


 

Abstract 

This paper examines the digital data collection with focus on Facebook and Google and the 

consequences hereby. It tries to analyse the economic consequences but it also focuses on 

the potentially more diffuse societal consequences of the vast amount of data collected. In 

regards to these consequences we attempt to map how legislation and the differences in 

legislation between Europe and the United States affect the potential economical and 

societal changes in the respective areas of the western world. A large share of the report 

describes an attempt to develop a product with the intent of informing the general public 

about the amount of data collected, and the potential dangers but also the potential 

positive consequences of data collection.  

 

 

 

  

1 



 

Indholdsfortegnelsen 

Abstract 1 

Indholdsfortegnelsen 2 

Indledning 4 

Problemfelt 4 

Problemformulering 6 

Metode 7 

Teori 13 

1. Hvilke digitale datatyper bliver indsamlet? 13 

1.1 Indsamling af data 14 

1.2. Fingerprinting 14 

1.3 Data kategoriseret i forskellige typer 15 

2. Hvorfor bliver der registreret så store mængder af data? 16 

2.1 Kapitalisme versus overvågningskapitalisme 17 

2.2 Forretningsmodel 19 

3. I hvilket omfang er befolkningen opmærksomme på problematikker omkring 
dataindsamling? 23 

3.1 Digitale assistenter 24 

Analyse 25 

4. Hvilke konsekvenser har dataindsamling for den enkelte og demokratiet? 25 

4.1 Manglende digitalt privatliv 26 

4.2 Profilering 28 

4.3 Konsekvenser vedrørende den økonomiske gratis model 32 

5. Hvilke forskelle er der på dataindsamling i Europa og USA? 32 

5.1 GDPR 33 

5.2 USA 37 

2 



 

Produkt 38 

6. Hvordan designer vi en løsning som oplyser den enkelte om dataindsamling? 38 

6.1 Formålet og baggrund for produktet 38 

6.2 Teknisk beskrivelse af produktet 41 

6.3 Hvordan bruges og opleves produktet? 44 

6.4 Designproces 45 

6.5 Evaluering af produktet 51 

Konklusion 54 

Litteraturliste 56 

 

  

3 



 

Indledning 

Denne projektrapport er udarbejdet af fire studerende på den humanistiske-teknologiske 

bachelor på Roskilde Universitet i forbindelse med første semesterprojekt. Vi har valgt at 

undersøge digital dataindsamling og konsekvenserne heraf. Dataindsamling på internettet 

er et udbredt fænomen på hjemmesider, apps og generelt i den digitale verden. 

Dataindsamling forstås som processen i at indsamle og måle informationer om brugeren 

digitalt. Dette er ud fra vores vores egne erfaringer ikke tilstrækkeligt afdækket eller oplyst.  

Med denne rapport vil vi forsøge at gøre både os selv og læseren klogere på hvordan 

dataindsamling på internettet fungerer og hvilke konsekvenser det har. Det har været vigtigt 

for os at beskrive konsekvenserne fra begge sider - den positive og den negative, så 

rapporten bidrager til en mere nuanceret forståelse af temaet. Vi er interesserede i at den 

viden vi har tilegnet os gennem vores analyse og research bliver overskueliggjort gennem 

vores produkt. Derfor har vi designet et produkt, som visualiserer datastrømmen fra en 

bruger til virksomheder, og belyser konsekvenserne ved dette. Vi har valgt at bruge 

begrebet “bruger” som i denne rapport refererer til en persons interaktion med den digitale 

verden.  

Problemfelt 

I takt med internettets udbredelse, har måden hvorpå virksomheder kan tjene penge i den 

online verden gradvist ændret sig. I internettets spæde start lignede forretningsmodellen en 

handelsmodel hvor en sælger udbyder et produkt, som der betales et engangs- eller 

tilbagevendende beløb for, og som derefter er til fri afbenyttelse. Denne model er blevet 

mindre og mindre populær, og er gradvist blevet erstattet af overvågnigskapitalisme. 

Virksomheder som opererer inden for overvågningskapitalismens økonomiske system 

genererer hovedsageligt kapital ved hjælp af dataindsamling. Det er blevet almindelig 

praksis at implementere forskellige teknologier der tracker hvordan en hjemmeside eller 

service bliver anvendt. Dette foregår på en lang række af sider og er ikke begrænset til 

bestemte hjemmesider. Det kan fx være sociale medier, en madlavningsblog, 

spilhjemmeside eller et troværdigt nyhedsmedie. Denne dataindsamling er umiddelbart ikke 
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længere drevet af at få indsigt i hvordan ens produkt bliver benyttet, for at forbedre 

oplevelsen for brugeren. Disse data bliver derimod primært indsamlet for at få et billede af 

dig som person, og for at kategorisere din personlighed. På baggrund af dataindsamling kan 

der skabes en digital profil af dig, dine vaner, interesser mm. Vi antager, at folk i samfundet 

er opmærksomme på, at denne indsamling finder sted, men at der findes en generel apati 

over for problematikken, da det kan være svært forstå hvor tendensen stammer fra. Dette 

vil undersøges nærmere i rapporten. 

Den almindelige bruger kan have svært ved at gennemskue hvad, hvor og hvorfor deres 

data bliver overvåget. Denne manglende transparens kan have konsekvenser for den 

enkeltes digitale liv, samt en lang række medfølgende og afledte konsekvenser, både for 

den enkelte bruger og for samfundet.  

Overvågningskapitalisme har vokset sig større gennem de sidste ti år, i takt med at store 

virksomheder som Google og Facebook indsamler data og skaber forudsigelsesprodukter. 

Forudsigelsesprodukter har til formål at kortlægge brugernes nuværende og fremtidige 

adfærd. Dette sker med henblik på at gøre forudsigelsesprodukter til en handelsvare på et 

nyt marked. Et nyt marked hvor annoncører efterspørger deres kunders nuværende og 

fremtidige adfærd. Dataindsamling og salg af forudsigelsesprodukter er blevet en 

forretningsmodel, som er implementeret i mange it-virksomheder, hvortil disse 

it-virksomheder indhenter data fra tredjepartssamarbejde. Tredjepartssamarbejde 

medfører, at dataindsamlingen sker på tværs af forskellige hjemmesider og apps.  

Den form for dataindsamling og datadeling der forekommer blandt digitale virksomheder, er 

ikke synlig for den brede befolkning, og dette kan have utilsigtede konsekvenser for 

samfundet og den enkelte bruger. Når en gruppe af virksomheder har adgang til en hidtil 

uset mængde af data, skabes der en mulighed for at denne viden kan føre til manipulation.  

De potentielle problematikker der kan opstå ved så store mængder dataindsamling er 

generelt mange, og konsekvenserne af en potentiel manipulation, kan udforme sig på 

mange måder. Vi har derfor valgt til at indsnævre vores problemstilling. I denne proces har 

vi fravalgt interessante vinkler som; digitale medier er afhængighedsskabende, censur, fake 

news mm. 
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Afslutningsvis er det også rapportens hensigt at undersøge hvilke muligheder, der ved hjælp 

af et design, eksisterer for at oplyse den bredere befolkning om de mere usynlige 

mekanismer vedrørende dataindsamling. 

Problemformulering 

I hvor høj grad bliver der indsamlet digital data, hvilke konsekvenser har det og hvordan kan 

denne indsamling synliggøres? 

Problemformuleringen forholder sig til nogle af de overordnede aspekter i dataindsamling: 

det økonomiske aspekt, det samfundsfaglige aspekt og det individuelle aspekt. Formålet er 

at redegøre for dataindsamling, undersøge konsekvenser ved dataindsamling, samt 

udarbejde en komparativ analyse af lovgivning i henholdsvis Europa og USA. 

For at kunne besvare vores problemformulering har vi nedbrudt den i en række 

underspørgsmål: 

1. Hvilke digitale datatyper bliver indsamlet? 

2. Hvorfor bliver der registreret så store mængder af data? 

3. I hvilket omfang er befolkningen opmærksomme på problematikkerne omkring 

dataindsamling? 

4. Hvilke konsekvenser har dataindsamling for den enkelte og demokratiet? 

5. Hvilke forskelle er der på dataindsamling i Europa og USA? 

6. Hvordan designer vi en løsning som oplyser den enkelte om dataindsamling? 

Semesterbinding 

Basisprojekt 1 skal forankres i to dimensioner, hvortil dimensionen “Design og konstruktion” 

er påkrævet. Projektets anden dimension har vi valgt at forankre i kurset “Subjektivitet, 

teknologi og samfund” 

Vi har anvendt dimensionen design og konstruktion til udarbejdelsen af vores produkt. 

Hertil har vi anvendt designvidenskabelige teorier til at strukturere, organisere og evaluere 

vores designproces. I vores designproces har vi anvendt værktøjerne; CCM, Storyboard, 
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Iterativ processer samt evaluering. Denne dimension kommer særligt til udtryk i afsnittet: 

“Produkt”. 

Dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund forankres hovedsageligt i besvarelsen af 

problemformuleringen. Dimensionen har fokus på relationer mellem teknologier, 

mennesker og samfund, samt hvilken rolle de spiller i forhold til hinanden. Netop denne 

kombination har vi anvendt til besvarelse af problemformuleringen hvor vi belyser de 

samfundsmæssige og tekniske drivkræfter der er bag dataindsamling og dertil analyserer 

hvilken betydning dataindsamling har for den enkelte og på samfundet.  

Metode 

I dette afsnit redegøres der for hvilke metoder og værktøjer der er anvendt i forbindelse 

med udarbejdelsen af rapporten og i forbindelse med designet af produktet.  

Kvalitativ og kvantitativ 

I forbindelse med udarbejdelsen af vores rapport og produkt har vi benyttet os af kvalitativ 

og kvantitativ metode. Kvalitativ metode består af interviews og i vores tilfælde 

brugerundersøgelser, hvor vi tager udgangspunkt i den enkeltes opfattelse af virkeligheden. 

Kvalitativ metode inddrager også induktiv metode som består i at tilegne sig viden, baseret 

på enkelte tilfælde og derefter brede det ud til noget generelt (Aarhus Universitet, 2020). 

Dette har vi gjort i vores brugerundersøgelser, hvor vi har været interesseret i 

interviewpersonens holdning for at kunne videreudvikle og forbedre vores design.  

 

Kvantitative metode hviler på en mere generel og overordnet tilgang til videnskab. Her 

bruger man bl.a. statistik og spørgeskemaundersøgelser til at belyse et emne (Aarhus 

Universitet, 2020).  

Dette har været nødvendigt, for at kunne forstå vores problem i en samfundsmæssig 

kontekst. Her har vi kigget på undersøgelser og forskning, der har kunne give os relevante 

pointer, som vi har kunne bruge i vores beskrivelse af problemet. Vi har ikke selv udarbejdet 

et spørgeskema, da vi vurderede, at der forelå tilstrækkelig empiri på området.  
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Abduktion 

Når designere benytter abduktion, kan de postulere hvad der godt kunne være sandt og 

dermed sige at designet kan virke (Pries-Heje, 2020c), dermed kaldes abduktion også for et 

kvalificeret gæt (Price Persson, 2019). Herved kan det siges, at vi som gruppe også benytter 

abduktion, når vi påstår at vores produkt synliggøre dataindsamlingen og dermed har vi 

antaget at vores produkt kan virke. Vi bevæger os dermed i et felt hvor vi finder et problem, 

skaber hypoteser på baggrund af det problem, og derefter etablerer den mest sandsynlige 

løsning. 

Yderligere har vi benyttet abduktiv logik, da vi som gruppe selv har designet et produkt som 

er et løsningbud til vores problemstilling i opgaven. Derudover har vi anvendt abduktion, da 

vi som designere, har opstillet en række hypoteser og derefter en række mulige løsninger, til 

de problemer vi har fundet undervejs i forløbet. Slutteligt har vi aktivt ledt efter behov, for 

at kunne skabe det bedst mulige produkt. Behov, som kunne være at produktet skulle være 

mere brugervenligt, overskueligt eller et mere intuitivt produkt. 

DSR Iterativ proces 

Afsnittet tager udgangspunkt i litteratur fra faget Design og Konstruktion. 

Vi har taget udgangspunkt i designmetoden: iterative processer, som betegner en proces 

der gentages og evalueres indtil det ønskede mål er opnået. Følgende model er en 

kombination af to modeller lavet af Jan Pries-Heje fremvist i faget “Design og Konstruktion 

1” på Roskilde Universitet, 2020. Den ene model er fra forelæsning “Introduktion til design 

og konstruktion” og den anden del af modellen er fra forelæsning 

“Design-problemformulering”. 
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Bilag 1 - Figur 1: Iterativ designproces (Pries-Heje, 2020c). 

Vi har anvendt ovenstående model til at strukturere vores designproces. Modellen består af 

tre bokse, som hver især har til formål at illustrere forskellige elementer af en designproces. 

