Hvad dækker begrebet “persondata” over, og hvad sker der med ens data, når man 

begår sig på internettet? 

 

“Persondata” begrebet dækker over enhver information, der kan relateres til en person. Det 

kan altså være alt fra ens navn, ens fritidsinteresser og ens yndlings farve, til ens cpr-

nummer, etnicitet og seksuelle overbevisning. Persondata er det som brugere af Facebook, 

videregiver til Facebook i stedet for en valuta til at benytte deres ydelser. Man siger også, at 

persondata er en ny slags valuta. Facebook benytter persondata til at sælge målrettede 

reklamer til deres kunder. Når man begår sig på nettet, kan ens persondata blive brugt 

forskelligt, f.eks. bruger Facebook dataene til målrettede reklamer, mens andre steder kan 

ens persondata blive solgt til større firmaer. Nogle andre steder kan ens persondata blive 

brugt til at give brugeren en bedre oplevelse, f.eks. ved at anbefale indhold til brugeren, 

som brugeren har større sandsynlighed for at synes om, end hvis ikke man benyttede deres 

data. Der har været episoder som ved Cambridge Analytica, hvor folks personlige 

oplysninger på Facebook blev brugt til at målrette politiske formål, ved at målrette reklamer 

og propaganda til de brugere man forventede, at man ville kunne overtale. Det viser sig 

altså, at persondata er en bred fortegnelse, som dækker over information som kan virke 

overfladisk, samt information som er meget personlig. Endvidere har store virksomheder 

med store mængder mulighed for at finde så detaljerede mønstre om brugere, at man har 

mulighed for endda, at kunne have en stor effekt på politiske valg. 

 

 

 

 

 

 



21 

2. Hvordan kan data mining beskrives, og hvilke teknologier indgår der? 

 

Overordnet set kan man sige, at data mining er, at finde sammenhænge og mønstre i en 

database. Hvis databasen er lille, kan man manuelt selv finde mønstre i sin data. Er der 

derimod tale om større datamængder og såkaldt big data, kræver dataminingen en 

automatisering ved hjælp af computerkraft. Det viser sig derudover også, at ved at udnytte 

maskinlæring, har man mulighed for at finde et utal af mønstre, som man ikke kunne have 

forudset på forhånd. Endvidere har de sammenhænge, maskinlæring kan finde i store 

databaser vist sig, at kunne være så præcise i deres forudsigelser om personer i databasen, 

at man har kunne benytte disse data profiler om folk, til at opnå politiske mål, som man så i  

Cambridge Analytica sagen. Udover maskinlæring, har man brug for en database at udvinde 

sine mønstre fra. Selve maskinlæring teknologien kan trænes, og man kan bestemme 

hvordan den skal lave sine kategoriseringer på forskellige måder. I forbindelse med 

mønstergenkendelse i databaser, hvor man ikke på forhånd kender til alle de mønstre, 

programmet selv kan finde, benytter man sig af unsupervised learning, hvor programmet 

selv benytter inputtet til at opstille forskellige output. Data mining processen kan kort 

opsummeres i fem trin: Data Integration, Data Selection, Data Cleaning, Data Modelling og 

Evaluation.  

 

3. Hvordan bliver der i Danmark sat fokus på internetsikkerhed? 

 

I Danmark findes der flere forskellige børneorganisationer, som Red Barnet, Børns Vilkår, 

derudover også b.la. Styrelsen for IT og læring, Børne og undervisningsministeriet mm., som 

har været med til at sætte fokus på netop internetsikkerhed for børn og unge, samt deres 

forældre. Det bliver oftest hos børneorganisationerne udtrykt gennem kampagner, hvor der 

f.eks. bliver sat fokus på, hvordan man som forældre kan hjælpe ens barn med at være på 

internettet sikkert. De kampagner vi har kigget på har primært haft fokus på, hvordan unge 

skal begå sig på internettet, og hovedsageligt har det handlet om, hvordan man passer på 

sig selv og opfører sig, og ikke sender ting man ikke burde. Derudover har de også handlet 

om, hvordan man som forældre kan videregive oplysninger om, hvordan man bedst muligt 

begår sig på internettet. Til gengæld lægges der ikke særligt stort fokus på dataindsamling 

og beskyttelse af personlige oplysninger, i de kampagner vi har kigget på.  
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4. Hvilke ændringer har GDPR-loven medført, og efterlever de største 

teknologivirksomheder denne? 

