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Abstract 

In the era of the 21st century, humanity has been revolutionizing digital technology. 

The report illuminates discussions about how society, subjectivity and technology 

is formed and shaped by the phenomenon Big Data, which happens throughout the 

project by focusing on researching the technology’s effects on society and mankind. 

In order to get a better view of what Big Data is, the method accumulates in 

analyzing the concept of the technology, which aspects are important and what sort 

of actants are connected with the technology? With epistemological research of 

science theory, and a literate case-study the questions are answered. Humanity is 

challenged with autonomy, society is shaped and formed with the technology. 
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Begrebsafklaring 

● PC - Personal Computer 

● GDPR - Databekyttelsesforordningen og Persondataforordning, GDPR 

står for General Data Protection Regulation som er en lovgivning indført 

af EU. Databeskyttelse blev særlig relevant d. 25. maj 2018. 

● IoT - Internet of Things : IoT anses som en teknologisk artefakt som kan 

på den ene eller anden måde koble sig på internettet for at 

udsende/modtage data. (f.eks. telefon, computer, maskine i en flyver, osv.) 

● ANT - Aktør-Netværks-Teori 

● Mikroaktør - små aktører, som kan være de individuelle forbrugere eller 

andre små virksomheder. 

● Makroaktør - store aktører, som kan være store tech virksomheder 

● Webbruger - Bruger på internettet 

● Websted - Hjemmeside 

● DMP - Data Management Platform 

● DSP - Demand Side Platform 

● Cookies - Er digitale cookies som er små tekstfiler, der bliver gemt på din 

PC når du besøger hjemmesider. Det er en simpel ‘mekanisme’ der 

hjælper brugeroplevelsen med at gemme kontooplysninger, præferencer 

og indstillinger. 

● Cloud - Online lagring af data 

● Gmail - Googles internet mailboks. Google e-Mail. 

● Software - Program installeret i et computer-system. 

● ZB -  ZettaByte : Data måleenhed 

● EB - ExaByte : Data måleenhed 

● PB - PetaByte 
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1. Indledning 

Menneskehedens største trussel bliver straks synlig, når vi står foran spejlet. Vi 

skaber vores egen verden med de ressourcer, der bliver stillet til rådighed af 

naturen. Fortidens krige bekræfter den påstand, og her i det 21. århundrede betaler 

nutidige og fremtidige generationer prisen for deres forfædres udnyttelse og svigt 

af naturen og klimaet, der i bund og grund sikrer ilt til lungerne. En ny ressource 

er udsprunget med digitaliseringen af samfundet i det 21. århundrede, og det er 

mennesket selv. Den nye ressource tager udgangspunkt i menneskelig information 

- med andre ord menneskelige data og i store mængder. Spørgsmålet er dog, 

hvilken effekt denne nye ressource har på os mennesker. 

Mennesket har på blot hundrede år transformeret samfundet gennem teknologisk 

udvikling og progressiv tænkning. Hvert år udkommer nye og forbedrede 

versioner af et allerede eksisterende produkt. Hele tiden forsøger mennesket at 

sikre livskvaliteten gennem udvikling af teknologi, der har til formål at opfylde 

menneskelige behov. Nutidens samfund bærer i høj grad præg af teknologiske 

artefakter, der får samfundets tandhjul til at dreje rundt. Faktisk er mennesket 

omgivet af artefakter i både husstanden, på arbejdspladsen og i det offentlige rum. 

Mennesket har selv indlejret disse artefakter i deres selvforståelse, da der findes 

mennesker hvis karaktertræk tager udgangspunkt i et teknologisk artefakt. Tag en 

computerforsker som et eksempel. Disse to personer ville ikke kunne udleve deres 

profession uden deres respektive artefakt. Mennesket har skabt et netværk af 

aktører, hvor humane og non-humane aktører interagerer med hinanden på et 

niveau aldrig set før. 

Denne rapport tager udgangspunkt i et begreb indenfor datalogi – ”Big Data”. 

Gruppen vil undersøge, hvad begrebet indebærer, og hvilke effekter dette relativt 

nye begreb har på mennesket. 
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Siden årtusindeskiftet har digitaliseringen af samfundet skabt nye muligheder for 

at effektivisere menneskets liv, og tech-virksomheder som Facebook, Google og 

Amazon er samtidig blevet blandt de rigeste og mest magtfulde virksomheder i 

hele verden. Senest har Facebook- Cambridge Analytica-sagens involvering i det 

amerikanske præsidentvalg fra 2016 været et eksempel på tech-virksomhedernes 

magt, og hvordan Big Data kan fungerer i praksis. Det har fået gruppen til at 

reflektere over vigtige spørgsmål og stille sig kritisk overfor dette nye fænomen 

samt anvendelsen af det. Bliver de demokratiske værdier truet af Big Data? Er 

masseproduktionen af teknologiske artefakter med til at tage menneskets 

autonomi fra dem? Hvad sker der med mennesker, når deres data bliver brugt mod 

dem selv - og i så fald hvorfor? Opvejer positive effekter de negative i Big Datas 

tilfælde? 

1.1 Motivation & Problemfelt 

Gruppens motivation for at skrive projektet skal findes i fællesinteressen for 

computerverdenen. Alle gruppens medlemmer er vokset op med teknologiske 

artefakter i hjemmet, og vi er generationen, der langsomt har kunnet observere 

teknologien udvikle sig. Apples iPod blev til en iPhone, mens de stationære 

computere mere eller mindre er blevet erstattet af bærbare computere. Vi er dog 

også generationen, der kender til en tid, hvor teknologiske artefakter ikke fyldte så 

meget, som de gør i dag. Tavleundervisning med kridt og svamp må se sig slået af 

et smartboard, og tilbage i folkeskolen var skoletaskerne tunge med bøger - ikke 

blot en computer som tilfældet oftest er i dag. 

Det kræver ikke mange søgninger på internettet for at komme frem til, at 

virksomheder i tech-industrien på få årtier har vokset sig til blandt de rigeste i 

hele verden herunder Google, Amazon, Apple og Facebook som tidligere nævnt.  
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Gruppens medlemmer var allerede bekendt med virksomhedernes interesse i store 

mængder af data på baggrund af internet- og avisartikler samt mediernes dækning 

af Facebook-Cambridge-Analytica-sagen. Det førte til gruppens interesse 

vedrørende et nyt fænomen - Big Data. 

Jo flere artikler og litteratur vi finder vedrørende Big Data, jo større bliver 

forbindelsen til tech-industrien. Det interessante for os er at undersøge, hvad der 

ligger bag dette fænomen. Hvad er Big Data, og hvem styrer det? Hvorfor har Big 

Data været involveret i en demokratisk process som det amerikanske 

præsidentvalg i 2016, og hvad er forbindelsen til de involverede virksomheder? 

Hvad har gjort Facebook-Cambridge-Analytica-sagen til en af de største sager i 

nyere tid? Det er blandt andet disse spørgsmål, der vækker gruppens interesse, og 

gør os klar over, at der kan eksistere en række problemstillinger vedrørende dette 

emne. 

På den baggrund tager vi udgangspunkt i nedenstående problemformulering. Til 

at besvare vores problemformulering vil vi bl.a. gøre brug af litteratur som 

“Tænkningens Veje” af Sune Liisberg, “Papers in Organisation” af Torben 

Elgaard Jensen, “Big Data, Political Campaigning and the Law: Democracy and 

Privacy in the age of Micro-Targeting” af N. Witzleb, M. Paterson, & J. 

Richardson og “Digital Signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre 

mekanismer og processer” af Niels Jørgensen. 

1.2 Problemformulering 

Til vores projekt har vi udarbejdet følgende problemformulering spørgsmål: 

 

”Hvilken effekt har Big Data på mennesket i det 21. århundrede?” 
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1.3 Arbejdsspørgsmål 

Ud fra vores problemformulering vælger vi at fokusere og gå i dybden med 

følgende arbejdsspørgsmål: 

● Hvad er Big Data? 

● Bryder Big Data med demokratiske værdier? 

● Truer Big Data menneskets autonomi? 

1.4 Semesterbinding 

 

STS 

Den fastlagte dimension i projektopgaven er STS - subjektivitet, teknologi og 

samfund. Alle disse aspekter indgår i rapporten, der har fokus på menneskets 

autonomi, teknologien bag Big Data og effekten af Big Data på mennesket samt 

den samfundsmæssige betydning. Med STS har rapporten fokus på relationer 

mellem teknologi, mennesker og samfund. Derfor vælger gruppen at trække på 

humanvidenskabelige teorier som socialkonstruktivisme og aktør-netværks-teori. 

Dimensionen hjælper projektet med at inkludere de samfundsmæssige drivkræfter 

bag teknologiudvikling såsom virksomheders rolle heri samt forandringer i 

hverdagen som følge af teknologisk udvikling.  

TSA 

Den anden dimension gruppen har valgt til at supplere projektet er TSA - 

teknologiske systemer og artefakter. I den forbindelse vælger gruppen at inddrage 

Trin-modellen som et analyseredskab til at forstå og analysere teknologien i Big 

Data. Dimensionen inkluderer teknologiske systemer og artefakters indre 

mekanismer og processer samt effekterne, der bliver udledt. 
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1.5 Afgrænsning 

Det er vigtigt, at rapporten har en korrekt og ordentlig afgrænsning, da rapporten 

ønsker at gennemsøge de essentielle aspekter i teknologien. Dette gør vi for at 

gøre rapporten overskuelig og ikke alt for omfattende, da Big Data er et stort 

emne. I samme omfang vælger vi at afgrænse os til et emnefelt, der vælger at se 

på effekterne af Big Data med fokus på menneskers og virksomheders rolle og 

samspil mellem disse to. 

Vi er interesseret i at undersøge, hvad der sker med mennesket, og derfor tager vi 

blandt andet filosofiske og sociologiske briller på, når vi vil undersøge effekterne 

af Big Data. Rapporten bærer ikke præg af en psykologisk tilgang, dog i 

fortolkningen af Sune Liisbergs tekst kigger vi på menneskets autonomi med et 

psykologisk perspektiv. 

 

Gruppen undlader med vilje kvalitative og kvantitative metoder, da vi er enige om 

at fokusere på et case-study i rapporten og dermed spare tid på kommunikation 

med informanter. Grundet Covid-19-pandemien undlader vi at finde vores egen 

data og lave en undersøgelse på denne data. Vi vælger derfor at læne os op ad 

sekundær empiri, der allerede er forsket i. Da Big Data er et nyt fænomen, synes 

vi, at det er mest spændende at dykke ned i forskning, der som sagt allerede er 

forsket i. Hvordan kan vi få den viden, vi gerne vil finde. Det gør vi ved at stille 

det epistemologiske spørgsmål: “Hvordan er forholdet mellem os der undersøger, 

og det vi undersøger?”. Yderligere ved at stille følgende ontologiske spørgsmål 

kan vi komme tættere på at afgrænse emnet: “Hvilke dele af virkeligheden skal vi 

udvælge og undersøge for at vi får den viden, vi ønsker?”. Disse to spørgsmål har 

gruppen i baghovedet i løbet af rapporten for bedre at kunne afgrænse emnet. 
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Udover STS dimensionen bærer vores opgave også præg af TSA, da det er de 

teknologiske processer af Big Data der er fokus på også. Med tilgangen af TSA, 

er der kommet andre fokuspunkter, som bidrager til at gøre opgaven mere 

fuldendt. Med TSA fulgte der også TRIN-modellen med, som yderligere var 

hjælpende til en detaljeret analyse af Big Data som helhed. Dog er det vigtigt at 

påpege, at der er undladt at komme helt ned i de teknologiske detaljer, da det ikke 

er nødvendigt for den overordnede forståelse af Big Data.  