Første firkant fra venstre, illustrerer vores problemfelt fra det område hvori vores problem 

tager udgangspunkt. Heri indgår overvejelser som; problemet, teknologien, mennesker mm. 

Derefter brainstormer vi designløsninger til problemet. Denne brainstorm er en del af 

designprocessen, og derfor bevæger vores proces sig ind i boks to fra venstre. Denne boks 

refererer til selve produktionen af designet, hvori vi har en iterativ proces med produktion 

og evaluering af prototyper. Evalueringen i vores designproces består af 

brugerundersøgelser ved hver iteration samt en vurdering af vores egne kriterier til 

designet. Denne proces gentages for hver iteration, i vores tilfælde ved hver prototype. Boks 

3 fra venstre illustrerer vores vidensbase, altså den empiri og analyse vi har foretaget i 

rapporten samt designteori og metoder. Boksen skal anses som en inkorporeret del af 

designprocessen, da vi inden påbegyndelse af designet, havde viden om problemfeltet og 

metoder hvortil vi løbende tilføjer viden til vidensbasen. I vores designproces anvendte vi 

følgende værktøjer: Coloured cognitive map, prototyper, storyboard, brugerundersøgelser 

samt evaluering. 

Visuelle værktøjer 

Coloured Cognitive Map også kaldet problemkortet er et værktøj, som vi har anvendt til at 

undersøge konsekvenser tilknyttet problemfeltet hertil, kortlægger konsekvenser i forhold 
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til årsager. Dette skaber en bred forståelse for hvilke problemer og årsager problemfeltet 

indeholder. Derudover giver værktøjet mulighed for at vende kortet, så årsager og 

konsekvenser bliver til løsningsidéer og resultat af løsning. Det vendte kort gør det muligt at 

identificere og sammenligne designløsninger som tager udgangspunkt i årsager til 

problemerne. 

Storyboardsværktøjet anvendte vi til at visualisere vores designidéer. Storyboard er et 

visuelt værktøj som ved tegninger, illustrerer hvordan produktet skal se ud og anvendes. 

Udarbejdelse af storyboards giver designere en mulighed for at afklare hvilke elementer der 

ønskes i produktet. Elementer refererer både til fysiske og tekniske dele af produktet samt 

formål og modtager. 

Et vigtigt element i designprocesser, hvilket også gælder for vores designproces, var 

produktionen af prototyper. Prototyper visualiserer, i fysisk form, vores designløsninger. Vi 

producerer dermed et udkast af vores idé. Dertil kan designeren i kombination med 

evaluering af prototypen afdække hvilke muligheder og begrænsninger produktet kan have. 

Designprocessen flyttes fra at være på abstrakt niveau i form af idéer, til at være på fysisk 

niveau i form af prototyper. Produktion af prototyper anvendte vi i anden boks fra venstre i 

figur 1: Iterativ designproces. 

Evaluering - værktøj 

I forbindelse med vores designproces har vi benyttet os af evaluering ved hver iteration. 

Med dette menes, at der ved hver iteration er blevet evalueret på vores prototyper ved 

hjælp af brugerundersøgelser for at kunne producere det bedst mulige produkt. 

Evalueringen har været essentiel i vores designprocess, da vi har kunne konstatere 

forbedringer for hver iteration, og hermed også kunne konstatere hvor der er plads til 

yderligere forbedringer i vores produkt. 

I forbindelse med evaluering, har vi anvendt modellen FEDS (Framework for evaluation in 

Design Sciene Research) og afsnittet er inspireret af Venable, Pries-Heje og Baskerville’s 

Research Essay “FEDS: a Framework for Evaluation in Design Science Research“. 
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 Bilag 2 - Figur 2: FEDS.  

Figur 2, illustrerer to forskellige dimensioner på henholdsvis x og y-aksen. Formative 

evaluering og Summative evaluering befinder sig på x-aksen og Artificial evaluering og 

Naturalistic evaluering befinder sig på y-aksen. I forlængelse af dette, kan det siges at 

x-aksen referer til det funktionelle formål med evalueringen, som enten er formative eller 

summativ evaluering, og y-aksen er evalueringens paradigme som enten er artificial eller 

naturalistic evaluering. Disse to dimensioner danner dermed også grundlaget for 

FEDS-rammen (Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R., 2016, s. 80). 

Herved, har vi benyttet os af formativ evaluering, da formativ evaluering oftest betragtes 

som en iterativ process, som gør, at man kan skabe forbedringerne undervejs i processen, 

og dermed har vi kunne benytte brugerundersøgelserne, til at skabe forbedringer til vores 

produkt. Hvorimod summativ evaluering benyttes til at måle resultaterne af en afsluttet 

udvikling. 

Yderligere har vi benyttet os af både artificial og naturalistic evaluering. Artificial 

evalueringen omfatter; simuleringer, kriteriebaseret analyse og teoretiske argumenter mm. 

Hvorimod naturalistic evaluering omfatter en iterativ proces ved evaluering af eksempelvis 

prototyper, i det virkelige miljø; felteksperimenter og undersøgelser mm. (Venable, J., 

Pries-Heje, J., & Baskerville, R., 2016, s. 79). 
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På figur 2, vises der yderligere fire strategier for evaluering, som er “Quick & Simple”, 

“Human Risk & Effetiveness”, “Technical Risk & Efficacy” og til slut “Purely Technical”.  

For hver af de ovenstående strategier, illustrerer de sorte trekanter en evalueringsepisode. 

Dog er de sorte trekanter, som er evalueringsepisoderne på figur 2 kun vejledende, og 

derfor varierer antallet efter ens behov i processen.  

Vi valgte at anvende evalueringsstrategien Human Risk & Effetiveness, som begynder på et 

artificial og formative niveau og derefter udvikler sig relativt hurtigt til et naturalistic niveau.  

Hvorimod Quick & Simple relativt hurtigt bevæger sig mod summative evaluering, og har 

meget få evalueringsepisoder, muligvis kun én summative evalueringsepisode i slutningen af 

forløbet. Yderligere benytter Technical Risk & Efficasy sig meget af artificial evaluering, og 

først mod slutningen benytter strategien sig af naturalistic evaluering. Til sidst i figur 2, kan 

vi se strategien Purely Technical, hvor denne strategi kun bygger på artificial evaluering og 

herved er naturalistic evaluering ikke relevant i denne strategi (Venable, J., Pries-Heje, J., & 

Baskerville, R., 2016, s. 81-82).  

Ved at vi valgte “Human Risk & Effectiveness”, startede vi med at bevæge os på artificial 

niveau, hvor vi evaluerede et digitalt udkast af vores prototype på baggrund af teoretiske 

argumenter og kriteriebaseret analyse. Hvorefter vi bevægede os mod naturalistic 

evaluering ved at lave brugerundersøgelser af vores prototyper, i det virkelige miljø. I 

forlængelse af dette, kan det dermed siges, at vi har haft én artificial evalueringsperiode og 

to naturalistic evalueringsepisoder i forbindelse med vores prototyper. I vores tilfælde, ville 

der dermed være tre sorte trekanter i figur 2, tilsvarende vores tre evalueringsepisoder.  

Brugerundersøgelse 

For at kunne forbedre vores design af vores produkt, har vi udført brugerundersøgelser for 

hver af de prototyper vi har udarbejdet i værkstedet FabLab.  

Vores brugerundersøgelser er en afprøvning af vores abduktive hypotese, altså grundlaget 

for vores design.  
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Fælles for alle brugerundersøgelser var, at vi fik konstruktiv feedback, som vi kunne 

evaluere og analysere. På denne måde kunne vi bruge feedbacken til at skabe et bedre og 

mere brugervenligt design af produktet.  

Den første brugerundersøgelse vi udførte i forbindelse med vores prototype 1, kan læses 

under bilag 3 - Brugerundersøgelse 1 s. 4.  Til denne brugerundersøgelse, havde vi to 

brugere til at give feedback på vores prototype samtidigt. Her erfarede vi at den ene bruger 

var markant mere fremtrædende og i fokus end den anden bruger, og dermed blev det 

mere en undersøgelse af en bruger frem for en gruppe af to.  

Vi brugte vores erfaringer fra vores første brugerundersøgelse, da vi skulle udføre 

brugerundersøgelser på vores anden prototype. Derfor valgte vi, at brugerundersøgelserne 

skulle foregå med en bruger og ikke i grupper af flere brugere. Til denne prototype, foretog 

vi to separate brugerundersøgelser som kan læses under bilag 4 - Brugerundersøgelse 2, s. 

5-8 og bilag 5 - Brugerundersøgelse 3, s. 9-13. Derudover er en af de positive sider ved at 

have individuelle brugerundersøgelser, at brugerne ikke kan påvirke hinandens holdninger. 

Fælles for de to individuelle brugerundersøgelser var, at vi fik konstruktiv feedback, som vi 

kunne bruge til at forbedre designet af vores produkt. 

Brugerundersøgelserne har været relevante i vores iterative process, for at udarbejde et 

forbedret produkt, for hver iteration i forløbet. Der er forekommet en evaluering af hver 

enkelt prototype på baggrund af brugerundersøgelserne, med henblik på at designe det 

bedst mulige produkt.  

Teori 

I dette afsnit vil vi besvare følgende spørgsmål: Hvilke digitale datatyper bliver indsamlet, 

Hvorfor bliver der registreret så store mængder af data, og i hvilket omfang er befolkningen 

opmærksomme på problematikker omkring dataindsamling. Dette afsnit omfatter de 

redegørende elementer i vores problemfelt, som er grundlaget for en senere analyse af 

problemformulering. 
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1. Hvilke digitale datatyper bliver indsamlet? 

I denne redegørelse vil vi beskrive hvilke digitale datatyper, der kan blive indsamlet af 

virksomheder og hvordan disse datatyper grupperes. I forlængelse af dette, bliver begrebet 

“fingerprinting” inddraget under indsamling af data.  

1.1 Indsamling af data  

De oplysninger, der bliver indsamlet om hjemmesidebrugeren, kan være forskelligartede og 

kan eksempelvis indeholde online identifikatorer. Onlineidentifikatorer kan fx være 

brugerens ip-adresse og enhedens fingerprints i samspil med oplysninger om hvilke 

hjemmesider brugeren har besøgt, på hvilket tidspunkt brugeren har besøgt hjemmesiden 

m.v. (Datatilsynet, 2020b). 

Ved at indsamle en lang liste med brugerens oplysninger i en kombination med flere 

oplysninger på tværs af forskellige hjemmesider, øges muligheden for at kunne identificere 

brugeren (Datatilsynet, 2020b). 

Den lange liste af informationer, der bliver indsamlet om brugeren, kan indeholde data om 

interaktioner, som fx lokation, søgninger, kliks på hjemmesiden, købstransaktioner eller 

hvorvidt brugeren har fjernet et produkt fra sin indkøbskurv. Denne data indhentes fx fra 

screen tracking, som dækker over indsamling af brugerens interaktioner med hjemmesiden 

og eksisterer tit i form af et tredjepartsværktøj (Christl, W., Kopp, K., & Riechert, P. U., 

2017). 

1.2. Fingerprinting  

Begrebet fingerprinting, som også kaldes “den næste generations tracking teknologi” 

involverer de mange forskellige karaktertræk ved brugerens computer eller mobiltelefon 

såsom skærmopløsning, operativsystem og model (X. Chen, 2019). 

Når brugeren surfer på nettet, deler browseren automatisk kendetegn om brugerens 

hardware til de forskellige apps og hjemmesider, som brugeren besøger. Denne information 

er nødvendig, for at de forskellige apps og hjemmesider fungerer korrekt. Et eksempel er at 
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browseren automatisk deler sin skærmopløsning med en hjemmeside, så hjemmesiden kan 

indlæses i den korrekte vinduesstørrelse (X. Chen, 2019). 

Med tilstrækkelig informationer om brugeren og fingerprinting, er det muligt at identificere 

brugeren (X. Chen, 2019). I forlængelse af dette, er brugernes navne ikke tilstrækkelig 

information, til individuelt at identificere dem i den digitale verden. Det er kombinationen af 

flere forskellige oplysninger indsamlet på tværs af forskellige apps og hjemmesider, der er 

delt blandt forskellige virksomheder, som er med til at identificere brugeren. Ydermere har 

databrokers (databrokers er nærmere defineret under afsnit 2.2.1 Tredjepartssamarbejder) 

et unikt globalt virksomheds-id til brugerne, hvor de kan tilknytte de forskellige 

identifikatorer til brugerens digitale profil (Christl, W., Kopp, K., & Riechert, P. U. 2017). 

1.3 Data kategoriseret i forskellige typer  

Personlige oplysninger bliver indsamlet af forskellige virksomheder. Disse oplysninger er 

generelt kategoriseret i en række forskellige typer.  “De frivillige data”, som også kaldes 

“erklærede data”, er data der eksplicit deles af enkeltpersoner, modsat “observerede data”. 