 

Databeskyttelsesforordningen som trådte i kraft maj 2018, og som skelner mellem de 

følsomme og almindelige personlige oplysninger. Når vi som brugere registrer os på internet 

hjemmesider, og vi opgiver nogle af vores personlige oplysninger, har vi gennem GDPR-

loven ret til at vide, hvad vores persondata bliver brugt til. Når virksomheder som Facebook 

behandler vores persondata, dvs. håndterer vores personlige oplysninger, skal vi som 

brugere var klar over, i hvilken grad vores personlige oplysninger bliver behandlet i, og den 

information skal være klar for brugeren. Så GDPR-loven har her sat skarpe regler for 

virksomheder om hvordan de først og fremmest må behandle deres brugers data, endvidere 

skal det også stå klart, hvad dataene bliver brugt til.  

Man har med GDPR-loven også som bruger fået ret til, at at vide hvilke persondata 

internetvirksomheder benytter, så man som bruger kan bede virksomheden om at få en 

udskrift af disse oplysninger. Yderligere har brugeren også ret til at få rettet eller slettet sine 

persondata. Virksomheder har nogle helt specifikke regler, de skal følge ift. til 

behandlingssikkerheden af deres brugers persondata. - (Datatilsynet 2017: 

“Databeskyttelsesforordningen”).  

Når man kigger på de største teknologivirksomheder, så man kort efter GDPR-loven at de 

udsendte en mail om, at man skulle acceptere opdaterede brugervilkår. Derudover blev det 

også muligt herefter at få tilsendt alt den persondata virksomhederne er i besiddelse af om 

en. På den måde efterlever virksomhederne de generelle tiltag som GDPR-loven medførte. 

 

5. Hvad kan der gøres for at sætte mere fokus på virksomheder som Facebooks 

ansvar for ikke at lade brugere under 13 år benytte deres ydelser? 

 

Lovmæssigt er der allerede fokus på denne problemstilling, i og med at det er defineret i 

loven, at børn under 13 år ikke må benytte deres ydelser. På trods af, at Facebook såvel som 

andre medier er klar over denne lov, og heller ikke lader børn under 13 år oprette sig, 

såfremt de ikke lyver om deres alder, viser det sig at en stor del af brugere af bl.a. Facebook, 

lyver om deres alder når de opretter sig. - (Mobopinions, 2019: “38% of Facebook / Instagram 
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users signed up under age 13”). Altså efterlever Facebook loven på papiret, ved ikke at lade 

børn der oplyser, at de er under 13 år oprette sig på deres side, men gør det samtidig ikke 

svært at lyve om sin alder, for at få adgang. For at få Facebook til at efterleve denne lov med 

større nøjagtighed, vil det altså kræve at Facebook har en langt strengere kontrol af 

oprettelse af nye profiler. Dette kunne derved skærpes enten ved en stramning af loven, der 

siger at virksomheder som Facebook, vil blive hårdt straffet for ikke at efterleve disse regler, 

eller det kunne vedtages, at man skal identificere sig med ID, når man opretter sig.  

 

Diskussion 
Formålet med vores projekt er at undersøge og analysere, hvilken løsningsstrategi der vil 

være mest fordelagtig for at løse vores problemstilling. I den forbindelse er det derfor 

relevant at opstille en diskussion, der har til formål at vurdere fordele og ulemper ved 

forskellige løsningsstrategier, samt se på, om den mest oplagte strategi vil være et samspil 

mellem forskellige tilgange. Derfor vil vi først kigge på fordele og ulemper ved hver tilgang. 

Når man kigger på kommunikation som værende et tiltag til løsningen af problemstillingen, 

er en nævneværdig fordel, at det er den nemmest og billigste måde at nå en stor gruppe 

mennesker med budskab. Det kræver ikke en kæmpe mængde ressourcer, at kunne 

formidle sit budskab til en målgruppe. Derudover er det ifølge Windahl nogle gange muligt 

at ændre folks adfærd gennem kommunikation, og ved at fortsætte sin 

kommunikationsindsats fortsætte den adfærdsændring der har fundet sted. Ulemper ved at 

takle sit problem udelukkende fra en kommunikationsvinkel er, at selvom kommunikation 

kan formidle et budskab til sin målgruppe, og selvom budskabet bliver formidlet til sin 

målgruppe, er det ikke sikkert at gruppen udviser, den adfærdsændring man ønsker, da de 

