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Dataetik handler om at behandle andres data, som man
selv ønsker ens egne - eller ens børns - data behandlet.
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DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION
Internettet er bygget til at dele data i et globalt netværk. I begyndelsen
var det  et  decentralt,  åbent  og demokratiserende netværk,  hvor men-
nesker  var  anonyme.  I  dag  er  det  også  en  kommerciel  digital  infra-
struktur, der bygger på indsamling og behandling af persondata. Data
er  blevet  ufatteligt  meget  værd,  det  fremhæves  som  et  potentiale,  en
måde at skabe vækst på for især virksomheder, men også for organisa-
tioner og stater.

Udveksling, indsamling og bearbejdning af data er i  dag den mest
succesrige forretningsmodel online. En model,  man også kunne kalde
tracking-by-default, det vil sige, hvor tracking sker som udgangspunkt,
hvor brugeren selv skal vælge det fra, hvis overhovedet muligt. Model-
len er baseret på en sofistikeret tracking af kunder online for at skabe
profiler  af  dem  med  det  formål  at  forstå  deres  adfærd,  behov  og
ønsker.  De  dygtigste  databaserede  virksomheder  suser  til  himmels  på
børserne, start-ups og innovative enheder tænker data først, og mange
forudser, at data vil ændre vores samfund, på samme måde som indu-
strialiseringen gjorde det, at vi er i fuld gang med den fjerde industri-
elle revolution.1 Den første industrielle revolution byggede på vand og

1. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-
and-how-to-respond/
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damp, den næste elektricitet, den tredje informationsteknologi og digi-
talisering  og  nu  den  fjerde,  hvor  digitaliseringen  udvisker  grænserne
mellem den fysiske, digitale og biologiske verden.

I 1964 skrev en af denne tids vigtigste tænkere, Marshall McLuhan,
at  medierne er  en forlængelse  af  os  selv.  Hans pointe  var,  at  alle  nye
teknologier er udviklet til at forstærke menneskets fysiske, sociale, psy-
kologiske og intellektuelle funktioner, og de er derfor med til at forme
vores verden på nye måder. De nye teknologiske landvindinger inden
for datainnovation er også med til at forme os selv og samfundet.

DATAETIK ER DET NYE GRØNNE
Datalæk,  hacking,  overvågningsskandaler  og  ikke  mindst  de  sociale
mediebrugeres  digitale  tømmermænd  har  kickstartet  en  bevægelse,
som vi kun har set toppen af. Vi ser et paradigmeskifte, hvor privacy,
det  vil  sige  individets  ret  til  at  kontrollere  egne data,  bliver  en forud-
sætning  for  forretningsudvikling.  De  mest  visionære  virksomheder
knytter  allerede  an  til  denne  bevægelse  med  fokus  på  en  bæredygtig
brug af data.

En  dataetisk  bevidsthed  i  dag  har  samme  funktion  som  miljøbe-
vidsthed havde det i 1980'erne. Dataetik er ikke kun afgørende for en
virksomheds langsigtede overlevelse, men også essentiel for klodens ve
og vel. I 1980'erne var miljøet først og fremmest Greenpeace, babysæ-
ler  og  klistermærker  med smilende  sole.  I  dag  er  miljøet  ikke  bare  et
aktivistemne,  men  også  noget  forbrugerne  og  investorerne  efterspør-
ger, et lovkrav, et marked og et konkurrenceparameter. Vi kan affalds-
sortere,  købe  økologisk,  køre  i  elbil.  Der  findes  masser  af  green  tech.
Det samme er i gang med at ske med privacy og dataetik, og vi begyn-
der at se et spirende marked for privacy tech.

Dataetik handler om mere end at overholde
databeskyttelseslovgivningen. Det handler om også at
følge ånden og visionerne i loven. Om ærlig og klar
gennemsigtighed i datahåndteringen. Om udvikling af
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privacy-bevidste produkter og strukturer. Om at
behandle andres data, som man selv ønsker ens egne –
eller ens børns – data behandlet.

PERSONDATA ER OMDREJNINGSPUNKTET
En rapport, The Internet of Things: Mapping The Value Beyond the Hype fra
McKinsey (2015), viser, at det største vækstpotentiale ligger i data, der
ikke knytter sig til mennesker for eksempel vejrdata, trafikdata og pro-
duktdata, der kan effektivisere produktion, logistik, distribution og ser-
vice. Ofte bliver disse data mere værd, når de knyttes til mennesker, og
det er også persondata, denne bog handler om. Persondata kan identi-
ficere  det  enkelte  menneske  på  lokation,  identitet  og  sociale  forhold,
forbrugs- og handlingsmønstre, ønsker, behov, interesser. Blandt virk-
somheder  skyldes  den  store  interesse  for  persondata  især  de  mange
muligheder  for  direkte  markedsføring,  prissætning  og  personalisering
af  tjenester.  Inden for  det  offentlige ses  brugen af  persondata som en
måde at  effektivisere  tjenester,  højne  brugervenlighed og  udføre  kon-
trol.  Persondata  er  også  det  område,  som  får  mest  opmærksomhed,
når man taler om big data-æraens allerstørste udfordringer og implika-
tioner.  For adgang til  og behandling af  persondata har indflydelse på
vores selvbestemmelse, balancen i vores demokratier samt frihed til at
handle på egne vegne og i egen interesse.

Forbrugerne  er  bekymrede over,  at  de  ikke  har  kontrol  over  egne
data  (deres  digitale  privatliv).  Og  de  er  begyndt  at  handle  på  denne
bekymring med adblockers, krypterede tjenester og protester. Europæ-
iske  stater  er  blevet  enige  om  en  ny  databeskyttelsesforordning,  der
ansporer til  udviklingen af  en privacy by default  infrastruktur – at alt
er  privat  som udgangspunkt.  Vi  bevæger  os  gradvist  væk fra  en sam-
fundsbesættelse  af  big  data  til  en  bevidsthed  om  bæredygtig  brug  af
data.  Databeskyttelse,  brugerkontrol,  privacy  og  dataetik  bliver  i  sti-
gende grad set, ikke kun som et nødvendigt onde, men som en mulig-
hed, et nyt spirende vækstmarked, en langsigtet strategi og fundamen-
tet for den kreative og innovative forretningsproces.
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KONSTRUKTIV TILGANG TIL DATA
Bogen  er  en  analyse  af  tendenser  med  hovedfokus  på  virksomheder,
der  arbejder  med  konstruktive  løsninger.  Det  er  ikke  en  fyldestgø-
rende guide, selv om vi giver en række tips, værktøjer og best practice
– også på hjemmesiden dataethics.eu/vaerktoejer. Bogen er skre-
vet  som inspiration  til  en  bred  målgruppe  af  professionelle,  som ikke
nødvendigvis arbejder med it og data. Vores sigte er at forklare og give
eksempler  på  en  kompleks  og  på  mange  områder  uigennemskuelig
udvikling på en måde, som de fleste kan forstå. I bogen trækker vi på
viden og dybdegående research fra forskere, journalister og andre eks-
perter verden over.

Vi befinder os  i  en eksperimentel  fase,  hvor ingen endnu har fun-
det de optimale løsninger. Vi har samlet over 50 cases på virksomhe-
der og organisationer, der i en eller anden udstrækning arbejder med
dataetik.  Ingen  gør  det  100  procent  korrekt.  Nogle  er  kun  lige  i
opstartsfasen,  andre  er  langt  fremme.  Men  al  begyndelse  er  svær,  og
det er bedre at gøre lidt end intet.

Nogle  virksomheder  har  slået  sig  op  på  at  sælge  privatlivsbeskyt-
telse og brugerkontrol som produkt og går 'all in'. Andre har tænkt pri-
vacy  ind  i  deres  forretningsudvikling  fra  design  til  kultur  og  teknik.
Nogle har brugt privacy og etiske tilgange til data som markedsføring;
andre arbejder innovativt med det og bruger det som en essentiel del
af deres forretningsproces. Vi tror på, at det er summen af de mange
forskellige indsatser inden for lovgivning, forbrugerbevægelser, design,
forskning,  teknisk  udvikling  og  forretningsudvikling,  der  skaber  vejen
frem for bæredygtig brug af big data. Ved hjælp af de mange rollemo-
deller, som vi har samlet fra hele verden, samt nogle konkrete værktø-
jer og vejledninger håber vi, at bogen kan bruges til  at inspirere til  at
komme i gang med dataetik.

Gry Hasselbalch & Pernille Tranberg, november 2016
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Ansvarsfraskrivelse:

Vi omtaler  en lang række konkrete  produkter  og tjenester  i  bogen,  men fraskriver  os
ansvaret for, at disse rent faktisk lever op til egne idealer. Bogen er ikke ment som en
anbefaling  af  specifikke  produkter  eller  virksomheder,  men  som  en  tendensanalyse,
hvor tjenesterne og virksomhederne repræsenterer forskellige dele af tendensen.



I den nuværende digitale forretningsmodel betaler forbrug-
erne for 'gratis' produkter med deres persondata.



K A P I T E L  1

DIGITALE TØMMERMÆND
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WEB 2.0 BEGEJSTRING
Året er 2006. Time Magazine har kåret  DIG som årets  person. DIG
som  den  aktive,  producerende  web  2.0  bruger.  DIG  som  bruger  af
sociale  medier  til  at  dele  informationer,  billeder  og  historier  om  dig
selv.  DU  kom  dermed  i  kategori  med  Gandhi,  Obama,  Facebooks
Mark Zuckerberg og sågar jordkloden, der alle gennem årene er ble-
vet kåret af Time Magazine.

Kåringen i 2006 var en anerkendelse af den sociale medieudvikling
med  brugeren  i  centrum.  Sociale  medier,  web  2.0,  var  den  vigtigste
tendens  inden  for  digital  forretningsudvikling.  Det  ellers  'per  invita-
tion only'-medie, Facebook, åbnede op for alle det år, og Twitter blev
lanceret som det første 'mikro-blogging' site.

Det var også en tendens inden for de mere traditionelle nyhedsme-
dier. CNN var en af de første, som samme år udvidede sin nyhedstje-
neste  med  'iReport',  der  inviterede  brugere  til  at  indsende  egne
videoklip og billeder fra begivenheder over hele verden. Og de smarte-
ste  politikere  fandt  deres  helt  egen  kanal  i  de  sociale  medier.  I  2008
blev  –  set  i  et  globalt  perspektiv  –  en  forholdsvis  ukendt  mand  valgt
som  USA's  præsident  blandt  andet  på  baggrund  af  en  massiv  social
mediekampagne og ikke mindst brug af data om de amerikanske væl-
gere.
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Alt  dette  skete,  fordi  helt  almindelige  mennesker  havde  taget  de
sociale  medier  til  sig  med  overvældende  begejstring.  Det  var  først  og
fremmest trendsætterne og de unge, der brugte de sociale medier som
en del af  deres unikke online identitet med billeder,  tekster,  musik og
netværk, hvor man koordinerede sociale events med venner og skabte
sit  'helt  private'  rum i  ly for de voksnes bekymrede oversyn. Men der
skulle ikke gå mange år, før mor, far, farmor og morfar også hoppede
på og begyndte at 'prikke til hinanden'.

Mange  slog  kolbøtter  af  begejstring  over  alle  de  nye  muligheder:
weblogs og moblogs,  Youtube,  SecondLife,  Myspace,  Twitter,  og der
var også noget, som hed Jaikuu. DU var i fuld gang med at dele ud om
dig selv. Se min dejlige mad, se mine rejser, se min baby. Se mig. Hør
min  mening  om  indkøbscentre,  hummere  og  vitaminer  og  politikere
og høje bygninger og biler med tre hjul. Se, her er jeg til fest, så glad,
smuk, elsket af andre mennesker.

UPS, VI ER ALLE OFFENTLIGE
Der gik ikke lang tid, før de digitale tømmermænd meldte sig hos hver-
dagsmennesket.  Nogle  kom til  at  poste  det  forkerte  billede  i  den  for-
kerte  sammenhæng på Facebook,  andre lagde billeder ud på de soci-
ale  medier,  som  ikke  lige  passede  ind  i  ens  selvbillede.  Forældre
begyndte at følge med og have en mening om teenageres sociale liv på
nettet. Folk misforstod hinanden, blev uvenner, og nogle blev fyret fra
jobbet.

Organisationer, medier og politikere begyndte at skifte fokus i  ret-
ning  af  de  mulige  konsekvenser  af,  at  hverdagsmennesker  på  sociale
medier var blevet offentlige personer. Hvor der før havde været debat
om internetsikkerheden,  det  vil  sige  først  og  fremmest  spam og  phis-
hing, kom der nu også fokus på den ansvarlige og etiske sociale medie-
brug. Du er, hvad du uploader. Og så var der de pædofile voksne, der
huserede på de åbne netværkstjenester. Del aldrig dit telefonnummer,
tal ikke med fremmede, sagde forældrene. Det er dig, der sætter græn-
sen,  var  budskabet.  Et  mantra,  web  2.0-brugerne  pludseligt  fik  et
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meget stort behov for at høre gentaget. For de var begyndt at føle, at
de  havde  mistet  kontrollen.  Kampagner,  sikker  chat-regler,  bestem-
melser,  adfærdskodekser,  retningslinjer  og  anbefalinger  blev  iværksat.
Alle  var  med,  også  de  allerstørste  sociale  netværkstjenester.  Brugerne
fik tilbud om at kunne justere deres ‘privatlivsindstillinger’  og inddele
profilvennerne  i  grupper.  En  gruppe  med  kolleger.  En  gruppe  med
familien. En gruppe med vennerne. Åbne profiler var i det hele taget
dømt ude. Facebook blev set som den mest originale trendsætter, fordi
de  havde  'lukkede'  profiler  til  forskel  fra  forgængeren  Myspace.  Den
offentlige debat begyndte lige så langsomt at tune sig ind på de mere
problematiske aspekter  af  web 2.0 med fokus på de ting,  vi  som bru-
gere kunne mærke helt  ind på vores  følsomme digitale  identiteter.  Vi
havde  alle  fået  web  2.0-tømmermænd.  Og  de  sociale  tjenester,  som
ikke  var  hurtige  nok  eller  som  måske  snarere  blev  nødvendige  ofre  i
den  første  offentlige  etiske  bølge,  tabte.  Brugerne  mistede  tilliden  til
tjenesterne og hoppede videre til dem, de mente de selv og ikke mindst
deres børn kunne stole på og som tilbød dem noget, der lignede kon-
trol over deres digitale identiteter. Husker du Arto?

PERSONDATA FÅR KOMMERCIEL BETYDNING
Sideløbende med web 2.0-feberen tog to andre tendenser fat.

Den  første  tendens  har  været  fundamentet  for  internetvirksomhe-
der  siden  den  første  dot.com-boble  i  1990'erne.  Ethan  Zuckerman,
nuværende  leder  af  MITs  Center  for  Civic  Center,  arbejdede  i
1990''erne  i  en  af  de  første  internetbaserede  virksomheder,
Tripod.com. Han beskriver, hvordan en online forretningsmodel base-
ret  på  målrettet  markedsføring  blev  til.  Virksomheden  havde  forsøgt
sig  med  mange  forskellige  forretningsmodeller.  Abonnementer,  delt
brugerbetaling og salg af T-shirts. De endte med målrettet markedsfø-
ring; når noget er gratis (eller meget billigt), er du produktet, som kriti-
kerne senere påpegede.  Med modellen analyserede de deres  brugeres
personlige  hjemmesider,  så  de  kunne  målrette  reklamer  og  annoncer
til dem. De valgte den, fordi det var den nemmeste model at sælge til
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investorerne,  da  internettet  blev  opfattet,  som  Zuckermann  formule-
rer det, som 'juleaften for reklame og markedsføringsfolk’.2

Den anden tendens var big data. Viden, informationer og data har
altid været en vigtig brik i en virksomheds forretning. Men opbevaring
og analyse af  data før internettets  tid krævede meget store ressourcer.
Med  udviklingen  af  databasen  og  analytisk  software  blev  omkostnin-
gerne ved at indsamle og udnytte data markant reduceret. Internettet,
web  2.0  og  cloud  computing,  hvor  lagring  af  data  er  blevet  billigere
end at  slette  det,  skabte  yderligere  fundamentet  for  det,  vi  i  dag ken-
der som den 'datadrevne forretningsmodel'.

BIG DATA RELIGION
De største tech giganter, Facebook, Google/Youtube, Amazon, Twit-
ter, Tencent, der ejer kinesiske WeChat, og Alibaba har bygget deres
virksomhedsmodeller på data. I folkemunde er de sociale netværkstje-
nester og handelsplatforme, men de er også big data virksomheder. De
sidder – sammen med de mere usynlige datakøbmænd, som ikke sæl-
ger adgang til  personer,  men decideret  handler med persondata – på
verdens største lagre af personoplysninger med en stadig voksende vifte
af anvendelsesmuligheder. Data er fundamentet for deres forretnings-
modeller  og  processer,  og  virksomhederne  bliver  vurderet  på  deres
mængder  af  data  samt  evne  til  at  udnytte  og  innovere  med  data.  Jo
mere data, desto bedre, er mantraet. For som big dataforskeren Victor
Mayer-Schönberger siger, så ligger kapitalværdien i big data ikke kun i
den måde,  man bruger  data  på  nu og  her,  men i  det  potentiale  eller
den  fremtidige  brug  af  de  mængder  af  data,  der  indsamles.3  Det  vil
sige, at drivkraften for denne type big data-virksomhed er ideen om, at
store mængder data er lig med stort potentiale. En slags big data reli-
gion  eller  filosofi,  som  journalisten  Jacob  Silverman  formulerer  det  i

2. http://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/08/advertising-is-the-internets-
original-sin/376041/
3. Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think, 2013
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sin  kritik  af  de  sociale  medier.4  Et  virksomhedsideal,  man  stiler  efter,
som grunder i  en noget  nær metafysisk tro på rå data,  hvor alle  data
ses som potentielt nyttige og vejen til succes. I en kombination mellem
internettet, web 2.0 og et big data-virksomhedsideal er der blevet skabt
en  ny  forretningsmodel  bygget  på  data.  Dermed  er  der  også  blevet
bygget  en digital  infrastruktur,  hvor standardindstillingen er at  tracke
individer, indsamle og lagre data om dem.

Big data er en omkalfatrende samfundstendens. Ikke kun inden for
virksomhedsudvikling,  men  også  inden  for  videnskaben,  regeringsfø-
relse,  international  udvikling  og  overvågning.  Der  udvikles  metoder
baseret  på  analyser  af  big  data  til  at  håndtere  naturkatastrofer,  til  at
spore udviklingen af  virus over kontinenter,  til  at  følge vælgergruppe-
ringer,  til  at  forudse  enkelte  menneskers  fremtidige  sundhedstilstand,
eventuelle  kriminelle  handlinger,  kriser  i  parforhold og skilsmisse  osv.
Og  efterretningstjenester  tilegner  sig  i  stigende  grad  adgang  til  big
data, lagrer og indsamler data om borgere, som de derved kan holde
øje med. Big data kommer til at forandre vores samfund lige så meget,
som industrialiseringen gjorde  det,  og  lige  som der  er  en  række  sam-
fundsmæssige  potentialer  og  gevinster  i  brugen  af  data,  er  der  også
negative konsekvenser.

Vi er nu begyndt at generere data gennem ting, vi omgiver os med
i  vores  hverdag.  Science  fiction-forfatteren  William  Gibson  beskrev  i
19845 et virtuelt netværk, som borgere kunne koble sig på og af. I det
21.århundrede  får  vi  sværere  og  sværere  ved  at  koble  os  af  systemet.
'Tingenes internet' (IoT) er et udtryk for det stigende antal ting i vores
omgivelser, som er forbundet til internettet, og som behandler data om
os  og  vores  omgivelser  derhjemme  eller  ude  lokalt  eller  i  skyen.
'Smarte'  byer,  'smarte'  TV, køleskabe,  lamper,  musikanlæg, armbånd,
ure og så videre. Gartner Inc. vurderer, at Tingenes internet omfatter

4. Terms of Service: Social Media and the Price of Constant Connection, Harper Collins, 2015
5. Neuromancer, 1984, William Gibson, The Berkley Publishing Group
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6 milliarder  internetforbundne  ting  i  2016 og  forudser,  at  antallet  vil
stige til 20 milliarder i 2020.6

SNOWDEN-EFFEKTEN
I årene efter den første web 2.0-begejstring var det de færreste almin-
delige  mennesker,  som bekymrede  sig  om big  data,  selv  om big  data
allerede  var  stort  i  de  fleste  samfundssektorer.  Det  var  først  og  frem-
mest det,  der var tæt på, som skabte overskrifterne. De sociale udfor-
dringer ved at være et offentligt hverdagsmenneske. Når chefer fulgte
med på profilen, når børn udstillede sig selv, når venner lagde pinlige
billeder ud i  netværket.  Brugerne havde deres  personaliserede web at
bekymre sig om, mens virksomhederne havde deres målrettede web at
udvikle.

De  digitale  tømmermænd,  der  medregner  bevidstheden  om  vores
datas liv i et big data-samfund, er relativt nye. De er efterskælv fra en
række begivenheder, der illustrerer helt konkrete risici forbundet med
selve  lagringen  af  større  mængder  af  private  data  i  offentlige  globale
netværk.  Mest  markant  og  med  flest  forgreninger  ud  i  den  offentlige
sfære var whistlebloweren Edward Snowdens afsløringer af den ameri-
kanske efterretningstjeneste NSA's big data-overvågningsmetoder.

Washington Post journalisten Robert O'Harrow Jr. havde allerede i
2005  i  bogen  No  Place  to  Hide  beskrevet  faren  ved  den  stigende  kom-
mercielle indsamling af data på borgere kombineret med især de ame-
rikanske  efterretningstjenesters  overvågningsmetoder  efter  angrebene
på World Trade Center i 2001.

De første Snowden-dokumenter fra 2013 viste, hvordan NSA hver
dag indsamlede hundreder af millioner sms'er, emailadresser, kontakt-
informationer og lokationer. I dokumenterne kunne man også læse om
PRISM,  en  betegnelse  for  det  program,  hvorunder  NSA  siden  2007
havde  indsamlet  data  om  udenlandske  borgere  via  dataovervågning
fra  ni  større  amerikanske  internetvirksomheder,  herunder  de  største

6. http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317
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sociale  mediegiganter.  En  afsløring  om  masseovervågning,  der  skulle
få  stor  betydning  senere  for  det  økonomiske  samarbejde  mellem
Europa og USA.

Det  begyndte  at  gå  op  for  borgerne,  at  web 2.0.  ikke  kun var  big
data,  det  var  også  big  brother.  I  månederne efter  Snowdens  afslørin-
ger  eskalerede  brugerstatistikker  over  de  mere  traditionelle  privatlivs-
bekyttende  digitale  tjenester.  Den  anonyme  søgemaskine  DuckDuck-
Gos  brugertal  steg  i  2013  med  50  procent,  og  krypteringsværktøjet
Silent  Circle  steg  med  400  procent  i  ugentligt  salg,  mens  kundetallet
hos den krypterede cloud service SpiderOak steg med 150 procent. De
negative  konsekvenser  af  problematisk  brug  af  big  data  var  blevet
åbenlyse.

SpiderOak. Hos virksomheden SpiderOak kan man lagre sine
data, samarbejde med andre omkring disse data og have backup
af  sine  data  på  de  såkalde  'zero  knowledge-principper'.  De
betyder,  at  SpiderOak  intet  ved  om  de  krypterede  data,  og  at
disse  først  dekrypteres  ved  brug  af  ens  password  på  ens  egen
computer. Kunden har fuld kontrol over egne data. Det er ikke
blot  end-to-end kryptering,  som kan efterlade  megen viden via
såkaldte  metadata.  Det  er  zero  knowledge,  skriver
virksomheden.7

7. https://spideroak.com/features/zero-knowledge
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Googles søgealgoritme og Facebooks nyhedsalgoritme er lige så hem-
melige og eftertragtede, som opskriften på Coca Cola var i det forrige
årtusinde. Det er deres forretningshemmeligheder. Efter tre årtier med
internettet er der masser af penge at genere digitalt – især for de virk-
somheder,  der er blandt de første med noget nyt,  blandt de dygtigste
til at innovere og implementere og ikke mindst bedst til at skalere glo-
balt.  Og for de fleste store tech virksomheder er data blevet  grundla-
get for deres forretningsmodeller.

Den første digitale cashcow var bannerannoncen. Det var den, som
nyhedsmedierne forelskede sig i  for at få lidt betaling for det indhold,
de  lagde  ud  til  gratis  brug.  Med  bannerannoncen  kunne  de  love
annoncørerne  adgang  til  ‘folk  nord  for  København.’  Et  meget  bredt
forsøg på at  ramme en målgruppe. Google,  som ikke tjente penge de
første  syv  år,  begyndte  så  at  kapitalisere  på  sin  søgemaskine  og  ero-
brede store dele af omsætningen på bannerannoncer. De kunne nem-
lig gå lidt videre og koble ‘folk nord for København’ med deres inter-
esser, som Google høster fra søgningerne, gemmer og kategoriserer. I
mange år tjente både Google – og mange andre virksomheder – stort
på Google Adwords (søgeordsannoncering). Men der kom en ny kon-
kurrent på banen; det sociale medie, der kunne supplere demografi og
interesser  med  folks  identiteter,  netop  fordi  de  skulle  logge  på  med
deres  rigtige  navn  for  at  kunne  bruge  netværket.  Facebook,  der  ikke
tjente  mange  penge  de  første  fem  år,  kunne  gå  endnu  længere  end
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Google  og vise  vejen til  ‘mænd,  der  drikker  rødvin,  ejer  en camping-
vogn, er heteroseksuel og single’.

Selv om cookie brugen er raffineret gennem årene og kan fortælle
mere  og  mere  om  målgruppen,  kæmper  traditionelle  nyhedsmedier
om  annoncekrummerne,  efter  at  Google  og  Facebook  har  taget  de
største lunser. Og imens opfinder de mest opfindsomme virksomheder
nye  metoder  til  at  indhente  persondata  på.  Cookies,  som  de  fleste
hjemmesider bruger, er en truet teknologi, fordi flere og flere sletter og
blokerer for dem med adblockers.

Nyere tracking metoder hedder blandt andet device fingerprinting;
hvor  man  kan  identificere  og  tracke  brugernes  adfærd  meget  præcist
ved hjælp af viden om, hvilke computere og programmer man bruger,
størrelse på ens skærm, tidszone, fonte etc. Samtidig suges data såsom
lokation  stadig  mere  effektivt  ud  af  apps  fra  mobile  enheder  og  wea-
rables,  der  måler  vores  sundhed.  Ej  at  forglemme  den  datahøst,  der
ligger i IoT, Tingenes internet, hvor de store innovative datavirksom-
heder allerede har slået rødder.

DATA SOM BETALINGSMIDDEL
De globale giganter – Google/Youtube, Facebook/Instagram/Whats-
App, Twitter og langt hen ad vejen også Amazon, Netflix og Fitbit  –
har bygget deres virksomhedsmodeller på data. Det samme har kinesi-
ske Alibaba og Tencent, der står bag WeChat. Og så er der en mere
skjult  industri,  såsom Palantir,  der knækker data for den amerikanske
regering i jagten på terrorister, og datakøbmændene, de såkaldte data
brokers,  hvor  nogle  opererer  i  juridiske  gråzoner  af,  hvad  man  må
med  data  såsom  Acxiom,  Datalogix  (Oracle)  og  Experian.  Sammen
sidder  disse  datagiganter  på  kolossale  lagre  af  personoplysninger  om
borgere over hele verden.

Mange  af  disse  virksomheders  forbrugerrettede  services  er  enten
meget billige eller ‘gratis’. I stedet for en kendt valuta betaler forbrug-
erne en usynlig pris med deres data. Den usynlige datapris er dermed
blevet internettets  fremmeste betalingsmiddel.  Derfor er det  også ble-
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vet endnu sværere for dem, der tager en kendt valuta for en tjeneste, at
tjene penge digitalt.

Ligesom forbrugere  kan betale  med deres  data,  kan virksomheder
gøre  det  samme.  De  kan  vælge  at  bruge  Google  Analytics  ‘gratis’.
Deres  betalingsmiddel  er  dermed  deres  kundedata  –  eller  deres  egen
kontrol over deres kundedata.

GOD BRUG AF BIG DATA
Data  er  mennesker,  men  data  er  også  nutidens  råstof  som  guld  eller
olie. Det har så godt som alle de store konsulenthuse efterhånden kon-
stateret  i  rapport  efter  rapport.  Mange  regeringer  satser  på,  at  deres
lande skal skabe vækst på baggrund af data. Langt hen ad vejen er det
en god strategi.  Og de mest profitable typer data er da også uproble-
matiske set fra et privacy-synspunkt. Der er flere penge i big data, når
det  gælder  brug  af  ikke-persondata  end  persondata  (eller  kundedata),
viser rapporten The Internet of Things: Mapping The Value Beyond the Hype
fra McKinsey (2015):8

"Mens virksomheders brug af data har skabt stor opmærksomhed når det gælder
persondata takket være populære fitness trackers og selvkørende biler, finder vi, at den
største værdi i data og Tingenes internet (IoT) vil være i business-to-business (b2b)
applikationer.  Det  kan  være  på  arbejdspladser  inden  for  fx  minedrift,  olie  og  gas
samt byggeri, som ingen betydning har overhovedet for forbrugerne."

McKinsey  vurderer,  at  op  til  70% af  al  den  værdi,  som Tingenes
internet forventes at generere i  2025 vil  komme fra b2b-brug af data.
Alt  vil  dog  ikke  være  uden  brug  af  persondata,  og  dermed  ikke  helt
uproblematisk  fra  et  privacy-synspunkt,  da  det  vurderes,  at  værdien  i
nogle tilfælde vil være endnu højere, hvis netop de data kobles på b2b-
data. Fx kan man monitorere medarbejderes blodtryk eller blodsukker
for  at  holde dem optimalt  ‘vedlige’.  Blandt  de b2b-data,  der  er  størst
forventning til, er optimering af produktionen og ‘forudsigelig vedlige-

8. http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insights/the-internet-
of-things-the-value-of-digitizing-the-physical-world
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holdelse’ (predictive maintainance). Fx har Harley Davidson et system,
der automatisk tilpasser sig luftfugtigheden og andre forhold, så motor-
cyklerne kan opnå den optimale emalje. Og inden for forudsigelig ved-
ligeholdelse påpeger McKinsey, at man kan forhindre sammenbrud af
en produktion på grund af  ødelagte  reservedele,  fordi  man kan over-
våge maskinerne live og reparere reservedele, inden de går i stykker.

Vestas  er en af  Danmarks frontløbere,  når det gælder brug af
big  data.  Før  koncernen  byggede  sin  supercomputer  fyldt  med
data om vind og vejr over de sidste 15 år, kunne det tage op til
18 måneder at opstille vindmøller optimalt i forhold til vind og
vindproduktion. I  dag anvender Vestas en beregningsmetode –
en  algoritme  –  til  at  få  et  statistisk  beslutningsgrundlag  for
opstillingen  af  vindmøller,  så  det  kan  ske  med  et  klik  på
computeren.  Ved  at  trække  på  data  fra  35.000  offentlige
målestationer, der leverer målinger på over 150 parametre cirka
hver  6.  time,  kan  Vestas  udarbejde  præcise  prognoser  for  den
langsigtede  energiproduktion  for  ethvert  punkt  på  kloden.
Vestas  anvender  også  big  data  som  led  i  deres  serviceydelser.
Sensorer  på  de  enkelte  vindmøller  kan  sammen  med  vejrdata
bl.a. bruges til at forudsige slitage og planlægge vedligeholdelser
af vindmøllen.9

Food  Genius,  der  leverer  trends  og  dataanalyser  til
fødevareindustrien,  er  en  virksomhed  bygget  udelukkende  på
big  data.  Data  hentes  ved at  skanne over  87.000 menukort  fra
mere  end  350.000  amerikanske  restauranter  med  samlet  50
millioner  retter.  Dermed  kan  virksomheden  analysere
udbredelsen  og  anvendelsen  af  bestemte  fødevarer  og  menuer
samt fakta om de enkelte ingredienser, tilberedningsmetoder og
fødevaretyper,  fx  om  det  er  økologisk  eller  stærk  mad.

9. Datadreven vækst i Danmark, IrisGroup, 2014, s. 16,
http://danmarksvaekstraad.dk/file/555171/Baggrundsrapport_IRIS_Group.pdf

http://danmarksvaekstraad.dk/file/555171/Baggrundsrapport_IRIS_Group.pdf
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Fødevareindustrien bruger den viden til at justere produktionen,
udvikle  eller  navngive  nye  produkter  eller  til  at  ændre
menukort.10

Enevo.  Den  finske  virksomhed  Enevo  har  udviklet  algoritmer,
som kan hjælpe med at effektivisere opsamling af affald i smarte
byer.  Med  sensorer  på  indersiden  af  låget  i  affaldscontainerne
kan  de  måle,  hvor  fyldte  de  er,  så  de  ikke  kører  forgæves  og
tømmer  tomme  eller  halvtomme  containere.  Ved  at  analysere
de  mange  data,  som  de  indsamler  fra  sensorerne,  kan  de
forudse,  hvornår  containerne  bliver  fulde  og  tømme  dem,  når
de  er  så  fulde  som  muligt.  Det  er  både  besparende  for
økonomien  og  miljøet.  Firmaets  pilotforsøg  i  Helsinki  og
London viser besparelser på kørsel mellem 50 og 90% afhængig
af effektiviteten i det eksisterende affaldssystem.11

iCow.  I  tusindvis  af  små  mælkebønder  i  Kenya  bruger  appen
iCow12 til at optimere deres mælkeproduktion. Den er opfundet
af  Su  Kahumbu  Stephanou13  og  giver  bønderne  information
om  køernes  cyklus,  om  malkning  og  markedsdata.  I  praksis
betyder det,  at  bonden får en sms den dag,  koen er mest  fertil.
Appen  indsamler  bøndernes  data  om  mælkeproduktion  og
opdræt  og  sender  dem  løbende  personaliserede  råd  og  best
practise  via  sms,  ligesom  den  sørger  for  information  om
mælkeefterspørgslen, veterinære data og markedspriser.

10. Datadreven vækst i Danmark, IrisGroup, 2014, s. 23
http://danmarksvaekstraad.dk/file/555171/Baggrundsrapport_IRIS_Group.pdf
11. Kilde: Harddisken, P1, DR
12. Networking the World for Global Opportunity, Alec Ross, 2015,
http://www.brookings.edu/~/media/Programs/global/bbr2015/RossNetworkingtheWorld.pdf
?la=en
13. http://blog.ted.com/udder-genius-fellows-friday-with-su-kahumbu/

http://danmarksvaekstraad.dk/file/555171/Baggrundsrapport_IRIS_Group.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/Programs/global/bbr2015/RossNetworkingtheWorld.pdf?la=en
http://www.brookings.edu/~/media/Programs/global/bbr2015/RossNetworkingtheWorld.pdf?la=en
http://blog.ted.com/udder-genius-fellows-friday-with-su-kahumbu/
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Nogle  organisationer  og  virksomheder  bruger  persondata  til  at
kortlægge mønstre, ofte med sociale formål, uden at det peger tilbage
på  enkeltindivider.  Hjælpeorganisationer  kan  bruge  big  data  til  at
spore  udviklingen  af  virus  eller  til  at  vurdere,  hvor  man  skal  placere
nødhjælpscentre. Data bliver også brugt i forskningen efter nye fødeva-
rer, bedre medicin eller optimering af et sygehusvæsen. Hertil skal det
dog nævnes, at der potentielt set altid vil være en mulighed for at skabe
mønstre  i  big  data,  der  kan  identificere  enkeltindivider,  også  selv  om
data er anonymiseret. Og selv om der er stor forskel på at bruge per-
sondata  til  sociale  eller  forskningsmæssige  formål,  er  risiciene  for  at
krænke privatlivet lige så stor. Rapporten Ebola – a Big Data Disaster af
Sean  Martin  McDonald  beskriver,  hvordan  big  data  blev  brugt  til
migrationsanalyse og tracking, uden at de berørte i Ebola udbruddet i
Vestafrika i 2015 blev spurgt.

I den kommercielle verden er der flere, der er begyndt at udvikle tek-
nologier og metoder til at anonymisere data og opbevare det sikkert, så
mønstre i data om kunder kan bruges i forretningen, uden at pege til-
bage på enkeltindivider.

Movvo  er  en  portugisisk  virksomhed,  der  lever  alene  af
lokationsdata.  De  samler  forbrugernes  bevægelser  rundt  i
butikker  fra  deres  egne  antenner,  som  de  har  installeret  i
butiksområder. De analyserer data, og resultaterne sælger de til
detailhandlen, der har brug for viden om, hvordan forbrugerne
bevæger  sig  rundt  i  butikkerne  og  byerne.  Virksomheden  har
ikke kendskab til, hvem der ejer de mobiler, de henter data fra.
De  får  blot  et  unikt  radiosignal,  som er  krypteret.  Alle  data  er
anonymiserede.  For  at  sikre,  at  andre  har  tillid  til  det,  har
Movvo  ladet  sig  certificere  af  den  tyske  privacy-
mærkningsordning  EuroPriSe.  Det  er  etableret  af  de  tyske
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myndigheder  og  siden  privatiseret,  og  det  har  meget  høje
standarder og stor troværdighed.14

Geomatic.  Den  danskbaserede  nordiske  virksomhed,  der
leverer  geografisk  og  demografisk  dataanalyse  og  business
intelligence, holder den etiske fane højt.  Når Geomatic hjælper
andre virksomheder med at blive klogere på deres kunder ved at
berige  deres  kundedata  med  andre  data  fra  blandt  andet
Danmarks Statistik, sker det udfra generelle interessekriterier for
en  gruppe  fremfor  detaljeret  viden  om  hver  enkelt
identificerbare  person.  Det  koster  på  kort  sigt  på  bundlinjen,
erkender  Geomatics  CEO,  Martin  Glarvig,  som  dog
understreger,  at  det,  der  foregår  i  dag,  ofte  er  ulovligt,  fordi
virksomhederne ikke har fået et klart samtykke fra deres kunder.
Glarvig  er  overbevist  om,  at  behandler  man  persondata,  som
man  selv  ønsker  ens  egne  data  blive  behandlet,  så  vinder
virksomheden på lang sigt.

Der  vil  altid  være  en  stor  risiko  forbundet  ved  brug  af  persondata.
Ingen  anonymiseringsmetode  kan  garantere,  at  individer  ikke  kan
identificeres.  Når  datasæt  køres  sammen på  kryds  og  tværs,  øges  risi-
koen  for  identifikation.  Fx  kan  man med nok  data  bruge  de  såkaldte
MAC-adresser, som man kan hente fra folks mobiltelefoner via Wi Fi
og bluetooth, til  at identificere individer med. Et svar kan være 'diffe-
rential  privacy',  som  der  er  blevet  forsket  i  længe,  men  som  kun  få
kommercielle – herunder Apple – forsøger sig med. Det giver en virk-
somhed  mulighed  for  at  danne  mønstre  ud  af  store  datasæt  uden  at
identificere enkelte personer.15

14. http://blogs.wsj.com/digits/2014/11/04/for-location-tracking-startup-a-data-privacy-odys-
sey/
15. http://www.siliconvalley.com/troy-wolverton/ci_30036177/wolverton-apples-new-privacy-
effort-worth-watching
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RISIKABEL BRUG AF BIG DATA
Indsamling  af  store  mængder  persondata  er  i  sig  selv  en  risiko  for  at
krænke  individets  privatliv  og  dermed  for  virksomhedens  omdømme.
Men det er selve analysen og brugen af data, der især udfordrer. Algo-
ritmer  designes  til  at  skabe  mening  i  data  og  er  fundamentet  for  de
datadrevne tjenester til  at målrette reklamer, indhold og priser ud fra
personprofiler  baseret  på  en  persons  præferencer,  tidligere  købsmøn-
stre, sociale eller økonomiske baggrund. Profilerne kan være så detalje-
rede, at de kan afsløre meget intime og private detaljer såsom gravidi-
tet eller muligheden for, at et par vil gå fra hinanden.

Det siger sig selv, at der kan være mange forskellige etiske implika-
tioner i forhold til individers rettigheder forbundet med algoritmernes
analyse  og  brug  af  data.  Mange  amerikanske  fængsler  arbejder  med
algoritmer, der på baggrund af forskellige sociale- og adfærdsdata om
fangerne udregner sandsynligheden for, at en person vil begå krimina-
litet  efter  prøveløsladelse.  Her  har  algoritmernes  design  og  kriterier
direkte betydning for den enkelte fanges frihedsmuligheder. Der er tal-
rige  eksempler  på  de  etiske  dilemmaer,  når  algoritmer  analyserer  og
skaber muligheder eller begrænsninger for den enkelte.

Den risikable analyse og brug af big data bliver beskrevet af profes-
sor Frank Pasquale i hans bog The Black Box Society (2015). Han beskri-
ver  de  skjulte  algoritmer,  der  handler  på  vores  digitale  data.  Algorit-
mer,  der  kan  skabe  eller  ødelægge  vores  omdømme.  Uden  at  vi  har
indblik  i,  hvilke  interesser  og  hensigter  der  ligger  bag,  og  viden  om,
hvordan vores  data  bruges,  til  hvad  og  med hvilke  konsekvenser,  det
har for os som personer.

Facebooks  nyhedsfeed  er  et  eksempel  på  en  black  box-algoritme
ifølge Pasquale og baggrundspapiret The Ethics of Algorithms16, som blev
produceret op til en hollandsk statsfinansieret konference i 2015. Face-
books algoritme bestemmer, hvad du ser på din væg, og hvad du ikke

16. The Ethics of Algorithms, 2015,
https://www.gccs2015.com/sites/default/files/documents/Ethics_Algorithms-final%20doc.pdf

https://www.gccs2015.com/sites/default/files/documents/Ethics_Algorithms-final%20doc.pdf
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ser. Den justeres af et hold researchere, som siger, at de tager hensyn
til i tusindvis af faktorer. Men netop uigennemsigtigheden i Facebooks
algoritmer  gjorde,  at  virksomheden  i  maj  2016  blev  beskyldt  for  at
manipulere  med  amerikanernes  politiske  holdninger  ved  at  under-
trykke konservative holdninger i sammensætningen af Facebook Tren-
ding  Topics.1  Facebook  afviste  anklagerne,  men  det  ændrer  ikke  den
kendsgerning,  at  den  måde,  som  Facebook  bringer  nyheder  til  sine
brugere, er uigennemskuelig.