De observerede data indsamles ved at registrere brugerens aktiviteter. Udover disse to 

grupperinger, findes der “faktiske data”, som henviser til faktiske oplysninger om den 

enkelte brugere. Under de faktiske data hører fingerprinting til, da dette er data om 

brugerens computer eller mobiltelefon. Baseret på de faktiske data og observerede data, 

kan virksomheder forudse brugernes adfærd og denne datatype kaldes “udledte” samt 

“modellerede” data. Virksomheder som fx databrokers eller markedsførings virksomheder 

indsamler og bearbejder data om deres brugere (Christl, W., Kopp, K., & Riechert, P. U., 

2017). Dette anvender de til at segmentere deres brugere, således at de brugere med fælles 

kendetegn, eller de brugere med samme forudsigelige adfærd grupperes. Dette bliver 

illustreret i figur 3 forneden. 
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 Bilag 6 - Figur 3: Segmentering. 

Figur 3 er en model som vi selv har produceret i gruppen, med inspiration fra at søge på 

“målgruppe modeller” på Google. I figur 3, kan det ses at en bruger illustreres ved en hvid 

prik i den første sorte cirkel fra venstre. Herefter følges læseretningen fra venstre til højre, 

hvor den første pil med teksten viser at brugerne sorteres ud fra data. Derefter kommer der 

en ny sort cirkel, der illustrerer, at brugerne er segmenteret i grupper efter fælles 

kendetegn eller samme forudsigelige adfærd. Denne gruppe er illustreret ved en rød cirkel 

rundt om brugerne. Dermed er hver af de røde cirkler en illustration for et segment. Efter 

brugerne er blevet sorteret i forskellige segmenter, kan et segment bruges som en 

målgruppe. Et eksempel på dette, kan være at en virksomhed som ønsker at markedsføre 

havemøbler, har en målgruppe der hedder “boligejere”, hvortil målgruppen er et segment 

med boligejere der har en have.  

Denne metode kan være nyttig for virksomheder, således at de kan lave markedsføring til en 

gruppe af individer med samme kendetegn og adfærd, hvilket medfører at hver enkelt 

bruger i segmentet er relevant i forhold til deres markedsføring. I forlængelse af dette, kan 

det være virksomheder som fx databrokers eller markedsføringsvirksomheder, som kan 

sortere deres brugere i flere tusinde segmenter (Christl, W., Kopp, K., & Riechert, P. U., 

2017). Udover de mange forskellige segmenter, benytter datavirksomheder et pointsystem 

som kaldes “scores”. Dette pointsystem indikerer sandsynligheden for om en bruger udviser 

nogle bestemte karaktertræk eller om brugerne udviser forudsigelig adfærd.  

Den data som virksomhederne indsamler, kategoriseres i enten “førsteparts data” eller 

“tredjeparts data”.  Førsteparts data er data, der er blevet indsamlet af virksomheder, som 

har en direkte relation til brugerne hvorimod tredjeparts data er data, der behandles på 
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vegne af andre virksomheder eller indsamles, erhverves, købes eller licenseres fra andre 

(Christl, W., Kopp, K., & Riechert, P. U., 2017, s. 15). 

 

Det kan konkluderes, at der findes stor diversitet i både måden og typen, af data der kan 

indsamles på brugere. Dataindsamling kan dermed foregå på flere forskellige måder, men 

bliver først brugbart for datavirksomheder når disse data samles og sorteres. 

Kombinationen af disse datatyper, er med til at skabe et samlet billede af brugerens ageren.  

2. Hvorfor bliver der registreret så store mængder af data? 

I dette afsnit vil vi redegøre for hvorfor der bliver registreret så store mængder af data. 

Samfunds- og forretningsmæssige faktorer vil blive gennemgået og der vil blive beskrevet 

hvordan overvågningskapitalisme er blevet til en ny form for kapitalisme. Derudover vil 

afsnittet afdække hvordan dataindsamling er grundlaget for en ny forretningsmodel og et 

nyt marked. Til denne besvarelse tages der udgangspunkt i Shoshana Zuboffs bog 

“Overvågningskapitalismens Tidsalder” og der bliver anvendt tidligere bedømt materiale fra 

basiskursus: Subjektivitet, Teknologi og Samfund I, hvortil der er foretaget relevant 

tilpasning se bilag 7. Besvarelsen vil danne et grundlag for analysen af konsekvenserne ved 

dataindsamlingen. 

2.1 Kapitalisme versus overvågningskapitalisme 

Kapitalismens formål er at skabe profit, og kendetegnes ved at produktionen ejes af 

arbejdsgiveren. Hertil er produktionen et resultat af produktionsmidlernes udarbejdelse af 

materialer. Produktionsmidler refererer til de midler virksomheder anvender til at fremstille 

produkter, såsom arbejdskraft og maskiner. Altså er produktionsmidlerne adskilt fra dem 

som anvender produktet. Derudover muliggør, den liberalistiske økonomiske model, som 

ligger i kapitalisme, at virksomheder kan efterkomme kundernes efterspørgsel (Christiansen, 

2020). Virksomheder bearbejder altså råmateriale til en handelsvare hvor brugeren er målet 

og ikke produktionsmidlet (Zuboff, 2019). I takt med de stigende dataressourcer og 

anvendelsen af dem opstår en ny form for kapitalisme: Overvågningskapitalisme. Shoshana 

Zuboff definerer overvågningskapitalisme således: ”Surveillance capitalism unilaterally 
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claims human experience as free raw material for translation into behavioral data.” (Zuboff, 

2019). Zuboff karakteriserer altså overvågningskapitalisme som indhentning og bearbejdelse 

af data, baseret på menneskelige oplevelser og erfaringer. Dette bruges til at kortlægge og 

forudse brugernes adfærd.  

Googles vision var at skabe en tjeneste, hvor viden blev samlet og gjort tilgængeligt for den 

almene borger. Googles kapital kom i begyndelsen fra investeringer og licensaftaler. I denne 

vision indsamlede Google gratis data fra brugerne og brugerne fik gratis tjenester tilbage. 

Googles gratis tjenester skal forstås som søgefunktionen, google oversæt mm. Denne 

dynamik mellem Googles tjenester og brugeren skabte en balance, hvilket Zuboff beskriver 

som følgende “at brugerne behøvede søgefunktionen næsten ligeså meget som 

søgefunktionen behøvede brugerne”. Googles vision og magtbalance illustrerer Zuboff i 

nedenstående figur 4: Adfærdsværdiens geninvesteringskredsløb. Her viser hun, at brugeren 

generer adfærd, hvorefter Google sorterer den unødvendige fra. Den unødvendige adfærd 

beskrives som dataudstødning. Derefter anvender Google den nødvendige data til analyse, 

som har til formål at forbedre og optimere deres produkt. 

 

Bilag 8 - Figur 4: Adfærdsværdiens geninvesteringskredsløb (Zuboff, 2019). 

Google valgte at bevæge sig væk fra at efterkomme efterspørgslen fra deres brugere, til at 

efterkomme den stigende efterspørgsel fra annoncører, som ønskede Googles 

forudsigelsprodukter. Begrebet “forudsigelsesprodukter” omfatter virksomheders tekniske 
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services, som har til formål at forudse brugernes nuværende og fremtidige adfærd. Googles 

dataindsamling og heraf produktion af forudsigelsesprodukter, betød at brugerne ikke 

længere var målet for produktionen, men derimod råmateriale til produktet. Dette 

medførte at Googles produktionsmål ændrede sig fra at omhandle deres brugere til at 

omfatte virksomheder, som efterspørger forudsigelsesprodukter. Det er i denne 

transformation, at vi ser overvågningskapitalismens opkomst, samt hvordan 

overvågningskapitalisme adskiller sig fra kapitalisme. Google ændrer altså forholdet mellem 

brugeren og produktionsmidlet og brugeren dermed blevet Googles produktionsmiddel. 

Dertil er det vigtigt at påpege at overvågningskapitalisme ikke er modsætning til 

kapitalismen, men en ny form for kapitalisme. 

2.2 Forretningsmodel 

Etableringen af Google og deres stigende antal brugere resulterede i store dataressourcer. 

Dataressourcerne er baseret på brugernes anvendelse af deres tjenester, hvilket indbefatter 

adfærdsdata. Denne adfærdsdata havde til formål at forbedre brugernes oplevelse, ved at 

optimere og videreudvikle deres tjenester som beskrevet i bilag 8 - Figur 4. 

I år 2003 indgav Google følgende patentbegæring: “Generering af brugerinformation til 

anvendelse i målrettet annoncering” (Zuboff, 2019). Dette patent viser at Googles 

anvendelse af adfærdsdata skifter fra optimering af deres tjenester, til målrettede 

annoncer. Som resultat skabte Google forudsigelsprodukter, med det formål at optimere 

deres “målrettet annonce” tjeneste. Som følge af denne forandring blev Googles indtjening 

baseret på deres forudsigelsesprodukter og bevægede sig dermed væk fra at indhente 

kapital via investorer og licensaftaler (Zuboff, 2019). Yderligere ændrede Googles vision sig 

fra udelukkende at ville skabe en fælles og tilgængelig database for viden, til også at ville 

skabe en platform for præcise målrettede annoncer. Dette medførte, at der opstod et 

voksende behov for adfærdsoverskud hos Google, hvilket efterlevede Google ved at udvide 

dataindsamling til tredjepartssamarbejder, hvilket gjorde det muligt, at indsamle data på 

tværs af hjemmesider og browseraktivitet. Derudover gav det mulighed for at se hvilke 

andre annoncer brugeren reagerede på. Zuboff visualiserer denne forretningsmodel i 

nedenstående figur: Adfærdsoverskuddet opdages. Denne model er en udvidelse af figur 4. 

19 



 

Her viser hun at dataen fra brugeren, gengivet data, anvendes som nye produktionsmidler 

til at skabe forudsigelsesprodukter på futuresmarkeder for adfærd som skaber profit fra 

overvågningsindtægter. 

 

Bilag 9 - Figur 5: Adfærdsoverskuddet opdages (Zuboff, 2019). 

 

2.2.1 Tredjepartssamarbejder 

Ifølge en undersøgelse foretaget i 2015 af populære apps i Australien, Brasilien, Tyskland og 

USA, blev det konstateret at mellem 85%-95% af gratis apps har et samarbejde med en 

tredjepartsvirksomhed. Majoriteten af disse firmaer deler brugernes personlige data. I 

forlængelse af dette, blev der også undersøgt om betalingsapps deler brugernes personlige 

data. Det kunne konstateres at 60% af de undersøgte betalingsapps har et samarbejde med 

en tredjepartsvirksomhed, som indsamler brugernes personlige data (Christl, W., Kopp, K., & 

Riechert, P. U., 2017). Spotify og PayPal er eksempler på virksomheder som indsamler data 

om deres brugere og videresælger denne data, hvor PayPal deler informationer med over 

600 tredjepartsvirksomheder (Christl, W., Kopp, K., & Riechert, P. U., 2017, s. 21). 
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Funktionen cookies blev før, overvågningkaptialisme, primært anvendt til at gemme 

oplysninger på brugeren af en hjemmeside, så som loginoplysninger, og varer i en digital 

indkøbskurv. Dette er et eksempel på “nødvendige cookies”. Senere er cookies også blevet 

brugt som identifikationsværktøj, for at kunne skelne imellem individuelle brugere til 

marketing. Dette defineres som “marketingcookies” (Zuboff, 2019). Cookies efterlader en 

lille kode, hvilket gør det muligt at følge brugeren på tværs af hjemmesider. Cookies 

kategoriseres i fire kategorier: Nødvendige-, funktionelle-, statistik- og marketingscookies. 

Denne opdeling af cookietyper er blever introduceret i forbindelse med EU lovgivningen 

GDPR - General data protection regulation. Nødvendige cookies sørger for at hjemmesiden 

fungerer teknisk, hvorimod de resterende cookies måler og indsamler data bl.a. for at kunne 

målrette indhold og annoncer.  Når EU brugeren giver samtykke til funktionelle og 

statiskecookies tillades det at hjemmesideejeren måler brugerens adfærdsmønster, og på 

baggrund af det, personalisere indholdet. Hvis brugeren har læst om fodbold på en anden 

hjemmeside, kan den pågældende hjemmeside anvende denne viden til at vise artikler 

vedrørende fodbold. Når brugeren giver samtykke til marketingscookies tillader brugeren, at 

dataen indsamlet på hjemmesiden, må videregives og sælges til andre virksomheder såsom 

databrokers, Google og Facebook (Erhvervsstyrelsen, 2019; Haddar, Michael, 2020). 

Begrebet “Databroker” er en virksomhed som indsamler oplysninger om brugere på tværs af 

forskellige hjemmesider og apps. Derefter kategoriserer de brugerne og udbyder herefter 

disse kategoriseringer til andre virksomheder. 