ikke er tvunget til at efterleve afsenderens budskab. Derudover har vi igennem Windahls 

teori om kommunikationsproblemer fundet ud af, at den største svaghed inden for 

kommunikationsområdet er, at man overvurderer kommunikations muligheder for at løse 

problemstillinger som ikke kan løses udelukkende med kommunikation. Altså er der en stor 

risiko for, at man er blind overfor andre tiltag, der kan være fordelagtige for at løse sin 

problemstilling, når man har kommunikations briller på. Dernæst giver det mening at se på, 

hvilke muligheder en juridisk tilgang besidder af fordele og ulemper til løsningen af 

problemstillingen. Den klart største fordel som den juridiske tilgang har er, at man virkelig 
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kan skabe en mærkbar ændring. Man skaber nogle regelsæt, som man er forpligtet til at 

efterleve. Man er derfor sikker på, at den ændring man ønsker at se, vil forekomme, i 

modsætning til kommunikation, hvor man kun kan opfordre de relevante parter til at følge 

sine forslag. Negativt om en juridisk tilgang kan siges at det oftest tager lang tid før, nye 

tiltag kommer til at stå ved magt. Derudover kræver det store mængder ressourcer rent 

politisk at gennemføre politiske ændringer.. Yderligere kan politiske ændringer have 

alvorlige konsekvenser for nogle virksomheder, da man skal træde enormt varsomt, når det 

gælder lovgivning, hvilket også ofte resulterer i, at lovmæssige tiltag tager lang tid at 

gennemføre. Sætter man denne sammenligning på spidsen kan man sige, at kommunikation 

er den hurtige løsning, som rammer en stor målgruppe med information, men ikke 

nødvendigvis ender med den ønskede ændring i adfærd. I kontrast til det, er den juridiske 

tilgang længere tid om blive gennemført, og man skal træde meget nænsomt, for ikke lave 

juridiske tiltag der skaber problemer hos parter, der ikke var tiltænkt at skulle rammes. 

Udover det er man ved et juridisk tiltag sikker på, at man kommer til at se en ændring, ved 

det ønskede problem.  

Vi mener på baggrund af vores analyse af de to tilgange, at den mest fordelagtige 

løsningsmodel vil være en kombination tilgang af de to strategier. Vi mener altså, at for at 

opnå en løsning til problemet, er kommunikation i sig selv ikke vil være tilstrækkeligt for at 

opnå det ønskede resultat. Vi mener heller ikke, at et juridisk tiltag i sig selv vil kunne løfte 

opgaven, da der vil gå lang tid før et sådant tiltag, vil blive indført. Derudover mener vi også, 

at når et sådant tiltag træder i kraft, at det er vigtigt at formidle det nye tiltag til brugere, 

således at de er klar over ændringerne, og forstår hvorfor de er blevet indført. 

 

Konklusion 

I denne digitaliserede verden med internet virksomheders høsten af persondata, kan det 

være svært som bruger, at vide hvad der foregår med ens persondata. Endvidere bliver den 

helt unge gruppe af brugere under 13 år ikke beskyttet godt nok, da de færdes på sider de 

juridisk ikke må tilgå. For at belyse problemet har vi gennem vores analyse af to forskellige 

løsningsstrategier, fundet frem til, at en kommunikationsstrategi ikke i sig selv vil kunne løse 

problemet. Derimod ser vi, at et samspil mellem et kommunikativt tiltag og et juridisk tiltag 
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vil være den mest effektive og sikre fremgangsmåde. Derudover har vi undersøgt, hvorvidt 

internet virksomhederne efterlever datalovgivningen. Igennem denne undersøgelse fandt vi 

frem til, at de store internetvirksomheder ændrede deres brugeraftaler, og gjorde deres 

persondata mere transparent overfor brugeren, og også lader brugere få tilsendt den data, 

virksomhederne besidder af en. Til sidst ønskede vi, at få en forståelse af hvordan 

virksomheder som Facebook benytter deres enorme databaser med persondata, til at 

målrette reklamer til deres brugere. Vi analyserede dette, for at se på, hvilke muligheder 

virksomheder som Facebook har, for at påvirke børn under 13 års adfærd, når de benytter 

deres ydelse. Denne undersøgelse er vigtig, idet der i USA findes lovgivning om, ikke at 

målrette reklamer eller indsamle data om børn under 13 da børn er letpåvirkelige.  
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