Target.  I  2011 udviklede den amerikanske supermarkedskæde
Target  en  graviditetsforudsigelses-algoritme.2  Ved  hjælp  af
kædens  egne  databaser  beriget  med  data  fra  sociale  medier,
nettet  og  data  brokers  kunne  dataanalytikere  beregne  med
meget stor sandsynlighed, hvem der ville blive gravide inden for
en  kort  periode.  Dem  begyndte  kæden  at  markedsføre  til,  og
den havde så stor succes med det, at omsætningen på produkter
til  gravide  steg  med  op  mod  30%.  Til  gengæld  var  en  far
rasende over, at hans 16-årige teenagerdatter blev ved med at få
reklamer for produkter rettet mod gravide. Som om de ønskede
hun  skulle  være  gravid.  Han  vidste  ikke,  at  hans  datter  rent
faktisk  var  gravid,  men  det  gjorde  supermarkedet.  Et  par  år
senere fik Target stjålet op mod 70 millioner kundedata, hvilket
medførte store økonomiske tab.

Nets/IBM/Aller.  I  april  2014  kom  det  frem,  at  en
medarbejder  i  IBM,  som var  underleverandør  til  Nets,  i  årevis
sms’ede  data  om  kendtes  kreditkortbrug  til  Allers  kulørte
ugeblad  Se  og  Hør.  Ugebladet  kunne  derfor  igen  og  igen
afsløre, hvem der var hvor, og hvad de havde købt – til manges
store  forundring.  Det  blev  en  af  de  største  danske  privacy-
skandaler, og den medførte, at alle tre virksomheder fik alvorlige
ridser  i  omdømmet  og  dumpede  i  en  årlig  imageanalyse  i
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2015.17  Året  efter  så  det  ikke  meget  bedre  ud,  og  samtidig
kostede sagen Aller 30 millioner kroner.18

Mozilla.  Ejeren  af  den  populære  browser,  Firefox,
forfremmede i 2014 en af sine bedste dataanalytikere, Brendan
Eich, til CEO. Seks år tidligere havde Eich, der er medstifter af
Mozilla,  støttet  en  antihomoseksuel-ægteskabskampagne  med
1000  dollar.  Dengang  var  flertallet  af  amerikanere,  inklusive
Obama,  imod  homoægteskaber.  Men  i  2014  var  stemningen
vendt, og da det kom frem, at Eich var imod, blev presset mod
ham for stort. 11 dage på posten som CEO i en for USA lettere
venstreorienteret  virksomhed  var  simpelthen  ikke  holdbart.19

Eksemplet  illustrerer,  hvor  sårbare  virksomheder  er,  hvis  deres
medarbejdere  ikke  også  passer  på  deres  privacy  og  digitale
omdømme.

Samsung. I februar 2015 gik en historie om Samsungs smart-
tv  viralt.20  Samsung  spionerer  mod  dig,  lød  det.  Ud  af
virksomhedens  privacy  policy  kunne  journalisterne  læse,  at
firmaet optog al tale i rummet, hvor tv’et stod, som en del af en
service,  der  konverterede  tale  til  tekst.  Talen  blev  sendt  til  en
underleverandør over nettet for at blive bearbejdet til tekst. Det
var uklart, om der var tale om opt-in eller opt-out, men omtalen
var særdeles ugunstig for Samsung, der tog til genmæle med et:
'Vi tager privacy meget alvorligt'.

17. http://www.business.dk/business-magasin/saa-meget-har-se-og-hoer-skandalen-skadet-aller-
ibm-og-nets-omdoemm
18. http://www.business.dk/oekonomi/finans-tv-se-og-hoer-sagen-har-kostet-aller-30-millioner
19. http://www.newyorker.com/currency-tag/how-mozilla-lost-its-c-e-o
20. http://www.thedailybeast.com/articles/2015/02/05/your-samsung-smarttv-is-spying-on-
you-basically.html

http://www.business.dk/business-magasin/saa-meget-har-se-og-hoer-skandalen-skadet-aller-ibm-og-nets-omdoemm
http://www.business.dk/business-magasin/saa-meget-har-se-og-hoer-skandalen-skadet-aller-ibm-og-nets-omdoemm
http://www.business.dk/oekonomi/finans-tv-se-og-hoer-sagen-har-kostet-aller-30-millioner
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/02/05/your-samsung-smarttv-is-spying-on-you-basically.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/02/05/your-samsung-smarttv-is-spying-on-you-basically.html
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DATA BROKERS I GRÅZONEN
Der er masser af eksempler på virksomheder, som har fået problemer,
fordi de ikke havde styr på deres data.  Og virksomheder står i  kø for
mere kritik, da mange opererer i en juridisk og etisk gråzone i forhold
til, hvad de må og ikke må. Forsikringsselskaber bruger overvågning af
kunder og deres data til at få nedsat erstatningssummer i retssale og til
at  vurdere  kundernes  sundhed  og  opførsel  for  at  justere  deres  forsik-
ringspræmier. Flyselskaber, biludlejning, boghandlere og mange andre
differentierer  deres  priser  på  baggrund  af  indsamlet  viden  om  kun-
derne ved hjælp af cookies, IP-adresser og andre værktøjer.

Mange  virksomheder  leverer  bevidst  eller  ubevist  kundedata  til
data  brokers,  der  indsamler  persondata  blandt  andet  via  cookies  fra
hjemmesider og sælger dem videre. Disse data brokers opererer især i
USA eller er i  hvert  fald kortlagt  i  USA.21  I  slutningen af  2013 afslø-
rede chefen for World Privacy Forum, Pam Dixon,22 at data brokers fx
solgte lister over kronisk syge, kræftramte, voldtægtsofre,  alkoholikere,
og folk,  der bor i  containere,  til  blandt andre medicinalindustrien. At
blive  associeret  med  de  berygtede  data  brokers  som  det  skete  for  en
række danske kommuner og virksomheder i DR's dokumentar Privatliv
til  salg,23  er behæftet med stor risiko for en offentlig instans' eller virk-
somheds  omdømme.  Og  især  kommuner  har  efterfølgende  forsøgt  at
rette op på deres brug af de tredjepart-cookies, der videresender data
til data brokers.

21. Data Brokers a Call for Transparency and Accountability, FTC, 2014,
https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/data-brokers-call-transparency-
accountability-report-federal-trade-commission-may-2014/140527databrokerreport.pdf
22. http://www.commerce.senate.gov/public/?a=Files.Serve&File_id=e290bd4e-66e4-
42ad-94c5-fcd4f9987781
23. http://www.dr.dk/nyheder/indland/video-amerikansk-data-koebmand-har-oplysninger-om-
over-300000-danskere

https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/data-brokers-call-transparency-accountability-report-federal-trade-commission-may-2014/140527databrokerreport.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/data-brokers-call-transparency-accountability-report-federal-trade-commission-may-2014/140527databrokerreport.pdf
http://www.commerce.senate.gov/public/?a=Files.Serve&File_id=e290bd4e-66e4-42ad-94c5-fcd4f9987781
http://www.commerce.senate.gov/public/?a=Files.Serve&File_id=e290bd4e-66e4-42ad-94c5-fcd4f9987781
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BEHOV FOR NYE FORRETNINGSMODELLER
Hollandske  Erik  Huizer  har  været  med  fra  internettets  spæde  start
både som udvikler og entreprenør. Han er blandt andet i the Internet
Hall of Fame, som hædrer personer med særlig indflydelse på internet-
tets  udvikling.  Huizer  siger  om  den  datadrevne  forretningsmodels
udvikling:

"Intet  gik  galt  med  vilje.  Man  begyndte  bare  at  eksperimentere  med  det.  Folk
havde ikke noget imod at give deres data væk, fordi de troede, de gjorde det i  meget
specifikke  sammenhænge.  Delte  data med folk,  de  kendte.  Og så var  der  en der  fik
ideen, hvad nu hvis vi kombinerer disse data med andre data? De udviklede en for-
retningsmodel uden at overveje, hvad det betød for privatlivets fred."

I begyndelsen så iværksættere og virksomheder data som en mone-
tær ting, noget som brugerne skulle betale med for at bruge deres tje-
nester. De tænkte slet ikke på privatliv. Senere har der været en peri-
ode, hvor nogle virksomheder har sagt, at de bekymrer sig meget om
brugernes  privatliv,  hvilket  ikke  var  særligt  overbevisende  i  følge
Huizer, da de samtidig indsamlede massevis af data på deres brugere.
Han ser en gryende fase i internettets tekniske og kommercielle udvik-
ling:

"Nu  ser  vi  fremkomsten  af  nye  virksomheder,  der  tager  privacy  som  udgangs-
punktet.  De  organiserer  deres  virksomheder  fra  begyndelsen  med  en  anerkendelse  af
privatliv  og  beskæftiger  sig  med  beskyttelse  af  personlige  oplysninger.  Deres  forret-
ningsmodel er baseret på en bevidsthed om, at der er opstået en modreaktion mod den
datadrevne  forretningsmodel,  hvor  brugerne  i  stigende  grad  vil  flygte  til  deres  plat-
forme. Jeg har fulgt den bevægelse over tid."

Den  altdominerende  digitale  forretningsmodel,  der  bygger  på  rå
høst  og  udnyttelse  af  persondata  udelukkende  til  gavn  for  aktionæ-
rerne, er ikke kun i risiko for at spille fallit i forhold til forbrugernes til-
lid og virksomhedernes omdømme. Modellen er også truet af, at et sti-
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gende antal brugere bevidst leverer falske data24 i form af andre navne,
fødselsdatoer og emailadresser for at beskytte deres privatliv.

I jagten på webtrafik og downloads fra nye kunder er der samtidig
opstået en hel industri,  der især blomstrer i  Asien og kan levere hvad
som  helst,  der  syner  af  aktivitet.  Nogle  undersøgelser  viser,  at  over
60% af al trafik aldrig ser menneskeøjne men er såkaldt bot-trafik, der
skabes ved hjælp af computerprogrammer. Og at en stor del af en virk-
somheds marketingbudget på online annoncering derfor risikerer at gå
til spilde.25

Der er behov for nye forretningsmodeller i den digitale verden. Og
vi  ser  derfor  flere  virksomheder,  som  forsøger  sig  med  nye  modeller,
hvor mennesket er i centrum og får kontrol over sine egne data.

24. http://www.smallbusiness.co.uk/news/outlook/2485411/quality-of-data-suffers-as-
consumers-are-reluctant-to-disclose-personal-information.thtml
25. https://moz.com/blog/online-advertising-fraud

http://www.smallbusiness.co.uk/news/outlook/2485411/quality-of-data-suffers-as-consumers-are-reluctant-to-disclose-personal-information.thtml
http://www.smallbusiness.co.uk/news/outlook/2485411/quality-of-data-suffers-as-consumers-are-reluctant-to-disclose-personal-information.thtml
https://moz.com/blog/online-advertising-fraud


Forbrugere er bekymrede over deres manglende kontrol
over, hvem der ved hvad om dem hvornår. Og de er
begyndt at handle for at undgå at blive overvåget.
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Forestil  dig,  at  du  kommer  ind  på  en  hjemmeside,  du  aldrig  før  har
besøgt,  for  at  ose  lidt.  Du  mødes  med  personlige  hilsener,  hvor  dit
navn  nævnes,  og  med  tilbud  og  priser,  der  matcher  lige  din  penge-
pung, din geografiske placering og måske endda din livssituation. For
nogle er det en anmassende oplevelse, især hvis der er tale om intime
oplysninger,  idet  personaliseringen sker  på baggrund af  vores  digitale
fodspor, som de færreste har kontrol over eller indsigt i. Det kan føles
som et  tillidsbrud.  Samme følelse  får  nogle,  når  de får  serveret  rekla-
mer på deres Facebook-væg for ting, som de tror, at de aldrig har for-
talt Facebook - det kan være bleer, tilbud om bistand fra en skilsmisse-
advokat  eller  dating-muligheder.  Eller  hvad  med  de  par  støvler  eller
den rejse,  der bliver ved med at  forfølge dig rundt på nettet,  selv om
du allerede har købt dem eller for længst har fundet et alternativt ferie-
mål?  Og  endelig  hvad  med  den  pris,  du  betaler  for  billejen,  hotellet,
flyrejsen eller bogen. Er du sikker på, at du har fundet den rigtige pris?
Hvorfor steg den anden gang, du kom forbi? Eller da du ændrede din
IP-adresse, så hjemmesiden troede, at du sad i Tyskland? Måske andre
har fået det billigere?

De fleste  mennesker  vil  gerne  selv  bestemme,  hvem der  ved  hvad
om dem hvornår. Men her i datatidsalderen er der sket et skred i for-
hold  til  vores  egenkontrol.  På  et  kræmmermarked  prutter  man  også
priser,  men online ved sælger oftere mere om køber på grund af  den
intense  dataopsamling,  og  det  skaber  ulige  forhandlingsbetingelser.
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Individer  har  fået  mindre  overblik  og  kontrol  over  de  data,  der  dan-
ner  vores  digitale  identitet,  og  derfor  vokser  skepsissen  og  bekymrin-
gen hos forbrugerne. Personlige data som navn og adresse, sygdomme
og  lidelser,  behov  og  drømme,  om  vores  familie  og  vennenetværk,
vores  bevægemønstre  og  vaner.  Det  er  noget,  forbrugerne  og  borge-
rene er begyndt at mærke direkte og at reagere på. Vi begynder at se
ændret adfærd hos forbrugere som følge af tracking og overvågning fra
virksomheder og stater.

GENEREL BEKYMRING
Ved at sammenstille undersøgelser, analyser og tendenser blandt inter-
netbrugerne kan man spore  en klar  bevægelse.  Brugerne efterspørger
kontrol over deres data og viden om, hvad der sker med dem, efter at
de er blevet sluppet løs på digitale platforme. Flere undersøgelser, der
spørger direkte ind til  betydningen af privatliv, datasikkerhed og kon-
trol,  peger  på,  at  forbrugerne  sætter  disse  værdier  højt  på  deres  digi-
tale behovs rangliste. Det er en generel tendens, som udtrykker sig for-
skelligt  fra  region  til  region,  men den  er  særlig  tydelig  blandt  forbru-
gere i USA og Europa, hvor den offentlige digitalisering, adgang til og
brug  af  digitale  medier  er  høj,  og  hvor  mange  datalæk  og  overvåg-
ningshistorier har været i det offentlige søgelys.

Generelt er der sket et skifte i den måde, verdens borgere opfatter
udfordringer  og  risici  for  deres  privatliv.  Hvor  mange  før  i  tiden  har
forbundet  disse  med  staters  overvågningsaktiviteter,  er  mindst  lige  så
mange  begyndt  at  bekymre  sig  om virksomheders  indsamling  af  per-
sondata. En global CIGI-Ipsos undersøgelse fra november 2014 viser,
at  det  samlet  set  er  74% af  befolkningen i  forskellige  lande fra  regio-
ner verden over, der er bekymrede over, at private virksomheder over-
våger vores onlineaktivitet, indsamler data og sælger dem videre.

Bekymring  over  kommerciel  overvågning  er  stærk  blandt  forbru-
gere i både USA og Europa. I Europa accepterer langt de fleste (71%)
godt nok, at dataindsamling er en del af den digitale forretningsmodel
og en forudsætning for at få adgang til mange digitale produkter og tje-
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nester. Men samtidig føler kun 31%, at de har kontrol over deres data,
og 67% er bekymrede over den manglende kontrol ifølge en Euroba-
rometer-undersøgelse  fra  juni  2015.26  Eurobarometer-undersøgelsen,
der inkluderer 28.000 europæere og kun udarbejdes hvert 5. år, siger
ydermere:

• 7 ud af 10 er bekymrede for, at deres data kan blive misbrugt –
det vil sige brugt i anden henseende end det, de er indsamlet til.

• Halvdelen siger, at de delvist læser privatlivspolitikker, en
tredjedel gør det aldrig og knap hver femte læser dem grundigt.
Men 7 ud af 10 siger samtidig, at privatlivspolitikker generelt er
for lange, og 4 ud af 10, at de er for svære at forstå.

• Et stort flertal af europæere mener, at en virksomhed altid skal
indhente udtrykkeligt samtykke til at bruge deres data.

HVAD ANSER FORBRUGERNE SOM PRIVAT?
Oplysninger om økonomi og helbred anses som nogle af de mest pri-
vate  oplysninger,  men  også  kontaktdata  til  ens  venner  på  Facebook
betragtes  som  relativt  privat,  viser  en  dansk  undersøgelse  fra  marts
2015.27  Køn  og  alder  samt  medie-og  forbrugsvaner  betragter  dan-
skerne som mindre private.

Netop  ens  økonomiske  formåen  er  noget,  mange  anser  for  meget
privat.  Godt  halvdelen  vil  fx  hellere  have  afsløret  nøgenfotos  af  dem
selv end deres finansielle data. Og hvis du tilhører gruppen af millenni-
als  (betegnelsen  for  dem,  der  er  vokset  op  med  internettet),  så  er  det
62%.28

26. Special Eurobarometer 431 Data Protection, EU Kommissionen, 2015,
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_431_en.pdf
27. Befolkningens adfærd på nettet, Erhvervsstyrelsen, 2015.
28. http://www.marketwatch.com/story/mastercard-survey-reveals-americans-anxious-about-
personal-security-but-optimistic-about-new-ways-to-pay-2015-07-09
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HVEM STOLER VI MEST PÅ?
Generelt er danskernes største digitale tillid rettet mere mod de bran-
cher,  der  er  regulerede  frem  for  de  ikke-regulerede.  Både  hospitaler,
banker  og  til  dels  forsikringsselskaber  ligger  højt  på  skalaen  over  de
meste  tillidsvækkende  brancher.  Søgemaskiner,  sociale  medier  og
nyhedsmedier ligger derimod helt i bund.

Den danske tillid er ikke unik – andre internetbrugere i Europa og
USA udviser tillid og mistillid overfor præcis de samme brancher.29

MÅLRETTEDE REKLAMER OG PRISER
Det  er  god  service  at  få  reklamer,  der  passer  til  ens  stil  og  interesser,
mener nogle forbrugere, mens andre ønsker målrettede reklamer langt
væk. Et er sikkert; personalisering af indhold, tilbud og priser er kom-
met for at blive, og rigtig mange virksomheder forsøger at følge i spo-
rene på Amazon og Netflix,  der er eksperter i  levering af det,  de kal-
der ‘relevante' anbefalinger.

Der er stor forskel på, hvad forbrugerne siger, når de bliver spurgt,
om de ønsker målrettede reklamer.

Ifølge  europæiske  Eurobarometer  er  4  ud  af  10  tilfredse  med,  ‘at
virksomheder bruger viden om deres online adfærd til at skræddersy reklamer og ind-
hold’  til  dem  – med danskerne som nogle af  de mest  tilfredse (55%) og
tyskerne  mindst  (29%).  Spørger  man  danskerne  på  en  anden  måde30

om det samme, er skepsissen højere. Er det et godt formål at bruge cookies til
at give dig personaliserede tilbud fra den pågældende side, du besøger? Kun 24%
svarer ja. Er det et godt formål at bruge cookies til at give dig personaliserede til-
bud fra andre websites, du besøger (at reklamerne følger dig videre fra andre sider).
Kun 10% svarer her ja. Lige så få ønsker, at priser bliver målrettede.

29. State of Privacy 2015, Symantec, https://www.symantec.com/content/en/us/about/pres-
skits/b-state-of-privacy-report-2015.pdf
30. Befolkningens adfærd på nettet, Erhvervsstyrelsen, 2015.
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En norsk  undersøgelse  har  spurgt  direkte:  Foretrækker  du  målret-
tede reklamer (27%) eller tilfældige reklamer (73%).31

Meget tyder på, at personalisering nemt kan komme til at føles som
forsøg på manipulation, hvorfor det skal gøre med stor forsigtighed og
meget mere effektivt og elegant, end det sker i dag.32

TEENAGERE SØGER SOCIALT PRIVATLIV
Der  har  gennem  årene  været  en  tendens  til  at  tilskrive  bekymringer
over  privatlivet  en  voksengenerations  opfattelse  af  privatlivets  betyd-
ning  i  samfundet.  Men  unge  sætter  faktisk  pris  på  deres  privatliv
online. Mange er dybt frusterede over den manglende transparens, der
er i datahøst og over manglende kontrol over egne data. Især målret-
tede  reklamer  og  re-targeting  (hvor  reklamer  rettes  imod  tidligere
besøgende)  finder  de  invaderende  og  irriterende,  ifølge  en  større  bri-
tisk undersøgelse.33

Den  amerikanske  forsker  Danah  Boyd,  som  har  talt  med  i  hund-
redvis  af  unge om deres  brug af  sociale  medier,  mener at  privatliv  er
vigtigt  for  unge.  Ifølge  hende  gør  unge  hver  dag  brug  af  et  væld  af
komplekse  strategier  for  at  opretholde  et  privatliv  på  de  sociale
medier34.  De  vil  gerne  have  noget  for  sig  selv,  samtidig  med  at  de  er
sociale og deler ud af andet.

Derfor kalder Boyd den form for privatliv, de unge håndterer på de
sociale  medier,  'socialt  privatliv’.  Unge  forbinder  fx  det  private  med
sociale  kontekster.  Bliver  et  billede  fra  en  profil  hevet  ud  af  en  kon-
tekst og brugt i en anden kontekst end den, det var tiltænkt, vil mange

31. https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/english/privacy-trends-2016.pdf
32. http://dataethics.eu/dataetisk-personalisering/
33. Youth.State, maj 2016, http://adjustyourset.com/youthstate/pdf/youth-state-report-2-digi-
tal-wellbeing-230516.pdf
34. “Why Youth (Heart)Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage Social
Life”, Danah Boyd, 2007

http://adjustyourset.com/youthstate/pdf/youth-state-report-2-digital-wellbeing-230516.pdf
http://adjustyourset.com/youthstate/pdf/youth-state-report-2-digital-wellbeing-230516.pdf
http://adjustyourset.com/youthstate/pdf/youth-state-report-2-digital-wellbeing-230516.pdf
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unge se  det  som en overtrædelse  af  grænsen for  deres  privatliv.  Også
selvom de har delt det et sted, hvor alle har adgang til det.

Det danske Medieråd for Børn og Unge, Institut for Menneskeret-
tigheder,  Berlingske  og  DR  undersøgte  i  201335  teenageres  offentlige
og private liv på sociale medier. Den repræsentative undersøgelse viste,
at  51%  tillægger  det  stor  eller  afgørende  betydning,  at  det,  de  deler
med  venner,  ikke  kan  blive  set  eller  brugt  af  nogen,  de  ikke  kender.
Men kun 24% var i høj grad sikre på, at det, de deler, ikke bliver set af
andre. Tallene viste en tendens, men det var en efterfølgende kvalita-
tiv  undersøgelse,  der  viste  privatlivets  betydning  for  dem.  De  var
meget  bevidste  om deres  privatliv,  når  de  brugte  sociale  medier.  For
dem handlede det ikke om lukkede kasser med låse og nøgler, men om
kontrol.  Det  at  have  et  privatliv,  et  image,  en  identitet  online  hand-
lede om kontrol over den sociale kontekst, de deler noget i, den tidspe-
riode,  det,  de  deler,  forbliver  online,  og  kontrol  over,  hvem som kan
følge med.

Undersøgelserne  viser  også,  at  unges  syn  på  privatliv  ændrer  sig  i
takt med deres egne behov. Så snart de skal ud på arbejdsmarkedet, er
det ikke længere kun forældre, venner og lærere, som de beskytter sig
mod. Pludselig udvides verden til også at være alle potentielle arbejds-
givere og andre.

Et  flertal  af  unge  tyskere  (54%)  mellem  18  og  29  år  er  imod  de
online-politikker,  der  kræver,  at  man  bruger  sit  eget  navn  i  debatter,
mens 81% af de 59+-årige tyskere finder dem helt okay.36

Og når vi ser på de 18-24-årige viser denne type undersøgelser ofte,
at der er massiv modstand mod at dele persondata med virksomheder;

35. De to forfattere var da ansat i henholdsvis Medierådet og Berlingske og stod for undersøgel-
serne
36. http://www.thelocal.de/20160721/majority-of-germans-want-real-names-to-be-compulsory-
on-the-internet
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fx vil ni ud af ti britiske unge ikke afgive deres data, uanset hvad de får
af fordele, viser en KMPG-undersøgelse.37

ØNSKE OM KONTROL
Unges ønske om kontrol over data giver et vigtigt indblik i  de fremti-
dige  markedskrav  samt  de  kommende  drivere  for  innovation.  For
ønsket kommer ikke kun fra de unge. Generelt er forbrugerne begyndt
at efterspørge kontrol over deres data og dermed deres digitale identi-
tet. Først og fremmest har de behov for at føle, at en virksomhed evner
at passe på deres data. Hvis de har en følelse af det, er de mere villige
til at dele data med virksomheden. Denne tillid til sikring af data er for
forbugerne ofte  vigtigere end at  få  en god kundeservice eller  rabatter
og  også  vigtigere  end  at  virksomheden  opfører  sig  miljøvenligt  eller
behandler sine medarbejderne godt.38

Bilister vil også eje deres egne data. Otte ud af ti danske bilister vil
fx  selv  eje  de  data,  deres  bil  opsamler,  og  de  fleste  ønsker  selv  at
bestemme, hvem der kan få adgang til deres data.39

Langt  de  fleste  ønsker  at  blive  informeret,  hvis  deres  data  stjæles
eller mistes. Men alt for få føler sig generelt godt informeret. Syv ud af
ti europæere føler sig ikke tilstrækkeligt informeret om, hvad et site, der
beder om deres data, skal bruge dem til.

Syv ud af ti danskere siger, at det betyder noget for dem, at en hjem-
meside  fortæller,  hvad  den  gør  med  deres  data.  Men  kun  15%  føler

37. Media Tracker UK, KPMG, 2015.
http://www.kpmg.com/UK/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/PDF/

Market%20Sector/Media/media-tracker-2015.pdf
38. Erhvervsstyrelsen/IDA undersøgelse 2015: Befolkningens adfærd på nettet samt Symantecs
State of Privacy 2015
39. http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8829011/din-bil-er-blevet-en-sladderhank/

http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8829011/din-bil-er-blevet-en-sladderhank/
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faktisk,  at  ‘det  generelt  er  klart  og  tydeligt,  hvordan  virksomhederne
bruger personlige data.40

Generelt er forbrugerne mere tilbøjelige til  at dele deres data med
en virksomhed,  hvis  de  kun bliver  brugt  af  den pågældende virksom-
hed, og hvis de har tillid til virksomheden.

Samme tendens ses i globale undersøgelser som denne fra Colum-
bia Business School/Aimia:41

• 85% vil vide mere om, hvad de indsamlede data bruges til.
• 86% ønsker større kontrol med de data, som virksomheder

indsamler.
• 80% vil kun give deres data til de virksomheder, de mener, de

kan stole på.

Det absolut  vigtigste  en virksomhed kan tilbyde sine kunder er,  at  de
kan slette  deres  data  –  alt  de  kan trække  deres  samtykke  og  alt  deres
data  tilbage.42  Dermed  føler  de  sig  i  kontrol  og  er  mere  villige  til  at
dele deres data med virksomheden.

Microsoft taler i sin Digitale Trends 2015 også om, at forbrugernes ønske
om datakontrol er mere beskrivende end 'privacy'. Ifølge deres under-
søgelser vil 6 ud af 10 selv bestemme, hvor længe deres data skal være
tilgængelige online, og 8 ud af 10 er interesserede i  services,  som kan
hjælpe dem med at styre deres digitale identitet.

“Brands,  som  kan  tilbyde  klare  fordele  ved  at  dele  data  og  være  transparente
omkring datadelingen, vil afhjælpe den bekymring, kunderne har om brugen af per-
sondata,” konstaterer Microsoft i rapporten.

40. Erhversstyrelsen/IDA undersøgelse 2015: Befolkningen adfærd på nettet
41. What Is the Future of Data Sharing, Oktober 2015, Columbia Business School og Aimia
42. Fair Trade?, Amazeone, juli 2017, http://amazeone.com/wp-
content/uploads/2016/07/FairTrade-Report.pdf

http://amazeone.com/wp-content/uploads/2016/07/FairTrade-Report.pdf
http://amazeone.com/wp-content/uploads/2016/07/FairTrade-Report.pdf
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NOGET FOR NOGET
Udover  at  føle  sig  i  kontrol  over  egne  data  er  der  også  en  del,  som
gerne  afgiver  data,  hvis  de  får  noget  for  det.43  Knap  en  tredjedel  af
danskerne siger ja til det – og når vi taler om unge mellem 18 og 34 år,
er det halvdelen af danskerne.

Relativt mange kunder vil imødekomme forsikringsselskabers ønske
om  at  bruge  persondata  til  at  prisætte  forsikringer.  Over  halvdelen
siger ja eller muligvis ja til at installere en boks i deres bil, som overvå-
ger deres bilkørsel mod 25% rabat på forsikringen. Og lidt flere siger
det samme til at gå med et fitness-armbånd, der videresender helbreds-
og motionsoplysninger til  deres forsikringsselskab, mod at de får 25%
rabat på deres sundhedsforsikring.

Til  gengæld  holder  myten  om,  at  ‘convenience’  (bekvemmelighed)
trumfer  alt  ikke:  Mellem  60%  og  87%  af  brugerne  i  en  lang  række
lande siger, ifølge undersøgelsen Crossing The Line  fra KMPG 2016, at
kontrol  over egne data er vigtigere end lette og bekvemme produkter
og tjenester.

FORBRUGERNE BEGYNDER AT HANDLE
I  maj  2014  afsagde  Den  Europæiske  Domstol  en  dom,  der  spiller  en
afgørende rolle for individers ret til at kontrollere egne data og privat-
liv. Google og andre søgemaskiner fik rettens pålæg om at fjerne links
til indhold, som fx er irrelevant og uddateret.

Google og en stribe andre tech- og medievirksomheder kritiserede
dommen, der omtales som retten til at blive glemt, da de mente, at den
ville  have en negativ  indflydelse  på ytringsfriheden og give kriminelle
og  offentlige  personager  mulighed  for  at  få  fjernet  indhold,  som ville
have offentlighedens interesse.

Europæiske forbrugere har handlet på deres nyvundne ret. Google
har fået i hundredetusindevis af forespørgsler om at få links fjernet fra

43. Erhvervsstyrelsen/IDA undersøgelse 2015: Befolkningens adfærd på nettet
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søgemaskinen.  Og  stik  imod  de  mange  advarsler  har  det  vist  sig,  at
95% af alle anmodninger om at få fjernet links kommer fra helt almin-
delige mennesker – ikke fra kriminelle, politikere eller offentlige indivi-
der.44  I  lande  som  Frankrig,  Tyskland  og  Holland  er  98%  af  alle
anmodninger begrundet i bekymring for privatlivet.

BLOKERER FOR COOKIES OG ÆNDRER IP
En  ting  er  retten  til  at  blive  glemt.  Noget  andet  er  retten  til  ikke  at
blive overvåget eller tracket af virksomheder. Den nuværende digitale
forretningsmodel,  tracking-by-default,  betyder,  at  individer  selv  skal
handle,  hvis  de  ikke  ønsker  at  blive  overvåget.  Et  stigende antal  bru-
gere er begyndt at handle. Fx blokerer flere hundrede millioner af for-
brugere  for  online  reklamer  ved  hjælp  af  såkaldte  adblockers  såsom
AdBlockPlus  eller  AdblockFast.  I  den  vestlige  verden  er  det  omkring
30% af brugerne, der blokerer (lavest i Irland, højst i Sverige og Tys-
kland),  og  hos  de  unge  over  halvdelen45,  og  det  anses  for  en  alvorlig
trussel  mod  den  annoncebaserede  forretningsmodel.  Nogle  undersø-
gelser viser, at når det gælder millennials er det to ud af tre, der bru-
gere adblockers.46

I  2015  slettede  67%  af  danskerne  ofte  eller  af  og  til  cookies  fra
deres  harddiske.47  Det  er  ikke en effektiv  måde at  undgå at  blive tra-
cket på, da cookies lægger sig på computeren på ny, når man besøger
et  website,  men det  viser  et  ønske  om at  være fri  for  cookies.  19% gik
skridtet  videre  og  blokerer  enten  i  deres  browser  for  cookies  eller
anvender  den  mest  effektive  måde;  downloader  tredjepartsprogram-
mer, en såkaldt tilføjelse, som totalt lukker af for cookies – også for eje-
ren bag browseren. Et eksempel er Disconnet.me, et donations-finansi-

44. http://www.theguardian.com/technology/2015/jul/14/google-accidentally-reveals-right-to-
be-forgotten-requests
45. http://www.emarketer.com/Article/Nearly-Two-Three-Millennials-Block-Ads/1013007
46. http://anatomymedia.com/portfolio/millennials-at-the-gate/
47. Erhvervsstyrelsen/IDA undersøgelse 2015: Befolkningens adfærd på nettet
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eret  værktøj,  som ikke blokerer for  reklamer men kun cookies.  Ad-og
cookieblockers bliver dog mere og mere smeltet sammen.

Vi ser også flere og flere bruge såkaldte VPN-tjenester. De krypte-
rer ens trafik, så det er sikkert at arbejde på gratis og åbne wifi, og de
giver brugerne mulighed for at skjule eller selv at vælge sin IP-adresse.
Ifølge en GlobalWebIndex-undersøgelse bruger en ud af fire VPN-tje-
nester48.  Det  er  sandsynligvis  ikke  kun,  fordi  det  beskytter  privatlivet,
men også fordi det giver adgang til filmtjenester i andre lande.

URIGTIGE DATA I VÆKST
En anden måde at beskytte sit privatliv er at afgive urigtige navne og
data eller sagt på en pæn måde; bruge et pseudonym eller et alias. Det
gør  flere  og  flere,  og  jo  yngre  man er,  des  mere  lyver  man med sine
data.  Virksomheder som Facebook og Google  (Google  droppede dog
sin  i  2014)  har  såkaldte  real-name-policies,  hvor  de  i  deres  Terms  of
Service, TOS, forlanger, at man bruger sine ægte data. Hvis man som
bruger ser stort på de betingelser, er den største risiko, at ens konto bli-
ver lukket. Minimum 20% (Facebooks egne tal) bruger andre navne på
Facebook  end  deres  eget.  Det  være  sig  alt  fra  politiske  aktivister  og
transseksuelle til topdirektører, prinser og folk, der bare vil være i fred.
Urigtige data bruges ikke kun på sociale medier, men også i spørgeske-
maundersøgelser, når man skal udfylde data for at få en rapport på en
hjemmeside,  konkurrencer  o.lign.  hvor  man  kan  nøjes  med  at  afgive
en emailadresse (som så er ens spammail-adresse).

I  Storbritannien  bruger  op  til  60% af  brugerne  med vilje  forkerte
personlige  data  om  sig  selv49,  fx  falsk  fødselsdata,  email,  navn  og
adresse. Otte ud af ti af brugere siger, at bekymringer om deres privat-
liv  er  den  væsentligste  grund.  Men  rigtig  mange  siger  også,  at  de

48. The Effect of Online Privacy Information on Purchasing Behaviour, 2007
http://www.econinfosec.org/archive/weis2007/papers/57.pdf
49. https://www.marketingweek.com/2015/07/08/consumers-are-dirtying-databases-with-
false-details/
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ønsker  at  forhindre  virksomhederne i  at  sende dem målrettede rekla-
mer.

1 ud af 3 europæere lyver om deres data for at beskytte deres pri-
vatliv.50  I  Danmark  siger  36%,  at  de  ofte  bruger  andre  navne  for  at
beskytte  sig,51  og  er  det  18-34-årige,  er  tallet  helt  oppe  på  46%.  En
meget stor andel af danskerne ønsker at kunne være anonyme af og til,
og hvis  værktøjerne til  at  skjule  lokalitet  var  nemme at  bruge ville  de
også bruge dem.

BEVIDST VILDLEDNING
I tendensen med falske data ligger også forsøg på at drukne sande data
i  falske eller  beskidte data.  De amerikanske professorer Finn Brunton
og Helen Nissenbaum har skrevet bogen Obfuscation (2015), der henvi-
ser  til  en  forbrugerrevolution,  der  bygger  på  'bevidst  brug  af  forvir-
rende,  vildledende  og  falsk  information  for  at  stoppe  overvågning  og
dataindsamling'.  Med  bogen  blev  også  en  såkaldt  browser-tilføjelse
TrackMeNot52  lanceret.  Den  sikrer,  at  når  man  søger  på  noget  på
Google, Bing eller Yahoo, så foretages der en lang stribe spøgelsessøg-
ninger,  der  drukner  din  reelle  søgning.  Det  samme  med  AdNau-

seam53 som Nissenbaum også står bag; når man går ind på et website,
får  alt  på  det  pågældende  site  automatisk  et  klik  og  dermed  druknes
din reelle adfærd i hundredvis af klik.

50. Symantec State of Privacy 2015
51. Befolkningens adfærd på nettet, Erhvervsstyrelsen, 2015,
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/befolkningens_adfaerd_paa_nettet_
tilgaengelig.pdf
52. Track me Not, https://cs.nyu.edu/trackmenot/
53. Adnauseam, http://adnauseam.io/
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OVERVÅGNING ÆNDRER ADFÆRD
Som  historien  har  vist,  så  ændrer  folk  gradvist  adfærd  i  et  overvåg-
ningssamfund.  I  online  overvågningssamfundet  er  det  begyndt  at
kunne  ses.  I  kølvandet  på  Edward  Snowdens  afsløringer  om  USAs
masseovervågning, har Oxford University påvist et 20% fald i antallet
af  privacy-følsomme søgninger på Wikipedia54  på ord som 'al  Qaeda'
og 'Taliban', fordi folk ikke ønsker at blive mistænkt for terror.

Næsten 1 ud af 2 amerikanere er begyndt at holde sig tilbage fra at
gøre visse ting på internettet på grund af overvågningen. Det være sig
at købe noget, skrive noget på sociale medier eller lave online banking.
Det  viser  en  undersøgelse55  fra  National  Telecommunications  and
Informations Administration, som er en afdeling under det amerikan-
ske handelsministerium, fra maj 2016.

FRA MANGLENDE VIDEN TIL RESIGNATION
Når alt det er sagt, er der stadig stor manglende viden blandt forbrug-
erne  om,  hvad  der  egentlig  sker  med  deres  data.  I  en  Harvard  Busi-
ness  Review  undersøgelse56  af  forbrugere  i  fem  lande  –  USA,  UK,
Kina,  Tyskland  og  Indien  vidste  kun  25%,  at  deres  digitale  fodspor
afslørede deres  lokation,  endnu færre  vidste,  at  de  også afslører  deres
søgninger  og  websurfing  historik.  Og  i  Symantec’s  State  of  Privacy
2015-undersøgelse siger næsten 7 ud af 10, at de ikke ved, hvordan de
skal beskytte sig selv mod overvågningen.

54. http://motherboard.vice.com/read/snowdens-surveillance-leaks-made-people-less-likely-to-
read-about-surveillance
55. https://www.ntia.doc.gov/blog/2016/lack-trust-internet-privacy-and-security-may-deter-
economic-and-other-online-activities
56. https://hbr.org/2015/05/customer-data-designing-for-transparency-and-trust
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Nu skulle  man så tro,  at  mere viden også vil  skabe handling.  Ikke
nødvendigvis.  Den amerikanske undersøgelse,  The Tradeoff  Fallacy57

fra University of Pennsylvania fra juni 2015 viser, at 9 ud af 10 ameri-
kanere ikke synes, at det er en fair deal at betale med deres data for en
digital  ydelse.  Tidligere  har  mange antaget,  at  folk  gav  deres  person-
data til  virksomheder,  fordi de var uvidende om, hvad der skete med
deres data. Men faktisk viser denne undersøgelse, at det stik modsatte
kan ske: At dem, der ved, hvad der sker med deres data, er mere tilbø-
jelige til  at acceptere en rabat mod at give deres data. Det skyldes, at
de har resigneret i forhold til at være i kontrol, konkluderer en af for-
fatterne  bag,  Joseph Turow.  Resignation indtræffer,  når  et  menneske
tror, at det uønskede resultat er uundgåeligt, og de føler sig magtesløse
i forhold til at stoppe det. Så fremfor at føle sig i stand til at vælge til og
fra, så føler mange amerikanere, at det alligevel er nytteløst at prøve at
kontrollere deres data. Og pænt over halvdelen ville ellers ønske, at de
aldrig havde mistet den kontrol.

BETALING FOR PRIVACY
Den italienske professor Alessandro Acquisti fra det amerikanske Car-
negie Mellon University har gjort  en karriere ud af  at  undersøge for-
brugsvaner i forhold til det, han kalder 'privacy trade offs'. Gennem en
række  videnskabelige  forsøg  har  han undersøgt  den værdi  mennesker
tillægger  deres  privatliv  i  en  forbrugssammenhæng,  hvor  de  har  kun-
net vælge at betale for større privatlivsbeskyttelse på forskellige måder.
Aquisti  konkluderer,  at  der  intet  belæg  er  for  at  sige,  at  mennesker
generelt  er  ligeglade  med deres  privatliv.  Den værdi,  mennesker  læg-
ger i  deres privatliv, er kompleks og genstand for en række forskellige
faktorer, som fx deres personlige motivationer og i høj grad den måde
valget bliver præsenteret for dem på. Fx undersøgte han i et forsøg, om

57. The Tradeoff Fallacy, 2015,
https://www.asc.upenn.edu/sites/default/files/TradeoffFallacy_1.pdf
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mennesker ville betale for deres privatliv:58 De medvirkende blev bedt
om at bruge en specialdesignet udgave af en søgemaskine for at købe
en pakke batterier eller sexlegetøj med deres kreditkort. Da søgeresul-
taterne  blot  viste  en  række  forhandlere,  var  forsøgspersonerne  ikke
interesserede i deres privatlivspolitikker. De købte bare de billigste pro-
dukter.  Men  hvis  søgeresultaterne  også  viste  letforståelig  information
om  forskellene  i  privatlivsbeskyttelsen  hos  de  forskellige  forhandlere,
betalte  deltagerne  i  gennemsnit  5%  mere  for  produkterne  hos  dem
med mest privatlivsbeskyttelse.

I nogle andre forsøg59 kunne forbrugere i et stormagasin vælge mel-
lem et 10 dollar anonymt gavekort og et 12 dollar gavekort, hvor ind-
køb kunne spores. Der var her 5 gange større sandsynlighed for at folk
ville opgive penge for beskyttelse af deres privatliv, hvis de på forhånd
var  blevet  gjort  opmærksomme  på  den  bedre  privatlivsbeskyttelse,
deres valg ville indebære.