Ydermere er det vigtigt at pointere at Google og Facebook i dag ikke videresælger rådata, 

men sælger forudsigelsesprodukter. Omvendt ses det, at databroker virksomheder 

videresælger data, som er indsamlet på tværs af internettet. Google og Facebook har 

enorme mængder af adfærdsdata fra deres egne tjenester, samtidig med at de indhenter 

data fra samarbejdspartnere og virksomheder (Christl, W., Kopp, K., & Riechert, P. U., 2017). 

2.2.2 Tracking teknologier på mobile enheder (iOS og Android) 

Det er ikke kun cookies, der kan anvendes til at indsamle data om brugere på deres digitale 

platforme. Der eksisterer også dataindsamling i apps som jævnligt benyttes på en brugers 

mobile enheder. Dette gøres blandt andet muligt via et unikt ID som bliver genereret, så en 
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mobilenhed kan identificeres specifikt på tværs af apps. Disse teknologier kan sammenlignes 

med cookies, og kaldes IDFA som er Apple’s implementering af dette, og AAID der er 

Android’s tilsvarende teknologi (Third Party Tracking in the Mobile Ecosystem) 

I modsætning til cookies, hvis adfærd kan kontrolleres og blokeres via trejdepartsværktøjer, 

som fx privatlivsmindede browsere, er der ikke samme muligheder inden for den mobile 

verden (Binns, R., Lyngs, U., Van Kleek, M., Zhao, J., Libert, T., 2020; Shadbolt, N., 2018).  

Der eksisterer systemer på både iOS og Android, der giver brugeren lov til at bestemme 

hvilken slags adgang den pågældende app har, som eksempelvis GPS, kamera mm. Denne 

funktion er en indbygget funktion der ikke er baseret på lovgivning, men dermed 

implementeret af firmaerne selv. Selvom disse funktioner giver brugeren mere kontrol over 

hvad appen får adgang til, er der ingen kontrol over trejdepartstrackere. Trejdepartstrackere 

defineres som trackere der sender informationer videre til firmaer, som ikke er direkte 

affilieret med app'en og dens funktioner (Binns, R., Lyngs, U., Van Kleek, M., Zhao, J., Libert, 

T., 2020; Shadbolt, N., 2018). Dette betyder, at apps har adgang til langt flere datapunkter fx 

GPS og og bevægelsessensorer, i modsætning til internet browsere, hvor tracking 

mekanismer er mere begrænsede. Dette, kombineret med at der ikke er værktøjer til at 

fravælge tracking, tegner et billede af at de mobile platforme ikke har samme muligheder 

for at administrere data og hvor det ender henne. Denne forskel er dog forskellig, når man 

sammenligner EU og USA. Dette skyldes uens lovgivning, og dette diskuteres i afsnit 5.3 

Transparens ift. til slutbrugers accept af dataindsamling - EU og USA - 5. Hvilke forskelle er 

der på dataindsamling i Europa og USA? 

Apple har i 2020 offentliggjort at alle apps fremover skal have eksplicit godkendelse af 

brugeren for at tracke brugeren på tværs af apps (App privacy details on the App Store, 

2020). Samme mulighed er ikke tilgængelig hos Android som er Googles konkurrerende 

platform. 

Sammenfattende kan det konkluderes at overvågningskapitalisme opstår i kraft af Googles 

produktion af forudsigelsesprodukter, hvilket skaber et nyt marked for indsamling og salg af 

data som forudser brugernes adfærd. Overvågningskapitalisme bryder med kapitalismens 

følgende mekanisme; Virksomhedernes anvendelse produktionsmidler til udarbejdelse af 
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handelsvare bearbejdet af naturlige råmaterialer. Modsat anvender Google brugernes 

adfærd som råmateriale og som resultat skaber en handelsvare, hvor andre virksomheder 

opkøber dette. Brugeren bliver altså produktionsmidlet til en vare som bliver købt af andre 

virksomheder. Ydermere har anvendelsen af tredjepartssamarbejder været med til at 

generere langt mere adfærdsdata, som i dag bliver indsamlet gennem forskellige 

teknologier, såsom cookies og mobile trackere. Hvortil brugeren kan fravælge denne 

tracking, afhængigt af produktet og lovgivning. 

3. I hvilket omfang er befolkningen opmærksomme på problematikker omkring 

dataindsamling? 

I dette redegørende afsnit vil der blive undersøgt i hvor høj grad befolkningen er 

opmærksomme på problemstillinger vedrørende digital dataindsamling. 

Med udgangspunkt i internetbrugere i Danmark observeres en vis grad af fokus på digitalt 

privatliv. Denne observation kan ses i IDAs analyse “privatliv og datasikkerhed” (IDA, 2019). 

Her beskrives det, at 59% procent af de adspurgte er bekymrede for deres privatliv når de 

færdes på nettet. Det er altså over halvdelen af de adspurgte der er opmærksomme på 

deres privatliv, når de benytter internettet.  

Omvendt er der ikke den samme grad af opmærksomhed når det drejer sig om brugen af 

digitale assistenter (digitale assistenter er redegjort for i afsnit 3.1) Her svarer 48% af dem 

der benytter sig af disse, at de ikke har tænkt over eller ikke ved om de optager samtaler i 

hjemmet (IDA, 2019). 

 

Tilliden til at forskellige virksomheder ikke deler dine personlige oplysninger er meget 

varierende. 78% af de adspurgte har fx lille eller meget lille tillid til at sociale medier ikke 

deler deres private oplysninger. Dette er interessant set i lyset af vores research omkring 

emnet, hvor vi har fundet frem til, at en virksomhed som Facebook faktisk ikke deler data 

med andre virksomheder (se afsnit 2.1). 

Danskernes villighed til at dele deres private oplysninger afhænger af hvilke oplysninger det 

omhandler, samt hvem modtageren er. Oplysninger som personnummer, helbredsdata og 
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økonomi er de tre kategorier de adspurgte betragter som mest private. Omvendt er de tre 

kategorier som danskerne opfatter som mindst private, følgende: Køn og alder, medievaner 

og forbrugsvaner.  

Befolkningens fokus på digital dataindsamling kan også beskrives ved at kigge på det antal 

brugere der benytter privatlivsmindede browsere. Et eksempel på en privatlivsminded 

browser er Brave. Braves brugerantal er steget med 125% siden den blev lanceret i 

november 2019 (Tranberg, 2020). Dette kan tyde på, at spørgsmålet omkring 

dataindsamling fylder mere i debatten og i befolkningens bevidsthed, end det tidligere har 

gjort. Derudover viser det også, at brugerne selv tager affære i et forsøg på at begrænse det.  

 

Ifølge IDAs rapport fremgår det yderligere, at 65% af respondenterne vil benytte sig af 

værktøjer til at skjule deres identitet hvis de var lette at bruge. Rapporten nævner også, at 

53% af respondenterne har forsøgt at redigere i indstillinger for at opnå mere kontrol over 

deres data (IDA, 2019 s. 22). 

 

Opsummerende kan man sige, at en stor del af befolkningen er opmærksomme og aktive i 

forsøget på at begrænse virksomheder og statens tilgang til deres personlige oplysninger. 

For mange mennesker findes lysten til at gøre noget ved problemet, men manglen på 

kendskab til værktøjer, der kan hjælpe med sikring af privatliv og anonymitet gør det svært. 

Opmærksomheden vedrørende problemet er stigende, men der eksisterer stadig en stor 

del, der ikke er interesserede eller aktive i dette, og for dem, kan det vise sig at være 

relevant med en større opmærksomhed, oplysning og bevidsthed omkring emnet. 

3.1 Digitale assistenter 

Et produkt der er bygget op omkring dataindsamling er produkttypen “digitale assistenter”. 

Begrebet dækker over en række softwarefunktioner, der alle kan hjælpe med 

hverdagsspørgsmål og simple opgaver. I stedet for at låse din telefon, swipe til højre på 

startskærmen og åbne din kalender app behøver du nu blot at sige “Ok Google. Åben 

kalender.” Både Google og Apple har inkorporeret det i deres styresystemer Android og iOS 

med navnene “Google assistent” og Apples “Siri”.  
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De digitale assistenter er relevante at inddrage i belysningen af spørgsmålet om 

befolkningens opmærksomhed på dataindsamling idet at truslen mod brugernes privatliv 

bliver meget tydelig, når disse assistenter åbenlyst lytter med.  

 

De digitale assistenter eksisterer ikke kun i mange smartphones. Flere virksomheder har 

udviklet lignende produkter der kan bruges ved hjælp af stemmestyring. Et eksempel er 

Amazons Alexa. Produkter som fx Alexa er løbende blevet kritiseret for at være 

privatlivskrænkende. Forskere fra et tysk sikkerhedsfirma afslørede i 2019, at apps kunne 

lokke kodeord og andre personfølsomme oplysninger ud af brugeren (Hardenberg, 2019). 

Derudover har Amazon selv indrømmet, at de har mennesker ansat til at transskribere 

brugernes udtalelser for at kunne forbedre brugeroplevelsen (de Boissezon, 2019). Digitale 

assistenter, kan på baggrund af disse afsløringer, føre til en øget opmærksomhed omkring 

dataindsamling og dets konsekvenser blandt brugerne.  

Analyse 

I dette afsnit vil vi analysere følgende underspørgsmål; Hvilke konsekvenser har 

dataindsamling for den enkelte og demokratiet, hvoraf vi vil komme ind på konsekvenserne 

af manglende digitalt privatliv, profilering og konsekvenserne vedrørende den økonomiske 

gratis model. Yderligere vil vi analysere underspørgsmålet; Hvilke forskelle er der på 

dataindsamling i Europa og USA, og i denne sammenhæng vil vi komme ind på 

GDPR-lovgivningen.  

4. Hvilke konsekvenser har dataindsamling for den enkelte og demokratiet? 

I denne beskrivelse af konsekvenserne vedrørende dataindsamling vil der blive gennemgået 

en række udfordringer og muligheder. De forskellige direkte og afledte konsekvenser vil 

blive belyst. De beskrevne konsekvenser er valgt ud fra hvilke, der er inddraget i vores 

produkt. 

Nogle af konsekvenserne vil have stor påvirkning på den enkelte bruger, andre 

konsekvenser vil have større betydning for samfundet.  
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Der er i forbindelse med afsnittets udarbejdelse blevet selekteret således, at ikke samtlige af 

de nævnte konsekvenser i vores produkt bliver afdækket. Selektionen er foretaget med 

udgangspunkt i at belyse de mest relevante pointer ud fra egen vurdering. Vi er 

opmærksomme på, at denne udvælgelse kunne have set anderledes ud. 

Konsekvenserne er beskrevet overordnet, men kan lægge op til yderligere analyse af 

specifikke konsekvenser.  

4.1 Manglende digitalt privatliv 

Manglende digitalt privatliv er et eksempel på en af de mange konsekvenser der opstår ved 

dataindsamling. Dette afsnit vil afdække hvordan manglende digitalt privatliv opstår, 

hvordan det kan undgås ved hjælp af lovgivning og hvilke situationer der kan forekomme 

ved mangelfuld lovgivning. 

Indtil 2018, hvor GDPR blev implementeret, har Googles og Facebooks forretningsmodel 

indebåret en indsamling af enorme mængder data, hvortil de anvendte dataen uden fokus 

på hensynet til brugerens privatliv. Store dele af brugernes data fra deres færden på 

internettet, apps, sociale medier mm, blev lagret og analyseret, med det formål, at kunne 

kortlægge deres nuværende og fremtidige adfærd. Før indtrædelsen af GDPR i EU, var 

muligheden for at til- og fravælge denne tracking, enten ikke eksisterende, eller 

uoverskuelig. Som der bliver beskrevet kort i afsnit 4.2.2, er Facebook i 2019 blevet dømt for 

at have misvisende privatlivsmenuer. (Federal Trade Commission, 2019). 

Shoshana Zuboff påpeger at brugeren burde have krav på beslutningsrettigheder inden for 

privatliv, hvilket indebærer, at brugeren har magt til selv at kunne vælge at dele ens 

privatliv. (Zuboff, 2019). Zuboff henviser i den forbindelse til højesteretsdommer William O. 

Douglas’ syn på privatliv, udtalt i 1967 “Privatliv omfatter individets ret til selv at 

offentliggøre eller afsløre, hvad han tror på, hvad han tænker, og hvad han ejer” (Zuboff, 

2019). Douglas’ udtalelse handler ikke om digital privatliv, men forholder sig til privatliv på 

et generelt niveau. På den baggrund kan det udledes at den overvågningskapitalistiske 

forretningsmodel fratager brugeren beslutningsretten. 
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“Vi er nægtet adgang til og kontrol med, hvordan den udnyttes af andre til endnu andres 

formål” (Zuboff, 2019).  Ved indførelsen af GDPR, fik EU brugere en række rettigheder, hvor 

denne beslutningsret forsøges at blive givet tilbage i hænderne på brugerne. GDPR kræver 

blandt andet at brugeren får mulighed for at fravælge dataindsamling og produkter heraf. Et 

land som USA har fx ikke samme rettigheder, og data bliver i højere grad stadig indsamlet 

uden hensyn til brugeren. Forskellen på dataindsamling i EU og USA vil bliver udfoldet i 

spørgsmål 5.  