 

2. Metodiske overvejelser 

I dette kapitel vil der være en analyse med TRIN-modellen til at kunne forstå Big 

Data i dybden. Senere kommer en visualisering af, hvordan data bliver skabt. 

Metoden for rapporten læner sig op ad etiske og sociologiske analyser af 

teknologien ‘Big Data’. Projektet fokuserer og diskuterer teknologiens effekt 

mellem mennesket og samfundet.   

2.1 Big Data analyseret med TRIN-modellen 

TRIN-modellen er oversat til “Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i 

Netværk”. I denne model findes der oversigt over de seks aspekter af teknologien. 

Hvert aspekt er et trin, som forklarer hvordan Big Data fungerer. TRIN-modellen 

fokuserer på de indre mekanismer, processer, produktion, design, brug og de 

utilsigtede konsekvenser (Jørgensen, 2018).  

 

Vi har valgt at anvende TRIN-modellen som analyseredskab til at forstå en 

teknologi. Den belyser vigtige elementer i forståelsen af en teknologi, og den 

stiller meget centrale spørgsmål, som giver en dybere forståelse af en teknologi. 

TRIN-modellen anvendes som et værktøj, så den er ikke anvendt som en 

metodisk tilgang (Jørgensen, 2019). 
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Afsnittet her er essentielt, da det analyserer hvad Big Data er, hvordan Big Data er 

skabt og hvordan Big Data bidrager til samfundet. 

Trin 1: Teknologiens inde mekanismer og processer 

Formålet med Big Data er at indsamle, analysere og opbevare massive mængder 

af data. De centrale mekanismer og processer, som er med til at opfylde dette 

formål er internettet og de mange datacentre, der er forbundet med millioner af 

servere, hvor data bliver indsamlet, opbevaret og analyseret. Den menneskelige 

og teknologiske aktivitet er en stor del af de indre mekanismer i Big Data. Uden 

den menneskelige aktivitet på internettet, havde Big Data ingen data at arbejde 

udefra, og det samme kan siges om teknologiske aktiviteter i praksis. Med den 

menneskelige aktivitet menes der f.eks. hvilke hjemmesider der bliver besøgt, 

hvilke produkter der bliver købt og hvor meget tid der bliver brugt online. Den 

teknologiske aktivitet er alt den data, som teknologiske artefakter generer i form 

af f.eks. trafiklys, offentlig transport, overvågningskameraer. Big Data er 

afhængige af den symbiose der er mellem mennesket og de teknologiske 

artefakter, da mennesket i det moderne samfund er omgivet af disse artefakter. 

DMP - Data management platform (forklares yderligere i trin 4). 

Trin 2: Teknologiens artefakter 

De teknologiske artefakter vedrørende Big Data er alt elektronik som er opkoblet 

internettet og serverer (IoT). Det er disse artefakter, der gør det muligt at indsamle 

opbevare og analysere massive mængder af data. Det kan være en computer, 

smartphone eller et alarmanlæg. Det kan samtidig også være en server fra et fly, 

der er koblet til internettet. 

Alle disse teknologiske artefakter, er noget som udsender forskellige former for 

informationer, som bliver lagret i et system til formidling og analysering.  
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Mennesket er på samme tid brugeren og produktet, da det er denne data som er af 

værdi. Det er individets adfærd og aktivitet på internettet, der eksempelvis kan give 

virksomheder en profit eller politikere flere vælgere. Virksomheden kan med et 

individs forbrugsmønster være mere præcise i deres salgskampagner, og en 

politiker kan med et individs adfærd i forbindelse med politisk orientering og 

mærkesager nemmere tiltrække stemmer ved at tilpasse sin valgkampagne til flest 

mulige vælgere. Mennesket befinder sig i informationsalderen med tæt tilknytning 

til internettet gennem teknologiske artefakter, der giver muligheden for at opsøge 

informationer konstant. Det er blandt andet denne proces fra ønsket om viden til at 

få information gennem søgemaskiner, der giver data. Denne forbindelse til 

internettet er noget, som mennesket kan opleve som en selvfølge. På den måde kan 

en person have et behov for at skulle være forbundet til internettet konstant for at 

kunne søge viden og blive oplyst. Det har resulteret i, at mennesker i det 21. 

århundrede har mange teknologiske artefakter i deres hjem, der modtager og sender 

data. Denne konstante kommunikation der er imellem udsendelse af data og 

modtagelse af data, er en cyklus, som bidrager til at forbedre menneskets 

tilknytning til artefaktet. Informationerne bliver hele tiden vurderet og analyseret, 

så man kan udvinde den bedst mulige værdi af datasættet.  

Trin 3: Teknologiske utilsigtede effekter 

Når man snakker om utilsigtede effekter, kigger man altid på hvilke konsekvenser 

der opstår efter en teknologi, er præsenteret. Big Data i sig selv er skabt til at lagre 

en stor mængde af data, så når virksomheder kommer ind og benytter sig af den 

data, kan det argumenteres for at det er en utilsigtede effekt. Yderligere kan et 

misbrug af data, fra virksomhedens side af bidrage til en utilsigtede effekt for 

samfundet. 
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En utilsigtet effekt vedrørende Big Data er misbrug af personlige informationer, 

der kunne ske ved hacking. En anden utilsigtet effekt kan være, hvis en ansat i en 

tech-virksomhed lækker oplysninger til andre virksomheder, pressen, politikere 

eller bare den generelle befolkning. 

En tredje utilsigtet effekt kan involvere det marked som tech-virksomhederne 

opererer i. Tech-industrien er en af de mest profit-genererende industrier i verden, 

hvor forbruger-data er en værdifuld vare. Big Data spiller derfor en stor rolle. Lige 

nu sidder få virksomheder på hele markedet, og konsekvensen af det resulterer i at 

manglende konkurrence blandt virksomhederne. Det giver få virksomheder 

monopol på markedet. Utilsigtede effekter, som den forklaret foroven, bidrager til 

at give Big Data et dårligt eftermæle, da det er utilsigtede effekter, som på sigt kan 

skade forbrugeren mere end det gavner dem. Ethvert teknologisk artefakt har en 

tilsigtede effekt, men lige så snart den tilsigtede effekt bliver undermineret af den 

utilsigtede effekt, så er det der problematikkerne opstår.  

Trin 4:  Teknologiske systemer 

I dette trin kigger man både på systemer og dens delsystemer (Jørgensen, 2018). 

Her bliver der fokuseret på de store sammenhænge for teknologiens elementer og 

detaljer. Big Data-system er et sammenhængende system, der består af flere 

teknologiske delsystemer som tilsammen udgør en bestemt funktionalitet i et større 

system. Her tages udgangspunkt i Big Data, der også er et system, som er afhængig 

af andre teknologiske systemer; det kommer helt an på hvilken del af Big Data man 

vil fremhæve og analysere. Snakker vi om de indre systemer og processer indenfor 

Big Data, kan det ikke undgås at nævne DMP. Det står for Data Management 

Platform. 
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DMP er oftest set et værktøj, som især virksomheder inden for marketing anvender, 

da det er et yderst effektivt system til at formidle, analysere og udvinde værdi fra 

den data, der bliver modtaget.  

DMP er et datalagringssystem, som gør det lettere at formidle og analysere data de 

forskellige virksomheder får. DMP sammensætter alle virksomhedernes forbrugere 

og deres data i et samlet system, hvori de lettere kan analysere data og på den måde 

udvinde korrekt og værdifulde informationer. DMP indsamler alle former for data 

og går ind og finder forbrugernes tidligere indkøb, deres browsinghistorik, Apps 

fra smartphones mm. Hele formålet med DMP er ikke kun at indsamle alt data, og 

sørge for at data er tilgængelig, men fokus ligger i, at der skal kunne skabes en 

akkurat og konsistent målgruppe for virksomhederne, så de kan personliggøre 

reklamer til deres målgrupper hurtigst muligt. Måden DMP indsamler data på er 

ved hjælp af 3 forskellige typer af data (Yderligere forklaring bilag 1): 

-       First-party data: Førsteparts- data er fra brugeren selv, udgiveren 

eller virksomhedens indsamlet data. Førsteparts-data er direkte fra kilden, 

og samtidig den mest værdifulde form for kvalitetsdata der kan benyttes. 

-       Second-party data: Andenparts-data er fra eksterne kilder, som en 

separat-udgiver i en ejet virksomhed eller fra en uafhængig partner. Groft 

sagt så er andenparts-data en andens førsteparts-data som enhver 

andenparts-virksomhed får adgang til direkte fra kilden i stedet for via en 

udveksling. 

-    Third-party data: Tredjeparts-data er den data, der købes fra 

eksterne kilder som ikke er originale indsamlere af disse data. Ofte 

indsamles tredjeparts-data fra en række forskellige hjemmesider og 

platforme og samles derefter af en tredjeparts-dataudbyder som 

eksempelvis DMP. 
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Udover DMP, så er det også utroligt vigtigt at nævne DSP (Demand Side Platform), 

som blev introduceret i år 2000. DSP giver data og information en værdi, som 

førhen ikke var tilgængeligt. DSP er kort fortalt en automatisk programmerings 

platform, der er med til at køre, administrere og optimere online reklamerings-

kampagner. 

Begge de her systemer, er noget som bliver anvendt indenfor Big Data utrolig 

meget, da det er effektivt, billigt og giver dem et nøjagtigt billede af hvad deres 

kunder står og mangler. Førhen blev der tabt millioner og ikke mindst milliarder af 

kroner ud ad vinduet, da man ingen idé havde om, hvordan man skulle ramme de 

rigtige målgrupper med de rigtige reklamer, men med introduktion af disse to 

systemer, er mange flere virksomheder hoppet på vognen og har anvendt systemet 

til fulde. Dette har medført, at man nu kan spore forbrugernes historisk, tidligere 

køb, nuværende transaktioner samt deres aktivitet på nettet. Det betyder, at 

forbrugerne bliver overvåget og deres data bliver indsamlet, hvilket gør at man i 

sidste ende kender sin målgruppe bedre. Spørgsmålet er så, om det er noget, man 

skal se positivt på, da både virksomhed og forbruger får noget ud af det - eller om 

det er noget, der kan anses som at være manipulerende fra virksomhedens side 

(Uddybes i kapitel 4).   

Trin 5: Modeller af teknologier 

I dette trin fremvises Big Data og her visualiseres der i en forsimplet udgave til at 

forstå, hvordan Big Data bliver skabt.  
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Figur 1: Frembringer processen fra “Brugere” som er alt menneske-aktivitet på 

teknologiske artefakter. Som betyder alt fra din telefon, computer, TV og det som 

Internet of Things betyder.  