PRIVACY FOR ELITEN
Der  er  ingen  tvivl  om,  at  en  virksomhed  kommer  længere,  hvis  den
passer på sine kunders data og kun bruger dem til eget brug frem for
at  videregive,  dele  eller  sælge  dem  til  tredjepart.  Både  reklame-  og
cookie-blokering, VPN-brug samt falske data er klare trusler mod tra-
cking-by-default-modellen.  Effektiv  reklame-og  cookieblokering  vok-
ser markant, da det er nemt og kan have åbenlyse økonomiske fordele,
hvis man forstår at bilde en hjemmeside ind, at man er førstegangsbru-
ger. Så uhæmmet og uovervejet brug af personalisering kan give bag-
slag.  Brugen  af  falske  data  vil  også  vokse,  da  vi  især  ser  det  brugt
blandt unge. Det er som et personligt våbenkapløb. Derfor vil de virk-
somheder,  som indsamler  data  og  bruger  dem på  lovlig  og  etisk  for-
svarlig vis, være fremtidens vindere.

58. http://www.econinfosec.org/archive/weis2007/papers/57.pdf
59. https://fpf.org/wp-content/uploads/2010/09/privacy-worth-acquisti-FPF.pdf

https://fpf.org/wp-content/uploads/2010/09/privacy-worth-acquisti-FPF.pdf
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Der er en kløft mellem det, forbrugerne ønsker, åbenhed og viden
om brug af data, og det, de oplever virksomhederne gør. Der er ingen
tvivl om, at det primært skyldes store datavirksomheder, der har brille-
ret  med  lange  uforståelige  privatlivspolitikker,  hvor  brugerne  frasiger
sig retten til kontrol over deres data uden helt at forstå, hvad det er, de
accepterer. Sådan en adfærd er absolut 'no go' for den dataetiske virk-
somhed.

Ligesom med miljøet vil forbrugerne indse, at de må gøre noget for
at  få  kontrol  over  deres  digitale  identitet,  og  derfor  vil  efterspørgslen
stige  på  privacy-fremmende  produkter  og  services.  I  begyndelsen  er
det  eliten  –  det  vil  sige  de  højtuddannede,  højtlønnede,  kendte  og
magtfulde – der tager privacy og datakontrol til sig og betaler for det.
Men ligesom med miljøvenlige produkter vil stadig flere forbrugere få
og gøre brug af adgangen til dette nye marked.



 



Visionære virksomheder sikrer og beskytter deres kunders
data, fordi privacy skaber den nødvendige tillid.
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Churchdesk.  Da  det  danske  firma,  Churchdesk,  ville
eksportere  deres  platform  for  kirker  til  Tyskland,  blev  ledelsen
spurgt, hvor de lagrede deres data. Som så mange andre havde
de valgt Amazon Web Services, der er både god og billig. Men
det  kunne  tyskerne  ikke  acceptere.  Heller  ikke  argumentet  om,
at det var Amazon Irland hjalp. Data skulle lagres i Europa og
af  en  virksomhed  med  europæisk  hovedsæde,  før  tyskerne  ville
købe  platformen,  som  indeholder  personfølsomme  data.  Så
Churchdesk  måtte  flytte  deres  data  fra  Amazon  Irland  til  en
noget  dyrere  tysk  cloud-service,  T-Systems.  Samtidig  måtte  de
certificere  deres  arbejdsgange  omkring  data,  og  de  endte  med
en stor regning for at leve op til de tyske krav om datasikkerhed.
Det  viste  sig  dog  at  være  alle  pengene  værd,  for  datasikkerhed
blev et konkurrenceparameter for Churchdesk i  både Tyskland
og senere i England.

LEGO. Over 50 mio. børn boltrer sig i Legos online universer.
Når de logger sig på, bruger de LEGO ID – ikke sociale mediers
connect-knapper.  Det  overvejede  LEGO i  begyndelsen,  da  det
ville  være  lettere  for  mange  børn,  når  de  alligevel  er  der.  Men
LEGO  opgav  det,  da  selskabet  ikke  kunne  få  sikkerhed  fra  de
eksterne sociale medie platforme omkring hvilke data, de i givet
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fald  ville  høste  fra  lego.com.  LEGO  mener,  at  de  som
virksomhed  har  ansvar  for,  hvordan  underleverandører  og
partnere bruger data om LEGOs kunder, ligesom virksomheden
har  ansvar  for  andre  leverandørers  miljø-  og  samfundsmæssige
opførsel.  Derfor  er  der  ingen  tredjepart-cookies  på  LEGOs
websites  målrettet  børn  under  13  år.  LEGO  vil  have  styr  på
egne  data,  hvorfor  koncernen  heller  ikke  benytter  sig  af  gratis
webanalyse  værktøjer.  Ligeledes  ligger  alle  LEGOs  data  i
Danmark (med undtagelse af russernes, som på grund af lovkrav
ligger  i  Rusland).  LEGO  har  valgt  at  følge  de  amerikanske
COPPA-regler,60  som beskytter  børn  under  13  år  (en  lignende
aldergrænse  vil  blive  indført  fra  2018  i  EU  med  den  nye
dataforordning),  hvorfor  de  heller  ikke  bruger  børns
lokationsdata.  Endelig  opfordrer  LEGO  børn  til  at  bruge
pseudonymer som en ekstra beskyttelse af deres identiteter.

TomTom.  Lokationsdata  eller  GPS-data  er  meget  afslørende
persondata,  hvis  de kommer i  de forkerte hænder.  Det  ved det
hollandske  selskab  TomTom,  der  sælger  GPS-hardware  og
software  til  selftracking  (fitness-ure)  og  til  biler,  hvorfor  de
bygger  privacy  ind  i  alle  deres  produkter  for  at  adskille  sig  fra
konkurrenterne,  som  oftest  ikke  kan  garantere,  at  ens  færden
holdes  privat.  “Senest  24  timer  efter,  at  du  slukker  enheden  eller  lukker
appen, destruerer TomTom automatisk og uigenkaldeligt alle data, som ville
gøre det muligt at identificere dig eller din enhed ud fra de positionsdata, vi
har  modtaget.  Det  gælder  for  Traffic,  Fotofælder,  Farezoner  og  Vejr,  at  vi
sletter oplysningerne senest 20 minutter efter, at du er stoppet med at bruge
tjenesten  ved  at  lukke  enheden  eller  appen  ned.  Vi  ved  ikke,  hvor  du  har
været, og kan ikke fortælle det til andre, heller ikke selvom vi blev tvunget til

60. Children's Online Privacy Protection Rule,
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking
-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule
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det  på  den  ene  eller  den  anden  måde”,  står  der  i  virksomhedens
privatlivspolitik.61

Churchdesk, LEGO og TomTom er eksempler på virksomheder, der
har taget et ekstra skridt for at sikre og beskytte deres kunders data og
privacy for at skabe den nødvendige tillid. Fremfor at betragte privacy
som en forhindring bruger Churchdesk, LEGO og TomTom det som
et konkurrenceparameter.

"Vi kan se, at databeskyttelse bliver mere og mere efterspurgt, så det ér et kon-
kurrenceparameter,” siger Dieter Carstensen, chef for digital børnesikker-
hed i LEGO. “Vores øverste ledelse har besluttet og bakker fuldt op omkring vores
restriktive regler om brug af persondata – også selv om det på kort sigt måske har en
økonomisk betydning for LEGO.”

Andre legetøjsvirksomheder har misbrugt data om børn. I septem-
ber 2016 accepterede Viacom, Mattel, Hasbro og JumpStart at betale
bøder  på  835.000  USD  for  at  have  overtrådt  COPPA-lovgivningen,
fordi de havde tracket børn og opsamlet personlig data om børn under
13 år.62

Tyskland  er  Danmarks  største  eksportmarked.  Flere  og  flere  produk-
ter  og  tjenester  er  bygget  på  data.  Kravene  til  høj  datasikkerhed  fra
tyskerne  vil  følge  med.  Som  fx  Audis  CEO,  Rupert  Stadler,  siger63:
"En bil er som en stue. Den er privat. Den eneste person, som har brug for adgang
til bilens data er ejeren. Audi tager dette meget alvorligt.”

61. http://tomtom.com/da_dk/privacy/drive/
62. Popular websites fined $835,000 for tracking kids online, CNET, 2016.
63. "Audi CEO's privacy appeal takes aim at Google's car push", Reuters, 2015,
http://www.reuters.com/article/audi-google-idUSL5N0YV3B520150609

http://tomtom.com/da_dk/privacy/drive/
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PRIVACY SOM TILLIDSMEKANISME
"Tillid  er  smukt",  skriver  de  amerikanske  forskere  Neil  Richards  og
Woodrow Hartzogi i deres artikel Taking Trust Seriously in Privacy Law.64

Tillid er fundamentet for vores relationer i et digitalt samfund, hvor vi
ser  privacy  som  den  balance,  der  etableres  mellem  virksomheder  og
personer.  Problemet  er  bare,  siger  de,  at  vi  i  lovgivning  og  virksom-
hedspraksis ikke forstår privacy som et tillidsspørgsmål, men kun som
et spørgsmål om beskyttelse og overholdelse af regler. Vi bør hellere se
privacy-praksisser  som  tillidsmekanismer,  skriver  de:  “Den  pessimistiske
tilgang til databeskyttelseslovgivningen – hvor privatliv ses som en forhindring – skal
fornyes og vendes om til noget positivt og optimistisk, hvis vi skal bygge en bæredyg-
tig digital fremtid til gavn for alle; brugere, regeringer og virksomheder”.

Manglende sikkerhed omkring data, uetisk håndtering af data eller
i det hele taget en mangelfuld databeskyttelseslovgivning er ikke kun et
moralsk  problem.  Det  gør  virksomhedens  kunder  usikre  og  udsatte,
hvilket i sidste ende har indflydelse på deres tillid til virksomheden.

Vi  befinder  os  midt  i  en  massiv  digital  tillidskrise.  Digital  tillid  er
den primære forudsætning for, at en relation kan blive etableret. Mel-
lem to mennesker, der kommunikerer med hinanden, mellem en udgi-
ver af information og en læser, mellem en virksomhed og en forbruger.
Forskellen mellem vores interaktioner med hinanden og med samfun-
dets institutioner og virksomheder før internettets tid er, at de relatio-
ner, som vi indgår i dag, er medieret over større fysiske afstande. Inter-
nettet har gjort vores verden mindre, vi kan interagere med flere for-
skellige  virksomheder,  institutioner  og  mennesker  på  tværs  af  større
afstande  på  samme  tid.  Det  er  det  fænomen,  som  geografen  David
Harvey i 1989 kaldte Time-Space Compression, det vil sige resultatet
af en teknologisk udvikling, der reducerer rumlige og tidslige afstande
og så  at  sige  komprimerer  det  rum,  vi  bevæger  os  rundt  i.  Og det  er

64. Stanford Technology Law Review, 2015
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2655719
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også  det  fænomen,  som  har  gjort  tillid  til  en  kerneforudsætning  for
interaktioner på internettet.

Kendetegnende  ved  enhver  type  interaktion  på  internettet  er,  at
der  altid  er  en  fysisk  afstand  mellem  de  to,  som  indgår  i  relationen.
Der  er  en  fysisk  afstand  mellem  brugerne  og  de  virksomheder,  de
interagerer  med,  og  der  er  en  afstand  mellem  brugerne  selv,  når  de
relaterer  til  hinanden.  Det  er  derfor  sværere  at  bekræfte  hinandens
intentioner eller i det hele taget autenticitet på internettet. Undersøgel-
ser viser, at handel på internettet er et af de områder, hvor forbruger-
nes tillid er lavest. Man har ikke den samme mulighed for at bekræfte
en  service  eller  tjenestes  ægthed,  som hvis  man  trådte  ind  i  en  fysisk
butik. Tillid er på den måde forudsætningen for den relation, der ska-
bes mellem en forbruger og internetvirksomhed.

SNOWDEN BLEV VENDEPUNKT
Vendepunktet fra digital tillid til  mistillid kom i juni 2013. 'Snowden-
effekten'  kalder  man  den  effekt,  den  amerikanske  whistleblower
Edward  Snowdens  afsløringer  af  NSA's  overvågning  af  internetbru-
gere  har  haft  politisk,  kulturelt  og  økonomisk.  Omend  uenige  om de
konkrete  udslag af  denne effekt,  så  er  der  en ting,  politikere og indu-
strirepræsentanter har været enige om over hele verden. Afsløringerne
af PRISM-programmet, der påviste et samarbejde mellem den ameri-
kanske efterretningstjeneste og amerikanske sociale mediegiganter, har
skabt en tillidskrise.

Internetgiganterne  Facebook,  Apple  og  Google  så  det  med  det
samme og var også de første til at berolige deres brugere og forsøge at
genetablere  tilliden  ved  at  benægte  al  kendskab  til  PRISM-program-
met.  Googles  grundlægger  Larry  Page  reagerede  hurtigst  med  det
overraskede blogindlæg ’What  the  …?’  og  senere  med en mere officiel
erklæring, der understregede en meget personlig kunderelation: 'Google
cares deeply about the security of our users’ data. Tydeligt opmærksomme på,
at  den  tillidsbaserede  relation,  de  havde  til  deres  brugere,  var  blevet
forstyrret,  gik  Aol,  Apple,  Facebook,  Google,  Microsoft  og  Yahoo
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sammen med andre amerikanske virksomheder og organisationer om
at skrive et brev til præsident Barack Obama, hvor de bad om at få lov
til  at  publicere  de  specifikke  tal  på  anmodninger  om  persondata  på
deres  brugere  under  den  amerikanske  Patriot  Act  og  Foreign  Intelli-
gence Surveillance Act (Fisa).

Tillid for dem handlede først og fremmest om at skabe gennemsig-
tighed i  relationerne med deres kunder i  forhold til  statens adgang til
deres kundedata. Ikke deres egen adgang til selvsamme data.

DELEØKONOMI OG TILLID
Tillid er der penge i. I helt bogstavelig forstand. Det er forretningsmo-
dellen  for  internetvirksomheder  som  amerikanske  Airbnb  og  danske
GoMore, som begge er repræsentanter for deleøkonomien. Deres for-
retninger  er  baseret  på at  mediere  tillid  mellem private  individer  ved
at give dem værktøjer til at verificere eller til at skabe forventninger om
hinanden og de produkter, tjenester og services, de benytter.

Rachel  Botsmann,  kvinden  bag  begrebet  ‘collaborative  consump-
tion’,  taler  om  ‘omdømmekapital’.  Det  vil  sige  kapitalværdien  af  ens
omdømme i  en  ny  type  internetøkonomi,  som er  blevet  kaldt  samar-
bejds- og deleøkonomien og som disse virksomheder er eksempler på.
Hun bruger eksemplet med en udlejer på Airbnb, som anskaffede sig
en kat for at  undgå at få en dårlig anmeldelse fra en lejer,  der havde
oplevet en mus løbe over gulvet i den lejlighed, han lejede ud.

I  deleøkonomien  indgår  private  mennesker  i  handler,  deler  infor-
mationer  og  udgifter  og  arbejder  sammen ved hjælp  af  internettjene-
ster ofte uden at kende hinanden i forvejen. Her er det omdømme, de
bygger  op  om  dem  selv,  blandt  andet  via  anmeldelser,  samt  de  pro-
dukter  og  virksomheder,  de  vælger  at  understøtte,  afgørende  for  de
handler,  de  kan  indgå  i.  På  Gomore.dk,  som  medierer  samkørsel  og
privat biludlejning, skaber man sit omdømme og brugernes tillid til en
chauffør med anbefalinger fra andre brugere. På Airbnb udlejer man
sit private hjem til andre mennesker, man heller ikke kender i forvejen.
Tjenesterne ville ikke fungere uden tillid mellem brugerne. Tilliden er
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medieret  af  tjenesterne,  som  har  opbygget  systemer,  hvor  brugerne
verificerer  hinanden dels  via  andre  brugeres  anmeldelser,  dels  ved  at
tjenesten – her Airbnb – tjekker ID på brugerne. Som Airbnb's slogan
siger Trust is what makes it work.

TILLID OPNÅS FORSKELLIGT
For forbrugerne handler det om at sætte sin lid til, at de virksomheder
og tjenester, de gør brug af, lever op til nogle forventninger. Forvent-
ningerne  defineres  ud  fra  forskellige  parametre.  Det  kan  være  alt  fra
designet  af  et  website,  der  skaber  nogle  bestemte  associationer,  kon-
krete egne oplevelser eller ting, man har hørt fra andre. Tillid kan også
opnås  gennem  mærkningsordninger,  jf.  Movvo-eksemplet  kapitel  2,
hvor uafhængige tredjeparter sikrer, at det, du gør, er troværdigt.

Nogle  virksomheder  har  opbygget  en  forbrugertillid  gennem
mange  år  i  den  fysiske  verden,  som  de  kan  tage  med  sig  over  i  den
digitale.

COOP.  En  af  Danmarks  største  dagligvarekoncerner,  COOP,
har  over  1.5  millioner  loyalitetskunder.  Koncernen  bruger
persondata – efter klart samtykke – til at personalisere tilbud, til
at  analysere  kundernes  adfærd og dermed optimere butikkerne
samt  til  at  give  medlemmerne  tilbud  fra  Coops
samarbejdspartnere.  Men COOP, der  er  ejet  af  medlemmerne
af  andelsvirksomheden,  sætter  selv  en  dataetisk  grænse.  Fx  har
virksomheden foreløbig fravalgt at bruge kundernes lokation til
at  give  os  tilbud  via  deres  smartphones  afhængig  af,  hvor  de
befinder  sig.  Og  COOP  arbejder  ikke  med  prisdifferentiering,
det  vil  sige  der  er  ikke  forskellige  priser  baseret  på  viden  om
kundernes  behov  og  købadfærd.  Kunderne  kan  kun  få
forskellige  tilbud  afhængig  af,  hvad  de  har  købt  tidligere.
Generelt  nærer  folk  så  stor  tillid  til  COOP,  at  de  som
hovedregel først stopper som medlem, når de dør.
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MADE IN EUROPE
“Hvis virksomheder eller stater tror de bliver udsat for spionage, vil de have mindre
tillid til at lagre data i skyen, og det vil være cloud-tjenesterne, der vil få problemer
her. Hvorfor vil du betale andre for at passe på dine data, hvis du har mistanke om,
at andre har adgang til de data? Fordør eller bagdør, få vil tillade dette. Kunder vil
handle rationelt .... Hvis europæiske kunder ikke har tillid til den amerikanske stats
adgang til data, så vil de heller ikke stole på amerikanske cloud-tjenester. Det er mit
gæt. Og hvis jeg har ret, kan det få konsekvenser for flere milliarder euro for ameri-
kanske cloud-tjenester i Europa.”

- Neelie Kroos, Vicepræsident, Europa Kommissionen, juli 201365

Den  økonomiske  effekt  af  Snowden-afsløringerne  var  ikke  til  at  tage
fejl af i Europa. Den udmøntede sig først og fremmest i en mistillid til
amerikanske  virksomheder.  Non-profit  tænketanken  Information
Technology  and  Innovation  Foundation,  ITIF,  konkluderer,  at  den
robuste  konkurrenceevne,  som  US  tech  industrien  udviste  før  Snow-
den,  er  blevet  offer  for  den amerikanske  stats  overvågning,  og  at  pri-
sen langt vil overstige 35 milliarder dollars i tabte indtægter.

Surfnet,  som  er  Hollands  netværksorganisation  for  højere  uddan-
nelse  og  forskning,  oprettede  i  2014  en  afdeling  til  at  udvikle  egne
cloud-tjenester  såsom  'Surfdrive'.  Erik  Huizer,  Chief  CTO  ved  Surf-
net,  fortæller,  at  dette  skete,  fordi  universiteterne  havde  opdaget,  at
deres data var på servere, de ikke turde stole på. De talte først om at
bruge servere fra tyske eller hollandske virksomheder, men så kom det
på tale,  at  disse  jo  kunne blive  solgt  til  Amazon eller  Google.  Ved at
udvikle deres egen cloud tjeneste kunne de være sikre på, at data ville
være under deres kontrol og under hollandsk lovgivning. Huizer siger:

"Cloud-servere  er  et  af  de  første  områder,  hvor  man kan udnytte  streng  privat-
livslovgivning som en konkurrencefordel. Gem dine data i mit land, og vi garanterer
dig, at det vil blive beskyttet af vores love ".

65. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-654_en.htm
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Mange  europæiske  virksomheder  vil  i  dag  ikke  have  deres  data  lig-
gende  hos  amerikanske  virksomheder  grundet  bekymring  om  NSAs
overvågning  og  industrispionage.  Churchweb  er  et  godt  eksempel,
men også offentlige instanser er blevet opmærksomme på det.  En del
danske kommuner har fravalgt Google Analytics til fordel for en lokal
leverandør.

Sorø  Kommune.  Som  en  af  de  første  i  Danmark  blev  Sorø
Kommune  opmærksom  på,  at  det  ikke  er  en  god  ide  at  sende
danske  borgeres  data  videre  til  virksomheder  som  Google,
Facebook og AddThis. "Google Analytics ville opbevare vores data i et
fremmed land,  og  vi  ved  ikke,  hvad de  gør  med de  data.  I  stedet  har  vi  en
dansk statistikleverandør, hvor vi har en underskrevet aftale om, hvordan de
behandler  data  for  os.  Vi  har  heller  ikke  funktionen  AddThis,  for  den
funktion  gør,  at  oplysninger  om brugerne  bliver  sendt  videre  til  tredjeparter.
Og det kan vi ikke stå model til som offentlig myndighed. Borgerne skal have
tillid  til  vores  håndtering  af  data,"  lød  det  fra  kommunens  leder  af
digitaliseringen, Merete Ravn, i Politiken i sommeren 2015.

F-Secure.  “Vi  deler  aldrig  dine  data  med  andre  stater  eller
virksomheder.”  Sådan  lød  kundeløftet  hos  den  finske  cloud-
virksomhed F-Secure, da den lancerede sine tjenester i 2013 og
fik  en  million  kunder  de  første  ni  måneder.  F-Secure  fortæller
sine kunder, at alle deres data ligger fysisk i  Finland med en af
verdens strengeste databeskyttelseslovgivninger.

Ikke-amerikanske cloud-virksomheder begynder således at få fodfæste i
forhold til  den ellers altdominerende Silicon Valley. Fodfæstet opbyg-
ges ved at sælge et helt specifikt tillidsforhold mellem dem selv og deres
kunder – på en 'her er I fri fra overvågning fra NSA'-måde. Opfattel-
sen er,  at  en virksomhed, der ligger uden for amerikansk jurisdiktion,
ikke har den samme risiko for, at NSA lytter med.

Qwant.  Den  franske  søgemaskine  kiler  sig  ind  i  mistilliden  til
amerikanske  tjenester.  Den  solgte  i  2014  20  procent  af  sine
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aktier  til  det  tyske  forlag  Axel  Springer  for  at  købe  europæiske
servere.  I  begyndelsen  af  2015  lancerede  Qwant  den
børnevenlige  søgemaskine  –  Qwant  Junior.  Selv  om
søgegiganten  Google  har  annonceret  lignende  planer,  har  det
franske Undervisningsministerium sagt,  at  det  vil  bruge Qwant
Junior i nogle franske skoler.

T-Systems. I november 2015 annoncerede Microsoft som den
første  store  amerikanske  cloud-service  en  datasikker  NSA-fri
løsning  til  sine  europæiske  kunder.66  Modsat  Amazon  Web
Services og Oracle sikrer Microsoft sig med Deutsche Telekoms
datterselskab  T-Systems  et  samarbejde,  som betyder  at  kunder
kan bruge Microsofts pålidelige og sikre lagringstjenester i skyen
i Tyskland under varetægt af et selskab med tysk hovedsæde og
underlagt  tysk  databeskyttelseslovgivning.  Data  forlader  ikke
tysk jord, lyder det, og Microsofts egne ansatte har ikke engang
adgang til dem.67

HOVEDSÆDE I EUROPA
Selvom  de  har  både  investorer  og  kontorer  i  USA  og  Canada,  har
virksomhederne bag Blackphone og Geneva Technologies, nogle af de
første privacy-baserede smartphones, valgt at placere deres hovedkon-
tor i Europa – i Schweiz, et land, der stadfæster retten til privat kom-
munikation og email  i  sin forfatning -  og er  således  ikke længere blot
bankhemmelighedernes land men også et arnested for privatlivets fred.
Placeringen af ens virksomhed er således blevet en af de måder, man
kan etablere  tillid  hos  almindelige  forbrugere  og  i  stigende  grad også
hos regeringer og virksomhedskunder.

66. https://news.microsoft.com/europe/2015/11/11/45283/
67. http://www.business.dk/digital/europas-fort-knox-for-data-bliver-et-vendepunkt
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Xapo. Den Palo  Alto-baserede virksomhed Xapo flyttede  i
januar  2015  sine  servere  til  Schweiz,  fordi  firmaets  kunder
efterspurgte  privacy.  Men  Xapo,  der  leverer  sikkerhed  og
bitcoin-services,  kunne  mærke  på  sine  kunder,  at  det  ikke  var
godt nok, at virksomheden havde bevaret sit hovedsæde i USA.
Så i  slutningen af  året  flyttede selskabet  også  sit  hovedsæde fra
Californien til Schweiz.68

Zettabox.  Da  den  lille  amerikanske  cloud-tjeneste  Zettabox  i
2015 placerede ikke kun sine servere men også sit hovedkontor i
Europa,  skete  det  med  direkte  henvisning  til  den  kommende
reform  af  EU's  databeskyttelseslovgivning.  Herved  brugte
tjenesten  de  europæiske  standarder  til  at  markedsdifferentiere
sig fra øvrige USA baserede cloud-tjenester.

MARKEDSFØRER SIG PÅ PRIVACY
En række virksomheder markedsfører sig på privacy og i nogle tilfælde
også op imod dem, der ikke er kendt for sin privacy for at differentiere
sig fra de multinationale datagiganter. Et af de bedste eksempler på en
virksomhed, der især inden for de sidste par år har skabt sig et privacy-
brand er Apple, men en række andre virksomheder gør det samme.

Microsoft.  I  2012  førte  Microsoft  en  heftig  kampagne  imod
Google.  Da  det  kom  frem,  at  Google’s  Gmail  trackede  al
indholdet i emails for at sende personaliserede reklamer, lovede
Microsofts  Hotmail  ikke  at  gøre  det  samme  og  åbnede  sitet
Scroogled.com,  der  gjorde  grin  med  Googles  metoder  til  at
indsamle persondata.  ‘Keep Calm While  We Steal  Your Data’
stod  der  fx  på  en  kop  med  Google-logo  på  Microsoft-sitet
scroogled.com.  Sitet  blev  lukket  ned  i  2013.  I  stedet  har
virksomheden  sitet  whymicrosoft.com,  hvor  man  –  mere

68. http://fortune.com/2015/05/15/bitcoin-switzerland-privacy/
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afdæmpet  –  tilbyder  at  sammenligne  Microsoft  services  med
services  fra  Google,  Amazon,  Cisco  og  Salesforce.  Siden  har
Microsoft  trukket  endnu  mere  i  land  i  forhold  til  sine
privatlivsløfter og kamp mod Google.

Cozy.  Den  franske  personlige  cloud-service  Cozy,  der  også
sælger  digitale  tjenester,  var  i  begyndelsen  udfarende  i  deres
markedsføring  som  anti-Google  med  et  slogan,  der  lød:  'We
can’t  do  evil',  der  hentydede  til  Google’s  'Do  No  Evil'.
Efterfølgende  blev  det  ændret  til:  “Ungoogle  Your  Digital  Life69.
Kræv  dit  privatliv  tilbage  fra  Google  og  bliv  uafhængig  af  Google,"  lyder
det.

Kidmemo.com.  Den  finske  tjeneste  KidMemo,  som  giver
forældre  mulighed  for  at  dele  fotos  af  deres  børn  privat  –  og
printe  billedbøger  mod  betaling  -  gør  det  ganske  klart,  at
privacy er alfa og omega for dem, og at de blev nødt til at stifte
KidMemo, da de ikke kunne finde en tjeneste, hvor man ejede
sine egne fotos og samtidig var sikker – underforstået Facebook
er  det  ikke.  Vores  service  garanterer  jeres  online  privacy,  står  der  på
hjemmesiden,  som understreger,  at  billederne  på  hjemmesiden
kun kan ses af en selv eller de mennesker, man har inviteret til at
se dem – ingen andre.

Startmail.com.  Den  hollandske  søgemaskine  startpage.com
er gratis, fordi de tager penge for deres email-service, Startmail,
som  sælger  sig  selv  sådan:  “Kræv  dit  privatliv  tilbage  i  din  email.
‘Gratis’  email  services  er  ikke  gratis.  Du  betaler  for  dem  med  dine  mest
intime detaljer  som bliver  delt  mellem virksomheder.  Startmail  er  KUN for
dine øjne. Vi gør det let for dig at beskytte dig selv mod uønsket indblanding
og masseovervågning. Det taler for sig selv.” Startmail har også valgt at

69. http://cozy.io/en/ungoogle-your-life/
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lade  sig  certificere  af  den  tyske  privacy-mærkningsordning
EuroPriSe.

Soverin.net.  En  hollandsk  konkurrent  til  Startmail  er  endnu
mere  direkte  i  sin  markedsføring  op  imod  den  gængse
forretningsmodel.  “Forestil  dig,  at  postbudet  åbnede  din  post,
teleselskabet  lyttede  med  på  dine  opkald,  og  banken  analyserede  dine
transaktioner.  Det  sker  hver  dag  med  din  ‘gratis’  email.  Dine  personlige
beskeder  er  overvåget,  og  dine  data  solgt  til  annoncører.  Skift  fra  ‘free’  til
‘freedom,’" lyder salgsbudskabet på deres hjemmeside.



At love privacy til sine brugere med viden om, at man ikke
kan holde disse løfter, er ofte værre end slet ikke at love

privacy.
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Apples  øverste  chef  Tim Cook holdt  sig  ikke tilbage.  Som hovedtaler
til en middag i Washington DC i midten af 2015 gav han sine største
konkurrenter  en  ordentlig  opsang.  "Vores  privatliv  bliver  angrebet  fra  alle
sider,"  sagde  han.  "Silicon  Valleys  største  virksomheder  har  bygget  deres  succes
ved at lokke persondata ud af deres kunder. De opsluger alt, hvad de kan om os og
kapitaliserer på den viden. Det synes vi er forkert. Det er ikke sådan en virksomhed
Apple ønsker at være."70

Cooks  ord  var  tydeligvis  henvendt  til  Google,  Facebook  og  andre
datadrevne forretningsmodeller, som leverer ‘gratis’ services, men hvor
kunderne betaler en ukendt pris med deres data.

Apple har en mindre forretning på reklamer, og det er ingen hem-
melighed,  at  også  Apple’s  produkter  indsamler  data,  såvel  både
adfærdsdata  som  sundhedsdata.  Der  er  derfor  ingen  garanti  for,  at
Tim Cooks ord en dag ikke vil blive bedømt som hule. Men Apple har
en hel del at holde løfterne i. Virksomhedens forretningsmodel bygger
på at sælge fysiske produkter, hardware og ikke at kapitalisere på per-
sondata.  Apple  er  samtidig  kendt  for  et  notorisk  fokus  på  privacy
internt i selve virksomhedens organisation, hvor et hold af privacy-eks-
perter  er  involveret  i  alle  processer  og  har  direkte  adgang  til  Tim
Cook71.  I  2016 markerede virksomheden sig  på at  modsætte  sig  FBIs

70. http://www.theverge.com/2015/6/2/8714345/tim-cook-epic-award-privacy-security
71. http://www.reuters.com/article/us-apple-encryption-privacy-insight-idUSKCN0WN0BO

http://www.theverge.com/2015/6/2/8714345/tim-cook-epic-award-privacy-security
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anmodning om at bryde deres eget produkts sikkerhed og derved give
adgang  til  data  på  en  terrorists  iPhone.  Og  Apple  er  begyndt  at
arbejde  med,  hvad  de  kalder  'differential  privacy'72,  hvor  der  ikke  er
tale om personidentificerbare data73. Derfor kan man ikke kalde Apple
for en privacy charlatan.

En privacy charlatan74 er en virksomhed, der lover en bestemt grad
af  privatliv  og  databeskyttelse  til  sine  kunder,  som  ikke  er  mulig  på
grund af  deres  teknologi,  forretningsmodel  eller  politik.  Det  kan også
være virksomheder, som på grund af nye krav fra myndigheder, sam-
fundsmæssige  udfordringer,  tekniske  problemer  og  beslutninger
omkring deres forretning gør, at de ikke længere kan holde deres pri-
vacy-løfter, men alligevel ikke handler på disse udfordringer i tide. Alle
gode  løfter  om privacy  for  ens  brugere  kan møde forhindringer.  Her
handler  det  om,  hvordan  man  som  virksomhed  griber  disse  an  med
rettidig omhu. Mailtjenesterne Lavabit og Silent Circle valgte at lukke
deres  tjenester  efter  Snowden-afsløringerne i  2013,  da de ikke mente,
at de ville kunne holde løfterne til deres brugere om privacy og anony-
mitet længere.

De fleste  tech virksomheder  lover  en eller  anden form for  privacy
til deres brugere. Det er en del af den strategi, der har været nødven-
dig for at opbygge eller genopbygge kundernes digitale tillid. Og i takt
med at privacy og dataetik bliver et salgsargument, vil vi se et stigende
antal  virksomheder,  der  bruger  det  i  deres  markedsføring  uden  nød-
vendigvis  at  have så meget at  have det i.  At love privacy til  sine bru-
gere med viden om, at  man ikke kan holde disse  løfter,  er  værre end
ikke at love privacy. Det handler om tillidsbrud og har derfor ikke kun
fatale  konsekvenser  for  kundernes  privatliv,  men  for  en  virksomheds
brand.

72. https://www.technologyreview.com/s/602046/apples-new-privacy-technology-may-pres-
sure-competitors-to-better-protect-our-data/
73. http://www.siliconvalley.com/troy-wolverton/ci_30036177/wolverton-apples-new-privacy-
effort-worth-watching
74. http://www.zdnet.com/article/charlatans-the-new-wave-of-privacy-profiteers/
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Anonabox.  I  2014  fik  særligt  et  privacy-projekt
ekstraordinær  opmærksomhed  på  crowdfunding-platformen
Kickstarter.  Det væltede ind med penge til  et  nyt superværktøj,
Anonabox, en Tor baseret router, som ville sikre brugerne fuld
anonymitet  i  alt,  hvad  de  gør  online.  Efter  at  have  indsamlet
over 600.000 dollars  på to dage blev projektet  stoppet  brat,  og
pengene  blev  fastfrosset.  Ekspert-internetbrugere  havde
gennemgået løsningen og pegede på en række sikkerhedshuller.
Samtidig  havde  de  fundet  en  påfaldende  lighed  mellem
billederne af selve routeren fra Kickstarter og billeder på nettet
af kinesiske routere, som allerede var frit tilgængelige i handlen.

Ashley  Madison.  Ashley  Madison,  et  site  der  formidler
utroskab, lovede betalende kunder sletning af data, når de ikke
længere ønskede at være kunder. Men Ashley Madison slettede
ikke  al  deres  data.  I  2015  røg  utroskabs-sitet  ud  i  store
problemer,  da  hackere  stjal  deres  database  med  37  millioner
kunder  og  truede  dem  med  at  offentliggøre  de  følsomme
oplysninger  –  herunder  seksuelle  fantasier  og  kendte  navne.
Kravet  fra  hackerne  var,  at  det  canadiske  firma  bag  Ashley
Madison lukkede sitet permanent. Ashley Madison valgte ikke at
lytte  til  hackerne,  som  lagde  oplysningerne  ud  på  nettet  med
katastrofale  følger,  da  en  begik  selvmord,  og  flere  forhold  gik  i
stykker. Firmaet, der opererer i 46 lande, har været i knæ siden
og  er  i  gang  med  at  genopbygge  sig  selv  som  en  ny  bredere
dating-service.75.  En  af  de  store  problemer  i  denne  sag  var,  at
Ashley Madison havde anskaffet sig en række certificeringer, der
gav  brugerne  det  indtryk  at  sitet  levede  op  til  høje  privatlivs-
standarder,  viser  en  undersøgelse  foretaget  af  canadiske  og
australske  databeskyttelsesmyndigheder.  Netop  de

75. Ashley Madison Faces F.T.C. Inquiry Amid Rebranding, The New York Times, 5. juli 2016
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certificeringer har efter alt at dømme været med til at få flere til
at signe op til sitet.76

Tinder. Den populære dating-app har en lang privatlivspolitik,
hvor  de  lover  brugere  privacy,  men  det  er  mere  ord  end
handling. I april 2016 gik Swipebuster.com i kødet på Tinder og
lovede dets brugere, at de for en betaling af 30 kroner kan finde
ud  af,  om  deres  chef,  kæreste  eller  andre  bruger  Tinder.  Ikke
ved  at  hacke  Tinder,  ikke  ved  at  skrabe  data  fra  Tinder,  men
ved at  søge  i  de  databaser,  som Tinders  officielle  API  stiller  til
rådighed  for  tredjeparts-udviklere.  Selv  om  Swipebuster
umiddelbart  virker  som  en  'tjeneste'  til  at  afsløre  utroskab,  så
siger udviklere bag sitet, at det er for at gøre opmærksom på, at
folk ikke blot har en tendens til at overdele; virksomheder har en
tendens  til  ikke  at  gøre  tilstrækkeligt  opmærksom  på,  at  deres
data faktisk er direkte tilgængelige.

TILLEMPET PRIVACY
Facebook.  Det  var  Facebook,  der  introducerede  begrebet
'privatlivsindstillinger', og mange brugere tror dermed, at de kan
være private på Facebook. Men når Facebook taler om privacy,
handler  det  først  og  fremmest  om  brugernes  mulighed  for  at
afgrænse  indhold  i  forhold  til  ens  venner,  familie  og  kollegaer.
Det  betyder  ikke,  at  man  også  lukker  af  for  Facebook  og
selskabets  betalende  partnere,  som  kan  købe  sig  adgang  til
brugerne. Enhver der har prøvet at stalke en ikke-Facebook-ven
med fx graph.tips ved,  at  personers likes,  kommentarer og tags
er  offentlige  som  standardindstilling  –  ligesom  ens  vennekreds
og  profilfoto,  hvorfor  det  selv  med  strenge
'privatslivsindstillinger'  slået  til,  er  noget  af  en  tillempelse  at

76. Joint investigation of Ashley Madison by the Privacy Commissioner of Canada and the
Australian Privacy Commissioner and Acting Australian Information Commissioner, 2016.
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kalde det  privacy.  Desuden er indstillingerne i  sig  selv  svære at
forstå og ændrer sig ofte, så mange ikke kan følge med eller giver
op. Facebook har også givet sig ud som privatlivsforkæmper ved
at  tilbyde  adgang  via  TOR-netværket.  Det  kan  ændre  ens
lokation som at  bruge VPN, men såsnart  man poster  noget  på
Facebook,  så  er  man  identificeret  af  Facebook3.  Facebooks
egenfortolkning af privacy gør, at virksomheden også tillader sig
at  kalde  sin  platform  for  privatlivsfremmende,  'for  folk  kan  jo
selv bestemme, hvor meget de deler.'77

Facebook er godt klar over, at vi befinder os i en digital mistillidskrise.
Derfor  hyrede  det  sociale  medie  i  2015  det  britiske  konsulentfirmal
Ctrl-Shift for at undersøge, hvad der kan fremme en bæredygtig tillids-
skabende  dataøkonomi.  I  juni  2016  offentliggjorde  de  en  rapport,78

der blandt andet konkluderer, at regulering og samtykke ikke fungerer
optimalt, at brugerne skal være bedre oplyste, at der ikke er en rimelig
værdideling mellem udbydere og brugere i  online-tjenester,  og at  der
mangler ledere, som tager ansvar for at sikre den digitale tillid.

Facebook er en af de virksomheder, som har haft størst økonomisk
succes  med  at  kapitalisere  på  persondata  og  har  dermed  utvivlsomt
været med til at øge den digitale mistillid blandt brugerne. For at imø-
degå  denne  stigende  mistillid  og  manglende  følelse  på  kontrol,  vil  vi
måske  se  Facebook  markedsføre  sig  som  en  Personal  Data  Store  (jf.
kapitel  13)  og  begynde  at  dele  indtægterne  fra  persondata  med  bru-
gerne selv. En anden mulighed er, at de begynder at tilbyde brugerne,
at  de  kan  betale  for  tjenesten  for  at  slippe  for  fx  markedsføring  eller
tracking  af  deres  data.  Modeller  som disse  ville  kræve en gennemgri-
bende ændring af virksomhedens organisation, brugerkultur og tekno-
logi. Det er derfor tvivlsomt, om Facebook ville kunne gennemføre en
så gennemgribende forandring.

77. http://www.dailydot.com/layer8/erin-egan-facebok-chief-privacy-officer/
78. https://www.facebook.com/anewdataparadigm/
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Spotify.  I  august  2015  ændrede  den  svenske  musik-
streamingtjeneste  sin  privatlivspolitik.  Magasinet  Wired  stillede
skarpt på det og fortalte, at selv om man betalte for Spotify, så
ville tjenesten have adgang til alle ens fotos på telefonen, til ens
kontakter  og  lokation.79  Det  medførte  et  ramaskrig  på  Twitter,
for  hvad  skulle  en  musiktjeneste  dog  med  folks  fotos?
Opfinderen  af  Minecraft,  Markus  Persson  med  2,5  millioner
følgere,  skrev  på  Twitter:  Do  No  Evil  til  Spotify,  og
efterfølgende  kom  CEO  Daniel  Ek  på  banen  med  en  stor
undskyldning og løfte om, at afgivelse af disse data nu ville være
frivilligt.

Med 'flygtige apps' og software kan brugeren sende beskeder og bille-
der,  der  selvdestruerer  efter  modtagelse.  Slingshot,  Poke  og  Gryphn
husker  de  færreste,  men de  fleste  kender  Snapchat,  som var  en  af  de
første  til  at  adressere  brugernes  stigende  behov  for  at  få  kontrol  over
deres online kommunikation og de sammenhænge, den deles i. Snap-
chat har rigtig godt fat i de unge i Danmark og verden over.

Snapchat. Med Snapchat kan man sende filtrerede billeder og
videoer  til  andre,  som  ifølge  tjenesten  forsvinder  få  sekunder
efter,  de  har  modtaget  dem.  Tjenesten  bliver  ofte  brugt  til
fjollede, harmløse øjebliksbilleder, men den bliver også brugt til
at sende mere grænseoverskridende billeder, fordi det føles mere
privat,  når  billeder  forsvinder  efter  modtagelse.  Men Snapchat
er  ikke  privat.  Der  findes  tjenester,  der  gør  det  muligt  for
modtageren  at  gemme billederne,  når  de  modtager  dem.  Og  i
2014  blev  en  eller  flere  af  disse  tjenester  hacket,  og  200.000
snaps  blevet  lækket  på  nettet.  Den  amerikanske
handelskommission,  FTC,  har  kritiseret  Snapchat  for  at  snyde
brugerne, da Snapchat indsamler mange flere data, end de har
lovet,  og  det  har  givet  tjenesten  alvorlige  ridser  i  omdømmet.