Manglende digitalt privatliv danner grundlaget for flere andre konsekvenser som fx værktøj 

for politi og efterretningstjenester samt profilering. Dette er nærmere beskrevet i de 

følgende afsnit.  

4.1.1 Dataindsamling som værktøj for politi og efterretningstjeneste 

Dataindsamling er et nyt efterforskingsværktøj for politi og efterretningstjenester både i 

ind- og udland. Lokationsdata indsamlet af fx Google, kan åbenlyst give nye 

efterforskningsmuligheder. Ifølge The New York Times udtalte en Google-ansat, at firmaet 

fik op til 180 anmodninger om datadeling fra det amerikanske politi på bare en uge 

(Valentino-DeVries, 2019). I første omgang, når en anmodning lander på Googles 

skriveborde, bliver der givet anonymiseret data om en større mængde af mennesker til 

efterforskere. Når efterforskerne har indkredset deres eftersøgningsfelt til centrale vidner 

eller potentielle gerningsmænd, giver Google adgang til de mere personfølsomme 

oplysninger som fx navn og adresse. Googles juridiske ansvarshavende direktør Richard 

Salgado beskrev i den forbindelse, at Google beskytter brugernes privatliv samtidig med, at 

de støtter centralt og vigtigt politi efterforskningsarbejde. I denne sammenhæng tilføjede 

han også, at de kun deler identificerbart materiale, når det er nødvendigt for at overholde 

lovgivningen (Valentino-DeVries, 2019). 

En højtstående politiefterforsker i Minnesota, hvor de har gjort brug af dataanmodninger fra 

Google, udtalte i 2019 til the New York Times “It shows the whole pattern of life” 

(Valentino-DeVries, 2019) og beskrev yderligere, hvordan det ændrer måden og 

mulighederne, hvorpå politiet kan efterforske og opklare sager.  
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Dog er det ikke altid, at denne dataindsamling er tilstrækkelig præcis til at kunne bruges 

som et enkelte stående efterforskningsværktøj, hævder både nuværende og tidligere 

Google ansatte (Valentino-DeVries, 2019). 

En sag vi kender fra Danmark drejer sig om en fejl i rigspolitiets konverteringssoftware af 

teledata, der tilbage i 2019 blev en kendt sag i offentligheden (Elmann Ranhauge, 2019). Her 

blev rigspolitiet nødt til gennemgå op til syv år gamle sager for at sikre, at ingen var blevet 

dømt på et forkert datagrundlag. Denne sag har ikke direkte sammenhæng til Googles 

dataindsamling, men det tydeliggør dog stadig, at der ved brug af dataindsamlingsværktøjer, 

som ikke er designet til efterforskningsbrug, kan opstå fejl med dertilhørende enorme 

konsekvenser for det enkelte menneske og deres forståelse af retssamfundet. 

4.2 Profilering 

Profilering blev defineret i en lovkontekst da GDPR blev udarbejdet. Det betegnes i GDPRs 

afsnit 4, stk. 1, nr. 4): 

 ”Enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende 

personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, 

navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons 

arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, 

pålidelighed, adfærd, geografisk position eller bevægelser.” (Den Europæiske Unions 

Tidende, 2016). 

Profilering er lovligt i EU, hvis den dataansvarlige overholder en række forhold, men bliver 

ulovlig hvis det er baseret på automatiske bestemmelser. Hvis en person fx får afvist et 

banklån udelukkende ud fra data og uden menneskelig stillingtagen ville det være i strid 

med GDPR (Sahan, 2019).  

Det er vigtigt at forstå, at profilering går forud for personalisering af indhold. Man kan først 

personalisere indhold, når man har opbygget en profil der skaber en opfattelse af brugeren, 

I afsnit 4.2.1 vil konsekvenserne ved personalisering beskrives.  
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Som redegjort for i afsnit 2.2.1, der omhandler tredjepartssamarbejde, ses det at 

virksomheder som Facebook og Google indsamler store mængder af data, hvortil forskellige 

hjemmesider bidrager til denne indsamling. Dataindsamlingen bliver anvendt til at skabe 

forudsigelsesprodukter, hvori profilering er et essentielt element. På baggrund af store 

mængder data om brugere og grupper, analyseres brugernes adfærd, hvorefter de enkelte 

brugere placeres i bestemte kategorier. Dette sker med henblik på, at kunne forudse deres 

fremtidige adfærd, samt kategorisere deres nuværende adfærd. Dermed kan der skabes en 

virtuel profil af brugeren, hvor ens adfærd er kategoriseret. 

Opsummerende skal det nævnes, at profilering kan have en lang række konsekvenser, som 

kan have en påvirkning både på den enkelte, men også for samfundet. Vi har taget 

udgangspunkt i personaliseret indhold, herunder inddragelsen af målrettet markedsføring. 

Dette vil blive uddybet nærmere i de næste delafsnit.  

4.2.1 Personaliseret indhold  

En af de afledte konsekvenser ved profilering er personaliseret indhold. Personaliseret 

indhold indebærer, at virksomheder benytter data, og dermed den viden de har, om de 

enkelte brugeres adfærd og fremtidige behov, til at lave målrettet markedsføring.  

Denne konsekvens kan både være negativ og positiv. Den er negativ da virksomheder blandt 

andet kan nå deres forbrugere mens de er mest sårbare, og dermed nudge dem til et 

overforbrug. Yderligere kan de også få hver enkelte brugere til at betale den højeste pris, 

som de er villige til at betale (Christl, W., Kopp, K. & Riechert, P. U., 2017). 

På den positive side kan personaliseret indhold være gavnligt for brugerne, da virksomheder 

kan bruge profilerne til at forudse brugernes fremtidige behov, og dermed markedsføre 

produkter, som brugeren kan finde interessante eller spændende. Derudover er det samme 

personalisering, som gør personlige forslag baseret på interesser, mulige på sider som 

Youtube og Netflix. 

Dog finder man blandede svar, når man spørger brugerne om de kan lide målrettet reklame. 

Kun 17% af respondenter i en RSA undersøgelse mener at det er etisk forsvarligt at bruge 
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data til at målrette annoncer. 68% mener at det er uetisk. I en anden undersøgelse foretaget 

af Adlucent besvarer 71% af respondenterne at de foretrækker målrettede annoncer (RSA 

Security, 2019; Pauzer, 2016). 

Svarene er dermed forskellige når det kommer til hvorvidt brugerne kan lide personaliseret 

indhold og afhænger højst sandsynligt af måden, hvorpå spørgsmålet bliver stillet, samt 

tidspunktet for undersøgelsen. Det kan fx fremhæves, at undersøgelsen foretaget af RSA, 

hvor respondenterne var mest skeptiske overfor personaliseret indhold, også er den seneste 

af de to undersøgelser. Adlucents rapport er helt tilbage fra 2016, og der er som beskrevet i 

afsnit 3, sket en øget opmærksomhed omkring emnet. Det kan til dels forklare den store 

forskel i svarene. Disse undersøgelser kunne også tyde på, at brugerne faktisk foretrækker 

personaliseret indhold, men ikke bryder sig om den proces der er forbundet med det.  

I det ovenstående er der taget udgangspunkt i brugeren, men hvis man ser det fra et 

virksomhedsperspektiv har personalisering store fordele. En amerikansk videnskabelig 

artikel beskriver, at personaliseret indhold kan påvirke brugeren til at have 50% større 

chance for at købe, end ved ikke personaliseret indhold (Matz, S. C., Kosinski, M., Nave, G., 

& Stillwell, D. J., 2017). 

Personaliseret indhold kan dermed have en stor indvirkning på effekten af en virksomheds 

reklamer. Dette er mange virksomheder interesserede i, og det kan forklare hvorfor 

personaliseret indhold er så udbredt.  

4.2.2 Ufrivillig holdningspåvirkning, et polariseret samfund og påvirkninger på 

demokratiet  

Ved at have profiler af brugerne og samtidig kunne forudsige deres adfærd, kan sociale 

medier som fx Facebook udnytte dette til at vise de nyheder som de ved at brugeren vil 

klikke ind på, hvilket gør at virksomhederne kan få en større trafik på deres app eller 

hjemmeside. På denne måde får brugeren ikke et nuanceret overblik over nyheder og 

information, og brugeren blive påvirket til at få en anden mening over tid. Dette kan i sidste 

ende have en indirekte påvirkning på de demokratiske processer. 
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Politikere kan udnytte et segment af usikre vælgere, så sandsynligheden for at stemmen 

lander til fordel for dem bliver større. Et eksempel på dette er Cambrigde Analytica sagen, 

hvor en app ved navn “thisisyourdigitallife” blev brugt til at indsamle data på flere millioner 

mennesker på baggrund af deres Facebook profil og spørgsmål der blev stillet til brugeren 

under en personlighedstest. Op imod 80 millioner menneskers data og personlige 

oplysninger blev indsamlet i denne indsamlingsprocess (Confessore, 2018). Baggrunden for 

den enormt store mængde data som blev indsamlet, kan begrundes med Facebooks 

utilstrækkelige privatlivsregler på daværende tidspunkt. Hvis en Facebook ven havde 

benyttet testen, havde quizzen automatisk adgang til hele Facebook-brugerens vennelister 

og disse profilers tilhørende data, såsom alder, likes, mm. (The Guardian, 2018).  Cambridge 

Analytica udnyttede denne data til at producere forskellige reklamer ud fra data om 

modtagerens personlighed. Denne form for reklamering kaldes “micro-marketing”, og blev 

brugt bl.a. under Brexitkampagnen og det amerikanske præsidentvalg. I eftertiden, har 

Facebook valgt at sætte en stopper for denne datadeling, så trejdepartsvirksomheder ikke 

kan benytte data direkte fra en Facebook profil via en Facebook app.  

Den dataindsamling, der blev foretaget af Cambridge Analytica er ikke unik, men sagen har 

fået ekstra opmærksomhed, da Cambridge Analytica fokuserede specifikt på at påvirke 

politiske kampanger.  

Selve dataindsamlingen foregik imellem 2014-2015, og var ikke i sig selv ulovlig. Dog er det 

dokumenteret at Cambrigde Analyticas egen advokat advarede om, at måden at bruge 

dataen til at lave politiske kampagner, potentielt var et brud på den amerikanske lovgivning 

(The Guardian, 2018). 

Facebook fastholder at dataindsamlingen ikke kan kategoriseres som et egentligt datalæk, 

da de ramte brugere selv “accepterede” indsamlingen af dataen. Dette er endnu et 

eksempel på hvordan en ikke transparant privatlivspolitik kan være uhensigtsmæssig for 

brugeren. I 2019 har FTC dog konkluderet at Facebook “gentagende gange brugte 

vildledende  information og indstillinger for at underminere brugerens privatliv, og 

overtrådte en FTC beordring fra 2012.” (Federal Trade Commission, 2019). 
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Opsummerende er det sandsynligt, at den store mængde data har potentiale til at pege et 

individ, eller en samfundsmæssig beslutning i en bestemt retning. Det er dog stadig et emne 

hvor det er svært at drage definitive konklusioner, på hvor meget påvirkning via data, har 

haft indflydelse på en specifik situation. 

4.3 Konsekvenser vedrørende den økonomiske gratis model  

Trods de store negative konsekvenser forårsaget af Facebook og Google, som også er 

beskrevet i afsnittet om overvågningskapitalisme, finder vi det relevant at beskrive de 

positive sider. I en rapport udgivet af “Royal society for public health” peges der på en række 

fordele ved brugen af sociale medier. En anonym person optræder i rapporten med 

følgende citat: “When I was feeling alone at university with no real friends I saw every day, 

having access to the support network provided by friends from home over Facebook was 

more valuable than I can possibly express.” (Cramer, 2018, s.15). Personen nævner altså, at 

sociale medier har haft en positiv indflydelse på hans liv. En positiv indflydelse, der måske 

ikke vil have været til stede hvis et socialt medie som Facebook, havde været noget man 

skulle betale for. 

En amerikansk undersøgelse peger på at 41% af alle Facebook brugere ikke vil betale det 

beløb, som Facebook i forvejen tjener på dem gennem deres målrettede annoncer (Molla, 

2018). Dermed kan man antage, at Facebook gennem målrettede annoncer muliggøre et 

fortsat forbrug af tjenesten, trods manglen på vilje til at betale for det. Om Facebook som 

platform, er gavnligt for den enkelte bruger er et andet spørgsmål, og derfor er det svært at 

konkludere, at det entydigt er en positiv konsekvens. 