Denne visuelle præsentation der er foroven, er et forsøg på at vise hvordan Big Data 

fungerer. Det er et komplekst system, men ikke så kompliceret at forstå, så en visuel 

forklaring bidrager til at skabe en bedre forklaring af Big Data. Som vist foroven, 

har Big Data en masse brugere, som anvender en eller anden form for IoT, disse 

teknologiske artefakter udsender en masse data, som enten er struktureret, 

ustruktureret eller semi-struktureret data. Disse forskellige former for data 

tilsammen, udgør Big Data og hvordan det opstår. Det er utrolig vigtigt at bide 

mærke i, hvordan Big Data i sin essens er ustruktureret data, da det er en masse 

data, der hverken hoved eller hale er i. 

Trin 6: Innovation 

Innovation er nytænkende og nyskabende. I denne del kigges der ikke 

hovedsageligt på teknologien, men her analyseres årsagen til teknologiens 

drivkraft. Det giver en bedre forståelse for denne massive udbredelse af 

teknologien, og hvilke barrierer der er forårsaget til at fremme en diffusion 

(Jørgensen, 2018). 

I den digitaliserede verden har reklameindustrien udviklet sig år efter år. Forholdet 

mellem annoncører og udgivere er blevet lettere, set på den måde at man ikke 

længere behøver at lede efter relevante udgivere eller kontakte sælgere og bede dem 

om at sælge annonceplaceringer.  

I stedet vælges en platform som udøver processen helt automatisk. Anvenderen af 

platformen kan angive forskellige filtre som målgruppers placering, interesser, 

alder og mange flere specifikationer. Anvenderen behøver ikke tænke på hvordan 

og hvorledes algoritmerne fungerer, da platformen gør alt arbejdet. 
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Alt dette sker på mindre end 10 sekunder, fra brugeren klikker sig ind på en 

hjemmeside til, der bliver fremvist en specifik reklametype som en virksomhed vil 

sælge. Digitale reklamer har overlevet i lang tid, og nu med introduktionen af 

kunstig intelligens samt maskinlæring er digitale reklamer blevet udviklet til 

programmatisk reklamering, fordi processen er automatisk og kan fungere i realtid. 

Det vil sige, at en virksomhed kan finde de produkter frem, som de har på lager - 

og alt efter den data som er blevet indsamlet, sender den brugeren en reklame, der 

passer begge parter bedst. I bund og grund funktionaliserer Big Data mange 

elementer - dog er det den mest anvendte teknologi indenfor dette felt, reklamering. 

For at en annonce kan sælges igennem programmatisk reklamering skal der være 

et kontaktled mellem DMP og DSP. 

DSP fungerer som mellemled mellem medie-købere og udgivere, hvor der  kan 

sælges og købes annonceplads. Med DSP operationaliseres en hurtig marketing 

som hjælper virksomheden med at give den helt korrekte reklame på det rigtige 

og opdaterede tidspunkt (Lotame, 2018). 

3. Videnskabsteoretisk anvendelse 

På tredje semester er det en obligatorisk del af projektopgaven at implementere 

videnskabsteori. På den humanistiske teknologiske uddannelse har projekts valg af 

metoder, og teorier været på baggrund af projektets problemformulering. Som 

forklaret i semesterbindingen har projektet fokus på STS dimensionen, det giver 

mening i forhold til at undersøge, hvordan Big Datas forhold er til samfundet. Da 

Big Data anses som et større netværk af flere forbindelser, giver det mening at 

undersøge hvilke forbindelser, der udgør Big Data som en enhed. Dette er en af 

hovedgrundene til at projektet har valgt ANT. Før aktør-netværksteori har det været 

kontroversielt for teknologiske-videnskabsmænd, at tale om hvorledes teknologi 

påvirkes af samfundet, som den udvikles i. 
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Efter ANT blev indført som en metode og teori til at forstå forbindelserne mellem 

enhederne, blev det mere almindeligt for videnskabsmænd at se teknologi også 

påvirker udviklingen af samfundet. ANT er derfor med til at konstruere samfundet 

på samme måde, som samfundet er med til at konstruere teknologien. Dette betyder, 

at ANT vil altid kigge på samfundet (humane) og teknologien (non-humane), fordi 

det hænger tæt sammen som i et netværk. Anvendelsen af ANT, giver projektet en 

større forståelse til at kunne bemestre relevant teori for Big Data. 

Til sidst i kapitel 7 går projektet ind i socialkonstruktivisme, som skal give endnu 

bedre forståelse for mennesket, samfundet og teknologiens samspil. Her diskuteres 

der også om teknologiens fremtrædning som en deterministisk konstruktion i Big 

Data. Selvom der findes mange tilsvarende træk for ANT og 

Socialkonstruktivisme, findes der også flere forskelle mellem ANT og 

Socialkonstruktivisme. Subjekt, samfund og teknologi er forsket forskelligt, og 

derfor er der også forskellige konklusioner af teknologien (Klein & Kleinmann, 

2002). Med socialkonstruktivisme er der lagt vægt på sociale grupper i samfundet. 

Hvorimod ANT kigger på alle, og hele netværket som en lige og symmetrisk 

betydning. Dette giver både humane og non-humane aktører samme status (Latour, 

2010). 

3.1 Aktør Netværks Teori 

I opgaven her vil begreber som aktør, translation, oftest være anvendt, da det er 

centrale begreber indenfor aktør-netværks-teorien. ANT udviklede sig i 1970 og i 

1980’erne i Frankrig (Elgaard Jensen, 2003). Bruno Latours Aktør-netværks-teori, 

er et forsøg på at vise sammenhængen mellem de menneskelige og de materielle 

elementer ved forskellige teknologier, i dette eksempel vil den anvendes på Big 

Data. Endvidere hævder ANT, at teknologier ikke kun er tekniske eller sociale 

forhold hver for sig, men en kombination af begge felter (Elgaard Jensen, 2003).  
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Bruno Latour er født i 1947 i Beaune, Burgundy i Frankrig. Han er en kendt filosof, 

antropolog og ikke mindst er kendt for hans arbejde indenfor sociologien. Hans 

hovedfokus ligger inden for videnskabs- og teknologistudier, det var netop herfra 

hans aktør-netværks-teori hovedsageligt stammer fra.  

 I opgaven her vil begreber som aktør, translation, oftest være anvendt, da det er 

centrale begreber. ANT udviklede sig i 1970 og i 1980’erne i Frankrig (Elgaard 

Jensen, 2003). Bruno Latours teori er et forsøg på at vise sammenhængen mellem 

de menneskelige og de materielle elementer ved forskellige teknologier, i dette 

eksempel vil den anvendes på Big Data. Endvidere hævder ANT, at teknologier 

ikke kun er tekniske eller sociale forhold hver for sig, men en kombination af begge 

felter (Elgaard Jensen, 2003).  

 Netværk 

Udover aktør, er netværk det andet centrale begreb. Betegnelsen af et netværk er 

defineret som ”en gruppe uspecificerede relationer mellem enheder, hvis natur i 

sig selv ikke er målbestemte” (Elgaard Jensen, 2003). Så at definere uspecificerede 

relationer mellem enheder, kan her passende anvendes ved Big Data som et 

eksempel. Indenfor Big Data er der en masse ustruktureret data, som egentligt ingen 

relationer har med hinanden. Relationen mellem dataene kommer, når de 

forskellige aktører kan se værdi i denne data, og derfra bliver der skabt et netværk 

mellem dem.  

Et netværk binder to systemer sammen. Dette er definitionen på et netværk. I andre 

teorier er der skelnet mellem aktører, som er det humane og ting som er non-

humane (Elgaard Jensen, 2003). Derfor er det ikke relevant at analysere disse to 

ting hver for sig, da de er forbundet. Anvendes Big Data som et eksempel, kan det 

så virkelig passe, at Big Data ikke kan eksistere, hvis der ingen humane aktører er? 

På samme måde kan det samme spørgsmål stilles med de non-humane aktører. 

Svaret er ja. 
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De non-humane aktører er alt fra internettet, og det betyder, at alle de teknologiske 

artefakter, som har forbindelse til internettet og bliver benyttet til hverdag i 

samfundet bidrager med data. En ændring på et niveau vil samtidigt ændre på noget 

andet. Hver ændring i teknogrammet kan frembringe en ændring i sociogrammet 

og omvendt (mangler uddybelse) (Elgaard Jensen, 2003). 

Aktører og netværket vil ifølge ANT konstituere hinanden. En aktør kan simpelthen 

ikke agere uden et netværk, og et netværk består af aktører. Denne forbindelse der 

er skabt imellem dem, er et element der hele tiden bliver fremhævet i teknologien. 

Et eksempel kunne igen være Big Data, da det ikke fungerer uden et netværk, men 

det fungerer heller ikke uden aktører. Big Data kan blive brugt som begge dele, for 

det kan både fungere som en aktør, der har en masse netværk eller et netværk med 

en masse aktører. Denne konstante forandring af aktør og netværk bliver også 

fremstillet i endnu en definition: ”ethvert element som påvirker omgivelserne, gør 

andre elementer afhængige af sig og omsætter deres egen vilje til deres eget sprog” 

(Callon, Latour, 1981, s. 286). Det betyder i essensen, at både aktør og netværk hele 

tiden redefinere hinanden. Aktøren er afhængig af netværket og omvendt. Dette er 

igen tilfældet for Big Data, der ikke uden aktør eller netværk kan være 

velfungerende. 

Gruppens undersøgelse af ANT viser, at størrelsen af netværket er bestemt af, hvor 

mange aktører der er. Der er principielt ikke den store forskel mellem store og små 

aktører (Latour, 1992). Det betyder dog ikke, at de er ligestillede. Det betyder blot, 

at forskellen mellem mikro- og makroaktører er størrelsen af netværket, de kan 

kontrollere i for at opfylde det formål de nu kan have.  

 Aktør  

En aktør kan ikke anses for at være en aktør i normal forstand. Aktørbegrebet 

indenfor ANT har ikke den klassiske betydning af ordet, aktør. Aktøren indenfor 

ANT kan være menneskeligt lige så vel som ikke-menneskeligt. 
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Netop det, at aktørbegrebet kan være menneskelig som ikke-menneskelig, forklarer 

meget godt hvordan ANT kan anvendes på Big Data. Begrebet forklarer, hvordan 

man indenfor Big Data har mange forskellige aktører, som alle sammen medvirker 

til at Big Data er så stort, som det er nu. At en aktør er semiotisk, kan det tilskrives 

at være en handling, som bogstavelig talt kan være hvad som helst (Elgaard Jensen, 

2003).  

 Black Box 

Når aktører i et netværk har opnået stabilitet, kan det derfra fremstå som stabilt og 

fuldendt – dette bliver netop kaldt for Black Box. Når noget bliver kategoriseret 

som Black Box, så har det opnået én funktion, og denne funktion er en selvfølge 

for mennesket. Derfor bliver der ikke tænkt yderligere over, hvordan artefaktet kan 

blive brugt eller, hvad hensigten var til at begynde med. Indenfor Big Data, kan det 

tilnærmelsesvis passende kategoriseres som en Black Box, da det er blevet en 

selvfølge for mennesket, at Big Data kun kan anvendes til at gemme data og 

analysering deraf. ANT prøver at forklare med begrebet ”Black Box”, at det bør 

undersøges det for at se, hvilke aktører der er essentielle i netværket, og hvordan 

de arbejder sammen (Elgaard Jensen, 2003). 