79. 2015, http://www.wired.com/2015/08/cant-squat-spotifys-eerie-new-privacy-policy/
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Samtidig  har  FTC  har  stillet  krav  om,  at  de  opfører  sig
ordentligt.  Selv  om  Snapchat  konstant  er  i  myndighedernes
søgelys, har firmaet haft held til at få brugerne til at tro på deres
budskaber om, at beskeder slettes.

Snapchats  succes  med at  overbevise  brugerne  om,  at  beskeder  slettes
automatisk,  er  et  godt  bevis  på,  at  brugere  af  sociale  medietjenester
har et ønske om privatliv og kontrol med deres data. Men den addres-
serer kun behovet.

Med apps som Snapchat og Facebook kan man derfor ikke tale om
ægte privacy men om en følelse af 'social privacy' – det vil sige, at bru-
gerne har kontrol over deres identitet og privatliv i  sociale kontekster.
De er ikke beskyttet mod overvågning.

Der er services, som er svære at kategorisere som enten privacy charla-
tan eller nogen, der reelt beskytter sine brugeres privacy. En af dem er
chat appen WhatsApp.

WhatsApp.  Indtil  marts  2014  blev  chat  appen  WhatsApp
betragtet som en seriøs spiller blandt ægte privacy-tjenester. De
ukrainske stiftere, der er vokset op i angsten for overvågning af
KGB, solgte da deres tjeneste til Facebook, hvilket fik mange til
at forlade tjenesten til fordel for især Telegram. Selv om brugen
af  WhatsApp  er  vokset  enormt,  stiller  mange  stadig
spørgsmålstegn  ved,  om  man  vitterligt  også  kan  stole  på,  at
WhatsApp  ikke  kompromitterer  ens  privatliv.  Den  er  trods  alt
ejet af Facebook, som lever af persondata. I begyndelsen af 2016
blev WhatsApp til en gratis service, hvor den før havde kostet en
dollar  om  året.80  I  kølvandet  på  Apples  kamp  mod  det
amerikanske FBI, valgte WhatsApp i 2016 at indføre end-to-end
kryptering på deres tjeneste, så selv ikke WhatsApp og Facebook

80. http://www.recode.net/2016/1/18/11588896/facebook-owned-whatsapp-to-drop-subscrip-
tion-fees-for-its-popular
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har  adgang  til  brugernes  indhold.  Dette  blev  hyldet  af  mange,
men  samtidig  er  flere  bekymrede  over,  at  WhatsApp  stadig
beder om adgang til en række informationer på ens mobiltelefon
som fx  kontakter,  at  dens  privatlivspolitik  ikke  er  klar  ift.  hvad
data  bruges  til,  og  så  har  WhatsApp  også  adgang  til  alle  de
vigtige  metadata  (hvem  taler  med  hvem  hvornår).81  Ikke  nok
med det. I august 2016 annoncerede WhatsApp så, at den ville
dele  brugernes  private  data  såsom  deres  telefonnumre  med
Facebook,  så virksomheder kunne få  adgang til  at  markedsføre
tjenester  overfor  brugerne.  Et  tiltag  som  myndigheder  flere
steder i Europa har krævet stoppet.

JO MERE TRYG DES MERE DATA
Den italienske professor Alessandro Acquisti fra det amerikanske Car-
negie  Mellon  University  har  offentliggjort  flere  undersøgelser,  der
viser,  hvordan  man  kan  lokke  private  data  ud  af  folk.  Hans  vigtigste
konklusion er, at jo mere privat og jo mere kontrol, brugerne tror, de
har over deres egne data på et site, des mere tør de dele om sig selv –
herunder intime detaljer.82

Acquisti  har  via  sin  forskning dokumenteret,  at  virksomheder,  der
er  transparente  omkring  deres  brug  af  data,  skal  leve  op  til  det,  de
lover, da transparens i sig selv kan gøre brugerne mistænksomme.

Endelig har han også vist, at virksomheder, der generelt nyder stor
tillid blandt deres kunder,  kan gøre mere med persondata end andre,
der  ikke  nyder  samme  tillid.  Men  at  mange  forbrugere  også  tror,  at
bare en virksomhed har en privatlivspolitik, så kan man have tillid til,
at virksomheden behandler persondata ordentligt.

81. https://theintercept.com/2016/06/22/battle-of-the-secure-messaging-apps-how-signal-
beats-whatsapp/
82. Misplaced Confidences: Privacy and the Control Paradox, Laura Brandimarte, Alessandro
Acquisti, George Loewenstein, http://www.heinz.cmu.edu/~acquisti/papers/acquisti-SPPS.pdf



 



Et nyt marked for privatlivsfremmende produkter og tjene-
ster spirer i kølvandet på Edward Snowdens afsløringer.
Ligesom med green tech vil vi se en stigende efterspørgsel

efter privacy tech.



K A P I T E L  6

NYT MARKED FOR PRIVACY TECH

81

Samtidig  med  at  privacy  og  dataetik  er  kommet  på  agendaen  hos
mange  etablerede  virksomheder,  er  der  opstået  et  spirende  nyt  mar-
ked for  tjenester,  som har privacy og individuel  datakontrol  som ker-
neprodukt. Det kunne kaldes privacy tech og tager udgangspunkt i det,
som også kaldes PET, Privacy Enhancing Technologies.

Det  vælter  frem  med  privatlivsfremmende  produkter  og  tjenester.
Chat-  og  messenger-tjenester  som  Threema,  Signal,  Telegram  og
Wickr.  Sikre  telefontjenester  fra  RedPhone  og  BlackPhone.  Mail  fra
Startmail eller Protonmail. Fildelings- og cloud-tjenester som Hushfile,
SpiderOak  og  Cozy.  Søgemaskiner  uden  tracking  som  Startpage,
DuckDuckGo, Findx, Qwant og Hulbee. Cookieblokering fra Discon-
nect,  og  VPN-klienter  fra  HotspotShield  eller  F-Secure.  Bare  for  at
nævne nogle få.

De  mange  nye  privacy-produkter  giver  et  billede  af  en  af  de  ten-
denser,  der  former  det  dataetiske  paradigmeskifte.  Man kan  vælge  at
se dem som et direkte svar på en efterspørgsel blandt forbrugerne for
beskyttelse  af  deres  privatliv  i  lyset  af  større nyhedshistorier  om data-
læk  og  statslig  overvågning.  De  skiller  sig  især  ud  fra  de  traditionelle
anonymiseringstjenester  ved  at  kombinere  brugervenlighed  med  sik-
kerhed og privacy. Det vil sige, de har ofte et mål om at skabe 'privacy
for folket' og ikke kun de få teknisk kyndige. Det medfører selvfølgelig
ofte  vilde  diskussioner  inden for  specielt  det  tekniske  miljø  og  medie-
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verdenen, hvor sikkerheden og graden af de tekniske løsningers bruge-
ranonymitet og privacy bliver gennemtrævlet.

DuckDuckGo. Den amerikanske søgemaskine DuckDuckGos
slogan  er:  'Switch  to  the  Search  Engine  that  does  not  track  you'.
DuckDuckGo blev allerede etableret i 2006 som et alternativ til
Google.  Den  er  bygget  på  principper  omkring  privacy  og
anonymitet;  den  lagrer  ikke  brugeres  IP-adresser,  bruger  ikke
cookies  til  at  følge  brugernes  søgninger,  og  trafikken  mellem
DuckDuckGo og  de  links,  brugerne  klikker  på,  omdirigeres,  så
andre  websites  ikke  kan  spore  individuelle  søgninger.
Grundlæggeren Gabriel  Weinberg etablerede DuckDuckGo ud
fra  to  principper.  Det  ene  for  at  bryde med 'filterboblen',  hvor
søgeresultater  udvælges  baseret  på tidligere søgninger,  lokation,
købsmønstre  og  interesser.  Det  andet  princip  handlede  om
privacy.  Og  det  er  dette  princip,  DuckDuckGo  først  og
fremmest  er  blevet  kendt  på.  DuckDuckGo  ønskede  at  tilbyde
en  søgetjeneste,  hvor  brugernes  privatliv  ikke  blev
kompromitteret ved tracking af søgeresultater.83

PrivaCore.  En  browser  tilføjelse,  PrivaControl,  en  browser,
PrivaFox,  og  en  søgemaskine,  Findx.com.  Det  er  tre  privacy
tech  produkter  eller  PET-produkter,  som  den  danske
iværksættervirksomhed  PrivaCore  Aps  står  bag.  Brian
Rasmussen  og  Brian  Schildt  fra  Holbæk  gik  sammen  om  at
udvikle  dem af  to  årsager;  deres  børn  skal  have  alternativer  til
den massive overvågning, som de synes har taget overhånd, og
samtidig tror de på,  at  de kan tjene penge på det,  da der er  et
behov for den type tjenester. Produkterne er til at begynde med
gratis tilgængelige og er baseret på canadiske Privacy by Design
principper (se kap. 7), transparens i open source koden og andre

83. DuckDuckGo: the plucky upstart taking on Google with secure searches, Guardian, april
2014
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PET-produkter  som Open Street  Map.  Ligesom DuckDuckGo
satser de på at tjene penge på kontekstbaseret reklame (det som
Google  gjorde  i  begyndelsen,  før  de  fik  personaliserede
reklamer).  Og  de  tror  også  på,  at  der  er  et  marked  for  betalte
tracking-frie søgninger.

Silent Circle Virksomheden Silent Circle blev etableret i 2011
af internetpionererne Mike Janke og Phil Zimmermann. I 2013,
da  Snowden-afsløringerne  rullede  gennem  medierne,  bestod
Silent  Circle  af  en  Silent  Phone,  Silent  Text  og  Silent  Mail,
tjenester  der  var  baseret  på  end-to-end  kryptering,  det  vil  sige
kommunikation,  der  kun  kan  læses  mellem  afsender  og
modtager og fx ikke af udbyderen af kommunikationstjenesten –
i dette tilfælde Silent Circle selv. I 2013 kom Silent Circle, som
har base i USA, til den konklusion, at de ikke ville kunne holde
deres  brugeres  mailkommunikation  sikker  fra  NSA.  De  valgte
derfor  ligesom  den  krypterede  mailtjeneste  Lavabit,  at  lukke
deres mailtjeneste ned med det samme.

Blackphone.  I  2014  lancerede  Silent  Circle  verdens  første
privacy  smartphone,  Blackphone  i  samarbejde  med  spanske
Geeksphone.  Blackphone  er  designet  med  privacy  som
udgangspunkt. Selve virksomheden er baseret i Schweiz, landet
med  en  af  verdens  strengeste  databeskyttelseslovgivninger.
Blackphone  kører  på  det  Android-baserede  egetudviklede
operativsystem,  PrivatOS,  der  har  et  sæt  af  applikationer  til
privat  og  krypteret  kommunikation.  Deres  oprindelige
målgruppe var den almindelige forbruger.  I  dag er det først  og
fremmest virksomheder. Den første version af Blackphone solgte
langt under forventningerne84,  og det er uvist,  hvordan det går
med version 2, som er baseret på Android som styresystem.

84. https://www.theguardian.com/technology/2016/jul/08/we-know-people-care-about-
privacy-so-why-wont-they-pay-for-it
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Puri.sm.  "Vi  har  tabt  vores  frihed  og  privatliv.  Over  90%  af  alle
internetbrugere  mister  dagligt  data.  Hos  os  respekterer  hver  en  lille  chip  og
hver en linje kode din frihed og ret til privacy." Sådan lyder løfterne fra
den  San  Francisco-baserede  virksomhed,  der  udvikler  de
bærbare  computere,  Librem,  baseret  på  privatlivsfremmende
teknologier.  Fx  er  der  såkaldt  kill-switches,  så  man  hurtigt  kan
slukke  kamera  og  mikrofon.  Produkterne  kan  forudbestilles,  og
første  afsendelse  skete  april  2016.  Purism  har  blandt  andet
finansieret udviklingen af Librem ved hjælp af en crowdfunding-
kampagne.

Wire. Der findes stadig flere chat-og messenger-services, som er
bygget  på  ideen  om  privat  kommunikation,  hvor  der  kun  er
adgang for dem, som kommunikerer direkte med hinanden. Det
gælder fx Threema og Signal. Men en ny service, Wire, baseret i
Schweiz,  tager  et  ekstra  skridt  og  giver  også  mulighed  for  at
'skype'  privat.  Det  er  netop  en  af  Skype-grundlæggerne,  Janus
Friis, der bakker op om Wire, ligesom en række tidligere Skype-
ingeniører arbejder på servicen.

BRUGERVENLIGHED ER VIGTIG
Tjenester,  der  anonymiserer  og  sikrer  brugeres  kommunikation  mod
overvågning, har været en integreret del af internettets udviklingshisto-
rie.  Men  mens  de  PET-produkter  indtil  for  blot  et  par  år  siden  pri-
mært  var  noget  for  tech-  nørden  eller  aktivisten,  fokuserer  de  nyere
privacyprodukter  på  brugervenlighed.  Der  er  samtidig  en  spirende
efterspørgsel på nogle af disse produkter hos almindelige forbrugere og
virksomheder.

Stort set alle de nye privacy-produkter bygger på anerkendelsen af,
at selv om forbrugerne gerne vil have og har brug for privacy, så er de
for  bekvemmelige  til  at  gøre  noget  ekstra  for  det.  Mange  tror  på  (og
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Aquisti har også bevist det85), at hvis forbrugeren havde valget mellem
to tjenester, der er lige forbrugervenlige, men hvor den ene af dem til-
byder  større  privatlivsbeskyttelse  og  kontrol,  ville  forbrugeren  vælge
denne.  Convenience  –  bekvemmelighed  –  er  internetbrugerens  mantra,
og alle har ikke tekniske kompetencer. Skal man skabe privacy for fol-
ket,  må  privatlivsbeskyttelse  og  kontrol  derfor  være  nemt  og  bruger-
venligt.  De  nye  privacy-produkter  er  interessante,  da  de  kan  ses  som
eksperimenter, der baner vejen for fremtidens virksomhedsmodeller.

Signal  og  Open  Whisper  Systems.  I  november  2015
tweetede  Edward  Snowden,  at  han  bruger  Signal  hver  dag.
Signal  er  en  end-to-end  krypteret  chat-tjeneste  produceret  af
Open  Whisper  Systems.  Senere  har  han  på  forsiden  af  Open
Whisper  Systems,  sammen  med  en  række  andre
sikkerhedseksperter,  opfordret  til  at  bruge  alle  Open  Whisper
Systems  tjenester.  Open  Whisper  Systems  er  både  et  stort
fællesskab af frivillige open source-bidragsydere samt et lille non
profit team af dedikerede udviklere. Formålet er at udvikle sikre
tjenester, der er lette at bruge for alle.

Brugervenlighed – eller mangel på samme – var en af de store udfor-
dringer  for  Blackphones  første  version.  Den  floppede  i  salg  (solgte
6000  mod  forventede  250.000).  Floppet  skyldtes  ikke  kun  en  række
organisatoriske udfordringer og udskiftninger i  ledelsen af  virksomhe-
den. Men også fordi virksomheden havde udviklet sit eget styresystem,
PrivatOS,  med  manglende  brugervenlighed  og  et  stærkt  begrænset
udbud  af  apps.  Samtidig  er  Blackphone  og  andre  PET-produkter
udfordret  af,  at  de  brede  og  almindelige  produkter,  såsom  Apple  og

85. The Effect of Online Privacy Information on Purchasing Behavior: An Experimental Study,
Carnegie Mellon University, 2007,
http://www.econinfosec.org/archive/weis2007/papers/57.pdf
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Blackberry86  er  begyndt  at  markedsføre  sig  på  privacy,  og  at  det  for
mange er nok i sig selv.87

PRIVACY-PRODUKTER ER IKKE NOGET NYT
Produkter  designet  til  at  beskytte  vores  privatliv  er  ikke  et  nyt  fæno-
men.  Historisk  set  har  samfundsmæssige  udfordringer  for  privatlivet
altid fungeret som en inspirationskilde til opfindelser, der kan beskytte
forskellige sider af  vores privatliv.  Ideer om privatliv har dermed ofte
været en drivkraft for nye virksomheder, markeder og produkter.

I starten af forrige århundrede opfandt man i England bademaski-
nen. Bademaskinen var et produkt baseret på beskyttelsen af privatliv.
Det var ikke velanset at vise sig offentligt i  badedragt specielt ikke for
kvinder,  men  samtidig  var  det  en  udbredt  opfattelse,  at  havvand  var
sundt  og  ligefrem  en  kur  mod  nogle  sygdomme.  Bademaskinen  blev
designet  til  at  skærme  især  badende  kvinder  fra  strandens  udsyn.  En
stor vogn blev trukket ind og ud af vandet af en hest, på skinner eller
ved hjælp af kabler, der blev drevet af en dampmaskine. Herfra kunne
man  stige  ned  i  vandet  i  sin  badedragt  uden  at  blive  luret  på  fra
strandbredden.  Bademaskinen  var  en  gennemtænkt  opfindelse  med
diverse  indbyggede  foranstaltninger.  Ved  nogle  strande  ansatte  man
sågar en 'dipper'.  Det vil  sige en stærk kvinde eller mand, som kunne
hjælpe den badende ind og ud af bademaskinen.88

Et andet eksempel på et privacy-produkt var Hush-A-Phone. I den
tidlige telefonalder blev denne telefonenhed opfundet og markedsført i
USA som et telefontilbehør under sloganet 'Safeguarding privacy – so
others  can’t  hear  confidential  matters'.  Hush-A-Phone  var  et  koplig-
nende rør, som man kunne montere på telefonrøret, således at det var

86. https://www.engadget.com/2016/08/11/blackberry-dtek50-review/
87. https://www.theguardian.com/technology/2016/jul/08/we-know-people-care-about-pri-
vacy-so-why-wont-they-pay-for-it
88. A social history 1750-1914, Walton, John K. The English Seaside Resort, Leicester Univer-
sity Press, 1983
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sværere for andre at lytte med. Dengang var selve telefonen ikke ejet af
forbrugeren selv,  men af  det  daværende amerikanske telefonmonopol
AT&T. AT&T lagde derfor sag an mod Hush-A-Phone, da de mente,
at  de  havde  retten  til  at  forbyde  telefontilbehør,  de  ikke  selv  havde
fremstillet. Men i sidste ende vandt Hush-A-Phone retten til deres eksi-
stens  og  banede  vejen  for  et  nyt  marked  for  sekundært
telefontilbehør.89

ANONYMITET I HØJSÆDET
I internettiden har vi bevæget os fra den tidligere computerkryptografi
til  mere  varierede  former  for  privatlivsbeskyttelse,  som  giver  brugere
forskellige grader af kontrol over deres personlige data samt mulighed
for  anonymitet  online.  Begrebet  Privacy  Enhancing  Technologies,
PET,  blev  oprindeligt  introduceret  som et  begreb,  der  dækkede  over
forskellige  teknologier  og  tjenester,  der  først  og  fremmest  anonymise-
rer internetbrug og kommunikation.

TOR. En af de mest omtalte og brugte anonymitetstjenester er
TOR, et frit tilgængeligt software, der skjuler brugerens lokation
og internetbrug ved at dirigere internettrafik gennem et netværk
af  servere  placeret  hos  frivillige  over  hele  verden.  TOR  blev
oprindeligt  udviklet  i  1990'erne  til  at  beskytte  de  amerikanske
efterretningstjenesters kommunikation. Men blev i 2004 frigivet
under  en  fri  licens.  I  2006  blev  the  Tor  Project  Foundation
etableret  som  en  non  profit  organisation,  der  vedligeholder
TOR.  Med  sin  lange  historie  som  et  af  de  sikreste  og  mest
anonyme  værktøjer  er  TOR  blevet  symbolet  for
privatlivsbeskyttende tjenester på nettet og således også et af de
vigtigste  værktøjer  for  aktivister  og  journalister  og  andre  i
udsatte positioner.

89. Hush-A-Phone v. United States, 238 F.2d 266 (D.C. Cir. 1956)
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PGP.  En  anden  af  de  mere  traditionelle  privacy-tjenester  er
PGP (Pretty  Good  Privacy).  PGP blev  udviklet  i  1991  af  en  af
hovedpersonerne  bag  Silent  Circle,  Phil  Zimmermann,  som et
værktøj til beskyttelse af politiske aktivister som ham selv. Det er
et krypteringsværktøj, der bruges til  at underskrive, kryptere og
dekryptere  tekster,  emails,  filer  og  mapper.  PGP  blev  i  en
årrække  administreret  af  PGP  Corporation  med  kontorer  over
hele verden. I 2010 købte Symantec PGP.

Der er stor forskel på produkter og tjenester, der påberåber sig at sikre
brugeres privatliv. I en tid, hvor privacy er blevet det nye sort, er der
kamp  om  begrebet,  og  man  kan  derfor  allerede  nu  tale  om  'privacy
charlataner,' som vi beskrev i forrige kapitel.

At  love privacy er  en dedikation,  der kræver kontinuerligt  arbejde
og fokus.  Ofte har de oprindelige intentioner været fine,  men proble-
merne opstår, når virksomheden vælger blot at se privacy som en for-
retningside  og  ikke  som et  etisk  valg.  Snapchat  begyndte  med en  ide
om,  at  internetbrugere  ønskede,  men  manglede  kontrol  med  deres
sociale privatliv. Det viste sig at være en af de bedste forretningsideer
og en af de mere profitable af slagsen. Men ser man Snapchat som et
eksperiment, en ny model for brugerkontrol og privacy på internettet,
så  har  virksomheden  fejlet,  hvilket  nyhedshistorier  om  datalæk  og
anklager  fra  den  amerikanske  handelskommission,  Federal  Trade
Commission viser.

Det værste, man kan gøre, er at love sine brugere en grad af data-
beskyttelse og kontrol, som de så senere oplever, at man ikke kan leve
op  til.  Dette  vil  opleves  som  et  tillidsbrud  og  kan  have  fatale  konse-
kvenser for ens kunders privatliv. Forretningsideer om privacy og bru-
gerkontrol  er  kun  bæredygtige,  hvis  de  samtidig  skaber  tillid  hos  for-
brugerne.



 



Vi kan vælge at se databeskyttelse og privatliv som en for-
hindring, men vi kan også vælge at se det som en naturlig

del af innovative processer.
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"Vi er bekymrede for, at EU's kommende datareform vil give europæiske virksomhe-
der en konkurrencemæssig ulempe på det globale marked ved at kræve restriktive kon-
trolfunktioner og lægge kostbare byrder på innovation og investering."

Sådan lød  det  fra  Matthew Fell,  direktøren  for  Competitive  Mar-
kets  i  Storbritanniens  primære  industri-lobbyorganisation  CBI90  i
2012, da Europa Kommissionens første udkast til den nye europæiske
databeskyttelsesregulering  blev  lanceret.  Og  han  var  ikke  alene  i  sin
bekymring om reformens indflydelse på Europas konkurrenceevne. Et
kor af stemmer fra internetindustrien stemte i med lignende udtalelser.
For  selvom Europa  Kommissionen  beskrev  reformen af  lovgivningen
som en måde at  understøtte  det  europæiske  fællesmarked og  den frie
bevægelighed af data på, så brugte den samtidig ordet 'beskyttelse' over
100 gange. En torn i øjet på en industri, der bygger deres virksomhe-
der på datadreven innovation.

De  ord,  vi  bruger  til  at  tale  om data  og  innovation,  er  med  til  at
definere  lovgivning,  politikker  og  forretningsprocesser.  At  databeskyt-
telse  er  en  begrænsning  for  innovation  har  stort  set  altid  været  et  gen-
nemgående tema – ikke kun i den politiske debat, men i digital forret-
ningsudvikling  generelt.  Databeskyttelse  er  en  begrænsning  for  den
kreative,  innovative  digitale  forretningsudvikling,  en  ekstra  besværlig
lovmæssig ting uden forbindelse til  forbrugernes behov eller den digi-

90. CBI claims EU data protection laws will stifle innovation, Computing, 16. marts 2012
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tale udvikling i det hele taget, lyder det. For når man taler om digital
innovation, så går mange ud fra, at det først og fremmest handler om
innovative måder at indsamle data, analysere og kategorisere data på,
dele  data  og  effektivisere  og  personalisere  tjenester  baseret  på  data.
Databeskyttelse og privatlivshensyn er den røde knap, der trykkes på i
den kreative proces. Forhindringen, man skal overkomme, når nye løs-
ninger udvikles. Derfor har det oftest også været noget, man har tilfø-
jet til sidst i den innovative proces, når den juridske afdeling fx inddra-
ges.  Frem  for  at  være  en  forudsætning  for  forretningsudvikling  og
innovation,  bliver  privatlivshensyn  en  eftertanke  eller  lappeløsning.
Det skete eksempelvis for smartphone-spillet Pokémon Go, da det blev
lanceret  i  juli  201691.  Især  børn  bruger  spillet,  hvor  de  fanger
pokémons i den virkelige verden gennem telefonens kamera ved hjælp
af  virtual  reality-teknologi.  Pokémon Go havde  ikke  tænkt  tilstrække-
ligt privacy ind, hvilket hurtigt medførte skarp kritik fra sikkerheds-og
privatlivseksperter  og  fik  politikere  og  datatilsyn  til  at  kræve  svar  på
deres databrug.

VI BYGGER VORES FREMTID MED ORD
“Hvis vi skal bo i den digitale fremtid, så er det os, der skal skabe den. Gå op imod
den overvågnings-kapitalisme, der er blevet skabt af big data.” Sådan lød det fra
Harvard professor Shoshana Zuboff i den tyske avis Frankfurter Allge-
meine  i  2014.92  Hun  mener,  at  den  datadrevne  'overvågnings  forret-
ningsmodel',  som  hun  kalder  den,  har  fået  lov  til  at  florere,  fordi  vi
accepterer industrigiganternes måde at iscenesætte status quo i forret-
ningsudvikling  og  innovation  uden  at  stille  kritiske  spørgsmål.  Som
brugere bliver vi bedt om at acceptere en naturorden, hvor big data er

91. http://www.nytimes.com/2016/07/14/technology/personaltech/how-to-protect-privacy-
while-using-pokemon-go-and-other-apps.html?ref=technology
92. A Digital Declaration, Frankfurter Allgemeine, 2014,
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/the-digital-debate/shoshan-zuboff-on-big-data-
as-surveillance-capitalism-13152525.html
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den ledende stjerne,  overvågning almen praksis,  brugerne er en 'ube-
talt arbejdskraft' og vores data blot 'forurening' uden værdi for os. Intet
kan dog tages for givet, siger hun, vi kan stadig nå at ændre udviklin-
gen til  en mere demokratisk model.  Hun appellerer til  Europa om at
udfordre den eksisterende forretningsmodel og stile mod en alternativ
fremtid.

Vi  kan vælge  at  se  og  tale  om databeskyttelse  og  privatliv  som en
forhindring,  men  vi  kan  også  vælge  at  se  det  som  en  naturlig  del  af
innovative processer og som en integreret del af en alternativ fremtid.
En gryende bevægelse er begyndt at gøre netop det. Med erklæringer,
manifester  og  offentlige  udtalelser  loves  brugere  løsninger  og  forret-
ningsmodeller, der beskytter deres brugeres data. De beskriver alterna-
tiver  til  internettets  dominerende  forretningsmodel  bygget  på  uigen-
nemskuelig overvågning af brugerdata. Det er ikke et endegyldigt fak-
tum, at grænseløs og ofte skjult overvågning af individer er den eneste
måde at gøre forretning på internettet. Vi bør, siger de, insistere på en
anderledes  digital  fremtid ved at  fortælle  en alternativ  digital  historie.
Tale om andre måder at gøre forretning på. Stort set alle disse nye pri-
vacy  og  dataetisk  bevidste  virksomheder  er  bygget  på  sociale  missio-
ner.

UAFHÆNGIGHEDSERKLÆRINGER

Ind.ie.  Designerne  Aral  Balkan og  Laura  Kalbag  arbejder  på
at udvikle designstyrede og brugervenlige tjenester med privacy
og  brugerstyret  datakontrol  indlejret  fra  begyndelsen.  Deres
mission  er  at  skabe  privacy  tech  til  almindelige  mennesker,  og
de  har  præsenteret  flere  ideer  til  tjenester,  fx  en  privacy-
smartphone  Indie  Phone,  og  Heartbeat,  en  peer-to-peer  social
netværksklient  til  Mac  og  senest  cookie-blokeringsværktøjet
Better.93  Deres  Ethical  Design  Manifesto  kortlægger  de  etiske

93. https://ind.ie/blog/better/
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udviklingsprocesser,  der  ligger  til  grund  for  deres  vision  om  at
skabe en ny genre af teknologier.

“Det handler om at skabe en ny topologi af teknologier, der tager udgangspunkt i, at
brugerne  ejer  deres  egne  data”,  siger  Aral  Balkan,  grundlægger  af  Ind.ie.
“Grunden til, at man oplever netop den type løsninger som besværlige at designe og
udvikle er, at man skal vænne sig til  at tænke anderledes, når man innoverer. Helt
konkret handler det om, at alt bliver lagret på brugerens egen enhed i stedet for i en
sky, som brugeren ikke selv har kontrol over, da den ejes af andre end en selv.”

Aral  Balkan  er  kendt  for  sin  meget  direkte  kritik  af  Facebook  og
Google,  der  som han  siger,  ser  mennesker  som produkter:  "Vi  er  ikke
imod innovation – faktisk det modsatte", siger han "Vi er imod en bestemt forret-
ningsmodel, der behandler mennesker som råt materiale".

Ello.co.  Et  af  de  nye  sociale  netværk  i  2014  var  Ello.co,
grundlagt  af  en  gruppe  designere,  kunstnere  og  entreprenører.
Et  'Anti  Facebook'  kaldte  de  sig  selv,  hvilket  var  et  navn,  der
levede  videre  i  de  mange  mediehistorier,  der  fulgte  efter
Ello.co's  opstart.  Her  pegede  man  på,  hvordan  folk,  trætte  af
Facebooks  målrettede  og  anmassende  reklamer  og  real  name
policy,  strømmede fra Facebook til  Ello,  fordi  de netop tillader
deres  brugere  at  bruge  dæknavne  og  samtidig  afviser  den
reklamebaserede  forretningsmodel.  Ello  er  bygget  på  et
manifest, som blandt andet lyder: "Vi mener, at et socialt medie skal
give individer styrke. Det skal ikke snyde eller manipulere, men være et sted,
hvor man connecter, kreerer og fejrer livet. Du er ikke et produkt".

Jolla.  Den  finske  virksomhed  har  designet  og  udviklet  en
smartphone og tablet, der kører på eget styresystem Sailfish OS.
Folkene bag var oprindeligt ansat i Nokia, hvor de udviklede det
Linux-baserede  styresystem  Maemo,  men  da  Nokia  valgte  at
lukke  projektet  og  satse  på  Microsofts  Windows  Mobile-
platform,  forlod  de  virksomheden  og  etablerede  deres  egen.
Jollas  slogan  består  af  kun  et  ord:  "UNLIKE",  en  reference  til
den lille Facebook-like knap, der er blevet et begreb både online
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og offline. På den måde signalerer Jolla, at de ikke er ligesom de
andre.  De skiller  sig  ud.  Jolla  skriver  på deres  website:  "Vi  deler
ikke  dine  persondata  med  tredjeparter  uden  dit  udtrykkelige  samtykke.  Vi
bygger ikke vores forretning på at kapitalisere på dine data".

MeWe.  Det  sociale  netværk  skriver:  "MeWe  udfordrer  status  quo
ved  at  gøre  privacy  til  fundamentet  for  online  sociale  oplevelser".  MeWe
har en Privacy Bill of Rights, som blandt andet lover, at MeWe
ikke  vil  tracke  brugerne,  profilere  dem  eller  give  tredjepart
adgang til deres data. De promoverer tjenesten med the MeWe
challenge:  Stalker  dit  sociale  medie  dig?  og  et  online  værktøj,  som
viser  brugeren,  hvor  mange  tracking-cookies  sociale
netværktjenester  som  Facebook,  Instagram,  Youtube  og
LinkedIn gør brug af. MeWe er etableret af Mark Weinstein og
Jonathan  Wolfe.  Etableringen  af  MeWe  beskrives  på  deres
website  som  en  reaktion  på  den  etablerede  sociale  medie
forretningsmodel.

ProtonMail.  De  nye  virksomheders  løfter  om  privacy  falder
ofte  i  god  jord  hos  forbrugerne.  Mailtjenesten  ProtonMails
crowdfunding-kampagne  blev  i  2014  lanceret  som  et  anti
overvågnings,  pro  privacy  produkt:"Vi  mener,  at  privatlivets  fred  er
en  fundamental  menneskerettighed,  som skal  beskyttes,  koste  hvad  det  koste
vil.  Med  internettet  er  vi  alle  mere  sårbare  overfor  masseovervågning  end
nogensinde før i menneskets historie. Den langsomme udryddelse af privacy er
en farlig tendens,  for på mange måder går privacy og frihed hånd i  hånd."
Det  var  den  mest  succesfulde  softwarekampagne  i
crowdfundingplatformen  Indiegogos  historie.  ProtonMails
oprindelige  mål  for  kampagnen  var  100.000  dollars.  Men
allerede på tredjedagen havde de fordoblet dette beløb. Efter en
måned havde ProtonMail rejst over en halv million dollars.

Virksomheder,  der  arbejder  med  privacy  som  innovation,  italesætter
deres forretningsværdier omkring privacy, deres afstandstagen fra den
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datadrevne  forretningsmodel  og  deres  bud  på  en  alternativ  naturor-
den i digital forretningsudvikling. Det gør de med slogans, manifester,
løfter og deklarationer, som er placeret meget tydeligt på deres hjem-
meside.  Samtidig er en stor del  af  deres virksomhed koncentreret  om
oplysningsarbejde.  Flere  af  dem  støtter  eller  står  bag  oplysnings-
kampagner til fordel for privacy og databeskyttelse. Silent Circles Phil
Zimmermann og Mike Janke rejser verden rundt til  tech-konferencer
og  taler  den  digitale  privacys  sag.  Ind.ies'  Aral  Balkan  er  berømt  for
sine  taler  om  overvågning  og  design,  som  han  holder  ved  events  og
konferencer  fra  Big  Brother  Awards  til  FNs  Internet  Governance
Forum.

Man kan kalde de alternative tech virksomheder for en slags teknologi-
revolutionære.  De  oprindelige  anonymitets-  og  privacy-tjenester  blev
udviklet  som  redskaber  til  udsatte  grupper  som  aktivister  og  kritiske
journalister.  På samme måde er mange privatlivsfremmende tjenester
dukket  op  i  slipstrømmen af  begivenheder,  der  har  tydeliggjort  nogle
af  de  demokratiske  problematikker  ved  internettets  bærende  digitale
dataforretningsmodel. Ello blev til efter, at det kom frem, at en gruppe
drag  queens,  som brugte  deres  scenenavne  på  Facebook,  blev  forvist
grundet det sociale netværks real name-policy.

Mange af de alternative tjenesters missioner er bygget på ideen om
at skabe balance i et magtskred mellem individets og samfundets insti-
tutioner,  staten  og  datagiganterne.  De  beskriver  privatlivet  som
udgangspunkt for demokrati, kreativitet og ytringsfrihed, og de ser en
udvikling, hvor disse værdier er truede. Det er en hel ny type af virk-
somheder,  der  som  udgangspunkt  ikke  beskriver  egen  succes  med
gængse  virksomhedstermer  såsom  markedsdifferentiering,  profit  og
salgstal, men med termer fra den sociale organisationsverden.

Protonet. Den Hamborg baserede virksomheds co founder og
CEO,  Ali  Jelveh,  har  givet  sig  selv  titlen  Chief  Revolution
Officer.  Det  er  en  titel,  han  benytter,  når  han  rejser  rundt  og
fortæller  om  Protonets  hovedprodukt;  en  platform  for
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projektledelse  og  samarbejde  på  en  sikker  og  privat  cloud-
tjeneste. Han beskriver sin virksomhed som en social revolution,
der har en Protonet-sjæl, som kan booste vores produktivitet og
ændre den måde, vi tænker og handler på.

PRIVACY BY DESIGN
Nogle virksomheder begynder at skille sig ud fra andre ved at indlejre
privacy fra begyndelsen i designprocessen fremfor først at tilføje data-
beskyttelse  på  et  senere  stadie.  De  bygger  deres  virksomheder  ud  fra
Privacy by Design – PbD-principper. Disse blev udviklet i 1990'erne af
Ann  Cavoukian,  tidligere  direktør  for  datatilsynet  i  Canada.  PbD  er
ideen om, at standardindstillingen på en tjeneste er privat,  private by
default,  og  at  den  designes  og  udvikles  med  privacy  som  udgangs-
punkt.

I  EU's  databeskyttelsesreform  fremhæves  PbD  i  artikel  23,  som
samtidig  kortlægger  en  række  principper,  der  overordnet  har  til  for-
mål at sikre, at offentlige og private databehandlere iværksætter tekni-
ske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer minimal og kun nød-
vendig behandling af personoplysninger.

Begrebet  Privacy  by  Design  kan  bruges  konstruktivt,  men  da  det
ingen endegyldig definition har, kan det også misbruges. En af forfat-
terne  bag ENISA rapporten Privacy  and  Data  Protection  by  Design,  Jaap-
Henk  Hoepman,  fortæller  hvordan  han  har  set  datadrevne  tjenester,
der  overvåger  deres  brugere,  samtidig  kalde  sig  PbD.94  I  rapporten
beskriver Jaap-Henk Hoepman sammen med en række andre eksper-
ter  PbD-løsninger,  der  kan  og  bør  implementeres  i  digital  virksom-
hedsudvikling. De peger på, at mange basis databeskyttelsesfeatures og
-funktioner  som fx  kryptering,  bliver  ignoreret,  når  tjenester  udvikles,
på grund af manglende oplysning og viden blandt udviklere.

94. http://www.computing.co.uk/ctg/feature/2428799/privacy-by-design-an-idea-whose-time-
has-come
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En decideret PbD-certificeringsordning er på vej fra det canadiske
universitet Ryerson Universitys Privacy and Big Data Institute95, hvor
Anne Cavoukian arbejder.

EN FORRETNINGSFILOSOFI
Begrebet Privacy by Design er blevet kritiseret for at forsøge at løse et
socialt problem med en teknisk løsning. Kritikken går på, at vores pri-
vatliv ikke kan blive garanteret alene med teknologi. Det er på sin vis
også korrekt, da hovedfokus hidtil har været på, hvordan man kan ind-
lejre  databeskyttelse  i  de  tekniske  løsninger,  hvilket  der  også  hersker
stor uenighed om. Man kan dog også vælge at se PbD som en forret-
ningsfilosofi. Som en innovativ tilgang til den digitale forretningsudvik-
ling, hvor privacy er udgangspunktet for alle de forskellige innovative
forretningsprocesser, en virksomhed sætter i gang fra design og tekno-
logisk udvikling til human ressource udvikling (såsom træning af med-
arbejdere),  CSR  og  markedsføring.  PbD-principperne  bliver  på  den
måde en generel vejledning til at bygge alternativer til den datadrevne
public-by-default virksomhedstype.

Vai Kai. For Matas Petrikas, CEO i det tyske legetøjsfirma Vai
Kai,  hvis  hovedprodukt  er  et  sæt  internetforbundne  trædukker,
er  deres  kunders  privacy  udgangspunkt  for  alle  deres
designbeslutninger.  Vai  Kai  inkluderer  fx  ikke  et  kamera  og
mikrofon  i  deres  internetforbundne  dukker,  som er  private-by-
default:  "Vi  har  altid  set  privacy  som  en  værdi.  Det  er  en  del  af  den
samtale,  vi  har,  når  vi  udvikler  produkter.  Jeg  tror,  at  mange  andre
virksomheder aldrig har den samtale, der hos os fører til  den meget bevidste
beslutning om privacy – om ikke at putte en mikrofon i vores dukker", siger
han. Selve ideen om privacy er meget vigtig for Vai Kai, da den
handler om værdier, der kommer indefra: "Du kan kun repræsentere

95. "Commit to Privacy Publicly", Ryerson University, 2016,
http://ryerson.ca/content/dam/pbdi/Certification/PbD%20Brochure.pdf
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noget,  hvis  du  er  bevidst  om det.  Vi  er  en  europæisk  virksomhed  med  vores
eget unikke perspektiv. Ideen om privacy er en del af vores værdisystem, og det
er  også  en  del  af  vores  kunders  forventninger."  Petrikas  ser  især  de
europæiske  kunders  opmærksomhed  på  privacy  som  en
konkurrencefordel for hans virksomhed.



Vi begynder at se nyskabende virksomheder erklære tro-
skab til privacy. Ikke kun af sociale men også af økono-

miske hensyn.
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Privacy  og  dataetik  er  begyndt  at  vække  investorers  interesse.  IT-sik-
kerhed eller 'cyber security' har længe nydt godt af investeringskapital,
og flere tidligere politi-  og efterretningsfolk har etableret  blomstrende
konsulentvirksomheder,  som  hjælper  andre  virksomheder  og  regerin-
ger med at sikre deres forretningshemmeligheder og -systemer.

IT-sikkerhed og privacy er hinandens forudsætninger, men det før-
ste har fået mere fokus end det andet, og da New York investoren Fred
Wilson i 2010 proklamerede,96 at der er penge at tjene på privacy, var
han  en  af  de  første.  Siden  har  han  skudt  penge  i  DuckDuckGo  og
Bitcoin, og der er kommet flere investorer til, som tror på, at der er et
marked  for  privacy-fremmende  teknologier  og  produkter.  Nyska-
bende og innovative personer og investeringsvirksomheder er begyndt
at  erklære  troskab  til  privacy  ikke  blot  af  sociale  hensyn  men også  af
økonomiske.  De ser  privacy som en god investering,  og  det  er  derfor
også  en  del  af  den  historie,  iværksættere  skal  bruge  til  at  overbevise
dem om deres potentielle succes.