Det kan konkluderes, at der er lang række konsekvenser forbundet med digital 

dataindsamling. Der findes både positive og negative sider af de enkelte konsekvenser og 

forståelsen af dette er vigtigt for at kunne skabe en nuanceret viden om emnet. Det er svært 

entydigt at konkludere, at dataindsamling enten er positivt eller negativt. Derimod 

indeholder hver enkel konsekvens en række faktorer, der enten hælder mod det negative 

eller det positive.  
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5. Hvilke forskelle er der på dataindsamling i Europa og USA? 

I dette arbejdsspørgssmål vil vi belyse hvilke persondatalovmæssige forskelle der er mellem 

Europa og USA. Vi vil overordnet beskrive GDPR og derefter beskrive hvordan GDPR påvirker 

markedsføring og profilering samt undersøge hvilke databeskyttelseslove der er i USA. Da vi 

betragter dataindsamling i både Europa og USA, er der brug for at undersøge de lovmæssige 

forskelle på området. Derudover finder vi det relevant at forstå de lovmæssige regulativer, 

som er relateret til vores problemfelt. 

Lovkravene i GDPR har været baggrunden for at vi har kunne indhente de nødvendige 

oplysninger, altså datastrømmen fra hjemmesider, til vores produkt. Samtidig har vi 

indhentet viden omkring de generelle datastrømninger såsom hvilke virksomheder 

Facebook ejer og dataen herimellem, fra rapporter. Vi er opmærksomme på, at vi har 

foretaget en prioritering i undersøgelsen af GDPR, i og med at vi har valgt at fokusere på 

markedsføring og profileringsafsnittene i GDPR lovgivningen. 

5.1 GDPR 

I 2016 vedtog Europa Parlamentet GDPR forordningen, også refereret til som 

databeskyttelsesloven. Denne lov er gældende i alle EU lande og dermed også for alle EU 

borgere. GDPR står for General Data Protection Regulation. Lovgivningen har til formål at 

beskytte fysiske personers grundlæggende rettigheder ved behandling af personoplysninger 

(Schultz, 2019). Denne håndtering af data omfatter både indsamling af data til opbevaring 

og søgning mm. Anonymiserede og krypterede data som på en eller anden måde kan 

identificere fysiske personer, er også omfattet GDPR (Den Europæiske Unions Tidende, 

2016). Derudover har GDPR til formål at skabe sikkerhed og gennemsigtighed når 

virksomheder og organisationer behandler brugernes data. Formålet med behandlingen af 

data skal altså tydeliggøres overfor brugeren, når de tilgår virksomhedens og 

organisationens hjemmeside og/eller anvender diverse software systemer.  

De mest relevante elementer af GDPR i forhold til vores problemformulering er 

hovedsageligt “de registreredes rettigheder”. Hertil har vi fravalgt at undersøge GDPR i en 

offentlig forvaltnings kontekst samt kravet om at foretage en konsekvensanalyse (Den 

Europæiske Unions Tidende, 2016, Forordning 91). 
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5.1.1 Relevante rettigheder 

“Retten til at modtage oplysninger om en behandling af sine personoplysninger” 

(Datatilsynet, 2017a, s. 13). 

Denne rettighed giver brugeren krav på at få besked om at der behandles oplysninger om 

vedkommende. Dette giver brugeren mulighed for at vide hvor og hvornår der bliver 

indsamlet oplysninger. Før GDPR trådte i kraft, var dette ikke påkrævet og dermed kunne 

virksomheder behandle data uden at brugeren havde viden om det, hvilket hidtil har været 

en del af overvågningskapitalismens forretningsmodel. 

“Retten til at få indsigt i sine personoplysninger” (Datatilsynet, 2017a, s. 13). 

Denne rettighed giver brugeren mulighed for at få oplyst, hvilke data en virksomhed, 

organisationen mv. har indsamlet om vedkommende. Dette skaber en større 

gennemsigtighed for brugeren, der medfører at brugeren kan opdage hvis oplysningerne er 

usande. Dette betyder eksempelvis at en Facebook bruger har mulighed for at gå ind og se 

hvilke oplysninger de har indsamlet om brugeren og hvor Facebook har indhentet disse 

oplysninger fra. 

“Retten til at for oplysninger rettet eller slettet” (Datatilsynet, 2017a, s. 13). 

Denne ret giver brugeren mulighed for at få ændret og/eller slettet en virksomheds 

oplysninger om vedkommende. Det er altså blevet den enkelte virksomheds eget ansvar at 

muliggøre rettelser og sletninger 

“Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring” 

(Datatilsynet, 2017a, s. 13) samt “Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle 

afgørelser, herunder profilering” (Datatilsynet, 2017a, s. 13). 

GDPR fastsætter at brugeren har mulighed for at fravælge databehandling, hvis denne 

behandling har til formål at skabe direkte markedsføring, hvilket også kan indebære 

profilering. Derudover har brugeren ret til ikke at få en sag afgjort udelukkende baseret på 

automatisk behandling. Denne behandling omfatter også profilering (Den Europæiske 

Unions Tidende, 2016, Forordning 70 og 71). 
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Et andet relevant punkt i GDPR lovgivningen, ift. vores problemformulering, er kravet om 

behandlingshjemmel hos en virksomhed der indsamler og behandler data. Virksomheden 

skal fremlægge et rationale for brugeren der forklarer hvorfor, forskellige datatyper skal 

indsamles. 

Et lovligt behandlingshjemmel kan indhentes ved at brugeren har afgivet samtykke til 

databehandlingen. Dette kan ses ved cookie-funktionen, hvor det kræves at brugeren giver 

samtykke til at en hjemmesiden må anvende funktionen (Datatilsynet, 2017a). 

Bilag 10 - Figur 6: Cookie pop-up. (GDPR.dk). 

Her ses et eksempel på at en virksomhed kan indhente behandlingshjemmel ved at få 

brugeren til at afgive samtykke til en eller flere cookie-kategorier.  

“Personoplysninger er enhver form for information, der kan henføres til bestemte personer” 

(Datatilsynet, 2017a, s. 7). Personoplysninger kategoriseres yderligere i; Følsomme og 

almindelige oplysninger. I nedenstående figur 7, illustrerer datatilsynet forskellene på de to 

kategorier af personoplysninger. 
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Bilag 11 - Figur 7: Personoplysninger (Datatilsynet, 2017a, s.7). 

Figuren illustrerer graden af betingelser for behandling af dem, baseret på graden er 

oplysningernes følsomhed. Følsomme personoplysninger er bl.a. race, etnisk oprindelse, 

helbredsoplysninger og seksuelle forhold. Almindelige personoplysninger er fx navn, adresse 

og fødselsdato. 

5.1.2 GDPR ift. big data, profilering og markedsføring 

Databehandling kan også omfatte digital overvågning og big data. Disse former for 

databehandling har ofte til formål at identificere brugeren, og behandlingen skal dermed 

overholde GDPR. 

Profilering bruges til at skabe forudsigelsesprodukter, og disse bruges til direkte 

markedsføring. Ved direkte markedsføring hentydes der til, at virksomhederne 

markedsfører mod specifikke personer og grupper. Profilering og direkte markedsføring er 

et produkt af dataindsamling og samkørsel af en række datasæt. Hvis det i processen bliver 

muligt at identificere brugere, skal behandlingen også overholde GDPR. (Datatilsynet, b). 

I databehandlingsprocesser hvor virksomheder, eksempelvis databrokers, samkører datasæt 

bliver det ofte muligt at identificere personer, ved at gøre brug af fx identiske lokaliteter, 

ip-adresser mm (Datatilsynet, b). 
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Efter indførslen af GDPR i Europa har Facebook valgt at give nogle af de samme muligheder 

for behandling og indsigt af data på deres platform i resten af verden (Hern, 2018). Dette er 

et eksempel på hvordan at et regulativ har skabt incitament, for at skabe mere 

datagennemsigtighed hos de større tech-virksomheder.  

GDPR har altså givet den europæiske bruger en hidtil uset magt i forhold til 

overvågningskapitalismen. GDPR-forordningen ændrer magtbalancen mellem virksomheder, 

som skaber adfærdsoverskud, og brugeren. Brugeren får mulighed for at regulere hvordan 

deres data skal anvendes samt mulighed for at fravælge at ens data bliver anvendt til at 

skabe forudsigelsesprodukter. 

5.2 USA 

I USA er der ingen omfattende databeskyttelseslov på føderalt niveau. USA har nogle få 

føderale databeskyttelseslove, som er rettet mod specifikke sektorer eller specifikke data. 

De omhandler blandt andet datasikkerhed for børn under 13 år, sundhedssikringsbranchen 

samt dele af bank- og finansbranchen. De mest omfattende datasikkerheds love, er vedtaget 

i staterne Californien og New York, lovene hedder henholdsvis; California Consumer Privacy 

og New York SHIELD Act (Ramirez, 2020). 

Den 28. Juni 2018 blev California Consumer Privacy underskrevet. Denne lovgivning 

introducerede brede og individuelle forbrugerrettigheder, samt forpligtelser for de 

virksomheder og organisationer som indsamler personlige oplysninger. Denne lovgivning 

giver brugeren rettighed til at blive oplyst om hvor og hvornår der bliver indsamlet data, 

samt mulighed for at få adgang, ændre og slette dataen. Denne lov har ligheder med 

GDPR-forordningen, hvor det også kræves at dataindsamlingen er transparent og brugeren 

skal have mulighed for at få adgang, ændre og slette data (Ramirez, 2020). 

I juli 2019, cirka et år efter databeskyttelsesloven blev vedtaget i Californien, trådte loven 

New York SHIELD Act i kraft, og blev den anden mest omfattende databeskyttelseslov i USA. 

Denne lov kræver flere sikkerhedskrav til virksomheders håndtering af data, med et ønske 

om at nedbringe antallet af sikkerhedsbrud. Derudover udvidede lovene 

forbrugerrettighederne (Ramirez, 2020).  
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Disse lovgivninger er som førnævnt ikke vedtaget på et føderalt niveau, og gælder derfor 

kun de omtalte stater.  

Konkluderende kan det skrives, at selvom GDPR har givet EU borgere flere konkrete 

rettigheder. I forhold til kontrol af egne digitale data, er fællesnævnerne for både, den 

sporadiske lovgivning i USA og GDPR, at ingen af dem har specifikke krav til at 

overskueliggøre konsekvenserne af det data man takker ja til at blive indsamlet.  

Det kan også konkluderes at GDPR er den første brede og betydningsfulde forordning hvor 

brugernes rettigheder ved behandling af personoplysninger sikres. GDPR kræver at 

dataindsamling er gennemsigtigt og klart for brugeren samt at brugeren har mulighed for, 

blandt andet, at fravælge direkte markedsføring og profilering. Modsat har USA ikke i 

samme grad en omfattende og bred databeskyttelseslov. I USA er der enkelte love på 

føderalt niveau som er rettet mod specifikke sektor eller former for data, såsom sikring af 

børns digitale privatliv. Dog har enkelte stater gennemført mere omfattende 

persondatalove på et statsligt niveau. Denne forskel medfører at brugere i EU har en højere 

grad af datasikkerhed og gennemsigtighed ved databehandling, samt til en vis grad 

mulighed for at fravælge direkte markedsføring og profilering (Datatilsynet, b). 

Produkt 

I forbindelse med denne rapport har vi designet og produceret træplader med 

informationer om forholdet mellem dataaktører og brugeren. Dertil har vi produceret en 

træplade, der giver et overblik over hvilke konsekvenser der er forbundet med denne 

dataindsamling. Produktet fungerer derudover som en repræsentation af vores analyse. De 

nærmere detaljer om produktet og designprocessen bliver beskrevet i de følgende afsnit.  

6. Hvordan designer vi en løsning som oplyser den enkelte om dataindsamling? 

Som en del af opgaven kræves det, at vi udarbejder konkrete designforslag som helt eller 

delvist er et løsningsforslag, på problematikken præsenteret i problemfeltet. Vi har derfor 

valgt at skabe et fysisk produkt som overskueliggør den dataindsamling der foregår og 

konsekvenserne heraf. Det følgende afsnit vil omhandle vores produkt. Afsnittet er inddelt i 
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en række underemner, som vil afdække beskrivelser af vores produkt, samt relevante 

betragtninger og overvejelser vi har haft. Yderligere vil vi koble designteori, som er 

beskrevet i afsnittet Metode, til vores designproces. 

6.1 Formålet og baggrund for produktet 

Formålet med vores produkt er at skabe en forståelse, bevidsthed og opmærksomhed på 

dataindsamling og dets konsekvenser. Denne bevidstgørelse skal skabe et grundlag for at 

modtageren danner sin egen holdning. Det er dog vigtigt at påpege, at formålet med 

produktet ikke er, at det skal skubbe modtageren i en bestemt holdningsretning. Produktet 

har ikke til hensigt, at fortælle modtageren at dataindsamling er enten godt eller dårligt. Det 

har til formål at nuancere den enkelte modtagers viden, så vedkommendes holdning er 

baseret på et mere oplyst grundlag. 