Translation 

Translation begrebet stammer oprindeligt fra Michel Serres, som var en fransk 

filosof og teoretiker. Begrebet skal ikke forstås som en klassisk oversættelse fra et 

sprog til et andet, begrebet forklarer hvordan kommunikation mellem humane og 

non-humane forhold kan oversættes (Elgaard Jensen, 2003). 

Formålet med translation er, at alle teknologiers bestemmes af de relationelle 

netværk, hvor teknologier indgår. Indenfor ANT bruges translation oftest om de 

processer, hvormed en aktør får tilkendt sig magt, når den associerer sig med andre. 

Dette begreb er også yderst forklarende for hvordan Big Data får tilkendt sig magt, 
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når den associerer sig andre processer. De andre processer her, er processer som 

hvordan man får analyseret rå data til noget med værdi i. Big Data bliver translateret 

til noget mere forståeligt og brugbart, så det ikke blot er unødvendige data der fylder 

uden mening i det. Hele translationsprocessen indebærer, at der skabes en lighed 

og en forbindelse mellem to artefakter, som førhen ingen forbindelse havde 

imellem dem (Elgaard Jensen, 2003). 

4. Big Datas indre mekanismer 

I en tid hvor data fylder mere og mere i vores dagligdag, er det her utroligt vigtigt 

at forbrugerne forstår, hvad de giver deres sammenstykke til, når de f.eks. 

accepterer cookies fra hjemmesider. Data indeholder værdifulde informationer, 

informationer om dig, mig, virksomheder, regeringer mm. Hele problematikken 

opstår dog først, når brugerne ikke helt forstår alvoren i brud på deres ret af 

privatliv. 

  

For at kunne præcisere helt nøjagtigt hvad ”Big Data” er, sættes der fokus i det 

historiske aspekt. Dette er vigtigt, da det viser, hvordan en teknologi som Big Data 

er med til at ændre på vores samfund som helhed. Det er måske ikke noget, som 

brugerne lægger mærke til, men med én hurtig “Google Search”, dukker hundredvis 

af artikler frem om cases, hvori der er brud på retten af privatliv. 

  

I 1980’erne udkom den private computer, som nu gjorde det muligt for enhver af 

have en PC i hjemmet (Berman, 2013). I 2007 introducerede Apple deres første 

iPhone, som nu gjorde det muligt for virksomhederne at indsamle dataen hurtigere, 

og derved fik de skabt et ”mobilt internet”. Dette gjorde det også muligt for 

brugerne at være på internettet hele tiden, og det bidrog til at Apple nu havde 

adgang til samtlige af deres kunders data og deres forbrugsmønstre. 
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Det var dog ikke før 2010, hvor man for alvor begyndte at bruge begrebet ”Big 

Data”, så på tre korte år oplevede man et kæmpe boom i anvendelsen af 

teknologiske artefakter som smartphones, PC og Smart-TV i hjemmet. 

  

Allerede i 2015 var dataforbruget steget så voldsomt, at de store virksomheder nu 

havde bygget sig ”datacentre” hvor de lagrede alt det data, de havde fra deres 

brugere. Dette gik hen og blev omdrejningspunktet for andre virksomheder, som 

straks fulgte trop, og her snakkes der om virksomheder som Huawei, Amazon, 

Alibaba, Facebook mm. 

 

Individet er i en tidsalder, hvor alt information vil blive gemt. Information er af 

værdi, og det er noget som samtlige tech-virksomheder ved. Derfor er det vigtigt 

for virksomhederne at gemme på data, som indeholder værdifulde informationer, 

som de i fremtiden kan benytte sig af. Hver eneste dag flyder der data igennem 

vores computere, alt fra vores smartphones til alle vores teknologiske artefakter. 

  

Ifølge ”The Principles of Big Data” af Jules J. Berman har vi over 300 exabytes af 

data som flyder igennem computere dagligt. Det er en enorm stor mængde data, 

som man på samme tid skal kunne finde rundt i. Dette stigende forbrug af data viser 

også, at dataen som man har i høj grad er ustruktureret data. Det vil altså sige, at 

der ikke er hoved eller hale i den data, en virksomhed modtager, og derfor er der 

ingen i den dataværdi som sådan.  Hvert år har vi et øget forbrug af data, og man 

har kalkuleret, at forbruget af data stiger med 28% årligt (Berman, 2013). Her 

henvises der til data fra de sociale medier, som kan være billeder, videoer, tekstfiler 

og pdf-filer. 
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Alt det her bidrager til et øget forbrug af data. Big Data er kolossale mængder af 

Data, som man ikke kan håndtere uden et teknologisk artefakt som hjælper os med 

at få styr på det. Vi har 3 typer af data; struktureret, ustruktureret og semi-

struktureret data (Berman, 2013;). Her henvises til bilag 1. 

 

De 5 V’er 

For at besvare spørgsmålet: ”Hvad er Big Data?” så præcist som overhovedet 

muligt, har man prøvet at forklare, hvad det kort er med de 5 V’er (Bergman, 2013). 

I bilag 2 findes en kort gennemgang med en visuel figur af V’erne.  

-     Volume; dette er mængden af data. Volumen af dataen er uundgåeligt at 

definere, da vi hele tiden har teknologiske artefakter, som udsender data hele tiden. 

Volume indenfor Big Data bliver målt med ZB eller EB, og når virksomheder først 

begynder at måle på denne måde, kan det derefter kategoriseres som Big Data. 

Problematikken opstår dog først, når ”mindre” virksomheder indsamler data, som 

netop ikke bliver målt med disse store måleenheder ZB eller EB – det bliver nemlig 

målt i PB (Bergman,2013). Sådan en mængde af data vil med tiden introducere en 

anden problemstilling og usikkerhed.  

-     Variety; Det er de forskellige former af data. (billeder, dokumenter, 

videooptagelser mm). Alle de forskellige former af data har forskellige 

størrelsesordner. Derfor er variety et kriterium, der skal opfyldes, før man kan kalde 

kolossale mængder data for Big Data og ikke bare en masse data. Variety forklarer 

de forskellige former af data der findes. Her snakker vi om struktureret, semi-

struktureret og ustruktureret data. Problematikken her opstår, når man går fra den 

ene form af data til noget andet. Går vi fra ustruktureret data til struktureret data, er 

spørgsmålet; hvad vil det betyde for definitionen af Variety? Hvordan kan denne 

ændring af datasæt defineres indenfor Big Data-begrebet? 

-     Velocity; Det handler om, hvor hurtigt en virksomhed kan processe den data, 

som den har fået. Dette kan være yderst vigtigt, hvis virksomheden skal bruge 
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realtid data, som kun er værdifuld i øjeblikket og ikke lang tid efter. Problematikken 

med at definere dette begreb er, at der ikke helt er rammer for hvor hurtigt dataen 

skal formidles og analyseres. Spørgsmålet er så, hvad er rammen for, hvor hurtigt 

dataen skal analyseres, før det kan kategoriseres som Big Data? Dette problemfelt 

er stadigvæk ikke forsket i, da Big Data fænomenet stadigvæk er forholdsvis nyt.  

-     Value; Det er mekanismen, som forsøger at give os den korrekte form for 

information ud af data. Her finder en virksomhed værdi fra data, som den mener er 

værdifuld og derefter analyseres data, hvorefter data kan sælges, hvis informationen 

derfra er brugbart. Det er dog svært at definere hvad en virksomhed anser af værdi, 

da alle virksomheder har deres egen dagsorden eller deres egne interesser. Et 

eksempel kan være Amazon, der ser værdi i at tilbyde deres kunder specialiserede 

reklamer, når de nu har adgang til deres forbrugsmønstre. Værdien har ikke én 

betydning, og det er en problemstilling, som forskere i Big Data skal tage hensyn 

til, når de vil definere Big Data.  

-     Veracity; Det handler om, at data er usikker og ikke er helt til at regne med hele 

tiden. Der kan være nogle datasæt, der simpelthen er forkerte, og derfor skal de 

forkastes. Veracity-problematikken er enorm, især når der bliver brugt store 

summer på at formidle forkert data. Det er svært at have adgang til data af kvalitet, 

især data en virksomhed kan bruge og formidle korrekt. Et eksempel derpå kunne 

igen være kvaliteten af data under en pandemi. En svingende form for data, kan 

bidrage til at en regering fejlagtigt analyserer, hvor den skal sætte ind, og hvor der 

skal testes mere for sygdomme. Dette kan medføre flere dødsfald, syge og kan i 

sidste ende koste mere end selve data, som regeringen har anvendt. 

Det skal dog erkendes, at de 5 v’er er et kriterium, der skal opfyldes, før en mængde 

af data kan blive kategoriseret som Big Data. Hvis bare et af de 5 v’er ikke bliver 

opfyldt, så er det blot en stor mængde data (Berman, 2013). Det er dog yderst 

problematisk at definere Big Data med de 5 v’er. For blot 5-10 år siden, blev Big 

Data kun kategoriseret med 3 v’er. 
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Når brugerne får nye og forberedende teknologiske artefakter, så stiger deres 

forbrug af data. Hvornår bliver Big Data for stort et begreb til, at det kan defineres 

med 5, 10, 20 v’er? 

Den data, der hver eneste dag bliver indsamlet fra de forskellige virksomheder, er 

utrolig svært at holde styr på. Det er tre virksomheder, der er kendt for at organisere 

Big Data, og de hedder (Why Learn Cassandra with Hadoop, 2020).: 

- Hadoop, hvilket er den mest udbredte firma. Deres system er hurtigt, effektivt og 

giver gode resultater på kort tid. De er især kendt for HDFS (Hadoop Distributed 

File System). 

- Apache Spark.  

For disse virksomheder var det meget indlysende, at med det voksende forbrug af 

IoT, betød det et stigende forbrug af data. 

-    Cassandra har bygget et open-sourcedata cloud, som tillader organisationer 

at bruge/analysere data, til en korrekt brug heraf. De virksomheder, som anvender 

eksempelvis Cassandra’s system er Google og Microsoft.  

4.1 Privatliv og sikkerhed 

 

Personally identifiable information, er data som kan spores tilbage til en bestemt 

person. Alle de informationer, som kan bruges til at differentiere en bruger fra andre 

på internettet samt fjerne denne persons anonymitet, kan anses for at være PII 

(Lacey Stuart, 2015). Derfor er det yderst essentielt at kunne beskytte brugerne på 

internettet, så personlige oplysninger ikke er tilgængelige til enhver. Netop for at 

beskytte brugerne, har den Europæiske Union tilbage i 2016 introduceret GDPR i 

Europa. GDPR er en lovgivning, der var meget tiltrængt på daværende tidspunkt, 

fordi tech-virksomhederne havde så meget frit spil. 
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Netop PII giver data en form for værdi til de virksomheder, som kan anvende PII 

til at tilbyde produkter, som virksomhederne mener, at deres forbrugere kan 

benytte sig af (Lacey, Stuart, 2015). I et scenarie hvor PII ikke fandtes, ville enhver 

virksomhed kunne tilbyde brugere skræddersyede reklamer, der er målrettet 

specifikke brugere. 