TRUSTe.  Den  amerikanske  virksomhed  udsteder  privacy-
certificeringer til  virksomheder,  som opfylder specifikke krav til

96.
http://readwrite.com/2010/07/21/theres_money_to_be_made_in_premium_privacy_says_vc_
fred_wilson/
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de  forbrugerrettede  privacy-programmer,  den  forvalter.
TRUSTe-certificeringer  skal  forsikre  forbrugerne  om,  at
virksomhedernes beskyttelse af deres personlige oplysninger er i
overensstemmelse  med  standarder  som  eksempelvis  den
amerikanske  COPPA-lovgivning  om  privacy  for  børn  og  den
tidligere Safe Harbour aftale. TRUSTe har siden 2008, hvor de
gik  fra  at  være  en  non-profit  til  en  kommerciel  virksomhed,
modtaget  flere  runder af  kapitalindskud,  såsom 15 mio.  dollars
fra  blandt  andre  Silicon  Valley-virksomheden  Accell  Partners
med begrundelsen: "TRUSTe har en enestående position i forhold til at
hjælpe  virksomheder  med  at  adressere  de  stigende  privacy-bekymringer,  som
truer med at begrænse udbredelsen af især mobil-teknologien."97 TRUSTe
blev i 2014 anklaget af de amerikanske myndigheder for ikke at
have  årlige  re-certificering  af  de  virksomheder,  som  de
certificerer.

Selvfølgelig kan man altid sætte spørgsmålstegn ved dybden og ægthe-
den af de privacy-løfter, der bruges som salgsargument over for mulige
investorer.  Ikke  mindst  i  de  tilfælde  hvor  netop  venture-kapital  er
involveret, da de virksomheder ofte samtidigt skal udvikle en 'exit stra-
tegy' og dermed ikke vil kunne garantere fortsættelsen af løfterne, hvis
virksomheden  sælges.  En  del  af  de  investorer,  fx  Accel  Partners,  der
lægger penge i privacyløfterne, lægger også penge i den modsatte type
virksomheder, her Facebook og Dropbox, og ud af 209 investeringer i
TechCrunch's database, så har 172 af dem eksekveret deres exit-stra-
tegi.

97. http://www.adweek.com/news/advertising-branding/privacy-firm-truste-raises-15m-
new-funding-137657

http://www.adweek.com/news/advertising-branding/privacy-firm-truste-raises-15m-new-funding-137657
http://www.adweek.com/news/advertising-branding/privacy-firm-truste-raises-15m-new-funding-137657
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Når det er sagt, har de alle det til fælles, at de har omsat ideen om
privacy til kapital.98

Digi.me.  Den  britiske  platform  Digi.me,  der  arbejder  for  at
give  individer  fuld  kontrol  over  deres  data,  er  et  populært
investoremne.  I  juni  2016  fik  firmaet,  med  Julian  Ranger99  i
spidsen,  40  mio.  kroner  fra  en  investor  til  at  udvikle
platformen100.  Her  kan  brugerne  samle  fx  deres  finansielle  og
sundhedsmæssige  data  og  selv  sætte  deres  betingelser  for
eventuelt  at  dele  eller  lige  frem  sælge  det  videre  til
virksomheder.  Digi.me  leverer  også  nye  indsigter  om  en  selv.
Med  samtykke  kan  Digi.me's  virksomhedskunder  dermed  få
adgang  til  ægte,  opdaterede  og  detaljerige  data.  Digi.me,  der
har klare privacy-løfter og siger, de har over 400.000 brugere i
140  lande,  er  en  del  af  personal  data  store-tendensen,  som  vi
vender tilbage til i kapitel 13.

CognitiveLogic.  Big  data-analysetjenesten  adresserer  direkte
privacy-udfordringerne  ved  samkøring  af  data  og  analyse  i
sundhedssektoren. CognitiveLogic vil udvikle et system, der gør
det  muligt  at  kombinere  og  analysere  datasæt  fra  forskellige
institutioner  og  virksomheder  sikkert,  og  ikke  mindst  vil  de
arbejde med opretholdelse af individers privacy.101 De modtog i
2016  3  mio.  dollars  fra  amerikanske  venture-kapital-
virksomheder.102

98. Særligt online mediet TechChrunch dækker løbende, når privacy-fokuserede medier får start-
up kapital
99. http://www.politico.eu/article/meet-digi-me-a-personal-data-librarian-and-postman/
100. https://blog.digi.me/2016/06/30/digi-me-raises-4-2m-6-1m-in-series-a-funding-round/
101. http://www.cognitivelogic.com/#!Cognitive-Logic-raises-3-million-in-Series-Seed-
funding/tx2ls/56b9b3c70cf2062bd41ce3e1
102. http://techcrunch.com/2016/02/09/cognitivelogic-raises-3m-to-help-enterprises-pool-big-
data-while-keeping-privacy-intact/
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Privitar.  Big data  analysetjenesten adresserer  direkte  privacy-
udfordringerne ved samkøring og analyse af store mængder data
i  banksektoren.  Privitars  softwareprodukt  er  først  og  fremmest
målrettet  den finansielle  sektor.  Den er,  ifølge  egen beskrivelse,
designet  til  at  indsamle  data,  mens  man  samtidig  opretholder
individers  privacy.  Privitar  beskriver  deres  produkt  som
'privacy-sikret datamining'  og taler samtidig om privacy som et
konkurrenceparameter.  Virksomheden  modtog  i  2015  1  mio.
dollars i start-up-kapital.103

ZenMate.  Den  Berlin-baserede  ZenMate,  der  krypterer  sine
brugeres internetbrowsing og skjuler deres IP-adresser fik i 2014
3,2 mio. dollars fra store virksomheder, herunder Axel Springer
og  T-Systems,  der  er  ejet  af  Deutsche  Telekom.  Også  EU har
postet  penge  i  virksomheden,  som  har  en  gratis  VPN-tjeneste
med servere i USA, Tyskland, Rumænien og Hong Kong. Hvis
man  vil  have  flere  destinationer,  må  man  betale  for  premium-
versionen.

Neura.  Den  amerikanske  privacy-fokuserede  platform  for
Tingenes  internet  (IoT)  vil  give  IoT-brugere  mulighed  for  at
personalisere  deres  forskellige  enheder  uden  at  kompromittere
deres  privatliv.104  I  2016  tilegnede  Neura  sig  11  mio.  dollars  i
start-up-kapital.

Brave.  En  browser,  der  blokerer  for  invaderende  reklamer  og
overvågning,  har  fået  250  mio.  dollars  i  venture-kapital,  så
virksomheden  bag  kan  udvikle  den  til  at  blive  hurtigere,  mere
privat  og  facilitere  mikrobetalinger.  Braves  grundlægger  og
direktør  Brendan  Eich,  tidligere  direktør  for  Mozilla  (omtalt  i

103. http://www.bobsguide.com/guide/news/2015/Jul/15/big-data-privacy-start-up-privitar-
raises-over-1-million-in-funding-round.html
104. http://techcrunch.com/2016/01/18/neura/
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kap. 2), siger: "Med Brave kan brugerne slå tilbage (mod den nuværende
overvågning, red.) og sikre deres data på egne gadgets, mens de samtidig kan
støtte  det  indhold,  de  ønsker  med  mikrobetalinger."105  Brave  bygger  på
Blockchain-teknologien,  hvor  man  kan  betale  automatisk  og
anonymt i en indtægtsdelingsmodel mellem brugere og udgivere
af indhold.

INVESTOR STORY TIME
Begrebet 'Investor Story Time henviser til  den historie,  virksomheder
bygger op omkring deres produkter og tjenester for at overbevise inve-
storer  om fremtidig  success.  Det  stammer fra  programmøren og skri-
benten Maciej Cegłowski, da han i 2014 talte på Beyond Tellerrand i
Tyskland106  og  året  efter  på  den  danske  Internetdagen.  Ifølge
Cegłowski er der en helt bestemt historie, man skal kende til og kunne
fortælle til sine investorer: "Investor Story Time er, når nogen betaler dig for at
fortælle dem, hvor rig, du vil blive, når du en dag putter reklamer på dit website."

Han mener, at mange iværksættervirksomheder har fået overbevist
venture-kapitalister  om  deres  tjenestes  evne  til  at  målrette  reklamer
direkte  til  deres  brugere  og  derved  har  indhentet  millionbeløb  til  at
finansiere deres opstart. Denne fortælling om brugerdatas unikke evne
viser, at mange iværksættere og investorer har været besat af data. Og
for at holde det, de har lovet, har de været nødt til konstant at finde på
nye tracking-metoder,  der kunne komme endnu tættere på brugerens
privatliv.  "Og  det  er  motoren,  der  ødelægger  vores  online  privatliv,"  siger
Cegłowski "Investor storytime er grunden til, at du vil se ansigtsgenkendelsestekno-
logier på hylderne i butikkerne og ved kasseapparatet. Investor storytime er grunden
til,  at  skraldespande  i  London kommunikerer  med din  mobiltelefon  for  at  finde  ud
af, hvem du er."

105. https://www.finextra.com/newsarticle/29246/propel-invests-in-bitcoin-based-browser-
platform-brave-software
106. http://idlewords.com/talks/internet_with_a_human_face.htm
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Cegłowski er en af stadigt flere gennemtrængende kritiske stemmer
over for uetisk brug af persondata. Og meget tyder på, at vandene er
ved at vende. Fortællingen om kundedatas unikke evner kan ikke læn-
gere stå alene, når man skal overbevise sine investorer. Den kræver en
ekstra  indsats,  der  kommer  forbrugernes  stigende  efterspørgsel  på
datasikkerhed og privacybevidsthed i  møde.  Da det  kom frem, at  det
reklamefri  sociale  netværk  Ello  var  blevet  finansieret  med  venture-
kapital – FreshTracks Capital gav dem 435.000 dollars – blev de ikke
overraskende kritiseret for ikke at leve op til deres løfter om at forblive
reklamefri  samt  at  beskytte  deres  brugeres  data.  Kritikere  mente,  at
virksomheden  på  et  tidspunkt  ville  blive  presset  til  at  sælge  ud,  når
deres investorer begyndte at efterspørge et afkast på deres investering.
Som  svar  på  tiltale  registrerede  Ello  sig  som  en  Public  Benefit  Cor-
poration  i  USA,  hvilket  ifølge  Ello  gør  det  juridisk  umuligt  for  deres
investorer  at  kræve,  at  Ello  viser  reklamer  eller  sælger  deres  brugeres
data. Samtidig rejste Ello 550.000 dollar mere i venture-kapital.107

Det  er  svært  at  spå,  om Ello  kan  holde  sine  løfter.  Men  historien
peger på, at den fortælling, man har om sin virksomheds beskyttelse af
sine  brugeres  data,  har  stadig  mere  at  skulle  have  sagt  end  fortællin-
gen om enorme brugertal og innovation med brugerdata.

RushFiles.  Den  danske  cloud-tjeneste  RushFiles.com  sælger
sig  selv  på  "Your  Business  Data  –  Securely  Shared  –  By  a
Trusted Provider." Tjenesten oplevede stor investor-interesse på
grund  af  fokus  på  sikkerhed,  og  investor  Martin  Lumbye
forklarer:  "Vi vurderede,  at  alle  vil  vide,  hvor  deres  data ligger.  De fleste
bruger  Dropbox  eller  Amazon,  og  derfor  ved  de  færreste,  hvor  deres  data
ligger,  og  hvilken  lov  de  er  underlagt.  Det  er  faktisk  ikke  lovligt  som
virksomhed at bruge sådanne tjenester på grund af manglende datasikkerhed,
for  du  udsætter  folk  for  unødig  risiko,  idet  NSA  har  adgang  til  de  data."
Hos  RushFiles  ligger  data  i  Danmark.  Og  det  er  ifølge  deres

107. https://techcrunch.com/2014/10/23/ello-raises-5-5-million-legally-files-as-public-benefit-
corp-meaning-no-ads-ever/
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investor,  North-East  Venture,  som Martin  Lumbye  er  direktør
for, mest hensigtsmæssigt, især når der er tale om persondata.

PRIVACY SOM CSR-KRITERIE
Verdens første CSR-rangering af tech-virksomheder, Ranking Digital
Rights  (RDR),  rangerer  virksomheders  håndtering  af  henholdsvis
deres  brugeres  ytringsfrihed  og  privatliv.  RDR  blev  lanceret  i  anden
halvdel af 2015, og alle de virksomheder, der var blevet undersøgt og
rangeret,  faldt  igennem  flere  steder  i  forhold  til  deres  håndtering  af
deres brugeres data og derved deres privatliv.

Rebecca MacKinnon, som er hovedpersonen bag initiativet forkla-
rer, hvordan antallet af globale CSR-rangeringer, der måler virksom-
heders indflydelse på samfundet,  har været voksende siden 1980'erne.
De  begyndte  med  et  fokus  på  virksomheders  indflydelse  på  miljøet
samt deres medarbejderes vilkår, og de har været med til at skabe gen-
nemsigtighed omkring virksomheders indflydelse på samfundet. Samti-
dig har de været instrumentale i forhold til at hjælpe investorer med at
stille de spørgsmål, de bør stille til en virksomhed, de investerer i, samt
den viden, der skal til, for at sikre rettidig omhu.

Menneskerettigheder er gennem årene blevet et vigtigt CSR fokus.
For  specielt  tech-virksomhederne  er  håndteringen  af  brugerdata  og
dermed indflydelse  på brugeres  privatliv  det  område med den største
menneskeretlige  indflydelse,  siger  MacKinnon.  For  disse  virksomhe-
der er deres brugeres tillid altafgørende for deres succes, og derved er
tech-virksomhedernes  omdømme  i  forhold  til  håndtering  af  bruger-
data og privacy altoverskyggende. Det er således også blevet et nøgle-
emne, som investorer i stigende grad spørger ind til.

"Investorerne er i stigende grad begyndt at se på både sikkerhedsbrud, men også
forbrugernes privatliv efter skandalerne, der har været omkring privatliv og overvåg-
ning, hvilket de i erhvervslivet kalder 'en væsentlig risiko'. Virksomhederne er nødt til
at bevise, at de tager hånd om det, for det påvirker virksomhedens lønsomhed og deres
aktiekurser.  Investorerne  ønsker  at  se  beviser  på,  at  deres  investeringer  tager  sig  af
dette på ansvarlig vis," siger Rebecca MacKinnon.
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Ranking Digital  Rights  har påvist,  at  ingen af  de undersøgte virk-
somheder  tydeligt  forklarer,  om brugerne  kan  kontrollere,  hvad  virk-
somheden  indsamler  og  deler  om  dem.  Sammenligningen  viste  også,
at  halvdelen  af  virksomhederne  ikke  forklarer,  om  brugere  kan  få
adgang  til  de  data,  virksomheden har  om dem,  og  at  flere  ikke  giver
detaljer om, hvor længe de holder på de data.

"Når vi får disse problemer op til overfladen, giver vi samtidig investorerne fakta
og data, som de derefter kan bede virksomhederne om," siger hun og refererer til
de mange samtaler, hun har haft med investorer om netop dette emne:
"Disse investorer ser i stigende grad på privatlivets fred som en del af deres investe-
ringskriterier".

De  analysevirksomheder,  der  arbejder  for  investorer,  efterspørger
ifølge  McKinnon  også  viden  om  virksomhedernes  privacy-praksisser.
De  har  hidtil  manglet  metoder  og  redskaber  til  at  kunne  undersøge
disse  praksisser,  men  med  nye  initiativer,  der  blotlægger  virksomhe-
ders  håndtering  af  brugerdata,  har  de  fået  redskaberne  til  at  under-
søge og stille krav til disse praksisser.

SOCIALE INVESTORER INDDRAGER PRIVACY
Investorer har altid benyttet sig af 'sociale investerings'-strategier. Det
vil  sige  investeringer,  der  både  sikrer  økonomisk  afkast  samt  har  en
samfundsmæssigt positiv indflydelse. Hvor miljø- eller medarbejderret-
tigheder tidligere var nøglekriterier, er investorer også begyndt at insi-
stere  på  sikkerhed  omkring  data  og  forbrugerprivacy  for  at  beskytte
deres investeringer i især de nye tech-virksomheder. De er de første til
at  se,  at  der er risici  forbundet med indsamling og analyse af  person-
data, som kan have fatale konsekvenser for en virksomheds omdømme
og brand.

En  ting  er  det,  man  specifikt  kalder  'sociale  investorer'.108  De  er
selvfølgelig de første til at stille krav til en virksomheds sociale og miljø-
mæssige indflydelse. En anden ting er venture-kapitalisterne. Venture-

108. Mange af disse kan ses i denne liste fra the GlobalNetworkInitiative.org
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kapitalister  investerer  fx  i  helt  nye  virksomheder  i  bytte  for  aktier  i
virksomhederne, og de vurderer dem på deres nyskabelse eller mulig-
hed for at komme ind på et nyt marked. Nøglekriterierne for en sådan
investering  er  ofte  bygget  på  en  vurdering  af  de  innovative  og  bane-
brydende elementer i en virksomhed. Men inden for de sidste par år er
der  dukket  flere  venture-kapitalister  op,  som  erklærer  deres  støtte  til
privacy-tjenester og produkter. Elon Musk, Tesla-stifteren, har investe-
ret 70 mio. dollars i research i etisk kunstig intelligens, og eBay-stifte-
ren Pierre Omidyar har investeret 250 mio. dollars i First Look Media,
et medie-venture med journalisten Glen Greenwald, der skrev de før-
ste  Snowden-artikler  i  2013.  Omidyars  investeringsvirksomhed,  Omi-
dyar  Network,  investerer  i  det  hele  taget  en  del  i  privacy,  fx  Privacy
International  og  i  andre  velgørende  organisationer.  Også  George
Soros' Open Society Foundation sender penge efter privacy.

CyberGhost.  I  2015  lancerede  den  rumænske  VPN
CyberGhost en 'privacy boot camp for iværksættere', finansieret
af  en  del  af  sin  egen  profit.  I  kriterierne  for  deltagelse  var  der
lagt  specifikt  vægt  på  pro  privacy-produkter,  såsom
decentraliseret  cloud  storage,  anonymiseringsværktøjer  og
'notice  og  choice'-funktioner,  der  kan  give  brugere  grundigt
indblik  i  analyse  og  opbevaring  af  deres  data.  CEO  Robert
Knapp så dette som en god investering og sagde til TechCrunch
“For  første  gang  i  historien  har  vi  en  fordel  ift.  amerikanske  virksomheder.
Cyber-sikkerhed  og  USA  er  simpelthen  'no-go'.  De  to  ting  passer  ikke
sammen. Så vi er måske i stand til at bygge nogle unicorns (red. en start-up,
der har en valuering på mindst 1 mia. dollars) her i Europa."



Privacy er kontrol over sine egne data og retten til at
bestemme, hvem der ved hvad om dig hvornår.



K A P I T E L  9

PRIVACY ER KONTROL

111

I  et  velfungerende  demokrati  er  dem,  der  sidder  på  magten  åbne  og
transparente omkring, hvordan de udøver deres magt. Det gælder sta-
ten, virksomhederne og de store organisationer. Borgerne kan man til
gengæld ikke forvente transparens af. For jo mere gennemsigtige indi-
vider  er,  des  mere  sårbare  bliver  de  –  overfor  forskellige  former  for
kontrol og i værste tilfælde manipulation og diskrimination. I et demo-
krati  har  mennesker  rettigheder,  institutionerne  har  ikke,  og  det  er
mennesker, der har ret til at blive beskyttet mod overgreb. Men i disse
år  er  der  meget,  der  tyder  på,  at  vi  er  på  vej  i  den  forkerte  retning:
Individer bliver mere og mere gennemsigtige, mens de magtfulde bli-
ver mere og mere lukkede.

Derfor er privatlivets fred – privacy – noget, der burde vedkomme
alle.

Privacy  er  en  udefinerbar  størrelse.  Det  er  svært  at  definere,  ofte
fordi  det  er  forskelligt  fra  person  til  person  og  kultur  til  kultur,  hvad
der  opfattes  privat.  Det  er  som  tryghed  og  tillid.  Nemmest  er  det  at
beskrive disse to størrelser, når de er fraværende. Utryghed og mang-
lende tillid er lette at beskrive ud fra nogle meget konkrete årsager. En
usikker  situation,  hvor  man  føler  sig  truet,  en  løgn  eller  en  konkret
uærlig  handling.  Det  er  det  samme  med  privatlivet,  vi  kan  ikke  helt
sætte en finger på dets værd, før vi mangler det.

Trevor  Hughes,  direktør  i  den  internationale  sammenslutning  af
privacy-professionelle  (IAPP),  har  en  god  forklaring  på,  hvorfor  pri-
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vacy er vigtig: "Som mennesker søger vi i enrum, når vi er sårbare. Vi ekskluderer
os selv fra samfundet, når vi er syge og særligt udsatte, såsom når vi sover, går på
toilettet og dyrker sex. Men vi ekskluderer også os selv, når vi er følelsesmæssigt sår-
bare. Vi søger private rum, når vi udfordrer ideer og identiteter."109

Google’s  bestyrelsesformand Eric  Schmidt  har  sagt,  at  hvis  der  er
noget man har gjort, som man ønsker at skjule, burde man måske slet
ikke  have  gjort  det.110  Ifølge  denne  logik  handler  privatliv  kun  om
hemmeligheder  eller  ligefrem  kriminelle  detaljer.  En  god  ide  er  at
vende den logik om og se på, hvad man mangler, hvis man ikke har et
privatliv.

Mennesker ændrer adfærd, når de føler sig overvåget. Søger infor-
mationer  mindre  frit,  handler  og  udtrykker  sig  mindre  frit,  er  bange
for  at  skille  sig  ud  og  gå  imod  strømmen.  En  undersøgelse  fra  2016
viste fx, hvordan folk udtrykker holdninger mindre frit, hvis de lige er
blevet præsenteret for informationer om statslig overvågning.111

Privatliv  og  plads  til  at  tænke  og  agere  i  enrum  uden  at  føle  sig
overvåget, er en forudsætning for, at individer handler frit. Et privatliv
sikrer, at det enkelte menneske kan skabe sin egen identitet og har selv-
bestemmelse – med ret til at fejle undervejs eller til at gå imod strøm-
men. Retten til et privatliv er en forudsætning for et aktivt demokrati.

PRIVACY ER ET TILVALG
Privatlivets  fred  er  defineret  som  en  universel  menneskerettighed  i
internationale konventioner. Den Europæiske Menneskerettighedskon-
vention definerer fx en ret til respekt for privatliv og familieliv i artikel
8,  som samtidig  beskytter  individet  mod indgreb i  dette.  Artiklen om
retten  til  privatliv  blev  skrevet  på  et  tidspunkt,  hvor  vi  som udgangs-

109. http://www.csoonline.com/article/3071678/security/keeping-humanity-in-the-privacy-
debate.html
110. https://www.eff.org/deeplinks/2009/12/google-ceo-eric-schmidt-dismisses-privacy
111. "Under Surveillance: Examining Facebook’s Spiral of Silence Effects in the Wake of NSA
Internet Monitoring", Elizabeth Stoycheff, 2016.
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punkt  var  private  mennesker.  Der  var  i  samfundet  rent  fysisk  skarpt
afgrænsede private og offentlige sfærer. Således handler beskyttelsen af
retten  til  privatliv  i  konventionen  først  og  fremmest  om  indgreb  i  et
autonomt privat rum. Men rammerne for de rum, vi bevæger os rundt
i, har ændret sig. Online er det blevet en standardindstilling, at vi bli-
ver tracket og er offentlige. Vi efterlader et personligt spor, når vi bru-
ger online tjenester, hvilket vi stort set gør i  alle dele af vores liv. Det
vil sige, at hvor vi som udgangspunkt bevægede os rundt i verden som
private mennesker for bare 30 år siden, er privatlivet blevet noget man
aktivt skal vælge til i dag – og nogle gange slet ikke kan vælge til. Sam-
tidig kan man stille spørgsmål ved, om vores tanker i dag er private og
fri.  Med de nye teknologier indenfor dataanalyse får nogle adgang til
at læse andres tanker og afkode andres følelser.

Selv  om hele  denne  udvikling  først  rigtigt  tog  fart  med den  brede
introduktion af internettet i  1990’erne og senere den sociale mediere-
volution, så har det været en udvikling undervejs i mange årtier. Medi-
ernes  indpas  i  verdenshistorien  har,  som professor  Joshua  Meyrowitz
påviste  allerede  i  1985  i  sin  berømte  bog  No  Sense  of  Place,  langsomt,
men støt, nedbrudt vægge mellem det offentlige og private rum. Først
mellem individet og familien og alt det uden for hjemmets fire vægge –
det offentlige rum, da radioen og fjernsynet lukkede hele verden ind i
den private stue, og senere med internettet og mobilen, hvor vi fik alt
dette helt tæt ind på kroppen. Vi udfolder i stigende grad vores identi-
tet,  vores  liv,  i  online  netværk  og  vores  online  netværk  er  med  til  at
skabe vores identitet, begrænse os eller skabe muligheder for os. Privat-
livet er ikke længere inde i stuen, det udspiller sig også i et online rum.

PRIVACY ER KONTROL OVER EGNE DATA
Det, at vi aktivt gør brug af digitale medier og derved aktivt deler ud af
os  selv,  betyder  dog ikke,  at  privatlivet  ikke  har  en  værdi,  at  det  ikke
længere er en social norm, som Facebooks Mark Zuckerberg er blevet
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citeret for at have sagt.112  Det betyder blot, at vores privatliv har fået
en ny form. Det at have et privatliv, et image, en identitet online hand-
ler  for  de  fleste  om  kontrol.  Kontrol  over  sine  data  og  retten  til  at
bestemme hvem, der ved hvad om dig hvornår – det er nutidens og frem-
tidens  privatliv.  For  vi  har  allesammen  noget,  vi  vil  dele,  men  også
noget,  vi  ikke  vil  dele  med  alle  og  noget,  vi  kun  deler  med  få.  Det
handler  om  den  historie,  vi  fortæller  om  os  selv  på  det  tidspunkt,  vi
bestemmer. Vi kan godt fortælle en ven noget den ene dag,  ens barn
det  samme meget  senere,  og  ens  arbejdsgiver  får  det  måske  aldrig  at
vide.  Det  hele  afhænger  af  indhold,  tid  og  sted  –  og  det  ønsker  alle
individer selv at have kontrol over.

112. https://www.theguardian.com/technology/2010/jan/11/facebook-privacy
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Privatlivsbeskyttelse er for alvor kommet på den politiske agenda med
digitaliseringen  af  alting.  I  den  digitale  verden  bevæger  data  sig  på
tværs af grænser, ofte faciliteret af kommercielle transaktioner mellem
virksomheder og deres kunder. Lovgivere, beslutningstagere samt mel-
lemstatslige  institutioner  skal  derfor  i  stigende  grad  tage  stilling  til  og
handle på de udfordringer, der opstår, når internationale og nationale
lovgivninger støder sammen og juridiske gråzoner opstår.

Den måde, virksomheder behandler deres brugeres data, samt ikke
mindst staters ønske om adgang til disse, er blevet et nøglefokus på den
internationale politiske agenda.

DATABESKYTTELSE I EUROPA
Databeskyttelse  er  ikke  beskrevet  i  den  europæiske  menneskerettig-
hedskonvention  fra  1948,  hvor  artikel  8  definerer  borgernes  ret  til
respekt  for  privatliv  og  familieliv.  Databeskyttelsen  blev  tilføjet  i  en
række  juridiske  instrumenter  udviklet  i  takt  med  den  teknologiske
udvikling som en efterfortolkning af retten til privatliv.

Europarådets  Konvention  108  fra  1981  udspecificerer  individers
ret  til  beskyttelse  af  personlig  data  mod overtrædelser,  der  kan  opstå,
når data indsamles og analyseres samt har til formål at regulere over-
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førsel  af  data  på  tværs  af  grænser.  Den  Europæiske  Unions  Charter  om
Grundlæggende  Rettigheder,  der  blev  retligt  bindende  i  2009,  indeholder
også – ud over retten til  privatliv  – en ret  til  beskyttelse af  personlige
oplysninger. I 1995 blev det første europæiske databeskyttelsesdirektiv
vedtaget,  og  i  2016  vedtog  man  i  EU  en  gennemgribende  reform  af
dette med en række nye krav til virksomheder.

DATABESKYTTELSESDIREKTIVET AF 1995
Det  europæiske  Databeskyttelsesdirektiv  blev  vedtaget  i  1995  som en
beskyttelse af persondata, der ved hjælp af nye online teknologier over-
føres på tværs af grænser i  Europa af offentlige og private virksomhe-
der.  Den  oprindelige  ide  med  et  fælles  lovgrundlag  for  udveksling  af
data  var  grundet  i  en  erkendelse  af,  at  der  med internettet  ville  blive
skabt  et  marked,  der  ikke  som hidtil  ville  være  defineret  af  nationale
grænser.  Det  handlede  derfor  om  at  skabe  et  fælles  lovgrundlag,  der
gjorde det muligt at udveksle og behandle persondata over grænser på
en måde, der samtidig respekterer individets ret til privatliv.

I midten af 1990'erne var virksomheder kun lige begyndt at se for-
retningsmulighederne i  internettet.  En af  de første populære internet-
browsere, Mosaic, blev lanceret i 1993, og den var med til at fremme
muligheden  for  et  stadigt  stigende  antal  brugere  for  at  se  billeder  og
tekst  på  nettet.  Internettet  og  de  nye  teknologier  blev  først  og  frem-
mest set som et potentiale, som de smarteste it-virksomheder og inve-
storer investerede i.  Dog begyndte lovgiverne også at se de første pri-
vatlivsudfordringer i det fælles europæiske marked på grund af de nye
kommunikations-  og  informationsteknologier.  I  1995-direktivet  aner-
kendte de derfor en helt ny type aktører. Hvor retten til respekt for pri-
vatlivets  fred  oprindeligt  har  været  defineret  som  en  beskyttelse  pri-
mært mod statslig indblanding, så stod det nu klart, at dataindsamling
i stigende grad ville blive udført af både private og offentlige institutio-
ner. Derfor var direktivet rettet generelt mod personer, offentlige myndighe-
der, virksomheder, agenturer eller andre organer med ansvar for behandling af
personoplysninger.
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1995-direktivet var først og fremmest rettet mod det indre marked.
Markedet på internettet var dog ikke kun europæisk, det var i høj grad
også globalt, hvilket indbefattede overførsel af data på europæiske bor-
gere til  lande uden for EU. Et krav i  reguleringen var derfor,  at  data
kun kan overføres og behandles i  lande med samme databeskyttelses-
standarder  og  regler  som  Europa.  USA  har  ikke  samme  standarder
som Europa, men det blev løst ved at etablere en aftale mellem USA
og  Europa,  der  tillod  amerikanske  virksomheder  at  overføre  og
behandle  data  fra  Europa,  hvis  de  viste,  at  de  overholdt  de  samme
databeskyttelsesstandarder som i EU. Aftalen blev kaldt Safe Habour.

FRA SAFE HARBOUR TIL PRIVACY SHIELD
4,410  amerikanske  virksomheder  havde  indtil  slutningen  af  2015  en
Safe  Harbour-certificering.  Safe  Harbour  var  en  særaftale  for  ameri-
kanske virksomheder,  som overfører  europæiske borgeres  data til  ser-
vere  placeret  i  USA.  Den  europæiske  databeskyttelseslovgivning  blev
således  ikke  håndhævet  direkte  over  for  virksomhederne,  som  blot
skulle  certificere  selv,  at  de  havde  den  rette  databeskyttelsesstandard.
Listen  af  amerikanske  virksomheder  under  den  aftale  inkluderede
Microsoft,  Apple,  Google,  Facebook,  Twitter,  Yahoo og andre større
it-virksomheder som Adobe, Amazon, eBay,  HP, IBM, Intel  og Ora-
cle.

I 2015 blev denne aftale erklæret ugyldig af Den Europæiske Dom-
stol  gennem  en  sag  anlagt  af  den  østrigske  jurastuderende  Max
Schrems. Afgørelsen byggede især på Edward Snowdens afsløringer af
den amerikanske efterretningstjenestes overvågning af europæiske bor-
gere, hvis data blev bearbejdet af amerikanske virksomheder på ameri-
kansk grund. I juli 2016 blev den nye Safer Harbour-aftale forhandlet
på plads, det såkaldte Privacy Shield.113 Ifølge Europa-Kommissionen
lægger  den  nye  aftale  større  pres  på  amerikanske  virksomheder  til  at
sikre  europæiske  persondata,  og  der  etableres  en  ombudsmands-

113. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_en.htm
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instans, som europæiske borgere kan rette deres klager til. Men den får
kritik for fortsat at lade amerikanske virksomheder selvcertificere,114 og
den forventes at dumpe, når den ender hos EU-domstolen igen.115

KRAVENE I EUS NYE DATABESKYTTELSESREGULERING
Den  teknologiske  udvikling  er  gået  hurtigere  end  forventet.  Cloud
computing, social networking, lokations-baserede tjenester, web 2.0 og
ikke mindst big data og den datadrevne forretningsmodel er lynhurtigt
blevet en integreret del af digital forretningsudvikling. Kun 17 år efter
det  første  databeskyttelsesdirektiv  blev  vedtaget,  indså  de  europæiske
politikere,  at  udviklingen  langt  havde  oversteget  de  udfordringer,  de
havde  forsøgt  at  forudse  og  gribe  an  i  1995.  I  2012  begyndte  EU's
medlemsstater derfor at forhandle nye fælleseuropæiske databeskyttel-
sesregler,  som  i  2016  udmøntede  sig  i  en  gennemgribende  reform  af
det oprindelige direktiv.

EU's forordning om persondatabeskyttelse blev vedtaget i maj 2016
og træder i  kraft  maj  2018.  Den har fokus på databeskyttelse  som en
grundrettighed. Nogle af de vigtigste nye krav i forordningen er:

BØDER FOR OVERTRÆDELSER

Bøder for en virksomheds brud på persondatabeskyttelsen er helt op til
20  mio.  euro  eller  op  til  4  procent  af  den  årlige  omsætning.  Netop
bøder, som især USA gør brug af, er et af de mest effektive værktøjer
for myndigheder. Forfatterne bag bogen Privacy on the Ground (2015) har
interviewet  direktører  fra  store  virksomheder  i  en række lande,  og  de
peger på, at det britiske datatilsyns (ICO) høje bøde til Sony i 2013, og
ICO's  åbenhed  omkring  bødestørrelse-  og  grund  havde  en  stor  præ-

114. http://privacylaw.proskauer.com/2016/07/articles/
european-union/privacy-shield-adopted-but-uncertainty-remains/
115. https://techcrunch.com/2016/07/12/eu-us-privacy-shield-now-officially-adopted-but-criti-
cisms-linger/
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ventiv  virkning  for  andre.  Sonys  datalæk  handlede  om  millioner  af
navne,  adresser,  emails,  fødselsdatoer  og  passwords  på  brugere  af
Sonys PlayStation.

DATAANSVARLIGHED

Forordningen lægger op til en ny standard; dataansvarlighed (accoun-
tability),  som  handler  om  lovlighed,  rimelighed  og  gennemsigtighed.
Et  af  kravene  til  den  dataansvarlige  er  en  persondatapolitik  eller  en
privatlivspolitik.  Et  andet  er  dokumentationskrav,  som  blandt  andet
forudsætter,  at  virksomheden  har  beskrevet  og  vedtaget  processer  og
procedurer for roller og ansvar for medarbejdere, der udfører databe-
handling.116

DATABESKYTTELSESANSVARLIG (DPO)

Offentlige institutioner samt virksomheder og organisationer med ker-
neaktiviteter  inden  for  databehandling  og  systematisk  overvågning  af
data  er  forpligtet  til  at  udpege  en  databeskyttelsesansvarlig,  en  Data
Protection  Officer  (DPO).  En  DPO  er  en  ansat  med  ekspertviden
inden for databeskyttelseslovgivning, som vil kunne sikre, at organisa-
tionen lever op til EU-reguleringen. Denne vil få en særlig vigtig rolle i
en organisation. DPO'en skal udføre sine opgaver uafhængigt og må fx
ikke  modtage  instruktioner  om  udførelsen  af  sine  opgaver  eller  blive
afskediget i forbindelse med udførelsen af disse. DPO'en skal også rap-
portere  direkte  til  den  øverste  ledelse.  Ud  over  ansvaret  for,  at  virk-
somheden  eller  organisationen  overholder  databeskyttelsesreglerne,
har DPO'en også ansvar for at oplyse og uddanne medarbejdere.

116. http://dataethics.eu/wp-content/uploads/DataEthicsEUWhitepapersPersondataforord
ningMaj2016.pdf
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BETINGELSER FOR DATABEHANDLINGEN

Persondata  må  kun  indsamles  til  bestemte  og  lovlige  formål.  De  må
ikke bruges på en ny måde, der er uforenelig med det oprindelige for-
mål.  De persondata,  der bruges,  skal  være relevante,  tilstrækkelige og
nødvendige (kaldes dataminimering), de skal være korrekte og opdate-
rede, og myndigheden eller virksomheden skal selv tage rimelige skridt
til  at  berigtige  elle  slette  data,  der  er  ukorrekte.  Persondata  må  des-
uden kun opbevares i den periode, hvor de er nødvendige i forhold til
at opfylde formålet, og skal så slettes.

SAMTYKKE

En virksomhed eller organisation skal indhente samtykke fra de perso-
ner,  hvis  data  de  behandler.  Dette  samtykke  skal  være  informeret  i
klart  og  ukompliceret  sprog,  og  det  skal  gives  frit.  Det  er  virksomhe-
dens ansvar at bevise, at personer har givet samtykke. Samtykket skal
være  tydeligt  og  afgrænset  i  forhold  til  specifikke  brug  af  data.  Det
betyder, at det ikke dur bare at indhente et samtykke en gang for alle
til  det  hele.  Desuden  skal  det  for  forbrugeren  være  ligeså  nemt  at
trække  sit  samtykke  tilbage,  som det  er  at  give  det.  Der  er  også  krav
om, at personen har gjort noget aktivt for at give sit samtykke.

RETTEN TIL AT TAGE SINE DATA MED SIG

En af de nye rettigheder i forordningen er 'dataportabilitet', som giver
individer ret til at modtage de data, han eller hun har givet til virksom-
heden og til at tage dem med sig over til en konkurrent. Data skal såle-
des stilles til rådighed i et struktureret, almindeligt anvendt og maskin-
læsbart  format  og  overføres  direkte  til  den  virksomhed,  som  kunden
peger på.117

117. https://privacykompasset.erhvervsstyrelsen.dk/rettigheder
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RETTEN TIL AT FORHINDRE PROFILERING

Individer  har  ret  til  at  gøre  indsigelse  mod  profilering  eller  dataana-
lyse. Hvis ens data anvendes til at træffe automatiske afgørelser, eksem-
pelvis  personaliseret  markedsføring,  så  skal  virksomheden  oplyse  det,
og såfremt der gøres indsigelse, skal profileringen ophøre.

16 ÅRS-GRÆNSEN

Børn  og  unge  under  16  år  (medmindre  den  enkelte  medlemsstat  har
sænket aldersgrænsen til 13 år, som er den grænse, der har eksisteret i
årevis i USA med deres såkaldte COPPA-lovgivning) kan ikke selv give
samtykke. Samtykke skal indhentes fra deres forældre, og en virksom-
hed skal forsøge at verificere, at det faktisk er forælderen, der har givet
samtykke.

RETTEN TIL AT BLIVE GLEMT

Personer  har  ret  til  at  få  rettet  og  slettet  deres  persondata  (populært
sagt retten til  at blive glemt) samt at få begrænset yderligere deling af
data, inklusive sletning af links og kopier af data, der ligger hos tredje-
parter.  Dette  kan  ske  under  visse  forudsætninger,  eksempelvis  hvis  et
samtykke er  blevet  trukket  tilbage,  data  er  forældet  eller  ikke længere
er nødvendig i forhold til formålet.

PRIVACY BY DESIGN

Databeskyttelse eller Privacy by Design nævnes i forordningen som en
forudsætning for at møde de nye krav om databeskyttelse.  Privacy by
Design  (PbD)  er  ideen  om,  at  databeskyttelse  bygges  ind  i  en  service
eller  et  produkt  fra  begyndelsen  og  ikke  som  en  eftertanke,  hvilket  i
øvrigt  også  typisk  fordyrer  og  besværliggør  produktudviklingen.  PbD
beskrives konkret i reglerne som foranstaltninger og design, der blandt
andet  minimerer  behandlingen  af  persondata,  pseudonymiserer  per-



124

DATAETIK – DEN NYE KONKURRENCEFORDEL

sonlige  data  så  hurtigt  som  muligt  og  skaber  gennemsigtighed  i  for-
hold til behandling af personoplysninger.

PRIVACY IMPACT ASSESSMENT (PIA)

Databehandlere  skal  udarbejde  evalueringer  af  den  påvirkning,
behandlingen af data kan have på et individs rettigheder (herunder ret
til privatliv) og friheder. Det vil sige identificere, forstå og løse eventu-
elle problemer, der måtte opstå i forbindelse med udvikling af produk-
ter  og  services,  der  involverer  behandling  af  personoplysninger.  En
Privacy  Impact  Assesment  består  blandt  andet  af  grundige  dataflow-
analyser.  DI  har  udarbejdet  en  god  skabelon118  for  Privacy  Impact
Assessment.

RETTEN TIL AT VIDE, OM ENS DATA ER HACKET

Tidligere har der ikke været krav til private virksomheder om at skulle
give  kunder  besked om datasikkerhedsbrud.  Et  sådan krav  er  der  nu.
Virksomheder og organisationer skal også underrette den nationale til-
synsmyndighed om alvorlige  brud på  datasikkerheden så  hurtigt  som
muligt og senest inden for 72 timer.

DATAUDVEKSLING MED LANDE UDEN FOR EU

Datalovgivningen  tillader  ikke  overførsel  af  data  uden  for  Europa,
medmindre disse har de samme databeskyttelsesstandarder.

118.
http://digital.di.dk/SiteCollectionDocuments/Vejledninger/DI's%20skabelon%20for%20Pri-
vacy%20Impact%20Assessment.pdf



125

DATA PÅ DEN POLITISKE DAGSORDEN

DATATILSYNET FÅR TRAVLT
Med  EU's  nye  forordning  for  persondatabeskyttelse  får  Datatilsynet
travlt. Udover samarbejde med et databeskyttelseskontor i Justitsmini-
steriet,  som rådgiver regeringen og styrelser, skal Datatilsynet føre til-
syn med både den offentlige og private sektor, rådgive den private og
ikke  mindst  gøre  klar  til  en  ny  privacy-certificeringsordning,  der  for-
ventes at blive søsat i kølvandet på den endelige implementering af for-
ordningen i maj 2018. Samtidig skal der iværksættes tiltag særligt ret-
tet mod børn, der skal etableres nye procedurer for notifikation af sik-
kerhedsbrister  og  der  skal  være  fælles  tilsynsaktiviteter  med  EU,  hvis
ikke  Danmark  vil  slæbes  for  det  nye  centrale  databeskyttelsesråd,  der
skal  sikre  ensartet  håndhævelse.  Spørgsmålet  er,  om Datatilsynet  kan
efterleve alt det uden at få tilført nye ressourcer.