Formålet bygger på en tanke om at oplysningen er central for at en refleksion finder sted. 

Uden viden og indsigt i emnet er det umuligt at være opmærksom på de konsekvenser 

dataindsamling kan medføre. Netop derfor har vores produkt til formål at oplyse. 

Refleksionen er herefter et resultat af den oplysning modtageren har fået. Denne refleksion 

kan føre til stillingtagen og stillingtagen kan føre til adfærdsændring. Dermed ikke sagt, at 

adfærdsændring er et mål - det er blot en mulig konsekvens af oplysning. Man kan anskue 

det således: Oplysning -> refleksion -> stillingtagen -> adfærdsændring. 

 

Baggrunden for vores produkt var, at vi fandt dataindsamling svær at overskue grundet 

kompleksiteten af emnet. Derfor ønskede vi at designe en løsning som kunne vise 

dataindsamling på en enkel og simpel måde. Ideen med produktet var i første omgang at 

skabe en overskuelig visualisering af denne dataindsamling. Vi besluttede at flytte den 

komplekse digitale dataindsamling til en simpel og overskuelig fysisk form. Overgangen fra 

det digitale til det fysiske gør flere forskellige gavnlige ting for vores design. At tage den 

meget højteknologiske digitale dataindsamling og formidle gennem noget der er meget 

lavteknologisk tvinger os til at lave en forenkling. En forenkling, der er meget gavnlig, da det 

er selve formålet med vores design at forenkle, så modtageren i sidste ende kan forstå og 

dermed blive oplyst og opmærksom på problemstillingen.  
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Helt konkret har vi besøgt en række hjemmesider og herefter gået ind i cookieindstillinger 

og via indstillingerne: marketingscookies, har vi ved hjælp af GDPR kunne se hvilke 

tredjepartsvirksomheder der er forbundet med den pågældende hjemmeside. Herfra har vi 

valgt tre specifikke hjemmesider: Ekstrabladet.dk, Valdemarsro.dk og Zalando.dk for at 

undersøge deres tredjepartsforhold. Derudover har vi undersøgt ejerforholdene mellem 

Facebook og Googles respektive services. 

Emnet dataindsamling er et komplekst emne med forholdsvis lidt indbygget 

gennemsigtighed. Før GDPR lovgivningen, var det som bruger svært at forholde sig til den 

dataindsamling som foregår, når man for eksempel besøger en hjemmeside eller benytter 

en app. Selvom lovgivningsinitiativer som GDPR har øget gennemsigtigheden for europæiske 

brugere, er der som tidligere fremlagt, ikke lige så gode vilkår i andre lande som fx USA. På 

trods af at GDPR har skabt mere gennemsigtighed, er der stadig en udfordring for den 

almene bruger. En udfordring som består i, at forstå hvordan den enkeltes data bliver 

behandlet og distribueret. 

Som europæisk bruger er det muligt at se hvilke data der bliver delt med bestemte 

virksomheder. Disse data er grundlaget for vores datagitter. På trods af at man som EU 

bruger kan få oplysning om, at Ekstrabladet for eksempel har en aftale med en databroker 

som Epsilon, er der ikke tilstrækkelig mulighed for at se hvad en databroker benytter dataen 

til efterfølgende. Det er dette, som vi med vores datagitter prøver at kortlægge med en 

større grad af overskuelighed og mindre grad af kompleksitet. 

Denne måde at skabe produktet på er rationaliseret via teksten “The Principle of Limited 

Reduction”, der arbejder med spændet mellem kompleksitet og usikkerhed når man 

udvikler software. Ved at sænke kompleksiteten af et givent emne eller produkt øges 

usikkerheden (Mathiassen, L., & Stage, J., 1992, s. 174). Artiklen omhandler softwaredesign, 

men de samme fundamentale designteorier er også gældende for vores produkt. Når vi 

udvikler et produkt som skal kunne informere om et komplekst emne på kort tid, er dette 

princip om sammenhæng mellem usikkerhed og kompleksitet brugbart og relevant. 

Når man designer et produkt der skal kunne videregive informationer, softwarebaseret eller 

ikke, skal udvikleren balancere mængden af informationer, og kompleksiteten af denne, da 
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den teori der arbejdes ud fra, foregiver at mennesker kun kan absorbere en vis mængde af 

informationer (Mathiassen, L., & Stage, J., 1992, s. 164).  

Dette opnås blandt andet i softwaredesign, gennem abstraktion eller nedbrydning af et 

emne til mindre dele. Når software udvikles, bruges abstraktion til at mindske 

kompleksiteten, ved at ignorere detaljer, og derved opnå en større forståelse. Bagsiden af 

dette, er dog at der opstår større usikkerhed omkring pålideligheden af de oplysninger der 

bliver videregivet. Nedbrydning er en måde at håndtere kompleksitet på, der opnår 

formindsket kompleksitet ved at bryde problemet ned i mindre dele. 

Vi gør brug af abstraktion i den del af vores produkt der viser forbindelser mellem 

datavirksomheder. Ved at fravælge at sætte flere eksempler på, og ikke vise alle potentielle 

forbindelser er der sket en øget usikkerhed af dataen via en abstraktion. 

Vi har i forbindelse med produktionen af vores konsekvenskort benyttet nedbrydning, til at 

nedbryde vores problemfelt til mindre problemstillinger. Disse problemstillinger vi er 

kommet frem til, har også dannet grundlaget for rapportens opbygning. Ved at lave denne 

opdeling af et bredt emnefelt forsøger vi at at mindske kompleksiteten og øge forståelsen. 

Dog vil en reducering af kompleksitet som beskrevet, skabe en usikkerhed omkring 

pålidelighed af information. Derved har vi i vores designprocess anvendt nogle af de samme 

principper der bliver fremlagt og præsenteret i The Principle of Limited Reduction. 

Konkluderende er produktet simplificeret på flere måder, da produktets mål er at informere 

om emnet og skabe refleksion hos modtageren. På denne baggrund er der arbejdet ud fra, 

at en for høj kompleksitet kan medføre til en ringere forståelse af produktet. Selvom 

informationspålideligheden af produktet bliver påvirket har vi valgt at prioritere den 

overordnede forståelse. 

6.2 Teknisk beskrivelse af produktet 

I dette underspørgsmål vil der udelukkende fokuseres på de anvendte materialer vi har 

brugt i vores produkt. Nærmere detaljer om produktet vil beskrives i de efterfølgende afsnit. 
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Bilag 12 - Produkt: Plade 1. 

 

Bilag 13 - Produkt: Plade 2. 
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Bilag 14 - Produkt: Plade 3. 

Vi har designet tre fysiske plader, der på hver deres måde beskriver dataindsamling. Den 

største plade, som kaldes plade nummer 2(se bilag 13 - Produkt: Plade 2),  måler 242 cm i 

bredden og 121 cm i højden, giver en oversigt over datastrømme fra aktør til aktør. Pladen 

består af krydsfinertræ som vi har malet med sort maling. Der er med lim blevet påsat 19 

træplader og disse 19 træplader har laserskåret tekst på. De 19 træplader udgør hver især 

et punkt på datagitteret og har en eller flere forbindelser, illustreret med pile og snore, der 

alle er forbundet til en eller flere andre træplader. Pilene, hvis materiale er pap, er ligeledes 

laserskåret. 16 ud af de 19 træplader indeholder en påmalet farve.  

 

Yderligere har produktet en plade som vi kalder plade nummer 3(se bilag 14 - Plade: 3). 

Plade nummer 3 beskriver en lang række konsekvenser vedrørende dataindsamling. Pladen 

måler præcist halvdelen af plade nummer 2 og er ligeledes malet sort. Derudover er der 

påført 15 træplader, der hver især indeholder en kort laserskåret tekst. Træpladerne er 
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forbundet på samme måde som plade 2 med snore og pile. Nogle af konsekvenserne er 

forbundne, andre ender efter første led. Hver træplade har en påmalet farve, enten grøn 

eller rød. To af træpladerne går igen to gange, dog med enten grøn eller rød maling.  

 

Den sidste plade som kaldes plade nummer 1(se bilag 12 - Plade: 1), har samme mål som 

plade nummer 3. Pladen har til formål at give et udgangspunkt for at forstå plade nummer 2 

og 3. På pladen er der pålimet fire træplader. Den øverst placerede træplade er en 

indledende tekstbeskrivelse af plade nummer 2. Nedenunder og ved siden af følger to 

træplader, der giver en oversigt over begreber og symboler - igen med henvisning til plade 

nummer 2. Nederst i højre hjørne er der en tekst og farvebeskrivelse med henvisning til 

plade nummer 3.  

6.3 Hvordan bruges og opleves produktet? 

Tanken med produktet er at det skal kunne opleves for sig selv uden udefrakommende 

forklaringer. Vi oplevede i forbindelse med vores brugerundersøgelser(se bilag 3-5), at det 

var svært for de deltagende at forstå datagitteret uden en nærmere beskrivelse. Derfor 

fandt vi det relevant, at bruge en plade som beskrev og forklarede plade nummer 2 og 3.  

 

Vi forestiller os at vores produkt kan anvendes som en del af en udstilling eller ophænges 

for sig selv på en væg. Den beskrivende plade(plade nummer 1) hænges op som den første 

plade i læseretningen. Da den er udgangspunktet for forståelsen af de to andre plader, er 

det vigtigt, at det er den første plade man retter sin opmærksomhed imod. Den store plade 

(plade nummer 2) hænges op på væggen med konsekvenspladen (plade nummer 3) til højre 

for den.  

Ved at omdanne produktet, der omhandler noget digitalt, til noget fysisk kunne vi skabe en 

større forståelse og indsigt i dataindsamlingen. Datagitteret giver dermed den oversigt der 

kan skabe oplysning, hvilket er formålet med produktet. 
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6.4 Designproces 

I designprocessen fra idé til færdigt produkt har vi været meget opmærksomme på at have 

en iterativ fremgangsmåde. I denne proces har vi anvendt bilag 1 - Figur 1: Iterativ 

Designproces. Dertil har vi anvendt en række design værktøjer; CCM, Storyboard, prototype 

og brugerundersøgelser til at strukturere, visualisere, specificere og evaluere vores produkt.  

Til denne besvarelse har vi anvendt allerede vurderet materiale fra eksamen i Design & 

Konstruktion 1, samt materialer afleveret i forbindelse med “Problemformuleringseminar” 

og “Midtvejsevaluering”. Vi har foretaget relevant tilpasning af materialet. 

6.4.1 CCM kort 

Vi startede designprocessen ved at anvende værktøjet Coloured Cognitive Map også kaldet 

problemkort. Vi anvendte dette værktøj til at kortlægge og afdække årsager og 

konsekvenser inden for vores problemfelt samt danne et overblik over tematikkerne. Hvortil 

det skabte grundlag til at strukturere vores fremtidige arbejde. Ydermere kunne vi 

identificere og sammenligne designløsninger ved at vende kortet. Denne proces er 

beskrevet i afsnittet Metode. Problemkortet blev udviklet i forbindelse med eksamen i faget 

Design og konstruktion. Vi valgte at tage udgangspunkt i problemet; Private virksomheder 

indsamler for meget data og udnytter på uetisk vis. Nedenstående ses problemkortet. Bilag 

15 tager udgangspunkt i problemet og viser hertil årsager og konsekvenser. Bilag 16 viser 

løsningeridéer og resultat af løsninger. 

 

Bilag 15 - Problemkort: Problemer.                                    Bilag 16 - Vendt Problemkort: Muligheder. 

 

45 



 

Vi blev opmærksomme på at alle potentielle løsninger, pegede mod enten 

lovgivningsændring ved årsagerne: ikke målrettede reklamer eller mindre mulighed for 

videresalg af data eller adfærdsændringer hos brugeren ved årsagerne: brugere tænker over 

forretningsmodel og brugere betaler for service. Derudover mener vi at dataindsamling og 

konsekvenserne er for komplekse og uigennemskuelige, hvorfor vi selv oplever ikke at 

reagere på problematikken. Derfor mener vi, at første skridt mod lovgivningsændringer og 

adfærdsændringer er at oplyse brugeren om problemet og omfanget heraf. Vi har derfor 

konstrueret designløsninger med udgangspunkt i “brugere tænker over forretningsmodel”, 

da denne designløsning peger mod at skabe et design som oplyser brugerne. Til denne 

designløsning havde vi tre centrale designidéer: 

1. Huskonstruktion: Hvor man i et fysisk rum, vil på forskellige måder føle sig overvåget 

2. Hjemmeside/Quiz: Brugeren vil tage en test og får en “privatlivs rating” ud fra hvilke 

apps og services brugeren anvender 

3. Datagitter: Et visuelt produkt som illustrerer datastrømmen fra hjemmesider, sociale 

medier mm. 