For at forbinde PII med hvordan personlige informationer kan blive misbrugt, er 

det essentielt at komme ind på de sociale medier. De sociale medier har en rigtig 

høj kurs, da flere og flere mennesker anvender dem. Alt fra Twitter, Facebook, 

Instagram, Snapchat mm. Disse medier udleder alle sammen personlige 

informationer af deres brugere, og netop her kommer spørgsmålet – hvordan bliver 

denne data gemt? Hvem har ret til at bruge de personlige informationer? Big Data 

fungerer ikke som en normal transaktion. Har en virksomhed data, som den sælger 

videre til en anden virksomhed, er det ikke ensbetydende med, at den sælgende 

data er gået tabt. Tværtimod er data er stadigvæk tilgængelig. 

Data er immateriel. (Berman 2013). Data er ikke en vare men en service, som 

brugerne også ser samtlige steder, hvor ”terms of service” kommer frem. I og med 

data er en immateriel ting, er det derfor utrolig svært at sætte en præcis værdi eller 

regler for brugen af det (Berman, 2013). 

Rettes fokus tilbage til privatliv og sikkerhed indenfor Big Data, har der altid været 

et større dilemma. Hvordan kan loven beskytte den enkelte borger mod 

propaganda og skræddersyede reklamer, som “nudger” dem i en bestemt retning. 

Alt den data omkring brugerne kan både misbruges og bruges til at hjælpe dem. 

Spørgsmålet opstår dog, når brugerne ikke ved, hvad der foregår bag skærmen – 

hvordan ved brugerne med sikkerhed, at deres private data ikke bliver misbrugt? 

Her bliver der introduceret til Stuart Lacey, som er CEO af Trunomi. Det er en 

data-privacy platform. Denne virksomhed er opstået i kølvandet på det stigende 

forbrug af IoT. 
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Lacey anså nemlig, hvordan problematikken ville være stigende, og derfor 

oprettede han virksomheden, Truonomi. Virksomheden tilbyder andre større 

virksomheder, som har med meget data at gøre, at hjælpe dem med organisering 

af deres data. Ifølge Trunomis hjemmeside hæfter den sig meget ved deres værdier, 

som indeholder; 

- Den ser aldrig data fra kunderne eller gemmer dem. 

- Den sørger for at regeringer og virksomheder overholder de regulativer 

der er. 

- Den er ikke knyttet af de data lovgivninger, der er i de forskellige lande. 

Virksomheder som denne kan bidrage til at give brugerne en form for 

sikkerhedsfornemmelse, så de på en eller anden måde kan stille både 

virksomheder og regeringer til regnskab for brud på privatlivet.  

5. Samfundets effekt af Big Data 

I dette afsnit belyses nogle af de samfundsmæssige orienteringer i forhold til Big 

Datas sammenstød med de demokratiske værdier. Derfor bliver der taget 

udgangspunkt i Cambridge Analytics som en casestudy og Facebooks rolle til at 

finde ud af hvordan Big Data var med til at gøre Trump til præsident i valget 2016. 

5.1 Bryder Big Data med demokratiske værdier? 

Et af de helt centrale spørgsmål i projektet involverer Big Datas placering i de 

demokratiske samfund. Et punkt, hvor mange vestlige samfund møder hinanden på, 

skal findes i de demokratiske værdier, som disse samfund værner om. Det er 

samlingspunktet for mange lande, når der skal laves aftaler, findes løsninger og 

undgås konflikter. De demokratiske værdier er med til at sikre hvert individ en 

stemme og en plads i samfundet. 
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I et demokratisk samfund ligger magten hos folket og på baggrund af rapportens 

undersøgelser vedrørende Big Data, er det relevant at undersøge, hvorvidt Big Data 

og de involverede virksomheder, som Google, Amazon og Facebook indordner sig 

efter forståelsen af de demokratiske værdier. Et demokratisk samfund kan altid 

bryste sig af at være åbent og frit, men den vigtigste demokratiske værdi skal findes 

i en regerings magtudøvelse samt lovgivning, og her skal begge felter være 

transparente. Det er yderst vigtigt i et demokrati, at borgeren kan se, hvordan 

samfundet bliver styret. Digitaliseringen af samfundet startede ved årtusindeskiftet, 

hvilket indikerer, at det er et nyt fænomen, der er blevet indlejret i de demokratiske 

samfund. Derfor er det relevant at stille disse spørgsmål. 

I bogen ”Big Data, Political Campaigning and the Law” fra 2020 udgivet af 

Normann Witzleb, Moira Paterson og Janice Richardson undersøger eksperter fra 

hele verden hvordan data-drevne politiske kampagner er skruet sammen, og hvilke 

udfordringer det giver privatlivet hos individet samt demokratiet som helhed. Den 

flittige brug af Big Data-analyse i de politiske processer har resulteret i officielle 

efterforskninger i mange lande verden over samt blevet midtpunktet for debat. Et 

meget omdiskuteret eksempel med brug af data-analyse i en politisk proces fandt 

sted under den amerikanske valgkamp i 2016. Witzleb, Paterson og Richardson 

skriver, at politiske partier bliver mere afhængige af data-analyser til at udvælge 

specifikke vælgergrupper baseret på deres demografiske karaktertræk. De kalder 

det for politisk micro-targeting, og det er blevet en vigtig brik i den måde, der bliver 

ført kampagner på for øjeblikket. Dette værktøj har evnen til at påvirke holdninger, 

tiltrække stemmer og vælgere. Det kan derfor være relevant for projektet at 

undersøge, hvordan dette værktøj er blevet brugt, og om det holder sig indenfor de 

demokratiske rammer. 

Bogen skal undersøge de politiske, lovlige og filosofiske dimensioner af Big Data-

analyse i politiske processer, der kan hjælpe os med at svare på vores 

arbejdsspørgsmål. 
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Kan anvendelsen af Big Data-analyse sætte demokratiets processer over styr? 

Bliver en kandidat fremover valgt til sin embedspost, fordi vedkommende får flest 

stemmer fra borgerne, eller fordi vedkommende anvender data-analyse til at skaffe 

sig selv flere stemmer? Hvilke etiske spørgsmål skal der rejses, når massive 

mængder af data skal indsamles, opbevares og sendes videre? ”Providing an 

interdisciplinary assessment of the use of big data in political process, this book 

will appeal to scholars from law, political science, political philosophy and media 

studies, policy makers and anyone who cares about democracy in the age of data-

driven political campaigning” (WPR, 2020, 1). De forsøger at sætte fokus på 

vigtigheden af anvendelsen af Big Data i politiske processer, da det sætter 

spørgsmålstegn ved demokratiets integritet og befolkningens autonomi. 

5.2 Facebook-Cambridge-Analytica data-skandalen 

I marts 2018 blev det kendt, at dataanalytiker-giganten Cambridge-Analytica havde 

opbevaret data fra mere end 50 millioner Facebook profiler fra amerikanske 

vælgere. Data blev høstet gennem en Facebook app, der indeholdt en personligheds 

quiz. Ikke nok med at 320.000 brugere fik deres personlige informationer høstet, 

men disse brugere gav appen lov til at gøre det samme ved deres sociale netværk af 

venner, så millioner af andre Facebook brugere fik også deres personlige 

informationer høstet.  

”Neither the individuals who completed the quiz nor their Facebook friends were 

aware that their information was being harvested, and commercially and possibly 

politically exploited” (WPR, 2020, 1).  

Hvad betyder denne opbevaring af data, og måden hvorpå denne data bliver høstet? 

Først og fremmest viser det et betydeligt sikkerhedsbrud hos Facebook, og den 

måde som virksomheden håndterer og opbevarer brugernes data på. 
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Dernæst viser offentliggørelsen af de førnævnte kendsgerninger hvor omfattende 

og indflydelsesrig data-analyse kan være, når det bliver anvendt i politiske 

processer. I dette tilfælde er flere millioner af mennesker involveret uden at vide 

det. Det illustrerer afslutningsvis, hvor let det i virkeligheden kan være at få adgang 

til brugernes data på verdens største sociale platform. Offentliggørelsen af denne 

data-skandale var i høj grad med til at kaste endnu mere lys over anvendelsen data-

analyse i det amerikanske præsidentvalg med Donald Trump som vinder samt 

Brexit-folkeafstemning (WPR, 2020, 1). 

Med udgangspunkt i Cambridge-Analytica data-skandalen skal rapporten ligeledes 

undersøge, hvilken effekt Big Data har på mennesket siden årtusindeskiftet. 

Cambridge-Analytica lukkede ned i maj 2018 (The Guardian, 2018), men før det 

skete, kunne virksomheden fortælle, at den havde indsamlet 4000 datapunkter fra 

mennesker, hvor 240 millioner amerikanere er inkluderet (WPR, 2020, 2). I 2020 

ligger befolkningstallet i USA på ca. 331 millioner mennesker (Worldometer, 

2020). Det er langt over halvdelen af alle amerikanere og tæt på at omfatte hele den 

amerikanske befolkning. Før nedlukningen har virksomheden haft en absurd, 

kolossal mængde data, der omkredser personlige interesser, aktiviteter, 

familierelationer, større sociale netværksgrupper, uddannelsesinstitutioner og 

endnu flere personlige oplysninger, der er med til at forme et menneskes liv. I dette 

tilfælde er det som tidligere nævnt primært den amerikanske befolkning, der står i 

skudlinjen. Hvad betyder disse data i virkeligheden, og hvad gør dem til 

omdrejningspunktet i en af de mest omdiskuterede sager i det 21. århundrede? 

Før Cambridge Analytica lukkede ned i 2018 påstod virksomheden, at den havde 

udviklet modeller for avanceret psykografisk profilering, der gjorde det muligt for 

politiske partier at kunne målrette skræddersyede reklamer til potentielle vælgere 

(WPR, 2020, 2). Det betød, at virksomheden kunne indsamle og opbevare en enorm 

mængde data, primært fra den amerikanske befolkning, som den efterfølgende 

kunne anvende i psykografiske profilerings modeller. 
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En anden problematik blev i samme forbindelse også synlig, og det var anvendelsen 

af ”fake news” og helt specifikt ”bots”, der havde til opgave at flyde rundt på 

internettet og sociale netværker med falsk information for at påvirke 

valgresultaterne (WPR, 2020, 2). 

I et forhør der strakte sig over et halvandet år, blev Cambridge-Analytica centrum 

for misinformation. The United Kingdom House of Commons Digital, Culture, 

Media and Sport – også kaldet DCMS stod for forhøret. Facebook blev i samme 

forbindelse beskyldt for at have overtrådt de britiske love vedrørende privatliv og 

konkurrence. Rapporten udarbejdet af komiteen for DCMS medgav, at Facebook 

helt bevidst og intentionelt havde valgt at se bort fra lovgivningen (WPR, 2020, 2). 

Afslutningsvis anbefalede rapporten at arbejde hen imod en større regulatorisk 

kontrol af sociale medie-virksomheder gennem lovgivning under ”Code of Ethics”. 

Komiteens rapport konkluderede, at Facebook med vilje havde forsøgt at undgå 

lovgivningen, og derfor indledte UK Information Commisioner’s Office – også 

kaldet ICO – en efterforskning for at slå fast om CambridgeAnalytica eller 

Facebook havde lavet brud med lovgivningen (WPR, 2020, 2). Efterforskningen 

endte ud i to rapporter, hvor den første bestod af en detaljeret opgørelse af ICO’s 

undersøgelser vedrørende britiske politiske partiers anvendelse af micro-targeting 

på platforme for sociale medier. Den anden rapport blev afleveret til Det Britiske 

Parlament og bestod af en opsummering af ICO’s resultater fra efterforskningen. 