FN'S FØRSTE PRIVACY RAPPORTØR
Retten  til  privatliv  har  længe  været  en  menneskeret.  Men  først  i  juli
2015 blev professor Joseph A. Cannataci udnævnt som den første FN
privacy rapportør. Selv om det er nærliggende at tro at hovedfokus for
ham burde være statsovervågning, så siger Cannataci, at han har iden-
tificeret  adskillige  andre  områder,  som  han  vil  adressere.  En  af  dem
handler  om  persondata,  som  virksomheder  indsamler  og  lagrer.  Det
handler om magtbalancen mellem virksomheder og forbrugere.

“Modsat med statens datamagt, så handler virksomheders om noget andet. Den
er ikke nødvendigvis relateret til magtkoncentration men mere til distribution af rig-
dom  og  udnyttelse  af  økonomiske  ressourcer,"  siger  Cannataci.  Han  har  dog
ikke  til  hensigt  at  erklære  krig  mod datavirksomhederne.  Han ønsker
at samarbejde med dem for at øge deres bevidsthed om og brug af Pri-
vacy  by  Design.  Han mener  også,  at  virksomheder  vil  være  åbne  for
denne  forandring,  fordi  de  er  ved  at  indse,  at  de  risikerer  et  forbru-
geroprør over manglen på personlig datakontrol.“Vi har i de senere år set
virksomheder  indsamle  stadig  flere  persondata  og  tjene  stadig  flere  penge  på  dem,
men de har glemt at konsultere forbrugerne. Og nu har vi nået et punkt, hvor borgere
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og samfund er ved at vågne op og spørger, om det, der sker, nu også er retfærdigt" .
Cannataci siger, at mange virksomheder har reageret ved at øge deres
fokus på privacy med fx kryptering og især har flere af de større virk-
somheder arbejdet hårdt for at kaste deres image som dem, der skjult
indsamler  data,  af  sig  og  gøre  privacy til  deres  unikke  salgsargument.
"Dette forsøg på at gøre privacy til en konkurrencemæssig fordel er et betydeligt skridt
i den rigtige retning. Jeg ser frem til den dag, hvor endnu flere virksomheder har ind-
set, at privacy er en af de ting, forbrugerne går efter og derfor designer dem til at være
privacy-venlige."

FRIVILLIGE PRINCIPPER FOR VIRKSOMHEDER
I  2011  vedtog  FN’s  Menneskerettighedsråd  et  sæt  retningslinjer  for
menneskerettigheder  og  erhvervsliv  (UN  Guiding  Principles  on  Busi-
ness  and  Human  Rights).  Retningslinjerne  repræsenterer  en  global
standard  og  definerer  konkret,  hvad en  virksomhed (og  regering)  bør
gøre  for  at  håndtere  virksomheders  indflydelse  på  menneskerettighe-
derne og er en del af mange virksomheders CSR-strategi.

FN's retningslinjer og resolutioner er ikke lovgivning i den forstand,
at en virksomhed kan blive straffet ud fra dem, men der ligger en sig-
nalværdi i at bruge dem. Den globale menneskerettighedsstandard ska-
ber en forventning til den måde, virksomheder lever op til menneske-
rettighederne, herunder en stærk forventning om at respektere privatli-
vets fred offline såvel som online.

Multinationale selskaber kan forpligte sig mere med et sæt Binding
Corporate  Rules,  BCR. Det  er  en slags  Code of  Conduct,  hvor  virk-
somheden  formulerer  en  global  persondatapolitik,  hvor  de  forpligter
sig til at behandle og lagre persondata med samme sikkerhedsniveau i
alle lande, også i  de lande, der ikke i  sig selv har tilstrækkelig databe-
skyttelse.119

119. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/binding-corporate-
rules/index_en.htm
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INDUSTRILOBBYISMEN OMKRING DATA
Det første europæiske databeskyttelsesdirektiv fra 1995 blev udviklet af
en mindre gruppe af eksperter i samarbejde med de nationale myndig-
heder uden større offentlig bevågenhed. I 2012, da reformen af direkti-
vet gik i gang, var der en hel række interesser på spil. Det handlede om
en ny internetbaseret økonomi, samfund og kultur, og kampen hand-
lede om data. Den nye økonomis guld. Databeskyttelsesreformen blev
således en kampplads for forskellige interesser. Allerede inden Europa-
Kommissionen udgav sit første forslag til en reform, blev det udsat for
en massiv lobbyisme. Viviane Reding, en af hovedpersonerne bag for-
slaget  og  på  det  tidspunkt  EU's  justitskommissær,  fortalte  senere,  at
hun ikke tidligere havde oplevet magen til lobbyisme.120 Flere EU-par-
lamentarikere har sagt det samme om den efterfølgende reformproces.

En stor  del  af  de kritiske argumenter  mod reformen handlede om
dens  indflydelse  på  innovation,  hvor  lobbyisterne  argumenterede,  at
de  forskellige  krav  ville  begrænse  virksomhedernes  mulighed  for  at
innovere med data. Presset kom først og fremmest fra USA. De ameri-
kanske  tech  giganter  og  Det  Amerikanske  Handelskammer  involve-
rede sig i reformen med direkte telefonopkald, kampagner og industri-
koalitioner.  I  2013  gik  de  så  langt  som  til  at  tale  om,  at  reformen
potentielt kunne føre til en handelskrig mellem USA og Europa.121

Således er selve reguleringen og dens bestemmelser resultatet af en
række diskussioner og lobbyvirksomhed, der har inkluderet både euro-
pæiske  virksomheder,  regeringer  og  organisationer,  men  i  høj  grad
også amerikanske.

Et konkret eksempel på den måde, kampen om data udmøntede sig
på  i  selve  beslutningsprocessen  omkring  reformen,  var  diskussionen
omkring indførelsen af en 16 års aldersgrænse. Her var især de ameri-

120. http://www.telegraph.co.uk/technology/news/9070019/EU-Privacy-regulations-subject-
to-unprecedented-lobbying.html
121. http://arstechnica.com/tech-policy/2013/01/proposed-eu-data-protection-reform-could-
start-a-trade-war-us-official-says/
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kanske  sociale  mediegiganter  på  banen  både  på  og  bag  scenen.  Som
en britisk børnebeskyttelsesekspert fx beskrev det: “Jeg fik at vide af nogle
af dem, der bombarderede mig, at Google, Facebook og andre US-virksomheder var
rasende."122  Dette  er  virksomheder,  som  har  opbygget  deres  sociale
mediemonopoler blandt europæiske børn og unge (og voksne), og der-
for har meget at tabe, hvis de begrænses i det marked. I Danmark og
de fleste andre europæiske lande var Facebook blevet en forudsætning
for unges sociale liv. En fast aldersgrænse på 16 år ville betyde, at tee-
nagere under 16, der ønskede at bruge sociale netværk som Facebook,
Instagram,  Youtube og Twitter,  fremover  kun ville  kunne gøre  dette,
hvis virksomhederne indhentede deres forældres samtykke. De ameri-
kanske virksomheder har hidtil fulgt den amerikanske COPPA-lovgiv-
ning,  hvor  aldersgrænsen  for  indsamling  og  behandling  af  data  på
børn ligger  på 13 år.  Det  har  de  gjort  ved blot  at  lade  brugerne selv
angive  deres  alder.  De  sociale  medietjenester  ville  således  have  stået
over for enten formelt at skulle forbyde en stor del af deres unge bru-
gere mellem 13 og 16 år adgang til deres tjenester eller at skulle imple-
mentere  dyrebare  teknologier  og  policies,  der  ville  sikre  forældre-
samtykker  samt  forsvarlig  behandling  af  deres  data  i  overensstem-
melse med EUs nye datalovgivning. Den endelige version af EU’s nye
databeskyttelsesregler  indeholder  i  dag  en  bestemmelse  om,  at  virk-
somheder ikke kan indsamle og behandle data på børn og unge under
16  år.  Men den  enkelte  medlemsstat  kan  vælge  at  sænke  aldersgræn-
sen til 13 år, hvilket mange med stor sandsynlighed vil gøre.

Et andet eksempel på industri lobbyisme er den måde Google angive-
ligt har sine fangarme langt inde i amerikansk politik. Sam Biddle fra
internet-mediet The Intercept har stillet skarpt på konferencen Priva-
cyCon,  som  myndigheden  US  Federal  Trade  Commission  holder
hvert år i  januar. The Intercept afslørede, at på konferencen i  januar

122. https://johnc1912.wordpress.com/
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2016  var  13  ud  af  19  forskningpræsentationer  og  23  ud  af  41  talere
økonomisk tilknyttet Google.123

123. Tech Money Lurks Behind Government Conference, The Intercept, 2016.
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Nettby. I dette årtusindes første årti fandtes der et blomstrende
socialt netværk i Norge, Nettby. Det var et åbent sted, hvor alle
kunne  oprette  en  side  og  offentliggøre  billeder,  holdninger,
interesser  og  anden  information.  I  ens  gæstebog  kunne  venner
og  alle  andre  skrive  beskeder,  og  man kunne  læse,  hvad  andre
havde  skrevet,  og  man  kunne  debattere.  Der  var  i  tusindvis  af
grupper, hvor man kunne diskutere politik, børneopdragelse og
meget mere, og brugerne var moderatorer eller hjælpere, mens
Nettby  selv  havde  ansat  blot  ni  medarbejdere.  Der  var  over
800.000  personer  på  Nettby,  og  det  var  en  gedigen  succes  i
Norge. Hovedaktionæren VG eksporterede Nettby til Sverige og
lagde  an  til  mere  eksport  rundt  i  Europa.  Men  ultimo  2010
lukkede Nettby.124 Pludselig var det begyndt at gå ned ad bakke,
og  brugerne  forlod  Nettby  til  fordel  for  andre  sociale  netværk,
herunder  især  Facebook.  Hovedforklaringen  var,  at  en  del
kommuner  i  Norge  spærrede  adgangen  til  Nettby  i  skolerne  i
2009,  fordi  eleverne  simpelthen  brugte  for  megen  tid  derinde.
De spærrede aldrig for adgangen til Facebook.

124. https://no.wikipedia.org/wiki/Nettby
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Nettby  er  en  ud  af  flere  europæiske  sociale  medievirksomheder,  der
ikke  overlevede  internettets  kommercielle  histories  første  kapitel.  I
Holland havde de  Hyves,125  som på sit  højeste  havde over  10 millio-
ner  brugere,  men  som  lukkede  i  2013,  fordi  brugerne  var  flyttet  til
Facebook og Twitter. I Danmark havde vi Arto, der i sin storhedstid i
2007 havde en halv million brugere, men lukkede i 2016,126 og i Eng-
land Friends Reunited.127 Noget lignende er også sket i andre europæi-
ske lande. For selv om internettet globaliserede markedet, så er de kul-
turelle  værdier,  nationale  politikker  og  lovgivninger  endnu  ikke  glo-
bale.  Virksomheder  stod  pludselig  over  for  nye  globale  muligheder
uden  globale  spilleregler  og  værdier  og  med  så  mange  forskellige
sprog, at de ikke havde et stort fælles hjemmemarked at vokse sig store
på, inden nye kontinenter kunne indtages. En del europæiske virksom-
heder tabte derfor i  den nye globale konkurrence med de multinatio-
nale selskaber. De var oppe imod virksomheder, der var underlagt en
løsere databeskyttelseslovgivning, mere innovative og konkurrencedyg-
tige kulturer og forretningspraksisser, hvor det handler om ikke at bede
om tilladelse men hellere om tilgivelse, såfremt noget går galt.

Amerikanske  tech  giganters  forhold  til  den  europæiske  lovgivning  og
de  europæiske  lovgiveres  håndhævning  af  samme  har  særligt  i  de
senere  år  skabt  en  større  mediedebat  og  politisk  diskussion  i  Europa.
Disse  globale  virksomheders  hovedsæder  befinder  sig  fysisk  uden  for
Europa,  mens  store  dele  af  deres  markeder  og  kunder  befinder  sig
inden for  Europas  grænser.  Der  stilles  derfor  spørgsmål  ved virksom-
hedernes retslige tilhørsforhold, hvilke regler og love de skal følge, sær-
ligt  i  forhold  til  deres  indsamling  og  behandling  af  data,  men  også  i
skatteforhold og konkurrenceret. Er man fx databehandler i Europa og
USA, når ens servere og hovedsæde rent fysisk står i  USA, men man
har online tjenester på europæiske sprog målrettet europæiske kunder?

125. https://en.wikipedia.org/wiki/Hyves
126. http://finans.dk/live/it/ECE8589482/et-af-danmarks-foerste-store-sociale-medier-lukker/
127. http://www.bbc.com/news/technology-35343091
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Og gælder loven i Tyskland eller Irland, hvis det er i Irland, hovedsæ-
det ligger?

I  en  lang  årrække  har  uafklarede  spørgsmål  om  jurisdiktion  og
særaftaler  givet  især  den  amerikanske  internet-industri  et  frirum  i
Europa.  Et  frirum,  der  dog  bliver  mere  og  mere  indskrænket.  Over
årene er det fx med en række domme og retssager blevet langt tydeli-
gere, at jurisdiktion ikke kun handler om fysisk tilhørssted, men at det
også  inkluderer  de  virtuelle  steder,  der  hvor  ens  brugere  befinder  sig
og bruger onlinetjenester fra.

EU VS FACEBOOK
Som følge af diskussionerne om jurisdiktion valgte Facebook i 2008 at
flytte  sit  internationale  hovedkvarter  fra  Silicon  Valley  til  Dublin  i
Irland, og tilsynsmyndigheden for deres behandling af europæiske bru-
geres  data  ligger  derfor  også  der.  Klager  man  som  dansk  forbruger
over Facebook til det danske Datatilsyn, bliver man som regel henvist
til Irland.

Det irske datatilsyn befinder sig i en mindre bygning oven over en
købmand i en lille by i  Irland, der er begrænsede ressourcer, og tilsy-
net  er  dårligt  rustet  til  at  håndhæve  lovgivningen,  der  håndterer
beskyttelsen af de millioner af europæiske Facebook brugeres data. Det
er  derfor  også  af  åbenlyse  årsager  blevet  kritiseret  for  ikke  at  bruge
muskler over for mastodonten. Det fik den østrigske Max Schrems og
25.000 andre europæere med støtte fra dobbelt så mange til at sagsøge
Facebook ved EU-domstolen for overtrædelse af artikel 8 (retten til pri-
vatliv)  i  det  Europæiske  Menneskerettigheds  Charter.  Der  blev  her
henvist til deres privatlivspolitik, deltagelse i det amerikanske PRISM-
program,  Facebook  graph,  apps,  tracking  via  like-knapper,  big  data
systemer  til  overvågning  af  brugerne  og  den  manglende  overholdelse
af anmodninger om brugeres adgang til data. Sagen, EU vs Facebook,
som retten i  Østrig  afviste  at  føre og henviste  til,  at  den skulle  føres  i
Irland, er anket til en højere instans i Østrig. I mellemtiden vandt Max
Schrems en anden sag ved EU-domstolen, som erklærede EU-US Safe
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Habour-aftalen,  som  tillader  amerikanske  virksomheder  at  overføre
europæiske persondata til USA, for ugyldig.

Med EU's nye databeskyttelsesregulering forventes et stærkt samar-
bejde mellem europæiske stater og en over enhed i Bruxelles, der sik-
rer, at håndhævelse af loven bliver ensartet.

BELGIEN VS FACEBOOK

Det  belgiske  datatilsyn  førte  også  sag  mod  Facebook,  idet  tilsynet
mener,  at  Facebook  overtræder  europæisk  databeskyttelseslovgivning
ved blandt andet at tracke europæere, der ikke har profiler på det soci-
ale  netværk via cookien DATR. Det belgiske datatilsyn vandt i  første
omgang  sagen,  og  Facebook  stoppede  tracking  af  ikke-brugere  i  Bel-
gien, men ankede sagen. I juni 2016 afviste den belgiske appeldomstol
dog sagen med den begrundelse, at den skal føres i Irland – en stor sejr
for Facebook128.  En række andre europæiske datatilsyn med det fran-
ske i spidsen bakker op om det belgiske datatilsyn. I februar 2016 gav
det franske datatilsyn Facebook tre måneder til  at  stoppe med at  tra-
cke  folk,  som  ikke  har  en  Facebook  profil  samt  at  stoppe  en  del  af
deres dataoverførsler til USA.

TYSKLAND VS FACEBOOK

Tyskerne  har  også  forsøgt  at  håndhæve  deres  databeskyttelseslovgiv-
ning  overfor  Facebook.  Fx  forsøgte  det  tyske  delstatsdatatilsyn  i  Sch-
leswig-Holstein  at  forhindre  Facebook  i  at  bruge  den  såkaldte  real
name-policy overfor tyske borgere. Tilsynet mener, at tyskerne har en
lovfæstet  ret  til  at  være anonyme,  men Facebook vandt  ved at  kræve,
at  retssagen  blev  ført  i  deres  europæiske  hovedsæde,  Irland.  Efterføl-
gende  har  delstatsdatatilsynet  i  Hamborg  ved  en  administrativ  afgø-
relse  besluttet,  at  tyskerne har  ret  til  at  bruge andre  navne end deres
eget  på  Facebook,  men sagen er  endt  med,  at  datatilsynets  direktør  i

128. http://mobile.reuters.com/article/idUSKCN0ZF1VV
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Hamborg, Johannes Caspar, tabte sagen mod Facebook ved den tyske
domstol, der gav Facebook ret i, at sagen skal afgøres i Irland. Spørgs-
målet er om EU-domstolen, der har fået sagen tilsendt, vil ændre den
afgørelse.

Tyskerne giver dog ikke op. I marts 2016 gik den tyske konkurren-
cemyndighed,  Bundeskartellamt,  der  har  mange  flere  ressourcer  end
datamyndighederne,  i  gang  med  en  monopolsag,  hvor  Facebook
anklages  for  at  misbruge  sin  position  med  deres  handelsbetingelser,
som brugerne ikke forstår.

De  tyske  konkurrencemyndigheder  samarbejder  tæt  med  andre
europæiske konkurrencemyndigheder og den europæiske konkurrence-
kommissær Margrethe Vestager. Hun sagde på et møde i København i
september 2016: “De tyske myndigheder er bekymrede over, at Face-
book  måske  har  tvunget  sine  brugere  til  at  acceptere  nogle  privat-
livsvilkår  som ikke  er  i  overensstemmelse  med  databeskyttelseslovgiv-
ningen.”

PRIVACY I EU OG USA
Europas  og  USAs  tilgange  til  retten  til  privatliv  og  databeskyttelse  er
fundamentalt  forskellige.  Den  amerikanske  juraprofessor  Daniel
Solove peger på, at forskellen ikke ligger så meget i selve den måde, vi
opfatter begrebet privacy, men i den måde databeskyttelse og privacy
implementeres.  I  Europa er  retten til  privatliv  en grundlæggende ret-
tighed,  der  vedrører  alle  aspekter  af  en  borgers  liv.  Den  europæiske
lovgivning  omkring  indsamling  og  behandling  af  data  er  derfor  langt
strammere end den amerikanske. I USA er retten til privatliv først og
fremmest  blevet  defineret  som en  forbrugerrettighed  og  er  derfor  for
de fleste virksomheder et spørgsmål om risikohåndtering.

I  bogen  Privacy  on  the  Ground  beskriver  Kenneth  A.  Bamberger  og
Deirdre  K.  Mulligan,  hvordan  den  grundlæggende  forskel  i  tilgang
udspiller  sig  blandt  dataansvarlige  i  henholdsvis  USA og  Europa.  De
har interviewet dataansvarlige i store private virksomheder i Tyskland,
Spanien, Frankrig, UK og USA. Mens Spanien betragter privacy som
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paragraffer  og  byrder,  er  franskmændene  aktive  såvel  som  tyskerne
både på regulering og ved at gøre det til  et  samfundsansvar. Englæn-
derne til gengæld ser på privacy som amerikanerne; som et konkurren-
ceparameter, der kan øge den digitale tillid. Forfatterne gør en anden
interessant observation; på trods af store forskelle i selve databeskyttel-
sesreguleringen  griber  de  tyske  og  amerikanske  dataansvarlige  i  virk-
somhederne privacy an på samme måde. De beskriver privacy som et
vigtigt  strategisk område, der rækker dybere end bare overholdelse af
lovgivningen; som en social værdi og et vigtigt samfundsansvar.

Mens  retten  til  privatliv  er  en  grundlæggende  rettighed  i  Europa,
bliver retten til privatliv kun indirekte nævnt i den amerikanske forfat-
ning,  hvor  man  nævner  retten  til  'sikkerhed  i  sit  hjem'  –  det  vil  sige
først  og  fremmest  en  beskyttelse  mod statslig  indblanding.  Ordet  pri-
vatliv bruges slet ikke. Ytringsfrihed er en grundlæggende rettighed for
sig. Den vægtes derfor som grundlovsfæstet rettighed i USA højere end
retten til privatliv.

Databeskyttelseslovgivningen  i  Europa  er  detaljeret,  gælder  for
både offentlige og private virksomheder og dækker bredt med få und-
tagelser.  Databeskyttelse  i  USA  består  af  flere  forskellige  love  rettet
mod særlige brancher. Der er COPPA, som regulerer brug af data om
børn,  og Hippa129,  der  regulerer  brug af  sundhedsdata.  Der er  særlig
lovgivning omkring finansiel virksomhed og kreditselskaber, og der er
specifikke regler i de enkelte delstater. Der er the Federal Trade Com-
mission  Act,  FTA,  som nationalt  forbyder  unfair  praksis  blandt  virk-
somheder.

Federal  Trade  Commission,  FTC,  der  håndhæver  FTA,  har  kørt
over  100  sager  relateret  til  privacy  og  datasikkerhed  og  slår  til  med
store  bøder,  når  der  er  tale  om unfair  eller  bedragerisk  praksis.  I  det
hele taget er den amerikanske lovgivning i forhold til privatliv baseret
på  selvregulering.  En  virksomhed  lover  specifikke  ting  omkring  den
måde  de  behandler,  indsamler  og  beskytter  data  på,  og  FTC  sætter

129. Health Insurance Portability and Accountability Act,
http://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/laws-regulations/
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først ind med ofte store bøder, hvis den ikke overholder deres løfter. I
USA regulerer man således bagudrettet, når skaden er sket, mens man
i EU traditionelt har givet meget lave bøder for overtrædelser.

Der  er  stor  forskel  på  håndhævelsen  af  databeskyttelseslovgivnin-
gen på de to kontinenter. Europa Kommissionens Director of Funda-
mental  Rights  and Union Citizenship,  Paul  Nemitz,  sagde det  meget
klart på konferencen Computers, Privacy and Data Protection i januar
2015:  “I  den  bedste  verden  havde  vi  fælles  europæiske  dataregler  med  amerikansk
håndhævelse."

Med Storbritanniens exit fra EU bliver det ikke lettere. Selv om det
britiske  datatilsyn  ICO  forventer,  at  Storbritannien  vil  betragte  den
kommende EU databeskyttelsesregulering som deres130,  har briterne i
EU altid været dem, der blødte lovgivningen op i forhold til USA. Eks-
perter i USA frygter, at Brexit kan betyde en endnu strammere data-
beskyttelseskurs fra EU.131

RETTEN TIL AT BLIVE GLEMT

Med  internettet  har  vi  fået  et  historisk  arkiv  om  individers  adfærd.
Mens historisk information er meget vigtig at have adgang til, kan det
også  betyde  krænkelse  af  retten  til  privatliv.  I  Europa  har  et  individs
ret til at kontrollere sin egen historik betydet, at man fx ikke kan slå op
på  nettet,  om  en  person  har  været  dømt  for  kriminalitet,  idet  den
pågældende person har ret til – efter afsoning – at få den historik slet-
tet i  de analoge og nu også digitale arkiver, og begynde livet på ny. I
USA er der mere fokus på retten til at få adgang til information, hvor-
for der fx er masser af 'mugshot' hjemmesider, der udstiller og advarer
mod tidligere kriminelle.

Netop EU-domstolens 2014 dom over Google handler om retten til
historisk  information  om  en  selv.  Populært  kaldet  'retten  til  at  blive

130. https://iconewsblog.wordpress.com/2016/07/07/gdpr-still-relevant-for-the-uk/
131. http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-28/what-brexit-means-for-google-
facebook-microsoft-and-amazon
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glemt'.  Denne ret  indbefatter  netop et  individs  mulighed for  at  starte
forfra  med  en  ren  tavle.  I  Google  dommen  havde  en  spansk  mand
anmodet avisen La Vanguardia om at fjerne et link til en gammel arti-
kel  om en  tvangsauktion  af  hans  hus  baseret  på  en  gæld,  han  senere
havde  betalt.  Det  spanske  datatilsyn  afviste  denne  anmodning,  men
accepterede til gengæld en klage over Googles links til artiklen og bad
Google  fjerne  resultaterne  fra  deres  søgeindeks.  Google  bragte  heref-
ter datatilsynets  beslutning til  den nationale domstol,  som førte sagen
videre til EU-domstolen. Den fastslog, at søgemaskiner er dataansvar-
lige for det indhold, de linker til,  og dermed blev Google forpligtet til
at  overholde  EU lovgivningen  om databeskyttelse.  Selv  om dommen
også understreger vigtigheden af retten til at udgive og modtage infor-
mation,  så  cementerer  den  individets  urokkelige  ret  til  at  kontrollere
egne historisk persondata.

Dommen  har  medført,  at  i  hundredetusindvis  af  europæere  har
anmodet  om  at  få  fjernet  links  fra  Googles  søgemaskine.  I  40%  af
anmodningerne  har  Google  efterkommet  ønskerne,  men  europæiske
datatilsyn  er  i  dialog  med  Google  omkring  behandlingerne.  95%  af
anmodningerne  kommer  fra  helt  almindelige  mennesker  og  ikke  fra
kendte eller kriminelle, som kritikere ellers forudså.132

SALG TIL TREDJEPART

En væsentlig forskel på Europas og USA's lovgivning er, at amerikan-
ske virksomheder på en lang række områder ikke skal indhente udtryk-
keligt samtykke for at videresælge data om deres kunder til tredjepart.
Data  sælges  frit  i  USA blandt  andet  via  data  brokers.  I  EU derimod
skal alle websites, der gør brug af cookies – en af måderne, man deler
data på med tredjepart  –  fortælle  og indhente  samtykke fra  brugerne
om, at de bruger cookies – en regel, der har haft en god intention om
at  oplyse  og  advare,  men  som desværre  har  gjort  europæere  blinde  i

132. https://www.theguardian.com/technology/2015/jul/14/google-accidentally-reveals-right-
to-be-forgotten-requests
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forhold til  deres ret til  samtykke, idet mange klikker ja uden at tænke
nærmere over det for at komme videre på hjemmesiden.

På  mange  måder  er  samtykket,  der  fylder  endnu  mere  i  den  nye
EU-databeskyttelsesregulering,  for  længst  blevet  udvandet.  Når  man
lader sig registrere på fx sociale medier, giver man sit samtykke til  en
lang række formål,  som ens  data  kan bruges  til,  samt at  de kan deles
med tredjeparter. Faktisk kan virksomheder med lange, detaljerede og
svært  forståelige  handelsbetingelser,  som  er  blevet  praksis  blandt
mange datavirksomheder, næsten gøre hvad som helst med de data, de
indhenter.

DATA – DET NYE MONOPOL
Den rolle som olie, stål og jernbaner spillede under den første industri-
elle revolution, hvor konkurrencelovgivningen opstod, har data overta-
get i dag i den digitale datatidsalder. Selvom de amerikanske myndig-
heder  droppede  en  lignende  monopolsag  mod  Google  (men  er
begyndt at kigge på den igen), har Europa Kommissionen i årevis kørt
en konkurrencesag mod Google  Search –  og i  2016 blev  Android og
Google  Shopping  også  fokusområder,  mens  Microsoft  trak  sig  ud  af
gruppen  af  virksomheder,  der  har  klaget  over  Googles  konkurrence-
forvridende praksis. Essensen af sagen er, at Google på sine platforme,
der  har  monopollignende  status,  anklages  for  at  favorisere  sine  egne
tjenester og dermed hæmme konkurrence.

Margrethe  Vestager,  EUs  konkurrencekommissær,  er  særdeles
opmærksom på netop data som magtfaktor.

"Vi har ikke været vant til, at persondata har værdi, og pludselig er det noget, vi
betaler  med, uden at  vi  kan se størrelsen på prisen,  vi  betaler.  Blandt andet  derfor
skal data og især big data betragtes som et aktiv, en økonomisk faktor – ligesom vi
gør med omsætning . Vi skal sikre, at brugere, der betaler med data for 'gratis' tjene-
ster har de rettigheder, de har, når de betaler med penge.”

"Privatliv er en fundamental rettighed og vigtigt for vores ret til selvbestemmelse.
Vi  skal  selv  bestemme,  hvem  vi  deler  vores  data  med  og  til  hvilke  formål.  Der  er
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ingen pris på privacy, og mange siger, at de er ligeglade. Det synes jeg personligt er
helt sindssygt, men også derfor har vi brug for lovgivning, der beskytter vores data.”

Hun  mener  ikke,  at  det  nødvendigvis  er  virksomheder  fra  USA,
hvor datalovgivningen er lempeligere, som er sorteper.

"Det er ikke vigtigt, hvem der ejer en virksomhed eller hvilket land, den kommer
fra. Det, der er vigtigt, er virksomhedens adfærd. Vi er ikke i krig med nogen. Vi kig-
ger på adfærd og sikrer bl.a., at den ikke forstyrrer prisdannelse eller innovation til
skade for forbrugeren.”

"Vi har i EU nogle legitime hensyn at tage til arbejdsforhold, miljøforhold, skat-
tebetaling  og  respekt  for  datalovgivning.  Vi  har  en  reguleret  markedsøkonomi  i
Europa  og  en  europæisk  kultur,  som har  afvejede  hensyn  til  disse  ting.  Det  er  helt
afgørende efter min mening.”

Umiddelbart  mener  hun  ikke,  at  konkurrencelovgivningen  skal
fikse  problemet  med  manglende  privacy  –  slet  ikke  med  den  opdate-
rede EU databeskyttelsesregulering. Men;

"Hvis en virksomheds koncentration og brug af data ødelægger konkurrencen, vil
vi være nødt til at bryde ind og sikre lige vilkår."

Mens nogle mener, at markedet nok skal regulere sig selv over tid, og
at både Google – og Facebook – kun har en begrænset storhedstid, så
er andre bekymrede over datamonopoler og medfølgende konkurren-
ceforvridning, og der peges typisk på tre hovedårsager:

• Winner-takes-it-all. Nummer et på markedet får næsten det
hele, fx. Googles 90% af markedet for søgninger på det
europæiske marked.

• Lukkede platforme. Det er svært – og dermed fordyrende –
for forbrugerne at skifte udbyder, fx forlade Apples platform og
det samme gælder for virksomheder, der bygger produkter til de
lukkede platforme.

• Opkøb. De store køber og opsluger de små lovende
konkurrenter, inden de når at vokse sig store. Fx Facebooks køb
af Instagram eller Amazons af Zappos.
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UDKONKURRERET AF 'GRATIS'
Fra  2001-2005  gik  det  kun  fremad  for  det  danske  webanalysefirma,
Netminers. Der var andre spillere på det globale marked, men konkur-
rencevilkårene var generelt  gode. I 2005 købte Google det amerikan-
ske  webanalysefirma Urchin.  Og så  opstod  Google  Analytics,  GA,  et
webanalyse værktøj,  der blev stillet  ‘gratis’  til  rådighed for alle – også
for dem, der ikke var kunder hos Google.  Det ændrede markedet  for
Netminers  og  andre  webanalyseleverandører,  der  tog  betaling  for
deres produkter. Nogle webanalyseleverandører gik fallit, andre valgte
at udvikle deres produkt i en ny retning. I begyndelsen satsede Netmi-
ners på de store kunder, der gerne betaler for ydelser og som Google
endnu ikke havde gået efter, men det ændrede sig også, så GA sidder
på 80% af markedet for webanalyse i Danmark og i hele verden.

Administrerende  direktør  Christian  Vermehren  fra  Netminers
mener, at dette har skabt ulige konkurrencevilkår:

“Hvis man har en dominerende position i et marked og dumper prisen til under
produktionsomkostningerne, så må man spørge, om det er lovligt ifølge konkurrence-
lovgivningen. Det andet er persondata- og cookie lovgivningen. Hvis du har Google
Analytics på din hjemmeside,  så kan du ikke fortælle,  hvad formålet  med dataind-
samlingen er,  som du jo  skal,  for  den pågældende hjemmeside  aner  intet  om, hvor-
dan Google bruger dataene. Så disse sites burde faktisk have en databehandleraftale
med Google, men den slags tilbyder Google ikke.”

Netminers.  Det  danske  bureau  Netminers  sælger  et
webanalyseværktøj,  hvor  virksomheder  kan  få  et  personaliseret
dashboard med segmenteringsværktøjer, der kan optimere deres
website.  Det  er  i  direkte  konkurrence  med  Google  Analytics,
men forskellen er blandt andet, at man som kunde får ejerskab
over  de  indsamlede  data,  og  man  får  en  databehandleraftale
med Netminers, som man skal ifølge persondataloven. Efter en
årrække  med  hård  konkurrence  fra  ‘gratis’  Google  Analytics,
oplever Netminers en stigende interesse for produktet netop på
grund af  ønsket  om at  kontrollere  egne data.  Adskillige  danske
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offentlige instanser bruger fx Netminers’ produkt i dag frem for
Google Analytics.

BALKANISERING OG PROTEKTIONISME
I  en  helt  anden  boldgade  har  vi  Kina.  I  juli  2015  indførte  Kina  en
række love, der ikke kun skulle give regeringen endnu mere magt over
befolkningen, men også anspore virksomheder til at udvikle produkter
til det kinesiske marked med kinesiske underleverandører. Alt hvad der
kommer  af  nye  digitale  tjenester  og  komponenter  fra  det  internatio-
nale  marked  bliver  kopieret,  udviklet  og  erstattet  af  en  lokal  kinesisk
pendant  –  med  kinesisk  statsstøtte.  Kina  har  i  forvejen  deres  egen
Amazon,  Facebook  og  Google  i  blandt  andre  Alibaba,  WeChat,
Weibo og Huawei.

At  Kina  opererer  protektionistisk,  er  måske  ikke  så  overraskende.
Europa har i en lang årrække taget imod techindustriens investeringer
i  iværksættermiljøer  og  offentlige  digitale  infrastrukturer  med  åbne
arme, men vandene er begyndt at dele sig. Vi ser en gryende modbe-
vægelse i Europa og andre lande i verden. Flere og flere europæere har
efterspurgt  strammere  datalovgivning.  Tyskland  og  Frankrig  bygger
deres  egne  nationale  netværk;  Schlandnet  og  Sovereign  Cloud.133

Frankrig  investerer  milloner  af  euros  i  start-ups,  der  skaber  national
digital infrastruktur. Australien, Kina, Indien og Rusland har vedtaget
lovgivning, der kræver, at deres borgeres persondata ikke flyttes ud af
landet,  så  cloud-virksomheder  må  bygge  datacentre  i  de  pågældende
lande. Og Tyskland ønsker ikke, at tyskeres følsomme persondata lig-
ger i cloud-tjenester hos virksomheder med hovedsæde i USA.

Den amerikanske regering har forsøgt at sikre sig adgang til ameri-
kanske  virksomheders  servere  uden  for  USA.  Men  i  juli  2016  vandt
Microsoft en retssag ved 2. Circuit Court of Appeals i New York, hvor
den  amerikanske  regering  havde  krævet  adgang  til  nogle  emails  i  en

133. http://www.techrepublic.com/article/report-surveillance-programs-may-cost-us-tech-over-
35-billion-and-its-competitive-edge/
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narkosag.  Med  dommen  er  Microsoft  ikke  forpligtet  til  at  udleverere
emails eller andre data, når de ligger på virksomhedens servere uden-
for USA. Dommen er ekstrem principiel. Ikke kun for retten til privat-
liv,  men også for amerikanske virksomheders økonomiske potentiale i
Europa. De fire største cloud-tjenester i Europa er fra USA, og de sid-
der på 40% af  hele markedet i  Europa.134  På trods af  balkaniserings-
tendensen  stiger  deres  markedsandele  i  Europa;  de  har  bygget  nye
store datacentre i Europa, og de er så store, at de kan tilbyde datalag-
ring billigt, fleksibelt og – efter Microsoft dommen – også med en juri-
disk sikring mod adgang fra amerikanske myndigheder.

Hvis  ikke  de  amerikanske  virksomheder  kan  beskytte  europæiske
data på europæisk jord, er de ilde stedt. Tilbage er der så for den ame-
rikanske regering at bede om adgang til de data via den regering, hvis
land data ligger i. I Microsoft sagen var det Irland, som har sagt, at de
meget gerne ville hjælpe det amerikanske justitsministerium.135

Microsoft  har  dog  allerede  forudset  og  handlet  på  risikoen  for,  at
den  amerikanske  regering  kan  nægtes  adgang  til  data  på  europæisk
jord,  ved  at  indgå  samarbejde  med  tyske  T-Systems  om at  levere  en
cloud-service under tysk jurisdiktion (jf. kapitel 4).

134. http://www.wsj.com/articles/u-s-tech-firms-dominate-cloud-services-in-western-europe-
1470303004
135. US cannot force Microsoft to hand over emails stored abroad, court rules, Guardian, juli
2016.
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Amazon lancerede Echo til de amerikanske forbrugere i 2015. En lille
højtalerlignende  genstand,  der  kan  stå  hjemme  i  stuen.  Du  aktiverer
den med din stemme, som den genkender, og så kan du bede den om
at gøre forskellige tjenester for dig. Afspille din yndlingsmusik, svare på
spørgsmål,  hjælpe  dig  med  at  sammensætte  en  indkøbsliste,  slukke
lyset,  når du går i  seng.  Lidt ligesom Apples Siri,  Microsofts  Cortana
og Googles Now. IBM's supercomputer Watson vandt over sine men-
neskelige  modspillere  i  tv  programmet  Jeopardy  ved  at  behandle  og
analysere store mængder af data og helt intuitivt genkende menneske-
lig  kommunikation.  Læger  har  brugt  Watson  til  at  diagnosticere
patienter  med,  og  hjertepatienter  bruger  den  Watson-baserede  app
CaféWell Concierge til at rehabilitere sig selv efter et hjerteanfald. De
kan stille appen spørgsmål om deres helbred og fysiske udvikling og få
vejledning. Der findes et  utal  af  selvmåler-apps,  wearables,  hvor man
kan  måle  sine  skridt,  sin  puls,  sin  frugtbarhed.  I  fremtiden  vil  nogle
mennesker gå endnu længere og lade chips flyde i deres blod, som ved
at sende data frem og tilbage kan fortælle os, hvordan vi har det. Men
allerede  i  dag  har  nogle  få  fået  indsat  en  lille  chip  i  håndleddet  til  at
identificere sig med.

Fremtiden er lige nu og her. Den udvikling, som vi i årevis har talt
om som et  fremtidsscenarie,  hvor  alt  og  alle  er  forbundne via  maski-
ner og netværk, der non stop udveksler data, er i fuld gang. Internettet
er  blevet  og  vil  blive  en  større  og  større  del  af  vores  fysiske  hverdag.
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Flere ting, det være sig alt fra biler over lygtepæle til kaffemaskiner, bli-
ver  forbundet  online.  Vores  kroppe  bliver  i  stigende  grad  koblet  til.
Gennem de netværk genererer vi enorme mængder af data - sommeti-
der velvidende, men oftest uden at være klar over det – som analyse-
res  og kombineres  ved hjælp af  algoritmer og intelligente teknologier.
Vores stemmer, ansigter, likes, interesser, netværk, købsmønstre, politi-
ske  overbevisninger,  helbred,  seksualitet,  fysiske  bevægemønstre  er
allerede en del af et større globalt maskineri,  som er baseret på ideen
om  at  forudse  mønstre,  effektivisere  processer,  vejlede,  styre  og  kon-
trollere vores adfærd.

Der  er  især  fem områder,  som er  vigtige  at  holde  øje  med:  Tingenes
internet (IoT), droner, robotter – herunder selvkørende biler – kunstig
intelligens og wearables.

TINGENES INTERNET
Den kinesiske storproducent af computere og andet kommunikations-
udstyr Huawei forudser, at i 2025 vil mere end 100 mia. ting være for-
bundet  til  cloud  computing  systemer,  herunder  køretøjer,  forskellige
typer apparater, samt industrielle maskiner. McKinsey vurderer, at det
økonomiske udbytte vil ligge på op mod 11 mia. dollars om året.

Tingenes  internet,  IoT,  er  en  betegnelse  for  det  stigende  antal  af
enheder, der er forbundet til  internettet, og som via sensorer indsam-
ler  og analyserer  data om os  og vores  omgivelser  eksempelvis  i  cloud
computing-systemer med forskellige typer af algoritmer og intelligente
teknologier (machine learning). Hvor det hidtil var specielt dedikerede
apparater  med  adgang  til  internettet  (computeren  og  mobilen),  så  er
der  stort  set  ingen  grænser  for  de  ting,  der  bliver  en  del  af  Tingenes
internet. Lyssystemer, køleskabe, legetøj, biler, briller, tøj, ure. IoT er
en stor investering hos de største virksomheder. I 2015 oprettede IBM
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for eksempel en IoT forretningsenhed,136  som de vil dedikere tre mia.
dollars til over de næste fire år.

Thingful.net. Den første søgemaskine over internetforbundne
ting  giver  et  geografisk  overblik  over  internetforbundne  ting
rundt  omkring  i  verden,  herunder  energi-  ,  stråle-,  vejr-  og
luftkvalitetsenheder,  seismografer,  iBeacons,  skibe  og  fly.  Selv
internetforbundne sporingsenheder på dyr kan man se.