 

Bilag 17 - Figur 7:  Diverge og converge  

 

Yderligere har vi i forløbet med at udvælge designidéer anvendt ovenstående model. Denne 

model visualiserer brainstorming af idéer. Designere skal først generere en række idéer ud 

fra en problematik og derefter afgrænse, ved at fra- og tilvælge idéer. I vores designproces, 

startede vi med at generere en masse idéer hvorefter vi afgrænsede til tre relevante idéer 

og afslutningsvis producerede en idé i form af et produkt. 
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6.4.2 Storyboard 

Efter vi havde identificeret tre mulige designløsninger til vores problem, anvendte vi 

værktøjet storyboard til at visualisere vores desingidéer. Dertil skrev vi et designrationale, 

som indeholder argumentation for designidéerne og hvorfor det var nødvendigt endnu 

engang at afklare formålet, brugeroplevelsen samt løbende vurdere løsningens relevans for 

problemet. Omdannelse af idé fra tanker til en visuel fremstilling medførte en 

nødvendighed for at definere og afklare hvilke elementer og faktorer vi fandt relevante at 

inddrage i designløsningens fysiske format. Vores designløsninger blev dermed endnu mere 

præciseret. 

6.4.3 Prototyper 

Vi vurderede at næste handling i designprocessen, var udarbejdelse af prototyper. Vi 

ønskede at skabe en prototype af alle 3 designidéer, men opdagede hurtigt at det ville blive 

for omfattende og tidskrævende i forhold til projektets tidsramme. Derudover vægtede vi 

kvaliteten af det enkelte produkt højt, hvilket gjorde udarbejdelsen af kun en designløsning 

til det oplagte valg. Derfor valgte vi at arbejde videre med desingløsningen datagitter og 

dermed fravælge designløsningerne; Huskonstruktion og hjemmeside/quiz. 

Vi valgte datagitter designløsningen, da vi vurderede at denne designløsning ville kunne løse 

problemet fra problemkortet. Udarbejdelsen af prototyperne tog udgangspunkt i vores CCM 

og Storyboards. 

Vi konkretiserede og udpenslede “datagitter” designidéen, til at skulle bestå af 1-3 store 

træplader, hvorpå vi ville visualisere datastrømmen med udgangspunkt i brugeren. Aktøren 

ville være repræsenteret af et søm hvortil snore skulle gå fra søm til søm, altså aktør til 

aktør. Derudover ville vi videreformidle konsekvenser ved dataindsamling, hvilket skulle 

visualiseres på en anden træplade. Her ville sømmene repræsentere en konsekvens og 

snorene repræsentere direkte og afledte konsekvenser. De to nedenstående prototyper 

repræsenterer “Oversigt” og “Konsekvens” pladerne på det endelige produkt, se bilag 18 og 

19 . Formålet med denne prototype var at visualisere designløsningen samt afdække hvilke 

muligheder og begrænsninger det fysiske format havde. Derfor valgte vi, at anvende samme 

materiale som til det endelige produkt. 
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Bilag 18: 1. Prototype af “Datagitter” - Oversigt. 

 

Bilag 19 - 1. Prototype af “Datagitter” - Konsekvens. 

 

Under udarbejdelse af første prototype opdagede vi en teknisk begrænsning. Snorene 

kunne ikke alene illustrere datastrømmens retning, hvorfor vi tilføjede pile parallelt med 

snorene. Pilene gjorde det muligt for modtageren at se retningen på datastrømmen, hvor 

snorene blot kombinerede punkterne. På denne baggrund evaluerede vi, hvordan vi på 

anden vis kunne illustrere retningen på en simpel og æstetisk måde, hvilket skulle 
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implementeres på næste prototype. Yderligere vurderede vi at “Oversigt” delen var visuelt 

uoverskuelig hvilket vi mente skyldtes: snorens forskellige farver, mængden af snore der 

krydsede hinanden, samt farveopdelingen. Disse vurderinger er evalueret og analyseret ud 

fra vores egen oplevelse af prototypen. Vi besluttede derfor at datapunkterne, skulle 

overskueliggøres og organiseres på en anden måde, hvorfor vi valgte at kategorisere 

datapunkterne samt opdele “Oversigt” til to plader. Derudover valgte vi at farvekategorisere 

datapunkterne efter ejerforholdene.  

Forudgående for udarbejdelse af 2. prototype lavede vi en digital prototype, da vi ønskede 

at overskueliggøre de forskellige elementer som skulle indgå i vores prototype. Herefter 

udarbejdede vi en fysisk version. 

Bilag 20 - 2. Prototype - Digitalt. 

 

Overskrifterne; Oversigt, Konsekvenser og Case 1, repræsenterer hver deres plade, hvortil 

stregerne repræsenterer snorene som går fra aktør til aktør. Derudover farvekategoriserede 

vi aktørerne som følge; den blå farve indikerer ejerskab af virksomheden Facebook Inc., den 

grønne farve indikerer ejerskab af Google og den gule farve repræsenterer databroker 

virksomheder. Vi valgte at opdele “Oversigt” til henholdsvis; “Oversigt” og “Case 1” da vi 

vurderede på baggrund af brugerundersøgelsernes feedback, at det ville skabe et mere 

forenklet, overskueligt og læseligt produkt. 
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Bilag 21 -  2. Prototype. 

 

Til den fysiske prototype 2 ønskede vi at visualisere “Datagitteret” i et større format, for at 

vurdere antallet af datapunkter samt opdelingen af “Oversigt” gitteret. Hvortil 

størrelsesforskellen på prototypen og produktet ville være mindre end ved 1. Prototype. 

Yderligere måtte vi ikke anvende en større træplade, da det ville blive for dyrt til prototype. 

2. Prototype muliggjorde afprøvning af farvekategorisering samt mulighed for at 

eksperimentere med hvordan vi visualiserer datastrømmens retning. Derudover lavede vi to 

brugerundersøgelser på denne prototype, hvortil de efterspurgte en begrebsafklaring og en 

introduktion til prototypen. På baggrund af de to brugerundersøgelser evaluerede vi 

designet af vores produkt og efterfølgende implementerede vi en begrebsafklaring og 

introduktion. Efter denne nye implementering valgte vi at producere det endelige produkt. 

6.5 Evaluering af produktet 

Dette afsnit vil indeholde overvejelser og refleksioner om vores produkt i forhold til hvordan 

det kunne have været gjort anderledes.  

 

Ordet datagitter kan virke lidt misplaceret som navn for vores produkt, da man ved anseelse 

af produktet ikke kan finde noget gitter. Ordet var egentlig bare en del af en brainstorm, og 

da vi havde omtalt det nok gange faldt det os naturligt i sidste ende at vælge det ord som 

beskrivelse af vores produkt. Vi har efterfølgende diskuteret om datatrafik, datanet, eller 
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bare dataindsamling havde været mere retvisende. Dog har vi valgt at holde fast, da der på 

det fysiske produkt står datagitter, og vi fandt det ikke hensigtsmæssigt at vælge et ord på 

produktet og et andet i rapporten.  

En ide vi har fået sideløbende med udarbejdelsen af vores produkt har været at kigge på 

hvor datatrafikken stopper henne, hvis man aktivt fravælger cookies og kun siger ja til de 

nødvendige. Denne analyse kunne give et interessant indblik i hvor meget den enkelte 

egentlig har af magt i forhold til videregivelse af data og gennemsigtigheden i det. Man 

kunne forestille sig, at en stor del af trådene mellem aktørerne helt eller delvis ville 

forsvinde. Det ville dog have krævet en længere tidsramme for produktets og opgavens 

udfærdigelse og er derfor blot en ide til hvad vi kunne have taget fat på.  

 

For at give produktet et flottere og mere fængende visuelt udtryk kunne vi have påklistret 

de forskellige logoer til de nævnte virksomheder. Dette fravalgte vi dog, da ikke alle 

virksomheder havde et genkendeligt logo og dermed blot ville skabe forvirring over hvorfor 

nogle virksomheder var nævnt med logo og at det ikke var tilfældet for andre. Yderligere 

kunne vi godt have tænkt os, at skriften på vores produkt der er laserskåret, var tydeligere 

og dermed også mere iøjnefaldende. Dette ville godt kunne lade sig gøre med en af 

laserskæremaskinens andre funktioner, men denne funktion var i situationen for 

tidskrævende.  

 

Det har været vigtigt for os, at de nævnte virksomheder i designet har været firmaer, som 

brugeren benytter sig af. Vi kunne have foretaget flere brugerundersøgelser, der kunne 

have givet et svar på hvilke virksomheder de benyttede sig af og hvilke virksomheder de 

fandt relevante at inddrage. Dog valgte vi i udvælgelsen af firmaer, at kigge på nogle af de 

mest besøgte hjemmesider nemlig Google og Facebook samt deres services. Udvælgelsen af 

disse firmaer har været praktisk i forhold til mængden og kvaliteten af litteratur, men også 

praktisk fordi at det netop er disse firmaer, som er kendt for dataindsamling. De tre 

“selvstændige” hjemmesider: Ekstrabladet.dk, Zalando.dk og Valdemarsro.dk, er også valgt 

ud fra en vurdering af, at de er genkendelige, samt at disse er hjemmesider, man som 

almindelig bruger ikke forbinder med dataindsamling. 
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I udarbejdelsen af konsekvenspladen skulle vi afgøre hvilke konsekvenser der var 

henholdsvis positive og negative. Det var en svær proces, da vi på daværende tidspunkt ikke 

havde afdækket alle de nuancer der eksisterer i de valgte konsekvenser. Det der lå til grund 

for vores vurdering af om en konsekvens var positiv eller negativ var vores egen opfattelse 

og det er selvfølgelig behæftet med stor usikkerhed. I spørgsmål 4 er konsekvenserne 

begrundet og i afsnit 4 uddybes de positive og negative sider nærmere. 

 

Vi er opmærksomme på at produktet ikke giver et konkret indblik i datastrømme, men 

nærmere et generelt overblik. Den beskriver ikke hvilke data, der overføres eller hvordan 

det sker, blot at det foregår. Det kan opleves mangelfuldt for personer, der i forvejen kender 

emnet, men modsat oplyse den brede del af befolkningen.  

 

Yderligere er det en faldgrube, at de data vi har indsamlet til datagitteret kun bygger på 

vores egen research, der er muliggjort ved hjælp af GDPR. Man kunne have undersøgt 

datastrømmene gennem andre værktøjer som fx software, der kan visualisere 

netværkstrafik, dekompilering af apps, osv. Dog har det været vigtigt for os, at tage 

udgangspunkt i brugeren og det værktøj, som GDPR muliggør.  
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Konklusion 

Herunder vil der blive konkluderet på projektrapportens underspørgsmål og 

problemformulering: 

I hvor høj grad bliver der indsamlet digital data, hvilke konsekvenser har det og hvordan kan 

denne indsamling synliggøres? 

Det kan sammenfattende konkluderes at der i dag, ses en stor mængde af dataindsamling 

på tværs af forskellige online platforme. Denne dataindsamling har dannet grundlaget for 

det økonomiske system: Overvågningskapitalisme. I dette system indsamler og analyserer 

virksomheder brugers data til at skabe forudsigelsesprodukter. Forudsigelsesprodukter har 

til formål at analysere brugernes nuværende og fremtidige adfærd. Disse produkter bliver 

solgt til virksomheder som ønsker at ændre brugernes adfærd. Brugernes er altså 

råmaterialet til overvågningskapitalismens produkter. Google og Facebooks data bliver 

indhentet på deres respektive platforme og gennem tredjepartssamarbejde.  

Det kan konkluderes, at dataindsamling udover at have skabt grundlaget for 

overvågningskapitalisme, også har banet vejen for en række konsekvenser såsom 

profilering, personaliseret indhold, manglende digitalt privatliv mm. Disse konsekvenser har 

på hver deres måde nogle positive og negative sider.  

 

GDPR var den første brede og betydningsfulde forordning som sikrede brugerne en række 

rettigheder ved behandling af personoplysninger. Rapporten konkluderer, at GDPR gør op 

med nogle af overvågningskapitalismen mekanismer ved at kræve at dataindsamlingen er 

gennemsigtigt og klart for brugeren, samt at brugeren har mulighed for at fravælge direkte 

markedsføring og profilering. Modsat har USA ikke samme omfattende og brede 

databeskyttelseslov. Dette betyder at EU brugeren har en langt højere grad af datasikkerhed 

end brugeren bosat i USA. 

Produktet er et resultat af en simplificering og forenkling  af dataindsamling og de 

tilhørende konsekvensers kompleksitet, hvilket produktet har til formål at videreformidle. 

Produktet illustrerer resultatet af en transformation, hvor vi har taget den højteknologiske 
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digitale dataindsamling og visualiseret det på forholdsvis lavteknologiske plader. En 

forenkling som medfører at brugeren har en større chance for at forstå problemstillingen.  
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