Efterfølgende blev Facebook straffet med en bøde på lidt over fire millioner danske 

kroner af ICO for ikke at kunne beskytte deres brugeres privatliv – hverken før, 

under eller efter den ulovlige håndtering af deres data. 

I USA gik Facebook med til at betale en bøde på ca. 30 milliarder danske kroner 

og forbedre deres procedure vedrørende privatliv og beskyttelse af data. 
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Udviklingen i denne sag har været afgørende for at kaste lys på de data-drevne 

processer, der i nyere tid involverer demokratiske processer. Undersøgelsen af 

denne sag kan indtil videre konkludere, at Facebook og Cambridge-Analytica var 

klar over deres håndtering af data. Facebooks bødestraf og Cambridge-Analyticas 

nedlukning er i høj grad med til at bekræfte deres ulovlige aktiviteter, hvilket i 

samme omfang skaber en mistillid til alle tech-virksomheder, der arbejder med 

data. Det er en kontroversiel påstand, da rapporten kun indeholder en grundig case-

study af sagen vedrørende de to førnævnte virksomheder – dog er Facebook verdens 

største sociale platform, så hvis virksomheden kan sætte deres integritet over styr, 

hvorfor skulle andre store tech-virksomheder ikke være i stand til at gøre det 

samme? Hvis Facebook kan spille en stor rolle i et så afgørende præsidentvalg som 

i 2016, hvad forhindrer Google eller Amazon i at spille en rolle i andre 

demokratiske processer? 

6. Individets selvbestemmelse 

I dette kapitel er der fokus på at afklare autonomibegrebet, og efterfølgende 

undersøge hvordan mennesket og den digitale teknologi ‘Big Data’ bliver brugt og 

udnyttet. På hvilken måde går det ind og udfordrer individets selvbestemmelse? 

6.1 Kort om autonomi 

Autonomi stammer fra det oldgræske sprog ”αὐτόνομος” (autonomos). Deles ordet 

op αὐτό(autos) som betyder ”selv” og νομος(nomos) som betyder ”lov” (Den Store 

Danske). I rapporten anses det, at være autonom at mennesker selv frit kan 

bestemme over deres egne handlinger.. Altså med fri vilje til at vælge mellem 

forskellige muligheder, frihed til at sige ja eller nej (Mathar, 2008). 
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Autonomi er både noget, der kan gælde mennesket, og noget der kan gælde for 

større politiske og sociale enheder såsom lande eller stater. Altså i en sociologisk 

og politisk kontekst ændrer begrebet lidt betydning, hvis man forestiller sig, at et 

land er en organisme og på denne måde handler landet som en helhed, bevæger sig 

og træffer samme valg uafhængigt af andre lande. Ifølge Den Store Danske Lexikon 

blev begrebet brugt tilbage i 450 f.kr. som en betegnelse for en stat og et folkeslags 

selvstændighed. Autonomi er selvstyre og selvbestemmelse (Den Store Danske, 

2020). 

6.2 Googles mission  

I dag lever mennesket i en verden, hvor de fleste teknologier forekommer digitalt. 

Sproget og følelser bliver udtrykt gennem tekstbeskeder på telefoner og 

computere. Det er ikke længere menneskets ansigt som viser følelser, men en 

smiley eller en ”emoji”. I dag behersker mennesket en digital kommunikation 

(Vyvyan, 2015). Telefoner, computer og andre teknologiske udviklinger som vores 

postkasser er blevet til en online digital ”e-Boks”. Spørgsmål om viden er 

forbundet til et ”online bibliotek” som f.eks. Google. Hvis en bruger søger efter et 

spørgsmål, kan Google højst sandsynligt give et tilfredsstillende svar. Det er 

skræmmende at tænke på, hvis brugeren prøver at søge på et spørgsmål, vil Google 

automatisk gennemarbejde søgningen, før brugeren er færdig med at skrive i 

søgefeltet. Hvis brugeren igen bruger søgemaskinen på Google og f.eks. skriver 

”hvad er ...”, så vil Google allerede forsøge at læse vedkommendes tanker og 

komme med forslag til, hvad vedkommende vil spørge Google om. (Gleick, 2011). 

I 2004 var Google stadig en privat virksomhed, og Larry Page (grundlæggeren af 

Googles søgemaskine) fortalte at deres vision dengang var at søgemaskinen skulle 

være så intelligent, at den skulle kunne besvare et spørgsmål, før en person har 

udtænkt det (Gleick, 2011).  
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For at Google skal kunne være i stand til at “læse” en brugers tanker, skal der være 

noget data om vedkommende på internettet, der hjælper Google med at lede efter 

vedkommendes søgninger, interesser og præferencer. 

Liisberg kommer med nogle interessante pointér i artiklen ”Appartives reptile”. 

Her nævner han et personligt eksempel omkring hans e-mail (Gmail), som er et 

Google produkt. Tilbage i 2013 skulle Liisberg til tandlæge i Århus. Da han 

kommer hjem, tænder han for computeren og surfer på internettet. Herved opdager 

han overvældende reklamer for tandpasta og ikke mindst tandlæger i Århus. Det 

er ikke rent tilfælde siger Liisberg, fordi han normalt bliver adviseret via hans egen 

private e-mail (Gmail) når hans tandlægetid nærmer sig. Det vil sige, udover 

søgemaskinen bruger Google også private e-mail systemer til at hente data fra 

(Liisberg, 2016, s.165). Dette kan være et problem for brugerne, da menneskets 

privatliv bliver udfordret, og at Googles ambition er, at den skal kunne forudsige 

menneskets tanker.   

Det 21. århundrede er præget af overvågningskapitalismen, som stammer fra 

uomgængelige virksomheder som Google og Facebook. Googles enorme fremdrift 

kommer fra deres forretningsmodel. Indkomsten kommer hovedsageligt fra 

reklamering. Mere end 96 procent af virksomhedens 29 billioner indkomst i 2010 

kommer kun fra reklamer (Gleick, 2011). Flere forskere er begyndt at undersøge 

Google, og en af dem er Siva Vaidhyanathan, som er en medieforsker ved 

University of Virginia. Han udtrykker med en klar holdning til Googles mission, 

som han skriver her: 

”We are not Google’s customers: we are its product. We - our fancies, fetishes, 

predilections, and preferences - are what Google sells to advertisers” (Gleick, 

2011). 



37 

 

Denne betydning og forståelse af Vaidhyanathans udtagelse, giver et godt billede 

af hvordan Google kigger på deres brugere. Menneskets interesser og lidenskaber 

bliver til et produkt som sælges videre til annoncører. 

Shoshana Zuboff som har skrevet bogen ”The Age Of Surveillance Capitalism” I 

bogen gør hun verden opmærksom på, hvor stor en indflydelse vores data har på 

online-industrien, og at mennesket ikke bare produkter, men det er den forladte 

slagtekrop. “You are not the product; you are the abondoned carcass” (Zuboff, 

2018). Det vil sige, at menneskets data ikke kun bliver solgt, men også 

instrumentaliseret i en høj grad, så alle der køber dataen, kan udnytte den og sælge 

den videre. Forskellen fra industrikapitalismen er, at mennesket ikke længere 

driver industrien fra produktionen, men mennesket nu driver 

overvågningskapitalismen fra udvinding af data. 

6.3 Mennesket i den digitale kontekst 

Internettets tidlige æra startede med ’www’ også kendt for ’World Wide Web’. I 

1991 blev den første hjemmeside opfundet af Berners-Lee (Nix, 2018). Han 

forklarer, at det første stadie af internettet, kaldte han for ”Web 1.0”, som var det 

tidspunkt, hvor brugerne af internettet havde meget lidt interaktion med 

hjemmesiderne. Berners-Lee kalder det for ”read-only web”. Med andre ord var 

websteder kun brugt til at blive læst lidt ligesom en avis. Web 1.0 er altså den 

første version af internettet, hvor websteds-ejere havde brug for en hjemmeside for 

at gøre deres oplysninger og informationer tilgængelige for alle til enhver tid 

(Getting, 2007). 

Dette leder frem til ”Web 2.0” som Berners-Lee kalder for ”read-write”. Det 

betyder, at websteder nu har evnen til at interagere med andre web-bruger. Det er 

tendensen, der kan opleves i dag, hvor internettet fik et stort fremskridt. 
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Populære sociale medier som Myspace, Facebook og Youtube er drevet af web-

brugere som udgiver data der kan benyttes på forskellige måder (Getting, 2007). 

Fra Web 1.0 til Web 2.0 betød at teknologier nu kunne udvikles revolutionært, især 

indenfor computervidenskab.  

Frank Schirrmacher er en kendt tysk filosof, skribent og litteratur ekspert. Han 

levede i disse tider under den teknologiske revolution (fra Web 1.0 til 2.0), og har 

kritiske holdninger til, hvad den nye teknologi betyder for mennesket og 

samfundet. En af Schirrmacher’s hovedpointer ved denne revolutionære teknologi 

er problematikken vedrørende internetopkoblede enheder (IoT). Omfanget her er 

subjektet bliver til et produkt, uden subjektet selv er opmærksom på det, og der 

bliver konstrueret en systematiseret profil om ethvert individ på baggrund af 

subjektets søgeord og adfærd. Ved hjælp af komplekse algoritmer bliver der 

formet en ”digital dobbeltgænger” af individet som benytter en internetopkoblet 

enhed (Liisberg, 2016, s.164). 

Dette kan true individets autonomi på anden måde end de masseunderholdninger, 

der før i tiden blev fremvist gennem TV og radio som nogle af de vestlige filosoffer 

fra det 20. århundrede er en stor modstander af disse deterministiske evolutioner. 

Adorno og Horkheimer, var kendt for at have pessimistiske og kritiske holdninger 

til kulturen og mediet (Anne, 2015). Hollywood-film, popmusik og Disney-

tegnefilm bliver kritiseret og anses som kapitalistiske redskaber, der hjernevasker 

flertallet, så mennesket ikke kan tænke selv.  

Mennesket er blevet dummere, mener Nicholas Carr, og han har stærke 

holdninger. Han siger, at Google har gjort os dumme, og ifølge Carr er den 

hjælpende software lige fra GPS-systemet til stavekontrollen én stor bjørnetjeneste 

til mennesket, og det mindsker menneskets evne til at tænke selv (Liisberg, 2016, 

s.164). 
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Med Carrs argument er det vigtigt at pointére, at mennesket ikke bare er blevet 

dummere, men teknologier som en GPS truer menneskets evne til at tænke selv. 

Google, Facebook og andre virksomheder som lever af at indsamle kontinuert data, 

vil altid være afhængig af mennesket. Med andre ord er internettet og Big Data 

indlejret i menneskets hverdagsliv. Teknologi bevæger sig tættere og tættere op af 

mennesket og dets krop. Med andre ord er teknologien blevet en udvidelse af 

mennesket. Liisberg påstår, at computeren i dag er en intelligent teknologi som 

hænger intimt sammen med det menneskelige nervesystem, han skriver yderligere: 

”hvorfor interaktionen mellem mennesket og denne nye teknologi har en tendens 

til at udgøre et samlet system, idet mennesket ikke bare med sit intellekt 

programmerer computerens software, men også som bruger af samme software 

faktisk selv formes kognitivt af maskinens kunstige intelligens” (Liisberg, 2016, 

s.162). 