Amazon Echo har sensorer, der med stråleteknologi kan høre
en stemme fra  alle  retninger.  Echo streamer lyden af  stemmen
til  en  internetsky,  hvor  forskellige  webservices  genkender  og
reagerer  på  stemmens  forespørgsel.  De  informationer,  man
giver  Echo,  såsom  playlister,  flybilletter  og  huskesedler,  bliver
behandlet  i  skyen,  hvorefter  Echo  svarer  på  ens  spørgsmål.
Amazon  udveksler  oplysninger  med  tredjepartstjenester  for  at
kunne  opfylde  sin  brugers  anmodninger.  Echo  ‘vågner’  først,
når man siger Alexa,  men for at kunne gøre det må man gå ud
fra, at Echo hele tiden lytter med på de lyde, der er i nærheden.
Når  Echo  er  vågen,  lyser  et  lille  blåt  lys.  Brugere  af  Echo
fortæller, at Echos lys med mellemrum er tændt, uden at de har
aktiveret  den.  Fornemmelsen  af,  at  nogen  altid  lytter  med,
udviklede  sig  i  2015 til  paranoia  for  den amerikanske  teenager
Aanya  Nigam,  som  deler  sine  teenagetanker  og  ideer  på
Twitter, Instagram og andre sociale medier. Hun fornemmede,
at  Echo  fulgte  med  i  hendes  private  samtaler,  og  efter  et  par
måneder  med  Echo  valgte  hun  at  slå  den  fra  og  gemme  den
væk, så hendes mor ikke kunne finde den.137

136. http://fortune.com/2015/03/31/ibm-3-billion-internet-of-things/
137. http://bigstory.ap.org/article/191e14ac28244bab86ab849aee92407e/will-internet-listen-
your-private-conversations
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Samsung smart TV.  Det sydkoreanske Samsungs smart TV
analyserer  og  reagerer  på  brugerens  forespørgsler  ved  hjælp  af
cloud computing og stemmegenkendelsesteknologi.  I  2015 blev
Samsungs  smart  TVs  privatlivspolitik  voldsomt  kritiseret138,  da
det  kom  frem,  at  Samsung  ikke  blot  indsamlede  data  og
overførte dem til tredjepart, men også lyttede med hele tiden og
indsamlede data til en usikker server.

Hello Barbie. I 2015 lancerede Mattel Hello Barbie, en WiFi-
forbundet  Barbiedukke,  der  lytter  til  og  optager  sin  barneejers
stemme,  sender  data  tilbage  til  producenten  via
internetforbindelsen,  analyserer  data  og  svarer  barnet.
Herudover kan forældre via en emailtjeneste også modtage små
godbidder  af  deres  barns  samtale  med  dukken.  Flere
sikkerhedseksperter  har  peget  på,  at  man  kan  hacke  Hello
Barbie, at dukken lytter med på alle i rummet, og den er blevet
døbt ‘overvågningsbarbie’.

Der  er  Internet  of  Things,  og  så  er  der  Internet  of  Everything.139

Byplanlæggere udvikler og lægger strategier for 'smart cities' over hele
verden. En smart by optimeres og effektiviseres med informations- og
kommunikationsteknologier.  Smarte  byinitiativer  bygger  også  ofte  på
ideen om Tingenes  internet,  hvor  mennesker,  ting  med sensorer  i  og
tjenester, der er designet til at reagere i realtid bliver forbundet i større
kommunikationsnetværk.  Igangværende  initiativer  i  Danmark  kobler
fx data sammen mellem institutioner og enkeltpersoner for at finde løs-
ninger på manglende parkering og for meget trafik og skrald i byerne.

Aalborg har i  sin smarte-by-strategi  fokus på sundhedssektoren og
forudser  fremtidsscenarier,  hvor  der  konstant  holdes  øje  med  ældre
borgere på plejehjem, så de ikke kommer til skade, eller hvor borgere

138. http://www.ibtimes.co.uk/samsung-smart-tvs-pose-major-security-risk-government-healt-
hcare-energy-companies-1504223
139. http://time.com/539/the-next-big-thing-for-tech-the-internet-of-everything/
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ikke  behøver  at  gå  til  lægen,  men  kan  konsultere  lægen  hjemme  fra
sofaen via en skærm. Singapore, New York og London er nogle af de
‘smarteste byer’ i verden. De er også nogle af de mest overvågede. De
er gamle byer, der er omdannet til smarte byer. Der bygges også helt
nye ‘smarte’ byer.

Songdo.  Byen  i  Sydkorea  er  en  by140  bygget  'smart'  fra
grunden.  Alt  er  koblet  til  internettet,  kameraer  og  sensorer
registrerer  alt  døgnet  rundt.  Lejligheder  er  udstyret  med
skærme, hvorfra man kan købe ind, ringe til  familie og venner,
og  gennemføre  en  konsultation  med  en  psykolog  eller
plastikkirurg.  Skrald  ryger  direkte  ned  gennem  rør  til  et
forbrændingsanlæg,  som  varmer  husene  op.  Der  er
betjeningspaneler på væggene, hvorfra man kan styre gas, vand,
varme  og  parkering  i  kælderen.  Børnene  går  i  skoler,  hvor  de
bygger solpaneler og bruger tredimensionelle laserprintere.

Karakteristisk  ved  IoT  er  de  'smarte'  genstande.  De  indsamler  mere
data,  end man aner.  Samlet kan alle disse data give et  detaljerigt  bil-
lede  af  den,  som  ejer  genstanden  eller  befinder  sig  i  dens  nærhed.
Typisk  opbevares  og analyseres  data ikke på selve  genstanden,  men i
en proprietær sky.

Wink. Appen Wink kan gøre dit hjem endnu mere 'smart'. Med
Wink samler man de forskellige internetbaserede ting i sit hjem,
og styrer dem samlet med appen på telefonen. Man kan således
på  én  gang  fjernstyre  sine  lamper,  termostater  og  dørlåse.
Dataanalytikeren  Charles  Givre  har  afsløret,  hvad  Wink
egentlig  ved  om  dens  ejer:  Facebook-  og  Twitter-identitet,
præcis lokation, alle tilknyttede smarte devices (hvornår de blev

140. "Den Kloge By", Markus Bernsen, Weekendavisen, 18.12.2015
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tilknyttet  Wink),  internetudbyder  og  præcise  tidspunkter  for,
hvornår ejeren er ude og hjemme.141

"Løsningen  ligger  ikke  i  et  Internet  of  Everything,  men  et  internet  af  nogle  ting,"
siger  Bill  Briggs,  CTO for  Deloitte  Consulting.142  I  stedet  for  at  ind-
samle al data gennem alle ting, så man bliver oversvømmet af ubruge-
lig  data,  bør  man  som  virksomhed  lade  være  med  at  indsamle  data,
bare fordi man kan, men holde sine scenarier for øje og koble ting op,
siger  Briggs.  Ikke  alle  ting  og personer  skal  være  WiFi-forbundne.  Er
de det,  er  der større risici  for  sikkerheds-  og privatlivsbrud og derved
tillidsbrud med ens kunder.

DRONER
Droner er blevet hverdag. Det er ikke kun de militære kampmaskiner,
vi  kender  fra  især  amerikansk  krigsførelse,  men  også  de  droner,  som
journalister og forskere bruger, og dem, som virksomheder transporte-
rer og leverer varer med. Der er sågar også en selfie drone, selfie-stick-
ens største konkurrent. En drone er et ubemandet fly uden pilot. Den
styres  autonomt  med  indbyggede  computere  ved  fjernstyring.  Alle
større  teknologivirksomheder  beskæftiger  sig  med  droner.  DHL143  og
Amazon er i gang med at teste pakkeleveringsdroner. IBM's IoT-sats-
ning  fokuserer  eksempelvis  på  præcisionslandbrug  (precision  agricul-
ture), som understøttes med droner, der indsamler vejrdata. Aquila er
Facebooks Internet.orgs  store,  men lette,  højtflyvende drone,  der skal
forbinde den sidste del af klodens befolkning til internettet – og Face-
book.

141. "What does Your Smart City Know About You", Charles C Givre presentation, 2015,
http://cdn.oreillystatic.com/en/assets/1/event/132/What%20does%20your%20smart%20
device%20know%20about%20you_%20%20%20Presentation.pdf
142. https://techcrunch.com/2015/05/19/the-internet-of-some-things/
143. https://www.youtube.com/watch?v=luc7KkCFKWY
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De droner, som vi hører hobbyfolk, journalister og forskere bruge,
er som regel ganske små og bruges til  forskellige formål. Den lille sel-
fiedrone Lily filmer med HD-kvalitet og følger sin ejer ved hjælp af et
tracking  device,  som denne  bærer  på  håndleddet.  Lily  flyver  max  15
meter  op  i  luften.  Men  droner  bliver  også  brugt  til  fra  endnu  større
højder at afgøre, hvor mange deltagere der har været i en demonstra-
tion eller holde øje med krybskytter i regnskoven.

Det, som droner kan, er at flyve højt og med billeder tilføje et nyt
perspektiv,  som afslører  en verden af  detaljer.  De er  ubemandede og
indsamler data, som øjeblikkeligt overføres via internetforbindelse.

Det  er  langt  nemmere  at  forestille  sig  de  udfordringer,  som  en
drone,  der  flyver  lige  ude  foran  ens  vindue  eller  lander  på  ens  græs-
plæne, stiller til  privatlivet,  end det er at forstå implikationerne af big
data generelt. To gange i 2015 faldt en drone ned på det Hvide Hus’
græsplæne. Begge gange var det et uheld, da to forskellige mænd ville
teste en hobby drone. Flere gange er berømte filmstjerner og musikere
blevet forfulgt af paparazzi droner. I januar 2015 sad en ganske almin-
delig  mand  i  New  Zealand  og  hyggede  sig  i  sin  stue,  da  en  drone
begyndte at tage billeder af ham gennem hans vindue. Det viste sig at
være hans nabos. Da manden gik til politiet, fik han svaret, at de havde
forventet, at der ville komme klager over droners indflydelse på privat-
livet,  men at  der  pt  ikke  fandtes  regulering  på området.  Manden var
frustreret,  for hvad skulle  han stille  op,  som han selv sagde,  hvad var
hans  rettigheder?  Kunne  han  tillade  sig  at  skyde  dronen  ned  næste
gang, den kom på besøg?144

De fleste regeringer er i gang med at udvikle regelsæt for brugen af
droner. Myndighederne i USA har flere gange stoppet Amazons test-
ning  af  droner  til  levering  af  pakker.  USA  og  Europa  har  udgivet
detaljerede guidelines for kommerciel brug af droner. Men spørgsmål
omkring ansvar, roller og implikationer for privatliv ligger stadig hen i
det uvisse.

144. http://www.stuff.co.nz/national/65406446/Drones-invading-privacy-say-critics
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MindDrone.  Ved  The  Global  Cyberspace  Conference  i
Haag i  april  2015 styrede en af  internettets  fædre,  Googles  VP
Vinton G Cerf, dronen MindDrone med tankerne. Han kunne,
uden at have prøvet det før, styre dronen op og ned fra et bord.
Kroppen er den allersidste barriere, vi har for at beskytte vores
privatliv, vores allerinderste tanker, behov og drømme. Lige nu
styres  dronen af  vores  tanker,  men hvad hvis  processen vendes
om  og  vores  tanker  kan  styres  af  droner?  Folkene  bag
MindDrone –  det  hollandske  firma Surfnet  –  mener,  at  det  vil
være muligt i fremtiden.

ROBOTTER
Robotter kender vi  på godt og ondt fra science fiction-film og littera-
tur.  Der  er  robotter  som  C3PO  eller  R2D2  fra  Star  Wars  bygget  af
metal og lysende knapper, der taler, knirker og bipper. De har person-
ligheder ligesom mennesker, men ligner mere maskiner. Og så er der
de robotter, som narrer os til at tro, at de er rigtige mennesker. Det er
ofte  dem,  vi  føler  os  utrygge  ved.  Terminator  ligner  en  rigtig  mand,
men man finder hurtigt ud af, at denne robot blot har et køligt bereg-
nende  programmeret  handlemønster,  uden  menneskelige  følelser  og
empati. Den svenske TV serie 'Äkta människor' peger ind i fremtiden,
hvor en særlig hybrid mellem mennesket og robotten, Hubotten, viser
og handler på et bredt spektrum af følelser. 'Cyborg' er et begreb, der
er  blevet  brugt  siden  1960'erne,  til  at  beskrive  et  menneske  (eller  en
organisme),  hvis  sanser og krop er  blevet  forstærket  eller  genetableret
ved hjælp af teknologi. På en måde er vi alle cyborgs, og vi bliver det
mere og mere, da teknologierne i  stigende grad bliver en del af vores
kroppe  og  sanser.  Briller  forstærker  synet,  det  samme gør  kontaktlin-
ser,  mobilen  for  enden  af  hånden  giver  os  adgang  til  hinanden  og
informationer  i  et  virtuelt  rum.  Kunstneren  og  cyborgaktivisten  Neil
Harrison  var  det  første  menneske  i  verden  til  at  få  implanteret  en
WiFi-antenne i sit kranium. Han har samtidig fået tilladelse af de briti-
ske  myndigheder  til  at  have  antennen  med  på  sit  pasbillede,  da  han
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argumenterede  for,  at  den  var  en  del  af  ham.  Harrison  kæmper  for
andre cyborgs rettigheder og står også bag the Cyborg Foundation, en
verdensomspændende  non  profit  organisation,  der  udvikler  kroppens
sanser ved at tilføje den forskellige teknologier.

I science fiction er robotten et symbol på et eksistentielt spørgsmål:
Hvad er  et  menneske  egentligt?  Hvad udgør  menneskelig  intelligens?
Robotten  bliver  en  konkurrent  til  menneskeligt  herredømme  på  jor-
den.  I  hvor  høj  grad  kan  en  maskine  overtage  menneskelige  funktio-
ner? Kan den tænke og handle selvstændigt uden vores kontrol?

Robotter er ikke kun science fiction. Der udvikles industrirobotter,
militærrobotter,  undervisningsrobotter,  samarbejdsrobotter,  forsk-
ningsrobotter, servicerobotter og robotter, man kan samtale med som
alternativ til venner, familie og terapeuter. Bittesmå nanorobotter, der
kan  destruere  kræftceller,  er  også  på  vej.  I  en  rapport  fra  the  Invest-
ment  Bank  of  America  Merrill  Lynch  estimeres  det,  at  det  globale
marked for  robotter  og  kunstig  intelligens  vil  nå  op på  152 mia.  dol-
lars i 2020. Den forudser samtidig, at robotterne ikke bare vil effektivi-
sere en række arbejdsprocesser,  men også i  stigende grad vil  overtage
jobs  som  normalt  udføres  af  mennesker.  Ifølge  World  Economic
Forum vil 5 mio. jobs forsvinde på grund af robotteknologien.145

The  Robotics  Challenge.  Internettet  blev  oprindeligt
udviklet i 1960'erne i det amerikanske militærs forskningsenhed
DARPA. Fra 2012-2015 kørte selvsamme enhed, der for årtier
siden  havde  udviklet  det  første  internet  'Arpanettet',  the
Robotics  Challenge.  Her  blev  der  udlovet  kæmpe  præmier  for
robotter,  der  kan  fuldføre  en  række  opgaver  under  katastrofer.
Store  metalrobotter  med  ben  og  arme  udviklet  af  23  hold  fra
hele verden kæmpede her om at være de bedste til at køre en bil,
åbne og gå igennem døre, bruge et værktøj til at bore huller i en
væg og gå op ad trapper.

145. "The Future of Jobs", World Economic Forum, 2016
http://www3.weforum.org/docs/Media/WEF_Future_of_Jobs_embargoed.pdf
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I den vestlige verden har vi gennem årene haft størst fokus på de mere
maskinlignende robotter,  der fungerer som redskaber i  vores hverdag
såsom selvkørende biler.  I  Europa finansierer  Europa Kommissionen
over 100 robot projekter,  og robotter er blevet så mainstream, at  der
er opstået et socialt medie og en app store for robotter, myrobots.com,
hvor  man  kan  koble  sin  robot  op,  så  den  kan  udveksle  information
med andre robotter.

Japanere  er  særligt  begejstret  for  de  menneskelignende  robotter.  I
april  2015  blev  glade  shoppere  mødt  af  den  kimonoklædte,  smilende
og hilsende Aiko Chihira ved indgangen til Tokyos Mitsukoshi storma-
gasin.  Chihira  er  en  kvinderobot  udviklet  af  Toshiba.  Den  taler
japansk,  men kan også  blive  programmeret  til  at  tale  på andre  sprog
som fx kinesisk. Og hun er ikke den eneste af slagsen. I Japan bygges
robotter  ofte  til  at  kunne  forstå  og  genkende  menneskelige  mønstre.
De  udvikles  som  menneskelignende  kommunikationspartnere,  bygget
til  at analysere og forstå menneskelige relationer og kommunikations-
former. Den første japanske kommandør af den internationale rumsta-
tion  havde  en  robot  følgesvend  med  ved  navn  Kirobo.  Kirobo  kan
genkende stemmer og ansigter, samtale og huske og er netop udviklet
for at undersøge samspillet i menneske robot relationer.

Chatrobotter.  Da  Microsoft  lancerede  sin  engelsktalende
chatrobot  Tay  i  marts  2016,  fik  selskabet  et  ordentligt  hak  i
lakken.4  Tay  skulle  aktivere  18-24-årige  på  Twitter  og  blive
klogere  og  klogere  i  samtalen  med  mennesker.  Inden  for  24
timer  lykkedes  det  dog  Twitter-brugere  at  korrumpere  Tay,  så
den  begyndte  at  udgyde  de  mest  racistiske,  nazistiske  og
underlødige tweets.5 Microsoft lukkede Tay og undskyldte dybt.
Selskabet  havde  ellers  haft  succes  med  kinesiske  Xiaoice,  som
over  40  mio.  brugere  i  Kina  taler  med  om  alt  fra  de  lette
dagligdagsting  til  dybe  problemer.  Xiaonice  beskrives  som  en
‘veninde app’. Hun er som Tay baseret på kunstig intelligens og
har en hukommelse, der gør, at hun husker, hvad man tidligere
har fortalt hende og kan derved følge op på eller bruge tidligere
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samtaler. Microsoft vil gerne udvikle hende med et kommercielt
fokus, så hun også kan fungere som en shopping agent.

SELVKØRENDE BILER

I 2010 begyndte Google at teste den selvkørende bil. Google bilen fun-
gerer ved at scanne sine omgivelser, lave en 3d model over dem og ud
fra denne skabe ruter, der respekterer trafikregler og opdager hindrin-
ger  i  tide.  Siden  er  Google  blevet  indhentet  af  andre  producenter
såsom  kinesiske  Baidu,  amerikanske  Tesla  og  tyske  Audi.  Den  store
diskussion  i  forbindelse  med  lanceringen  af  selvkørende  biler  er,  om
den kan overtage menneskelige funktioner.

Tesla. I 2016 skete det første dødsfald i en selvkørende bil. En
Tesla,  der  på  mange  måder  er  længst  i  brugen  af  selvkørende
software, skiftede utilsigtet vognbane og overså en påhængsvogn
på  en  traktor.  Chaufføren  havde  ikke  hænderne  på  rettet,  da
bilen  var  i  selvkørende  mode  og  var  ikke  opmærksom  på  det.
Men  Tesla  har  også  bevist,  at  det  er  mere  sikkert  at  lade  en
computer  end et  menneske  køre.  Tesla-biler  har  kørt  globalt  3
gange  så  mange  kilometer  uden  dødsulykker  som  en  vanlig
benzin-  og  menneskedrevet  bil.  For  at  blive  en  bedre
selvkørende bil er man nødt til at følge med i den menneskelige
kørsel  og  lære  computere  om,  hvordan  menneskelig  adfærd  er.
Denne  opsamling  af  personlig  data  –  eksempelvis  hvor  man
kører hen – kræver derfor særlig dataetisk behandling.

Der er  ingen tvivl  om, at  computere,  der  styrer  biler,  er  noget  andet,
end  mennesker,  der  nemt  lader  sig  stresse  af  mobilen  eller  friste  af
alkohol. Men de etiske aspekter er mangfoldige. Hvem er hurtigst til at
spotte en farlig situation i trafikken? Mennesket eller maskinen? Hvem
skal  robot  bilen  vælge  at  lade  blive  slået  ihjel,  når  den  skal  tage  en
afgørende  beslutning  på  et  splitsekund:  Bilens  fører,  føreren  i  den
modkørende  bil  eller  barnet  i  vejkanten?  Hvem  er  ansvarlig  for  en
ulykke?  Chaufføren,  medarbejderen,  virksomhedsledelsen,  myndighe-
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derne?  Hvad  er  den  perfekte  algoritme  til  den  selvkørende  bil?  Og
designes  den  ud  af  et  individuelt  eller  samfundsmæssigt  perspektiv?
Eller ud fra et kommercielt? Selvkørende biler kan designes sådan, at
de ikke behøver at være på tilkoblet internettet. Men hvis vi skal lære
af  det,  så  er  dataopsamling  om vores  adfærd  vigtig.  Og  så  indsamles
også  en  række  persondata  såsom  lokation.  Hvordan  gøres  det  med
informeret  samtykke  og  dataetisk  ansvarligt?  Foreløbig  er  der  få  bil-
mærker, som har ytret, at de er bevidste om privatlivets fred. Audi er
en af undtagelserne. Men et er sikkert; et flertal af bilister ønsker kon-
trol over egne data. Det viser en pan europæisk undersøgelse fra bile-
jere i Mycarmydata.eu.

KUNSTIG INTELLIGENS
I 2011 vandt en maskine over to mennesker i Jeopardy. Endda to Jeo-
pardy  stormestre.  Maskinen  var  ikke  tilstede  i  TV studiet,  fordi  dens
kølesystemer  larmede  for  meget.  Men  den  var  der  i  form  af  dens
udvikleres logo IBM og lyden af en mekanisk stemme, som svarede på
studieværtens svar med de korrekte spørgsmål. Maskinen hedder Wat-
son og er i dag IBM's hovedindsats på det felt, som de selv kalder cog-
nitive  computing,  men  som  også  bliver  kaldt  machine  learning
(maskinlæring), deep learning eller intelligent teknologi, kunstig intelli-
gens (Artificial Intelligence, AI).

I 2016 vandt Googles maskine, DeepMind, over verdensmesteren i
brætspillet  Go,  og  det  skabte  en ny sensation i  kapløbet  mellem kun-
stig og menneskelig intelligens.

Kunstig  intelligens  handler  om  at  skabe  maskiner  eller  software,
der  kan  efterligne  menneskelig  intelligens.  Vi  går  fra  et  paradigme,
hvor  en  computer  var  noget,  vi  programmerede,  til  et  paradigme,  vi
kalder for deep learning. Her holder vi op med at fortælle computeren,
hvad  den  skal  gøre,  men  giver  den  en  målsætning  og  så  lader  den
observere en masse forskellige typer hændelser og situationer og lader
den selv lære at forstå mønstre og sammenhænge. Watson er et eksem-
pel  på  en  maskine,  der  opfører  sig  intelligent  ved  at  kunne  modtage
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informationer,  behandle dem, analysere mønstre og selv finde på løs-
ninger. I Jeopardy beviste Watson fx, at den kunne behandle og analy-
sere kompleks menneskelig kommunikation.

Watson,  Google's  DeepMind,  Facebooks  DeepText,  Microsofts
Tay og andre intelligente teknologier udvikler sig ligesom den menne-
skelige hjerne ved hjælp af erfaring. Jo mere data, den absorberer, des
bedre bliver den til at genkende mønstre til at handle på. Data er det,
som  løber  gennem  maskinens  nervesystem.  Men  det  er  de  program-
merede  algoritmer,  der  er  selve  nervesystemet.  De  sætter  maskinen  i
stand til at koordinere handlinger og transmittere signaler til og fra for-
skellige dele af maskinen. Alt ud fra, hvad dens rolle er. At føre sin pas-
sager  sikkert  gennem  en  trafikeret  by,  inspicere  et  jordskælvsramt
område, samtale med et ensomt menneske eller vinde et spil.

En algoritme er  i  sin  enkelhed,  den måde en computer  behandler
data – som en hækleopskrift. Det er et sæt præprogrammerede regler –
et  trin-for-trin sæt af  operationer,  som computeren skal  udføre.  Algo-
ritmer kan lære og udvikle sig over tid.

Hvis  data  er  nutidens  guld,  er  algoritmerne  nutidens  guldsmede.
De  maskiner  og  robotter,  som  bygges  i  dag  er  ingenting  uden  data,
men  denne  data  er  til  gengæld  ingenting  uden  algoritmer.  Man  kan
således tale om en ny type algoritmeøkonomi.146 Det er virksomheder-
nes proprietære algoritmer, der udgør fundamentet for de datadrevne
virksomheder.  Googles  søgealgoritmer,  Facebooks  newsfeed-algorit-
mer.  Og det  er  selvfølgelig  også derfor,  at  selve  algoritmerne er  disse
virksomheders største hemmelighed. Alle større tech industrier investe-
rer i forskning og innovation inden for maskinlæring og kunstig intelli-
gens.

Google  Brain.  Google  Brain  er  Googles  forskningsprojekt  i
kunstig intelligens, som begyndte i 2011. Det udviklede sig, og i
2012  kunne  man  læse  i  The  New  York  Times,  hvordan  en

146. "Algorithm Economy", Gartner, 2016,
http://www.gartner.com/technology/research/algorithm-economy/
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samling af 16.000 computere skabt til  at efterligne menneskelig
hjerneaktivitet havde trænet sig til at genkende en kat baseret på
10  millioner  digitale  billeder  taget  fra  YouTube-videoer.
Udover  deres  egen  forskning  og  udvikling,  har  Google’s
‘Artificial  Intelligence  and  Machine  Learning  Research’
afdeling, som det mere officielt bliver kaldt for, et program, hvor
de  giver  støtte  til  studerende  og  universiteter.  De  støtter  fx
forskningshold  i  Japan,  Kina,  Australien,  New  Zealand  og
Indien.

De største globale it-virksomheder er dybt bevidste om den nye algo-
ritmeøkonomi.  De  hyrer  i  stor  stil  medarbejdere  på  området  og  er  i
fuld  gang med at  sætte  sig  på forskellige  markeder.  Google  dedikerer
generelt  store  budgetter  til  indsatser  inden  for  kunstig  intelligens  og
udvikling  af  algoritmer.  Eksempelvis  købte  Google  den  britiske  AI
iværksættervirksomhed  DeepMind  i  2014  for  500  mio.  dollars.  IBM
har planer om at investere mere end 1 mia. dollars over de næste år og
dedikere  mere  end  2000  medarbejdere  til  at  bringe  Watson-tjenester
til  markedet.  De  har  hidtil  fokuseret  på  sundhedsområdet,  men  er
begyndt  at  sprede  sig  til  forbrugertjenester.  Samtidig  har  de  lagt  en
tredjedel af deres forskningsindsats i udviklingen af Watson.

De  algoritmer,  der  bliver  udviklet  af  industrien  og  på  universite-
terne, forstår og kan genkende både mundtlig, skriftlig og visuel kom-
munikation ved hjælp af det,  man også kalder stemme og ansigtsgen-
kendelsesteknologier. Og de udvikler sig ved hjælp af den data, de bli-
ver  fodret  med.  Når  en  maskine  med  læringsalgoritmer  er  forbundet
med internettet kan den således potentielt  gennemgå hele internettets
indhold  fra  social  medieindhold  til  nyhedsmedier.  Nogle  kan  fx  gen-
nemgå internettet for billeder af den samme person. I fremtiden vil de
kunne genkende et menneske på tværs af portaler og kommunikations-
former og sammensætte en detaljeret personlig profil.
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WEARABLES
Vi  deler  data  om os  selv  hver  dag  via  internetforbundne  teknologier.
Disse  befinder  sig  i  vores  omgivelser,  men  er  gennem  årene  rykket
nærmere ind på kroppen af os. Fastnettelefonen stod i stuen, nu ligger
mobilen  i  bukselommen.  Fitness  trackeren  sidder  på  dit  håndled  og
mærker din puls. Wearables er en kategori af teknologier, som vi bærer
direkte  på  kroppen,  og  som kan  forbedre  eller  måle  os  fysisk.  Det  er
ikke  et  nyt  begreb.  Mennesket  har  altid  forsøgt  at  forbedre  kroppen
med  teknologier.  En  benprotese  hjælper  den  etbenede  mand  med  at
gå, briller hjælper den nærsynede med at se.  I  dag har vi  internetfor-
bundne  computere,  man  kan  bære  på  kroppen  for  at  forbedre  eller
måle sin fysik, eller ure og briller, som kan hjælpe med at matche det,
du ser og finde informationer direkte på internettet.

Fitbit.com er  en måde at  optimere  sit  helbred på.  Med Fitbit  kan
man måle, hvor mange skridt, man har taget om dagen, og hvor godt
man  har  sovet  samt  ens  puls  og  hjerteslag.  Men  Fitbit  har  et  dårligt
omdømme  omkring  deres  brug  af  følsomme  data.  Fx  blev  en  række
Fitbit-kunder i 2011 noget overraskede over, at deres seksuelle aktivite-
ter, som de havde givet Fitbit, var søgbare på Google. Et mere sikkert
alternativ er den hollandske selvmåler TomTom.

Andre selvmåler-apps bruges til at styre kvinders frugtbarhed. Men
amerikanske  apps  såsom  Glow  og  Kindara  er  risikable,  da  fertilitets-
data i USA kun er reguleret stramt, når det gælder hospitaler og forsik-
ringsselskabers  brug,  mens  brug  af  samme  data  i  apps  blot  reguleres
under  forbrugerlovgivningen,  hvilket  giver  et  meget  lavere  beskyttel-
sesniveau.

Clue.  Den  Berlin  baserede  fertilitets-tracker  app  hjælper
kvinder og mænd med at kontrollere deres frugtbarhed og giver
nye indsigter til  forskningen omkring reproduktion og sundhed.
Clue er samtidig bevidst om, at der er tale om meget følsomme
data,  hvorfor  selskabets  privatlivspolitik  er  letlæselig  for
menigmand.  Man  kan  bruge  Clue  uden  en  konto,  hvor  Clue
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ikke  aner,  hvem  man  er,  hvor  ens  cyklusdata  forbliver  på  ens
gadget, uden at Clue har adgang til den, og hvis man sletter sine
data eller mister sin telefon, slettes ens data helt. Man kan også
bruge Clue ved at oprette en konto, og så bruger Clue ens data i
anonymiseret  form  til  klinisk  og  akademisk  forskning,  til
datavisualisering  og  til  at  skabe  forudsigelser  om  ens  cyklus.
Ydermere  er  ens  cyklusdata  lagret  separat  fra  ens  øvrige
persondata,  som  sikrer,  at  de  er  anonyme.  Og  så  ligger
virksomheden  i  et  land,  hvor  myndighederne  ikke  kun  har  en
stram datalovgivning, men også håndhæver den.

Mange mennesker deler deres data – nogle ufrivilligt og uden at vide
det – andre mere frivilligt. Den amerikanske dataforsker Sara M Wat-
son  har  i  en  årrække  studeret  folk  i  Quantified  Self  bevægelsen,  som
består af mennesker, der gør stor brug af personlige tracking teknolo-
gier  til  at  følge  med  i  og  forbedre  deres  helbred  og  fysiske  udvikling.
Det er en gruppe af mennesker, der er gået hele vejen med den tekno-
logiske udvikling. Sara M. Watson ser dem som eksempler på den type
hybrid mellem menneske og teknologi, som vi bevæger os hen mod at
blive. De har et indblik i deres dataidentiteter, som mange andre men-
nesker  i  dag ikke har.  Til  forskel  fra  almindelige  forbrugere så  klager
Quantified  Self  folkene  derfor  oftere  over,  at  de  ikke  har  adgang  til
deres data, og at deres data er fastlåst i proprietære platforme og inter-
faces.  De  har  også  været  nogle  af  de  første  til  at  mærke,  når  meget
intime detaljer, pludselig får et eget offentligt liv. De vil gerne udveksle
data, men ikke med alt og alle, og de vil gerne eje deres data selv.

SINGULARITY
I  1990'erne  kom  en  af  verdens  store  opfindere  og  futurister,  Ray
Kurzweil,  med  en  række  forudsigelser  om  fremtidige  teknologiske
landvindinger.  I  2009  vurderede  han  selv,  at  86% af  dem havde  vist
sig at være korrekte. I 2015 spåede han følgende ved den årlige Expo-
nential Finance Conference i New York:
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I 2030 vil menneskets hjerne ved hjælp af bittesmå dna-nanorobot-
ter kunne blive forbundet til cloud-teknologier, som vil bestå af tusind-
vis af bittesmå computere, der udveksler data med hinanden. Teknolo-
gien vil ændre vores intelligens, og vi vil kunne lave en backup af vores
hjerner: "Vores hjerne vil dermed blive en hybrid mellem vores egen biologi og ikke-
biologi,"  sagde  han.  Jo  større  og  mere  komplekse  disse  cloud-teknolo-
gier er, jo mere avancerede vil vores hjerner blive.

Ray Kurzweil har gennem årene i en række bøger beskrevet filoso-
fien bag Singularity-bevægelsen. Her tror man på, at den teknologiske
udvikling bevæger sig hen mod udviklingen af en ikke-biologisk avan-
ceret  potent  superintelligens,  som  samtidig  vil  gøre  os  i  stand  til  at
transcendere  vores  biologiske  begrænsninger  og  derved  skabe  en  ny
type civilisation.

Udviklingen er ifølge Singularity-bevægelsen uundgåelig, og vi bør
derfor gå den i møde med åbne øjne og arme. Ray Kurzweil forudser,
at  Singularity  superintelligensen  vil  blive  en  realitet  i  2045,  og  han
mener  selv,  at  vi  som  mennesker  godt  kan  styre  denne  udvikling.
Kurzweil  leder  Googles  udviklingsindsats  på  kunstig  intelligens  (AI).
Google  er  en  af  verdens  største  datadrevne  industrier,  noget  nær  en
global superintelligens. Spørgsmålet er, hvilken status det enkelte men-
neske  ender  med at  få  i  de  nye  globale  supersystemer,  og  hvem eller
hvad der i sidste ende kommer til at styre udviklingen og får den ulti-
mative kontrol?

HVOR BLEV MENNESKET AF?
Tendensen  er  klar.  Mennesker  og  teknologier  bliver  i  stigende  grad
forbundet  og  integreret.  Grænser  mellem  det  fysiske  og  digitale  ned-
brydes  gradvist,  og  de  store  virksomheder  kæmper  om  at  være  dem,
som sidder på de globale systemer, hvorigennem vi forbindes til hinan-
den  og  teknologierne.  Fra  et  virksomhedsperspektiv  er  der  uendelige
potentialer  i  systemer,  der  effektivt  forbinder  kunder,  virksomheder,
teknologier og data med hinanden. Fra et individuelt perspektiv er det
mindre ligetil.  Først  og fremmest er der en række sikkerhedsrisici  for-
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bundet  med  den  voksende  indsamling  af  data.  Man  taler  om  den
næste generation af hacks i sundhedssektoren, hacks i offentlige og pri-
vate databaser, hacking af droner og robotter. Noget som bliver mere
og mere interessant for kriminelle, der ser et stort finansielt potentiale i
det  sorte  datamarked.  Med  de  mange  indbyggede  sensorer,  mikrofo-
ner og kameraer er der også kommet nye muligheder for overvågning
og spionage i industrien og lande imellem.

Men de største risici ligger i den ulige magtbalance, som det uigen-
nemsigtige  datamarked  skaber  mellem  de  svage  (individer)  og  de
stærke  (institutionerne)  i  samfundet.  For  mens  det  enkelte  menneske
bliver mere og mere gennemsigtigt i de nye digitale superstrukturer, så
bliver de magtfulde institutioner mere og mere lukkede.

OpenAI.  En  gruppe  milliardærer  bestående  af  Teslas  Elon
Musk,  PayPals  Peter  Thiels  og  LinkedIns  Reid  Hoffman  har
etableret  OpenAI.147  De  er  bekymrede  over,  at  kommercielle
egeninteresser i AI-udviklingen kan få skadelige virkninger, hvis
computere  bliver  mere  intelligente  end  mennesker.  Derfor  er
OpenAI  et  non  profit  researchselskab  i  kunstig  intelligens  med
det formål at hjælpe menneskeheden.

ENSIDIG KONTROL
Den  amerikanske  professor  Frank  Pasquale  beskriver  i  sin  bog,  The
Black  Box  Society:  The  Secret  Algorithms  that  Control  Money  and  Information
(2015),  et  samfund,  der  styres  og  kontrolleres  af  hemmelige  og  usyn-
lige  algoritmer.  De  gennemsyrer  hele  samfundet  og  er  afgørende  for
alt fra finansielle markeder til det enkelte menneskes liv. Algoritmerne
handler  på  vores  digitale  data  og  kan  fx  skabe  eller  ødelægge  vores
omdømme eller afgøre vores skæbne, siger Frank Pasquale. Uden at vi
har  indblik  i,  hvilke  interesser  og  hensigter  der  ligger  bag,  og  viden
om, hvordan vores data bruges,  til  hvad og med hvilke konsekvenser,

147. www.openai.com
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det har for os som personer. Julia Powles fra University of Cambridge,
som er kendt for sine kritiske artikler i the Guardian, ser også på den
teknologiske  udvikling  med  en  vis  bekymring.  Hun  peger  på,  at
innovation inden for IoT og big data drives i retning af centralisering,
dominans og kontrol. Og at denne kontrol ikke ligger i individets hæn-
der, men i industriens og udbyderens.

DE MENNESKECENTRISKE SYSTEMER
Dataforskeren Sara M. Watson stiller spørgsmål ved, om den teknolo-
giske udvikling understøtter de magtfulde dataindustrier eller det indi-
viduelle menneske.148 Data er ikke guld, kapital eller profit, siger hun.
Data  er  blod,  individets  virtuelle  DNA,  det  er  krop  og  fingeraftryk.
Data  er  mennesker.  Forstår  vi  data  som  noget,  der  peger  tilbage  til
individet, kan vi samtidig ændre den måde, vi designer systemerne og
administrerer de regler, der beskytter individet. Hvis vi lærer at forstå
vores data som vores egne og ikke som brikker i  en stor industriel  og
teknologisk  maskine,  kan  vi  skabe  systemer,  der  er  transparente,  og
som  giver  individet  kontrol.  Teknologen  og  kulturkritikeren  Cory
Doctorow siger nogenlunde det samme, når han drømmer om et Tin-
genes  internet,  hvor  mennesker  er  'sensorer'  og  ikke  blot  data,  der
opfanges.  (“What  if  people  were  sensors,  not  things  to  be  sensed”).149  Proble-
met i Tingenes internet som det ser ud nu, siger han, er at mennesker
blot  opfattes  som en  del  af  'tingene'  i  netværket,  som man  indsamler
data om, analyserer på og skaber en 'magisk verden omkring'.

Vi  ser  i  stigende grad en bekymring om selve den teknologiske og
industrielle udviklings metafortælling. Hvor er udviklingen på vej hen?
Menneskets vej eller de magtfulde industrier, staters eller måske endda
intelligente maskiners vej? Hvordan skal privatlivet og egenkontrollen
overleve i fremtidens internetforbundne verden? Hvordan sikrer vi en

148. http://dismagazine.com/discussion/73298/sara-m-watson-metaphors-of-big-data/
149. http://www.locusmag.com/Perspectives/2015/09/cory-doctorow-what-if-people-were-sen-
sors-not-things-to-be-sensed/

http://www.locusmag.com/Perspectives/2015/09/cory-doctorow-what-if-people-were-sensors-not-things-to-be-sensed/
http://www.locusmag.com/Perspectives/2015/09/cory-doctorow-what-if-people-were-sensors-not-things-to-be-sensed/
http://www.locusmag.com/Perspectives/2015/09/cory-doctorow-what-if-people-were-sensors-not-things-to-be-sensed/
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demokratisk magtbalance, hvor individer har kontrol over deres online
data og indblik i processerne bag ved indsamlingen af deres data?

Et  af  svarene  kunne  være  at  skabe  en  ny  infrastruktur,  der  som
udgangspunkt  respekterer  privatliv  og  menneskelig  kontrol,  og  dette
udrettes gennem tekniske, juridiske såvel som kulturelle og organisato-
riske tiltag.

Et  Internet  af  borgere.  Europarådet,  som  står  for  selve
administrationen  af  den  Europæiske
Menneskerettighedskonvention,  udgav  i  2016  en  anbefaling  til
alle  medlemsstaterne  vedrørende  Tingenes  internet.  Det  valgte
dog  at  kalde  denne  en  anbefaling  om  et  'Internet  af  borgere'.
Her lægger de op til, at den teknologiske udvikling, hvor ting og
borgere  i  stigende grad bliver  forbundet  via  internettet,  kræver
et  sideløbende  fokus  på  borgernes  menneskerettigheder:  “Med
denne  udvikling  skal  følge  et  Internet  af  borgere,  der  er  opmærksomme  på
deres  rettigheder  og  ansvar,”  skriver  de.  De  fremhæver  retten  til
ytringsfrihed  og  privatliv  samt  databeskyttelse  som  særligt
vigtige fokusområder i udviklingen.150

Blockchain.  Blockchain-teknologien  kan  ifølge  fortalerne
skabe  den  tillid,  der  i  den  eksisterende  online  infrastruktur
mangler  mellem  to  parter,  som  ikke  kender  hinanden;  den
direkte og sikre overførsel af værdier mellem to parter, uden at
der  er  brug  for  verificering  af  en  tredjepart  med  en
krypteringsløsning, der sikrer, at hver enkelt transaktion er unik
og ikke-manipulerbar.151 Teknologien, der blev kendt på grund
af kryptovalutaen Bitcoin og opfundet af  den anonyme Satoshi
Nakamoto  til  at  understøtte  netop  Bitcoin,  er  særdeles  lovende
for  privacy  og  it-sikkerhed.  Den  er  baseret  på  open  source,  og

150. Recommendation CM/Rec(2016)2 of the Committee of Ministers to member States on the
Internet of citizens
151. https://www.information.dk/indland/2016/06/blockchain
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kan beskrives som et netværk, der er spredt ud på alle brugernes
computere uden nogen har rettigheder til at slette eller lave om
på  det,  der  også  kan  forstås  som  et  globalt  regneark.  Hver
transaktion, der foretages, fører til en ny linje med et unikt ID i
det  åbne  regneark,  der  derfor  ikke  kan  manipuleres  med.
Blockchainteknologien  forventes  at  gøre  det  samme  ved
centralbanker  som  email  har  gjort  ved  de  gamle
distributionsmonopoler som Post Danmark.

Bitcoin.  Er  en  digital  valuta  baseret  på  blockchain-
teknolologien, det vil sige en krypto valuta. Bitcoins kan ligesom
almindelig valuta bruges til  at  betale for  produkter og tjenester
online. Forskellen er, at bitcoin ikke er administreret centralt af
en bank eller stat, da selve systemet (blockchain), der indeholder
overblik  over  distribuerede  bitcoins,  er  decentraliseret.  Alle
bitcoin-ejere  har  en  kopi  af  systemet,  og  hver  bitcoin-ejer  har
sine bitcoins i sin egen digitale lommebog, som ikke er linket til
deres adresse, navn eller andre personlige oplysninger.