I dette citat forstås det sådan at, menneskets intellekt er med til at forme og 

programmerer computerens software, ved hjælp af det 21-århundrede 

teknologiske-udviklinger i tech-industrien, har mennesket formået at 

programmerer kunstig intelligens. Mennesket bruger og benytter sig af samme 

kunstig-software på maskinen/computeren, hvilket medfører, at mennesket bliver 

påvirket og herved formes menneskets tanker i hjernen af maskinens kunstige 

intelligens. Det kan være svært at forstå lige præcis, hvad der menes med, at 

mennesket er en del af computeren. Han mener, at alle sammen sidder i samme 

båd, og der ikke findes nogen form for generationskløft i forhold til, at alle kan 

interagere med computeren via musen. 

Ifølge Schirrmacher så har teknologien været et revolutionært forhold mellem 

mennesket og computeren. Der findes ingen teknologi på samme måde, som 

efterligner den menneskelige gestus: pegefunktionen (Liisberg, 2016, s.162). 



40 

 

Der findes mange elementer i computeren, der gør det nemmere for mennesket at 

handle og surfe på internettet. Når en bruger åbner op for en hjemmeside, bliver 

der påvist en reklame specifikt indenfor vedkommendes interesser. Alle de 

reklamer som bliver vist, er filteret af algoritmer som er intelligente matematiske 

formler, der er inkorporeret på alle hjemmesider.  Disse algoritmer skal 

eksempelvis gætte på, hvilke søgeresultater, nyheder og reklamer der vil 

interessere en bruger mest. Liisberg mener med andre ord, at dette er en form for 

manipulation. 

Steven Lukes begreb om “magtens tredje dimension” er en interessant vinkel på 

manipulation. Begrebet består i, at konflikter, som kan være åbenlyse eller 

tilslørede også kan være skjulte i tilfælde, hvor der er en modsætning mellem 

magtudøver, ens interesser og menneskets virkelige interesser. Det kan være 

individet aldrig selv opdager manipulationen, og derfor kan vedkommende blive 

ledt hen mod noget andet, derved forekommer tragedien i tanker og adfærd er 

blevet udnyttet og påvirket (Liisberg, 2016, s.166). 

I det 21. århundrede er det tiden, hvor menneskets data bliver solgt, købt og brugt 

for sortering til forskellige virksomheder. Liisberg pointerer, at det en tid, 

mennesket er på vej hen mod. Denne tid i dag er præget af 

overvågningskapitalismen, som kommer fra uomgængelig virksomheder som 

Google, Facebook, YouTube og Amazon. Med forståelsen af disse fremviste 

eksempler, er det tydeligt at gennemskue, hvordan mennesket bliver manipuleret 

med reklame, vanedannende onlinestrategier og intelligente anbefalingssystemer. 

Denne realitet af online manipulation giver vigtige og vanskelige epistemiske 

spørgsmål. Er vi stadig i stand til at kende og udtrykke vores egne overbevisninger, 

følelser og planer? Hvor bekymret skal man være for de demokratiske værdier, da 

menneskers liv ofte finder sted online, og folk online bliver grebet af de store 

teknologiske virksomheder som Google og Facebook? 
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Det er spændende at sætte en finger på noget, der er så uhåndgribelig, og som alle 

ved findes, men man kan ikke sætte en fysisk finger på det. 

7. Sociologisk & Teknologisk-determinisme 

Her forklares og fortolkes betydningen for social konstruktion i forhold til 

mennesket og samfundet. Kapitlet her giver en diskuterende og filosofisk 

sammenfatning af hvilken deterministisk tilgang der findes i Big Data. 

7.1 Socialkonstruktivisme 

For at forstå et sammensat ord, er det bedst at opdele det i to ord. ’Social’ og 

’konstruktion’. Ordet social kommer fra det latinske sprog: ’socialis, socius’. Social 

indebærer kontakt, samvær, selskab og samspil mellem mennesker og samfund 

(Den Danske Begrebsordbog, 2014). Konstruktion betyder at sammensætte eller 

bygge ting, som f.eks. maskiner eller bygningsværk. I andre tilfælde er det noget 

som allerede er sammensat eller opbygget. Ifølge Den Danske Begrebsordbog 

betyder ordet ’konstrukt’ noget er opdigtet eller imaginært (Den Danske 

Begrebsordbog, 2014). 

Konstruktivisme er en af de mest omdiskuterede human og 

samfundsvidenskabelige teorier. Begrebet anvendes i flere sammenhænge. 

Eksempelvis i læringsteori, pædagogik, matematik, kunst, litteratur og international 

politik. Kort fortalt betyder socialkonstruktivisme, at det vi kalder for 

”virkeligheden” og ”sandheden” er fortolket og formet af mennesket. Det vil sige i 

den socialkonstruktivistiske kontekst er virkeligheden ’konstrueret’ gennem 

menneskers tænkning, sprog og sociale praksisser (leksikon.org/konstruktivisme, 

2007). Udgangspunktet for socialkonstruktivismen fortæller, at hvem subjektet er 

som person, ikke er givet på forhånd. 
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Det er noget som bliver udviklet i løbet af opvækst, atmosfærer og generelt det 

sociale samspil med andre mennesker i samfundet. For at der er samspil mellem 

mennesker i et samfund, skal alle kunne kommunikere med hinanden, hvilket 

betyder at sproget er den basale grundsten for kommunikation. Sproget er vigtigt 

for at vi kan lærer at forklare, udtrykke os for hvad vi vil og tænker. Uden sprog vil 

det være umuligt at finde en ven, uden sprog vil det være særdeles svært at vide 

hvordan verden hænger sammen, og hvordan vi bør opføre os. Med andre ord er 

sprog meget vigtigt for at samfundet kan spille sammen i et socialt samvær. Thomas 

Wiben Jensen er en sprog og kommunikations lektor. Ifølge ham anses det at vi 

ændrer verden, når vi taler anderledes om den. Det skal forstås således at det ikke 

er den fysiske verden omkring os, som bjergene eller planterne, det er alene 

menneskers opfattelse og forståelse af tingene, der bliver en anden. Hvis det er 

sandt, betyder det så at mennesket hele tiden er i forandring? Kort sagt ja, fordi 

subjektets opfattelse, sprog og kommunikation udfordres hver dag. For eksempel 

kigger man på historien fra det 20-århundrede til den 21-århundrede, er det tydeligt 

at se i den tekno-videnskabelige udvikling. Over tid bliver mennesket klogere og 

dermed, ændrer menneskets sprog, holdninger og verdenssyn. 

Mange ting kan forstås som at være konstrueret, f.eks. i en børnehave i Sverige har 

man forsøgt at indrette børnehaven efter en konstrueret syn på virkeligheden. 

Børnene bliver ikke længere kaldt for ’pige’ eller ’dreng’. Pædagogerne omtaler 

børnene som venner i stedet for at bruge ord som ”han” eller ”hun”. Formålet er, at 

børnene får en større frihed til at definere deres eget køn i fremtiden (Niels Ebdrup, 

2011). 

Tager vi udgangspunkt i Big Data med de socialkonstruktivistiske briller på, kan 

man finde ud af, at Big Data har en naturlig evne til at håndhæve sociale ændringer 

(mere om det længere ned i rapporten).  Med denne forståelse minder det rigtig 

meget om teknologisk determinisme. Som er et begreb der bliver brugt når 

teknologi er det drivende element bag social forandring (Scholz, 2017). 
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På baggrund af Big Datas algoritmer og fikseret filtre har teknologien en stor 

indflydelse på mennesket i det 21-århundrede. Eli Pariser som har skrevet bogen 

“The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from you”, forklarer hvad der 

menes med “filter boble”. Hans pointe er, at alle mennesker lever hver for sig selv, 

og på den måde, lever mennesket i sin egen verden, i en filterboble. Dette kan også 

forstås på verdensplan. F.eks. kan man tag udgangspunkt i de fleste lande, findes 

der nyhedskanaler der er rettet mod dens befolkning. Kan man se det som, at 

filterboblen sker når landet ikke frembringer eller publicerer nyheder og reklamer 

ude fra deres eget land. Det ses tydeligt i et land som Kina, som har bandlyst 

hjemmesider som Facebook, Instagram, Google, amerikanske-film samt Disney 

figuren Peter Plys (Summers, 2020). 

Kigger man tilbage på forståelsen, at reklamer og nyheder er data, som bliver 

skrevet igennem et program som Word, og derefter skabt på trykmaskiner, og andre 

teknologiske artefakter som ‘IoT. Det vil sige, at reklamer og nyheder er rettet mod 

subjektet og samfundet, som landet selv kan vælge og udpensle hvad der passer 

inden for landets rammer. Big Data er stort, og man kan finde en masse data, men 

problemet ligger i at forstå det. Og at en masse af data går uden om os, igennem 

filter, så det ikke når hen til os.  

Nu til dags bliver data konstrueret, filteret, opbygget og sat i ’clouden’. En af 

grundene til Big Data er med til at konstruere den sociale virkelighed, er ikke fordi 

Big Data indsamler præcise og subjektiv data om mennesket. Men fordi det kan 

medføre til at samfundet bliver ’nudged’ mod en bestemt retning, som i tilfælde af 

når algoritmer udvælger en ’relevant’ information til samfundet. Det er lidt ligesom 

at have en kæmpe samling, eller mosaik af virkeligheden. Samfundet anerkender 

denne mosaik som realitet. Big Data opgiver samfundet med overvældende data. 

Nogle gange kan denne algoritme ramme forkert og det kan resultere, at den 

objektiv skjuler sandheden fra samfundet. 
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Derfor afspejler Big Data en repræsentativ form for socialkonstruktivisme, eller 

som Scholz præciserer: ”Data konstruktivisme” (Scholz, 2017). – Det betyder at de 

teknologiske-deterministers syn på mennesket formes af teknologien. Men der 

findes flere typer af determinister. Social determinisme, som i bund og grund 

betyder det modsatte af den teknologiske determinisme. Sociale determinister 

støtter konceptet og troen på, at mennesket skaber teknologi i forhold til at opfylde 

samfundets behov. Det vil sige i stedet for det er en teknologi som er den centrale 

rolle for forandring af mennesket, skiftes over til at mennesket er den drivende rolle 

for forandring, og det er teknologien der udvikles ude fra samfundsmæssige behov. 

Mennesket udvikler nye teknologier som derefter fører til teknologiske fremskridt. 

I modsætning til teknologisk determinisme så er teknologien ikke selvstændig og 

selvstyret (Winner, 1993).  Samfundet og sociale grupper giver betydning til 

teknologien og brug af den. På den måde, er teknologien påvirket af forskellige 

sociale faktorer, som historie, samfundsmæssige normer, økonomi og ideologier. 

Teknologien er en social konstruktion som modtager betydning og relevans fra 

samfundet (Winner, 1993). 

8. Diskussion 

Gruppens vision munder ud i projektets første problemformulering. Ud fra interesse 

og læst litteratur formuleret gruppen spørgsmål: “Hvem styrer Big Data?”, og 

“hvem har magten i Big Data?”. Projektets største udfordring har været omkring 

forståelsen af, hvad Big Data betyder. Efter flere iterationer af undersøgelser og 

feedback fra vejleder, samt midtvejsevaluering kom projektgruppen frem til at 

projektet skal afgrænses, mht. til projektets valgte dimensioner i projektrapporten. 

Det kan derfor diskuteres hvorvidt Big Data er kontrolleret af mennesket, eller 

hvorvidt mennesket er kontrolleret af Big Data?  
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8.1 Brug og valg af metoder 

Big Data er ikke bare et ord, en ting, men derimod et begreb, som dækker over flere 

teknologiske-aspekter. Derfor inddrages TSA, som har betydningsfulde teorier og 

analyseværktøjer der hjælper med at forstå teknologien. I projektet er der brugt 

empiri som sekundær data, da projektet har valgt at inddrage et “case-study” som 

Facebook-Cambridge-Analytica-sagen. Grunden til sagen er så interessant er fordi 

det omhandler aktuel og relevant information omkring Big Data. Denne sag har Big 

Data i centrum og involverer en af de største sociale platforme samt millioner af 

mennesker.  

 

Hele denne misforståelse af at data er et produkt er i sig selv, er ikke blot en mindre 

misforståelse af begrebet. At sige data er et produkt, vil sige at man sælger data og 

derved ikke har den pågældende vare/produkt længere. Sådan foregår en normal 

transaktion mellem en bruger og en virksomhed, men siden data er en service, er 

situationen en helt anden, og der kræves, at der bliver tænkt i andre boldbaner. Det 

er en nødvendighed at fjerne denne misforståelse af hvad data i bund og grund er - 

en service til både virksomheder som til brugerne. Dilemmaet ligger dog i, at 

virksomhederne anvender denne service, og forbrugerne er deres produkt, uden 

egentligt at vide, at de er det. Denne immaterielle service, som de store tech-

virksomheder “tilbyder” til deres brugere, er ikke en “service” for deres brugere 

men en service til selve virksomheden. Når de har indsamlet nok data, er det muligt 

at effektivisere deres reklamer, hvorimod før i tiden sendte virksomheden reklamer 

ud til en hel befolkningsgruppe. Her ramte de en brøkdel af de brugere, som 

reklamen ellers var tiltænkt.  

 

Spørgsmålet om hvorvidt menneskets autonomi bliver udfordret, har været en af de 

helt store samtaleemner indenfor især teknologibranchen. Hele indikation af, at 

mennesket er afhængige af teknologi, er nu blevet noget meget virkeligt, og det kan 

ses, når mennesket læner sig så meget op af teknologier, som f.eks. et GPS-system. 
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Dette kan true menneskets evne til at tænke selv. Mennesket bliver til en teknologi 

som en forlængelse af dem selv, denne tanke bidrager til at mennesket er lettere at 

manipulere med. Computeren i dag er en intelligent teknologi, som hænger intimt 

sammen med menneskets nervesystem som tidligere nævnt. (Liisberg, 2016). 

 

Denne forklaring af hvordan computeren og mennesket er en del af hinanden, er en 

problemstilling mennesket er nødt til at tage med i overvejelserne omkring 

teknologiens betydning i fremtiden. Mennesket er til dagligt udsat for reklamer, 

falske informationer, som bidrager til at nudge mennesker i visse retninger. Det er 

vigtigt at bide mærke i, hvordan Big Data som helhed ikke udgør nogen trussel for 

menneskets autonomi. Det er derimod forskellige aktører af Big Data, som alle har 

deres egne interesser og kan anvende Big Data til deres deres eget formål, hvilket 

ifølge projektets undersøgelser truer menneskets autonomi. Gruppens 

undersøgelser har i rapporten har givet en indikation af, at Big Data kommer til at 

spille en endnu større rolle i samfundet ude i fremtiden end den gør lige i øjeblikket.  

8.2 Effekterne af Big Data 

Da projektets indgangsvinkel belyser negative effekter af Big Data, er det 

vanskeligt at diskutere positive effekter af Big Data især i demokratiske processer 

som case-study-undersøgelsen om Cambridge Analytica. Undersøgelsen afslører, 

at anvendelsen af massive mængder data til brug i politiske kampagner kan mislede 

og manipulere vælgere. Det sætter spørgsmål ved det enkelte individs selvstyre. 

Både Cambridge Analytica og Facebook er som tidligere konkluderet blevet straffet 

i sagen, hvilket kaster et negativt lys over tech-industrien. Omvendt er det positivt, 

at virksomhedernes ulovlige aktiviteter er blevet opdaget i tide. I et scenarie, hvor 

sagen var gået ubemærket hen og ikke kommet for retten, kunne disse to 

virksomheder og andre fortsætte med at involvere sig i demokratiske processer. Det 

kunne potentielt ændre valgkampagner- og processer på længere sigt, hvis politiske 

partier har adgang til vælgernes personlige informationer.  
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For akademikere, forskere, videnskabsmænd og videnskaben helt generelt er det 

hidtil uset at kunne indsamle data i så stor skala. Videnskabens troværdighed 

styrkes, da data er mere præcis end før i tiden. Det giver flere kilder, mere 

information og ressourcer. Big Data giver muligheden for at trække på tidligere 

forskning, der er blevet gemt og opbevaret. Det samme billede tegner sig for 

sundhedssektoren, der kan samle data fra tidligere klienter og lokalisere sygdomme 

og lidelser hurtigere. En positiv effekt der kommer hele menneskeheden til gode, 

bygger på Big Data kan komme med forudsigelser vedrørende naturkatastrofer, så 

de kan forhindres, før nogen lider skade. (McKinsey, 2011). 

 

Hvilken effekt har Big Data så på mennesket i det 21. århundrede? Det er tydeligt, 

at Big Data både har positive og negative effekter på mennesket og samfundet som 

helhed. Derfor er det relevant, hvilken slags industri, der vælger at gøre brug af Big 

Data. Rapporten har primært fokus på tech-industrien og virksomheder, da det er 

disse institutioner, der lige for øjeblikket gør mest brug af Big Data og får mest 

gavn grundet de økonomiske interesser. Dog kan vores empiri fortælle, at Big Data 

kan have positive effekter i andre industrier som sundhedssektoren (McKinsey, 

2011). Hvordan adskiller Big Data sig i tech-industrien fra eksempelvis 

sundhedsindustrien? Svaret er ganske simpelt. I tech-industrien er mennesket et 

produkt, der skal give tech-virksomhederne en profit. Omend mennesket bliver 

anset som et produkt eller ej, er det man må tage med de forskellige virksomheder, 

som tilbyder denne service fra Big Data. Man kan på samme tid ikke helt udelukke, 

at sundhedssektoren vil alle patienter det bedste, så at sige Big Data kun kan blive 

brugt til et godt formål i en sektor, er en yderst naiv tankegang at have, da det oftest 

set mennesket der er korrupt, og ikke systemet.  
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8.3 Videnskabsteoretiske overvejelser  

Giver rapportens videnskabelig tilgang et svar på problemstilling? Ikke direkte, og 

derfor kan det diskuteres, om gruppen skulle have valgt andre videnskabelige 

tilgange til besvare problemstillingen. Dog blev gruppen enig om, at ANT og 

socialkonstruktivisme som videnskabelig tilgang til projektet passede bedst. En 

analyse af Trin-modellen gav hurtigt det svar. Her kunne gruppen komme frem til, 

at forbindelsen mellem humane og non-humane aktører er et centralt element i Big 

Data. Derfor kan der argumenteres for, at ANT giver gruppen den fornødne 

vidensbase til at gå videre med projektet. 

Hvad giver ANT svar på? Først og fremmest giver det gruppen en forståelse og 

størrelse af begrebet Big Data. Anvendelsen af ANT har givet et andet perspektiv 

til hele forståelsen af, hvad gruppen undersøger. 

 Big Data er et begreb, som er utrolig svært at forstå men ANT har åbnet op for 

dette komplekse begreb. ANT forklarer, hvordan Big Data ikke er én aktør, som er 

uændret af dens netværk men en symbiose af de humane og non-humane aktanter. 

Anvendelsen eller brugen af Big Data er derfor ikke en dårlig ting - overhovedet, 

det afhænger helt og aldeles af de aktanter som anvender Big Data og til hvilket 

formål.   

Med de socialkonstruktivistiske briller kan det argumenteres for at Big Data i bund 

og grund er konstrueret efter et behov og ønsker fra mennesket. Dette ønske har i 

længere tid været at kunne formidle og analysere data så hurtigt som muligt, så 

ideen om at kunne gemme data i en “cloud” har været på baggrund af menneskelige 

ønsker og behov, især når man vil forbedre menneskets oplevelse med teknologi. 

Med den teknologiske eksplosion, har mennesket haft et stigende ønske om flere 

teknologiske artefakter i hjemmet, især artefakter som bliver anset som “smarte” 

artefakter, især tanker i denne boldbane har medvirket til skabningen af Big Data. 
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Det betyder at Big Data er konstrueret gennem menneskets tænkning, sprog og 

sociale praksisser. Den måde den er konstrueret på gennem menneskets tænkning 

er, at mennesket gerne vil skabe et “digitalt bibliotek” hvori man kan opbevare 

ufattelige mængder for data. Dette medvirker til at man skaber grundlaget for at 

kunne udføre og udvikle kæmpestore videnskabelige artefakter, da dette oftest 

gøres igennem store mængder af data. 

9. Konklusion 

Projektet har givet gruppen en forståelse og indsigt i begrebet Big Data, og alt hvad 

det indebærer. Vi kan på baggrund af vores teori- og metodebrug konkludere, at 

Big Data er en symbiose af humane og non-humane aktører. Udgangspunktet for 

projektet bestod i at undersøge problemformuleringen: ”Hvilken effekt har Big 

Data på mennesket i det 21. århundrede?”. Vores undersøgelser har først og 

fremmest gjort det klart, at formålet med Big Data består i at kunne indsamle, 

opbevare og analysere enorme mængder af data. De teknologiske artefakter, der 

omgiver mennesket i det 21. århundrede, er med til at opfylde dette formål på 

samme måde, som artefakterne også opfylder de menneskelige behov, hvilket gør 

dem svære at undvære. Få generationer er allerede vokset op med teknologiske 

artefakter, og det vil de næste mange generationer også. Derfor kan vi ligeledes 

konkludere, at Big Data fremover vil være endnu mere fremtrædende i samfundet i 

takt med, at teknologien indenfor Big Data også vokser og forbedres. Tech-

industrien vokser, og det samme gør deres omsætning, hvilket betyder at interessen 

for deres teknologiske artefakter ikke forsvinder. Virksomhedernes interesse for 

indsamling og analyse af data forsvinder derfor heller ikke. 
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Rapportens case-study kan konkludere, at de demokratiske værdier bliver truet med 

anvendelse af Big Data, og her spiller etik og morale en kæmpe rolle. I samme 

omfang bliver menneskets autonomi også truet, og det kunne ses i Facebook-

Cambridge Analytica-sagen, hvor amerikanske vælgere var tilbøjelige til at give 

afkald på deres selvbestemmelse med påvirkning til sociale medier. Afslutningsvis 

kan vi konkludere, at anvendelsen af Big Data har effekter på mennesket i det 21. 

århundrede, som kan føre til manipulation, misinformation og et afkald på 

menneskets selvstyre.  
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