The  Ethereum  Project  ser  et  generelt  potentiale  i  selve
blockchain  teknologien.  De  ønsker  at  udvikle  en  teknisk
decentral  infrastruktur,  som  per  default  og  i  sit  design
kontrolleres  af  brugerne selv  og ikke  af  stater  og virksomheder.
Ethereum,  som  blev  finansieret  via  en  bitcoin  crowdfunding-
kampagne,  hvor  de  fik  30.000  bitcoins  (ca  12  mio.  dollars)  og
lanceret  i  2015,  arbejder  således  på  at  udvikle  blockchain-
baserede platforme, der skal erstatte World Wide Web.

Der  er  masser  af  eksperimenteren  med  blockchain  teknologien,  som
rummer meget mere end kryptovalutaer. En global start-up R3,152 skal
udforske potentialet i teknologien for banker. Men blockchain forven-
tes ikke kun at gøre bankforretninger mere effektive og sikre, den rum-

152. http://magasinet.f5.dk/danske-bank-er-med-i-ny-blockchain-loge/
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mer  også  muligheder  for  at  forny  demokratiet,  etablere  nye  forret-
ningsmodeller  og  helt  fundamentalt  forandre  den  måde,  vi  handler
med hinanden på digitalt.

Inden for  specielt  de sidste  par  år  har  vi  set  en række initiativer  –
herunder  blockchain  –  der  kan  betegnes  som en  bevægelse  hen  mod
en ny decentraliseret og gennemskuelig infrastruktur, der giver indivi-
der  kontrol  over  egne  data.  Dette  er  en  bevægelse  man kan  vælge  at
kalde 'menneskecentriske systemer'. Personal data stores, jf. næste kapitel, er
en del af denne bevægelse.



 



Personal data stores sigter mod at give individer kontrol
over egne data.
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Forestil dig, at du får en reminder over mobilen, hver gang det er tid
til at tage medicin. At du kan optimere din privatøkonomi ved at sam-
menkoble dine kreditkortoplysninger med el- og vand-regninger, hus-
leje, bankkonti og kalender. At du kan bekæmpe jetlag ved at kombi-
nere dit søvnmønster og helbredstilstand med dine rejseplaner.

Med  termostater  i  hjemmet  sammenkørt  med  din  kalender,  loka-
tionsdata og vejrdata kan du sikre, at dit hus er opvarmet og ventileret
efter vejrforholdene. Og med indkøbssedler og lokationsdata kan du få
en alert, når du passerer en butik, der har netop det, du har brug for,
på tilbud.

Der er mange visioner i forhold til de måder, vi kan bruge data på til
fordel  for os  selv som individer.  Men i  dag sidder store kommercielle
virksomheder og staten på de mange data og bestemmer, hvad der er
relevant for dig. Persondata er først og fremmest til gavn for de indu-
strier  eller  stater,  der  kontrollerer  dem –  frem for  at  gavne  personen
selv.

Der er en bevægelse i gang i især Europa for at ændre den digitale
infrastruktur,  hvor  individer  bliver  mere  og  mere  gennemsigtige  og
ikke har kontrol over egne data. Bevægelsen, der vil vende multinatio-
nal  bestemmelse  til  selvbestemmelse,  er  så  ny,  at  der  ikke  er  et  fælles
begreb for den. Det kaldes alt fra 'personal data stores', (PDS), 'person-
lig information management systems' (PIMs), MyData, Self Data eller
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'Vendor Relationship Management', (VRM – modsat Customer Rela-
tionship  Management,  CRM).  Udover  at  være  et  gryende marked til
tider drevet af meget tydelige kommercielle interesser, er det fremførte
formål  med dem alle  at  give  individer  kontrol  over  deres  data  i  rela-
tion til sundhed, penge, rejser, bolig, indkøb og andre persondata.

I denne nye infrastruktur vil multinationale selskaber, små- og mellem-
store  virksomheder  og  den  offentlige  sektor  stadig  være  store  spillere,
men  ideen  er  at  skabe  rammerne  for  en  ny  mellemmand,  der  står
imellem dem og  individer,  nemlig  PDS-sektoren,  konstaterer  rappor-
ten  Personal  Data  Stores153  udarbejdet  af  University  of  Cambridge  på
vegne af Europa Kommissionen. Rapporten definerer en PDS som en
teknologi,  der  gør  individer  i  stand  til  at  samle,  opbevare,  opdatere,
korrigere,  analysere  og  dele  personlig  data.  Særligt  vigtigt  er  mulig-
heden for at give eller tilbagetrække samtykke til tredjeparters adgang
til ens data. Man sætter så at sige sine egne privatlivsindstillinger.

MIDATA.coop. Du er den eneste, der har overblikket over alle
dine data, og du kan kombinere dem, som du vil. Du kan lagre
alle dine data der, og det er kun dig, der har nøglen til dem. Du
kan  bruge  dem  til  gavn  for  dig  selv,  du  kan  aflevere  dem  til
forskning, til virksomheder, til din au pair helt afhængig af, hvad
du  ønsker  at  bruge  dem  til.  MIDATA.coop  er  del  af  en  ny
digital  andelsbevægelse  med  hovedsæde  i  Schweiz.
Andelshaverne  bestemmer,  hvad  overskuddet  skal  gå  til  af
velgørende formål. MIDATA.coop er endnu ikke lanceret, men
er i gang med en række pilotprojekter.

Professor  og  genetiker  Ernst  Hafen  fra  Zürich  er  leder  af
MIDATA.coop.  Han  blev  motiveret  til  projektet,  efter  han  i  2008
sendte  sit  spyt  til  23andMe,  en  af  USAs  store  private  virksomheder,

153. Personal Data Stores, Brochot, Guillaume, Brunini, Juliana, Eisma, Franco, Larsen, Rebe-
kah, Lewis, Daniel J. (students), Zhang, Jin (Academic supervisor), European Commission, 2015,
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=10496

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=10496
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der  indsamler  vores  DNA  og  er  delvist  finansieret  af  Google.  Han
brød sig ikke om modellen med, at vi giver vores data til store koncer-
ner, der så har magten over os uden rettigheder, transparens eller ind-
sigt.  Det er ikke en bæredygtig økonomisk model,  mener han. Det er
MIDATA.coop  derimod,  og  hvis  det  lykkes  at  føre  visionen  om per-
sonlige  data  kooperativer  ud  over  hele  Europa,  vil  det  demokratisere
den personlige dataøkonomi, siger han.

Hvis PDS-industrien for alvor får fat,  vil  det genskabe magtbalan-
cen mellem virksomheder og individer, øge forbrugertilliden og skabe
helt nye forskningsmuligheder ved brug af big data analyse samt facili-
tere  besparelser  i  den  offentlige  sektor,  lyder  det  fra  University  of
Cambridge-forskerne.

Ifølge  den  amerikanske  anerkendte  forfatter  til  The  Cluetrain
Manifesto, Doc Searls, så kommer PDS-industrien til at få fat:

"Forbrugerne er  trætte  af  uvelkommen overvågning af  deres  data,  som fodres til
datamøller  og så bliver  brugt  til  personaliseret  markedsføring med beskeder,  som er
forkerte det meste af tiden," siger han til cmo.com. "Forbrugerne kommer til at
agere  mere  selvstændigt  og  magtfuldt  i  forhold  til  at  tage  kontrollen  tilbage."  Han
leder et  projekt  på Harvard University,  ProjectVRM, som netop skal
hjælpe forbrugerne med at tage kontrol over egne data.

SUNDHEDSDATA
Sundhedssektoren  er  et  af  de  steder,  hvor  vi  især  ser  fremkomsten  af
PDS-systemer. Sundhedsdata er følsomme data, og der er strenge krav
til  samtykke. Samtidig er det data, som individer er ekstra tilbagehol-
dende  med  at  dele.  Sundhedsdata  ligger  ofte  i  forskellige  offentlige
systemer, der ikke taler sammen, og udfordringen med at få det sam-
let  er  derfor  stor.  Med følsomme data er  der  selvsagt  forbundet  store
privatlivsrisici.  Men  man  kan  også  fremhæve  potentialer  i  brugen  af
sundhedsdata.  Fx  skræddersyet  medicin  og  forskning  indenfor  medi-
cin og sygdomme.
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DATA  for  GOOD  Foundation.  Sundhedsdata
kombineret med adfærdsdata styret af det enkelte individ. Det er
cocktailen  på  den  største  danske  PDS-satsning.  Den
erhvervsdrivende  almennyttige  fond,  DATA  for  GOOD
Foundation,  stiller  en platform til  rådighed,  Line2Life,  der  kan
samle  borgerens  helbredsoplysninger,  syge-  og  skadesulykker
samt  relevante  adfærdsoplysninger  og  parre  dem  med  sociale
data  som  fx  uddannelse,  arbejde,  vægt,  alder,  bolig,
fritidsinteresser  samt  relevante  selvmåler-data  såsom  blodtryk,
søvn  og  skridt-pr-dag.  Alle  disse  data  har  det  enkelte  individ
adgang til og kontrol over og kan bruge til at forbedre sin livsstil
og  -kvalitet.  Forsikrings-  og  pensionsselskaber,  kommuner,
forskere  og  andre  tredjeparter  har  kun  adgang  til  disse  data  i
anonymiseret  form  –  de  får  ikke  konkrete  persondata,  men
indsigt i kundernes adfærd og mønstre. De kan således ikke sige,
at du, Gitte på 35 år, har en forøget risiko for at få stress, men
de kan få generel data om adfærd, der øger risikoen for stress for
kvinder  på  35  år  med  den  og  den  profil.  DATA  for  GOOD
Foundation  vil  dermed  blandt  andet  være  med  til  at  sikre,  at
mikrotarifering,  det  vil  sige  beregning af  præmier  for  individer,
sker  etisk  forsvarligt,  og  at  solidaritetsprincipperne  blandt
forsikring-  og  pensionsselskaber  ikke  går  tabt.  Derudover  vil
DATA  for  GOOD  Foundation  stille  væsentlig  ny  indsigt  til
rådighed  for  borgeren,  som  kan  aktiveres  i  form  af
handlingsorienterede  indsatsplaner,  nudging  og
benchmarkingmuligheder  med  udgangspunkt  i  den  enkelte
brugers profil.

Healthbank.coop. Sundhedsdata kan indeholde nøglen til det
næste medicinske gennembrud. Vælg et forskningsområde, som
du har en særlig interesse i, eller hvis formål du synes er rigtigt,
og  del  dine  data  med  forskerne.  Data  er  sikret  på  den
schweiziske  måde.  Sådan  lyder  det  fra  den  medlemsejede
Healthbank  i  Schweiz.  25%  af  landets  BNP  er  genereret  af
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kooperativer,  og  Healthbank  ligner  dem.  De  har  en
forretningsplan,  agter  at  tjene  penge,  men  langt  de  fleste  vil
blive sendt tilbage til medlemmerne.

Sundhedsdata  er  det  område,  hvor  PDS-iværksættere  virkelig  blom-
strer.  Men der er mange andre områder,  hvor PDS'erne begynder at
vise sig, for eksempel i energiforbrug.

Saveawatt. Det new zealandske selskab Saveawatt har udviklet
en  intelligent  digital  tjener,  Frank,154  som  lærer  forbrugerens
energiforbrug  og  lokation  at  kende  og  matcher  det  med  den
udbyder,  der  giver  det  bedste  og  billigste  energitilbud.  PDS'en,
der vil sikre, at individer ejer deres egne data, hjælper brugerne
med  at  skifte  selskab,  hvis  nødvendigt,  og  det  er  nemt,  fordi
Frank  sikrer  ensartede  teknologiske  standarder.  Saveawatt  er
begyndt med elmarkedet, men har planer om at udvide til andre
områder – især dem, der står overfor at skulle privatiseres.

ØGER FORSTÅELSEN AF DATAØKONOMIEN
De forskellige  PDS-tjenester  og  netværk  fremhæver  hver  især  forskel-
lige fordele ved den nye struktur til direkte gavn for det enkelte individ.
De  fremhæver  alle  det,  man  på  engelsk  kalder  'individual  empower-
ment' som et pejlemærke for udviklingen af deres tjenester og produk-
ter. Fx fremhæves individers mulighed for selv at bestemme graden af
deres  privatliv.  Individer  skal  selv  have  mulighed  for  at  kontrollere,
hvad de vil have frem og ikke frem.

Det  handler  også  om  at  give  forbrugere  nemmere  adgang  til  at
skifte  mellem  forskellige  udbydere.  Nogle  PDS'er  lægger  vægt  på  de
dataøkonomiske aspekter og ønsker at give individet mulighed for selv
at tjene den profit på egen data, som virksomheder i dag tjener på et
uigennemskueligt  datamarked.  De  vil  give  individerne  mulighed  for

154. https://www.ctrl-shift.co.uk/news/2015/11/16/time-to-get-frank-on-energy-prices/
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selv at bestemme hvornår og med hvilken form for data, de betaler for
ydelser og tjenester.

Samlet set bygger PDS'erne dog alle på en ide om at give brugerne
en  klarere  forståelse  af  dataøkonomien  og  værdien  af  de  data,  som  i
dag er uigennemskuelig for individer.

Flere peger også på, at der i det hele taget kan komme bedre perso-
naliserede services ud af PDS-udviklingen, da brugerne med egenkon-
trol kan sikre, at data er korrekte og opdaterede og har indflydelse på,
hvordan tjenester og features prioriteres. I dag er personaliseringsalgo-
ritmerne  som  Googles  søgealgoritme  og  Facebooks  nyhedsagoritme
uigennemsigtige og uforståelige for  den almindelige bruger.  Man kan
ikke se de data, der påvirker algoritmen, hvordan algoritmen arbejder,
og hvordan ens data bruges. Samtidig er der ofte kommercielle interes-
ser i de algoritmer, der udvælger og prioriterer indhold.

I hele diskussionen omkring den nye PDS-bevægelse fremhæves en
række fordele for udbyderne og samfundet som helhed. En ny struktur,
der er mere gennemskuelig, og hvor brugerne føler sig mere i kontrol
over deres data, kan øge den digitale tillid og dermed væksten. Det vil
samtidig skabe et bedre datagrundlag for forskningen, da data direkte
styret  af  individer ofte vil  være mere korrekte.  Der er i  det  hele taget
tale om flere data, dybere data og ikke mindst ægte data modsat på de
åbne  sociale  medier  som  Facebook,  Twitter  o.lign.  hvor  antallet  af
brugere, der lyver om deres data for at beskytte deres privatliv, stiger.

Hertil  kan  små  og  mellemstore  virksomheder  få  dataanalyse  leve-
ret billigere, end hvis de selv skulle gøre det.

Spørgsmålet  er  dog,  om  disse  fordele  kan  opnås  gnidningsløst.
PDS’er stiller store krav til, at individer sætter sig ind i deres egne data.
Samtidig  kræver  det  også,  at  man  forstår  konsekvenserne  af  at  dele
sine  data.  Det  går  måske  for  de  stærkeste  individer,  men der  er  også
risiko  for,  at  vi  med  disse  systemer  får  skabt  nye  digitale  kløfter  mel-
lem dem,  som forstår  og  kan  bruge  de  nye  systemer  til  fordel  for  sig
selv, og dem som ikke kan følge med.

Ifølge  Cambridge  Universitys  forfattere  til  undersøgelsen  Personal
Data Stores er der to fremtidsscenarier. Enten vil PDS'er øge tilliden og
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dermed lysten til at dele data, hvilket vil gavne væksten. Eller også vil
brugerne  bruge  dem  til  at  lukke  helt  ned  for  deres  personlige  data.
Udviklingen  afhænger  også  af  forbrugernes  villighed  til  at  prioritere
privatliv over bekvemmelige, billige services.

KOMMERCIELLE PERSONAL DATA STORES
Det  britiske  konsulenthus  Ctrl-Shift  har  specialiseret  sig  i  Personal
Information Management Systems (PIMS) og ser denne nye industri i
stærk vækst. Vi bevæger os væk fra den traditionelle forretningsmodel
B2C  til  en  ny  Me2B,155  hvor  informationer  ikke  længere  kommer
oppefra,  men  nedefra  samt  gennem  netværk.  Hvis  Me2B-markedet
tager  fat,  vil  de  store  traditionelle  B2C-platforme  som Google,  Face-
book,  Twitter  og  LinkedIn,  der  er  drevet  af  frivillig  dataafgivelse  fra
individer,  blive  stærkt  udfordrede.  Samtidig  er  prisen  på  at  samle,
lagre og dele information blevet så lav, at individer selv kan gøre det,
som big data-virksomhederne voksede sig store på.

Sideløbende med fremkomsten af  ikke-kommercielle  PDS'er ser  vi
en modning af kommercielle, først og fremmest i Europa og USA. De
satser  både  på  at  give  individer  kontrollen  over  deres  data  og  på  at
give  dem mulighed  for  selv  at  tjene  penge  på  disse  data  eller  i  hvert
fald  få  nye  indsigter  i  egne  data.  Især  Storbritannien  huser  mange
iværksættervirksomheder, som satser på at lade individet kommerciali-
sere egne data.

Citizenme. Denne britiske PDS giver dig indsigt i  dig selv og
penge for at dele dine data med virksomheder, der ønsker mere
indsigt.  Alt  fra  dine  Facebook-likes  til  dit  postnummer  samles
hos Citizenme, og det er kun dig, der har adgang til  dine data.
Citizenme  lagrer  ikke  data  og  har  ikke  adgang  til  dine  data,
medmindre  du  giver  firmaet  adgang,  fordi  du  ønsker  at  få
kontant  betaling  for,  at  firmaer  kan  få  indsigt  i  dig  og  din

155. https://www.ctrl-shift.co.uk/news/2015/10/05/the-me2b-opportunity/

https://www.ctrl-shift.co.uk/news/2015/10/05/the-me2b-opportunity/
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adfærd. Med andre ord får du penge for at være med i bruger-
og  opinionundersøgelser.  Citizenme  er  europæisk  og  efterlever
dermed  den  europæiske  datalovgivning.  Ifølge  CEO  og
grundlægger  StJohn  Deakins  har  Citizenme  gjort  sig  særligt
umage for at formidle sin privatlivspolitik, så den er til at forstå
for ikke-advokater.

Mydex. Løfterne fra Mydex lyder sådan her; Mydex vil forblive
uafhængig,  aldrig  blive  købt  af  en  stat  eller  en  multinational
virksomhed,  og  65%  af  indtjeningen  skal  investeres  i  sociale
formål.  Mydex  er  ikke  kun  en  PDS,  hvor  individer  kan  samle
alle  deres  data  ét  sikkert  sted,  fx  kodeord,  emails,  adresser,
sociale logins og kreditkort. Den arbejder også sammen med det
britiske  datatilsyn,  ICO,  og  samler  offentlige  persondata  fra
kommuner,  energiselskaber  og  hospitaler,  så  der  er  tale  om en
sikker personlig dataudveksling – i stedet for at dette er drevet af
en  offentlig  instans.  Platformen  er  ISO  27001-certificeret  og
arbejder med Privacy by Design-principper.

Synergetics. “Indtil nu har store virksomheder taget dine data uden dit
samtykke,” lyder det på filmen fra belgiske Synergetics156, når de
forklarer  hvad  deres  forretning  går  ud  på:  “Vi  tilbyder
tillidsskabende, samtykkebaserede økosystemer for datadeling.” Synergetics
slutter  filmen  af  med  en  konstatering  af,  at  personlige  data
måske  vil  have  større  betydning  for  verden  end  ankomsten  af
selveste  internettet.  Virksomheden er  på  pilotstadiet,  arbejdede
fra  2008-2011  på  at  bygge  en  sikker  digital  infrastruktur157  og
forventer  at  levere  en  individuel  cloud-baseret  PDS,  som  kan
sikre privacy i datadelings processer og analyser, ifølge direktør
Luk Vervenne.

156. http://synergetics.be/
157. http://www.tas3.eu/
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Med  disse  nye  tilbud  (som  der  er  mindst  lige  så  mange  af  i  USA  fx
Datacoup og  Personal  Black  Box158)  om selv  at  bestemme,  hvem der
ser ens data, hvad de ser og hvornår, er der klart en bevægelse i gang
for at give individer kontrollen over egne data. Med de kommercielle
tilbud  kan  man  utvivlsomt  få  bedre  indsigt  i  selv  selv,  sin  adfærd  og
sine behov frem for at  det er Facebook, Fitbit  eller Amazon, der skal
fortælle, hvad der er relevant for én. Og det er det, der i første omgang
kommer  ud  af  en  kommerciel  PDS.  At  tjene  penge  på  egne  data  er
nok ikke umiddelbart en god forretning, eftersom det er mængderne af
data,  der  skaffer  rigdom.  Men i  det  mindste  bliver  man  en  del  af  en
mere balanceret  forretningsmodel  mellem udbyder og bruger.  Samti-
dig ligger der en samfundsmæssig risiko i modeller, der beskriver per-
sondata som valuta og profit. Er vi i gang med at skabe en digital kløft,
hvor dem som har råd til privatliv, har et privatliv, mens det er de øko-
nomiske udsatte samfundsgrupper, der vil sælge ud af deres privatliv?

Man kan argumentere for, at retten til privatliv er universel og for
alle og derfor ikke er noget, man bør kunne sælge ud af.

STORE SELSKABER SATSER OGSÅ PÅ ‘MYDATA’
Det  er  ikke  kun  iværksætter-virksomheder,  der  tilslutter  sig  ‘Mydata-
bevægelsen’. I Italien og Frankrig ser vi traditionelle spillere arbejde på
at give kunderne magt over egne data. De udvikler nye services, hvor
kunderne kan få adgang til og kontrol over egne data samt få en bedre
forståelse for, hvad de kan opnå med deres data.

Telecom  Italia.  Det  sydeuropæiske  teleselskab  har
introduceret  en  service,  de  kalder  My  Data  Store,  hvor
kunderne kan samle alle deres data – fra lokation og udgifter til
sociale medier og detaljerede indkøbsdata – og opbevare dem i
en sikker personlig sky. De har kontrol over, hvem de deler data

158. http://www.pbb.me/index.html
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med,  hvornår  og  hvor  længe.  Med  denne  service  –  baseret  på
Privacy  by  Design  –  kan  kunderne  ifølge  Telecom  Italia  også
lære sig selv bedre at kende ved at bruge deres egne data via for
eksempel værktøjer og apps, som giver kontrol og overblik over
deres økonomi.

Axa.  Det  franske  forsikringsselskab  med  over  100  millioner
kunder  i  mere  end  60  lande  er  first-mover  blandt  de  store
spillere  i  forhold  til  at  bruge  persondata,  hvor  individet  har
kontrol.  Selskabet  var  ikke  kun  først  med  at  adoptere  Binding
Corporate  Rules  i  forsikringsindustrien  og  med  at  etablere
databeskyttelses-teams  både  i  hovedkvarteret  og  lokalt,  de  har
også  et  kundedataløfte,  hvor  de  forklarer,  hvad  de  gør  og  ikke
gør med data. Eksempelvis har selskabet besluttet aldrig at sælge
deres  kunders  persondata  til  tredjepart.  Axa  har  også  et
rådgivende  privacy-panel,  som  de  flyver  til  Paris  to-tre  gange
om  året  for  at  vende  nye  etiske  problemstillinger.  Endelig  har
selskabet  stiftet  Axa  Research  Fund,  der  støtter  forskning
omkring big data og privacy.

Både Telecom Italia og Axa gør et nummer ud af at give deres kunder
adgang til og indsigt i deres egne data, fordi de tror på, at det vil øge
og  fastholde  den  digitale  tillid.  Samtidig  vil  det  give  dem  flere  ægte
data,  som  de  kan  bruge  til  at  udvikle  bedre  services.  Med  eksplicit
samtykke  beriger  Axa  sågar  deres  kunders  data  med  data  fra  sociale
medier.

“Før  vi  gjorde  det  her,  tilbød  vi  vores  kunder  et  armbånd,  der
kunne  måle  deres  bevægelser.  Det  var  ikke  nogen  succes,  så  vi  stop-
pede eksperimentet, da vores kunder ikke fandt det attraktivt,” forkla-
rer Cecile Wendling, leder af Axa’s fremtidsforskning.

Ifølge Michele Vescovi  fra Telecom Italias  afdeling for innovation
og strategi viser deres forsøg, at kunderne deler flere data, når de har
kontrol  over  dem,  og  når  de  kan  bruge  dem til  at  opnå  flere  fordele
såsom at spare tid og penge.
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RISICI STÅR I KØ
Med PDS-tendensen opstår der også en lang række risici.  Den måde,
individer beskytter sig mest effektivt på, er blandt andet ved at sprede
deres data og arbejde med mange identiteter. I PDS’er samles alle eller
mange af  ens  data  ét  sted,  og  det  er  i  sig  selv  usikkert,  for  ingen kan
garantere  fuldstændig  sikker  opbevaring  af  data.  Derfor  er  niche-
PDS’er, hvor man kan sprede sine data over flere PDs'er, måske også
en bedre løsning.

Desuden stiller det enorme krav til  individer at sætte sig ind i  sine
egne data – endsige kontrollere dem, medmindre PDS’erne formår at
gøre  det  overordentligt  brugervenligt.  Under  alle  omstændigheder  vil
de PDS’er, der formår at skabe tillid, kunne få en rolle som en uafhæn-
gig tredjepart, som vi overlader den personlige datakontrol til.

Mange PDS’er vil også have brug for at kunne dokumentere, at de
er troværdige. Britiske Mydex har gjort det med en ISO-certificering,
men  der  vil  også  opstå  andre  certificeringsordninger,  fx  EU's  kom-
mende privacy mærkning, som forventes etableret i  kølvandet på den
nye  persondataforordning,  der  træder  i  kraft  i  2018.  Den  franske
NGO, Fing, har stået i  spidsen for en gruppe eksperter under navnet
MesInfos,  der  har  udviklet  et  sæt  retningslinjer  for  PDS'ere  –  et  Self
Data Charter,  som de kalder  det.  Skriver  man under på charteret,159

forpligter man sig bl.a. til at overholde den europæiske datalovgivning,
arbejde  for  individuel  selvbestemmelse  og  lade  individer  disponere
fuldt ud over egne data.

PDS-INFRASTRUKTUR
Med de mange nye PDS’er  bliver  der  behov for,  at  de kan tale  sam-
men,  at  der  bliver  udviklet  standarder,  så  man  kan  dele  og  udveksle
data  på  tværs  af  personlige  dataplatforme.  En  af  udfordringerne  er
netop,  at  de  forskellige  systemer  ikke  nødvendigvis  kan  tale  sammen,

159. http://mydata2016.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/lafing_blog_english.pdf
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og at det dermed er svært at flytte sine data eller bruge den i sammen-
hænge med andre. Der er dog flere tiltag til at skabe en ny PDS-infra-
struktur.

MyData.  Den  finske  regering  bakker  op  om  et  ambitiøst
projekt, der skal skabe en ny digital infrastruktur for persondata,
MyData.160  De  kalder  det  for  'menneskecentriske  systemer'.  I
infrastrukturen, som er bygget på open source, kan individer og
organisationer  blive  MyData-operatører  og  administrere  konti
for  andre.  Det  er  også  muligt  selv  at  hoste  sin  egen  konto,
ligesom  det  i  dag  er  muligt  at  hoste  sin  egen  email-server
derhjemme.  MyData  er  ikke  en  PDS  eller  personlig  cloud-
konto, som tilbyder sikker lagring af persondata. Hovedformålet
er  at  sikre  en  struktur  for  samtykke  på  tværs  af  andre  services.
Med  åbne  API'er  kan  brugerne  få  et  dashboard,  hvor  de  kan
give samtykke – eller annullere det – og alle, der vil have adgang
til deres data, kan hooke op via den åbne MyData API.

Hub  of  All  Things.161  I  Storbritannien  arbejder  syv
universiteter  sammen  for  at  skabe  en  ny  infrastruktur.  HAT
hedder  deres  platform  til  at  handle  og  dele  persondata  på  en
standardiseret  og  struktureret  måde.  Individer  kan  samle  alle
deres  persondata  på  HAT-platformen  via  en  HAT-operatør,
som  man  selv  kan  vælge,  ligesom  man  i  dag  kan  vælge
forskellige  emailoperatører.  Platformen  kan  bruges  af  individer
til at få mere indsigt i egne data, til at dele eller sælge deres data
og  til  at  personalisere  de  services,  de  mener  er  relevante.
Virksomheder  kan  derfor  også  bruge  platformen  til  at  give
individualiserede tilbud.

160. "MyData – A Nordic Model for human-centered personal data management and proces-
sing", 2015, http://www.lvm.fi/documents/20181/859937/MyData-nordic-model/2e9b4eb0-
68d7-463b-9460-821493449a63?version=1.0
161. http://hubofallthings.com



181

PERSONAL DATA STORES

Persondata i blockchain. En gruppe forskere arbejder på at
skabe  en  slags  PDS,  uden  at  en  virksomhed,  organisation  eller
andre  kontrollerer  vores  data  på  vegne  af  os.  Tværtimod  siger
de,  at  blockchain-teknologien  kan  give  hver  og  en  person
mulighed  for  at  kontrollere  egne  data.162  Der  er  tre
interessenter:  Brugerne  af  smartphones,  tjenester  til
smartphones  og  'nodes',  det  vil  sige  de  mange  decentrale
enheder,  der  hver  for  sig  bidrager  til  at  styre  blockchain-
infrastrukturen. Forskerne fra Israel University og MIT i Boston
mener ikke, at persondata skal håndteres af tredjeparter, da det
er  alt  for  sårbart  og  usikkert,  men  at  kontrollen  kun  skal  ligge
hos  individerne  selv.  Blockchain-teknologien  sikrer  denne  rene
egenkontrol; den sikrer, at virksomheder, som får adgang til ens
data,  kan  fokusere  på  at  bruge  disse  data  (fremfor  at  passe  på
dem),  og  det  også  bliver  lettere  at  håndhæve  datalovgivningen,
da  den  vil  blive  programmeret  direkte  ind  i  teknologien  og
håndhævet helt automatisk.

Personal data stores og den nye infrastruktur er en interessant tendens,
der  stiler  mod at  sikre  individers  kontrol  over  eget  liv.  Men de  stiller
også krav til, at individer tager ansvar for og hånd om egne data. Der-
for er der måske mange, som ikke hopper på bølgen med det samme,
hvorfor  der  bliver  brug  for  tillidsvækkende  organisationer,  der  kan
agere mellemmænd og gøre det  på vegne af  andre.  I  hvert  fald indtil
det bliver lige så nemt at drive sin egen personlige data store, som det
er at åbne en Instagram konto.

162. Decentralizing Privacy. MIT Media Lab & Tel-Aviv University,
http://web.media.mit.edu/~guyzys/data/ZNP15.pdf?utm_content=bufferf2015&utm_medium
=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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I  2016  præsenterede  den  Europæiske  Tilsynsførende  for  Databeskyt-
telse  (EDPS)  sin  nye  'Ethics  Advisory  Group'.  En  ekspertgruppe,  der
skal hjælpe med at "genoverveje den etiske dimension af forholdet mellem menne-
skerettigheder,  teknologi,  markeder  og  forretningsmodeller  og  deres  konsekvenser  for
retten til privatlivets fred og databeskyttelse i det digitale miljø.”

Digital etik, og specielt dataetik, begynder at fylde mere i debatten
om digitaliseringens indflydelse på samfund, økonomi og kultur. Base-
ret  på  en  erkendelse  af,  at  lovgivningen  ikke  har  holdt  trit  med  den
digitale  udvikling  famler  udviklere,  akademikere,  politikere  og  virk-
somheder efter en ny etisk ramme for den digitale tidsalder med refe-
rencer til kulturelle værdier og moralske principper.

Verdens  førende  rådgivnings-  og  analysevirksomhed  inden  for
informationsteknologi,  Gartner  Inc.,  har  forudsagt,  at  50% af  de  for-
retningsetiske overtrædelser i  2018 vil  ske gennem forkert  brug af  big
data analyse. Dataetik og digital etik vil utvivlsomt blive en del af såvel
virksomheders som organisationers og det offentliges samfundsansvar.

Researchinstitutionen Data & Society i New York er fortaler for, at
vi får etableret en dataetik indenfor tech, ligesom vi har bioetik inden
for biologi og medicin. Og teknologieksperten og tidligere rådgiver for
Det Hvide Hus, Ashkan Soltani foreslår, at dem, der arbejder med big
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data, bør have et etisk løfte i stil med det læger, journalister og advoka-
ter har.163

DATAETIK - MERE END LOVGIVNING
De  etiske  virksomheder  i  datatidsalderen  er  dem,  der  gør  mere  end
blot  at  overholde  databeskyttelseslovgivningen.  Det  er  dem,  der  også
følger ånden og visionerne i lovgivningen. Det er dem, der eksempel-
vis  har  en  ærlig  og  klar  gennemsigtighed  i  deres  datahåndteringspro-
cesser, der kun indsamler de data, der er nødvendige, der udvikler pri-
vacy-bevidste  virksomhedskulturer  og  organisationsstrukturer,  lance-
rer  Privacy  by  Design  produkter,  og  i  det  hele  taget  har  et  dataetisk
værdigrundlag; Er det noget, jeg selv ville acceptere som forbruger? Er
det noget, jeg ønsker mine børn skal vokse op med?

Grønne regnskaber og miljørapportering var for nogle årtier siden
noget ganske nyt, som mange virksomheder ikke tog alvorligt. Det gør
langt de fleste i  dag.  Ikke kun fordi  de mest miljøtunge virksomheder
skal  indberette  oplysninger  til  myndighederne,  men  også  fordi  det  at
være grøn er det samme som at være samfundsansvarlig, og det efter-
spørger markedet. På samme måde vil privacy og dataetik udvikle sig.

I dag har virksomheder cookie-politikker, privatlivspolitikker, data-
politikker og handelsbetingelser. Alt det omkring en virksomheds brug
af data kunne passende samles i  en dataetisk strategi.  I  den er der en
række  områder,  en  virksomhed  bør  gennemgå  og  tage  beslutninger
omkring, det være sig fx brug af cookies og sociale plugins, gennemsig-
tighed og privatlivspolitik,  ansvar overfor underleverandører, datalag-
ring og om et privacy mærke kunne bruges, jf. bilaget 'Dataetiske over-
vejelser.'

163. "Data Ethics in the Age of Quantified Society", The Aspen Institute, 2015,
https://www.youtube.com/watch?v=Ue8mFAN3ils
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En virksomhed bør arbejde med tillid og dataetik helt  fra oven.164

Topchefen  bør  sikre  fokus  på  dette  gennem hele  organisationen  og  i
den dataetiske strategi skabe og implementere en handleplan for, hvad
virksomheden gør,  hvis der skulle opstå tillidskrænkelser,  når det gæl-
der persondata.

Mens håndteringen af privacy før i tiden primært var en del af den
juridiske afdeling, er det i dag kun 43% af virksomhederne, som ifølge
en  Deloitte-undersøgelse165  primært  henviser  privacy  til  den  juridiske
afdeling.  23% håndterer  privacy  i  samme  afdeling  som risikohåndte-
ring og 15% i kvalitetssikring. Selvsamme undersøgelse viser, at stadig
flere virksomheder hyrer privacy professionelle.

I og med at USA på dataområdet er mindre reguleret og mere risi-
kobaseret, så investerer amerikanske virksomheder mere i privacy pro-
fessionelle  end  europæiske  virksomheder  gør  det,  siger  International
Association of Privacy Professionals,  IAPP. Antallet  af  deres medlem-
mer vokser dog støt både i EU og USA. I løbet af to år eksploderede
antallet af medlemmer fra 10.000 til 25.000 fra 2013 til 2015 – og det
er næsten alle med base i den udviklede verden, hvor området klart er
i  størst  vækst.  En  privacy  professional  er  ikke  længere  kun  en  jurist.
40%  af  medlemmerne  er  jurister,  der  arbejder  i  virksomheders  og
organisationers  juraafdelinger.  Men  resten  er  folk,  der  arbejder  med
strategi,  risiko  management,  HR,  marketing,  finans  og  alle  de  steder,
som har med data at gøre.

164. "Taking Trust Seriously in Privacy Law", Richards, Neil M. and Hartzog, Woodrow, Stan-
ford Technology Law Review, 2015,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2655719
165. http://www.zdnet.com/article/businesses-and-consumers-increasingly-concerned-about-
data-privacy-deloitte/

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2655719
http://www.zdnet.com/article/businesses-and-consumers-increasingly-concerned-about-data-privacy-deloitte/
http://www.zdnet.com/article/businesses-and-consumers-increasingly-concerned-about-data-privacy-deloitte/
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FORDI DET ER DET RIGTIGE
Vi oplever en teknologisk udvikling i et tempo som aldrig set før. Det
siger sig selv, at lovgivningen ikke kan følge med de utallige etiske kon-
sekvenser. Dem, der ønsker en reguleret markedsøkonomi, hvor mar-
kedet  ikke  bestemmer  alt,  håber,  at  lovgivningen kan beskytte  indivi-
der fra diskrimination, unfairness og udstødelse. Hvis markedet skulle
bestemme udviklingen af biler, ville der være flere kopholdere end air-
bags.  Derfor  er  begavet  regulering  nødvendig.  Når  det  er  sagt,  kan
virksomheder  fuldt  lovligt  bruge  data  på  langt  flere  måder,  end  kun-
derne nødvendigvis ønsker det, hvorfor den dataetiske tilgang er nød-
vendig for at opretholde digital tillid.

"Det eneste  næste  skridt  for  virksomhederne er  at  bevæge sig  fra en ansvars- og
overholdelsesmentalitet til en mere etisk tilgang, hvor folk gør ting, fordi det er i over-
ensstemmelse med deres værdier: "Jeg gør ikke det her for at sætte et kryds i en boks,
jeg gør dette, fordi jeg tror på, at det er det rigtige," siger Robin Wilton, der er
Technical Outreach Director i  Internet Society. Han har fulgt udvik-
lingen  af  den  datadrevne  forretningsmodel  igennem  28  år,  blandt
andet gennem 12 år i IBM. Han mener, at fundamentale samfundseti-
ske spørgsmål begynder at presse sig på:

"Hvad ønsker  vi  som samfund at  opnå?  Hvilken  type  samfund vil  vi  have,  at
mennesker skal leve i? Dette er klassiske etiske spørgsmål, der alle er dybt berørte af
den måde, hvorpå vi interagerer med online systemer og den måde, data bliver ind-
samlet om os, behandlet, udnyttet og værdisat."

Love indeholder fortolkninger og undtagelser, der tillader dataind-
samling ud over normen såsom retshåndhævelse, offentlig sikkerhed og
tryghed, siger Wilton:

"En stor udfordring er at sikre, at sådanne udeladelser fortsat er i overensstem-
melse med, hvad der er retfærdigt, især da praksis i brug af data har en tendens til at
udvikle sig meget hurtigere end de relaterede love og lovgivningsmæssige foranstaltnin-
ger"

Der  kan  stilles  spørgsmålstegn  ved  etikken  i  automatiske  systemer
designet til at indsamle massevis af data om os, algoritmer designet til
at  forudsige  vores  handlinger  og  profilere  os,  teknologier  til  at  over-
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våge  os  og  manipulere  os  og  ikke  mindst  de  forretningsmodeller,  der
profiterer  på  de  mest  private  detaljer  om enkeltpersoner.  Den  eneste
måde, hvorpå vi kan sikre en balance, er ved at debattere og etablere
et etisk grundlag for vores databaserede samfund.

Når love ikke følger udviklingen, reviderer vi vores kulturelle værdi-
systemer. Etik er ikke neutral, det er love og teknologi heller ikke. Digi-
tal  etik  er  en moralsk  forvaltning af  de  menneskelige  konsekvenser  af
den digitale udvikling. Med etik bestemmer vi rigtige og forkerte hand-
linger og praksisser med henblik på fælles kulturelle værdisystemer og
sociale normer og aftaler.

Etik  får  særlig  betydning,  når  europæiske  og  amerikanske  love  og
kulturer om databeskyttelse bliver sat overfor hinanden som modpoler.
Europæiske ledere begynder at 'systematisere, forsvare og anbefale rig-
tig  og forkert  adfærd'.  De fremhæver en særlig  europæisk etik  baseret
på 'personlig værdighed' og evnen til at udvikle ens personlighed frit og
uhindret. De har lige så stille, som Julia Powles og Carissa Véliz forkla-
rer  det,  startet  en  kamp for  at  ændre  især  de  amerikanske  teknologi-
virksomheders 'Wrecking Ball'166 etik ved at udvikle branchens 'moral-
ske kompas'.167

Der findes ingen perfekt løsning på de etiske dilemmaer, som vi står
overfor. Men vi skal heller ikke lede efter perfekte løsninger. Vi er nødt
til at se dem som det, de er, og anerkende den kontekst, de udvikler sig
i.  De  er  eksperimenter,  og  vi  er  i  en  eksperimenternes  tid,  hvor  love,
teknologi  og  ikke  mindst  vores  grænser  som individer  bliver  testet  og
forhandlet på en daglig basis. Det er summen af alle de bestræbelser i
etikken, privatlivet og den menneskelige værdigheds navn, der vil bane
vejen ind til en etisk teknologisk fremtid – og til virksomhedernes data-
etiske ansvar.

166. Wrecking ball er en kæmpe jernkugle, der bruges ved nedrivning af huse.
167. http://www.theguardian.com/technology/2016/jan/30/europe-google-facebook-techno-
logy-ethics-eu-martin-schulz
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PERSONLIG DATAKONTROL FORUDE
Data  kan bruges  til  utallige  gode  formål  –  også  persondata,  så  længe
der er tale om en dataetisk tilgang, hvor individet har indsigt i og kon-
trol  over egne data.  Mange forskellige veje kan føre til  en ændring af
den nuværende digitale infrastruktur,  hvor stater og få store virksom-
heder har adgang til og råderet over vores persondata.

Selve  teknologien  rummer  flere  løsningsmuligheder:  Kryptering,
anonymisering, minimering af data (zero knowledge), decentralisering
og  åben  kode,  der  kan  revideres  og  sikre  gennemsigtighed.  Mange  i
den finansielle sektor ser et stort potentiale i blockchain-teknologien.168

Også  ideen  om  Personal  Data  Stores  er  en  vigtig  udvikling  på  flere
niveauer,  selv om det stiller store krav til  den enkelte bruger.  Formår
de  nye  udbydere  af  Personal  Data  Stores  at  gøre  deres  services
bekvemme og billige nok, er der gode chancer for, at de vinder indpas.
Især  fordi  forbrugertendenser  klart  viser,  at  mennesker  –  ikke  mindst
unge mellem 19 og 24 år – ønsker kontrol over egne data.

Vi ser flere bekymrende lovgivningsmæssige tiltag verden over, der
desværre understøtter vilkårlig masseovervågning af borgere, bagdøre i
teknologier  og  større  uigennemskuelighed  i  efterretningstjenesters
overvågningsaktiviteter. Men vi ser også lovende tiltag, der viser en vis
politisk  forståelse  for  de  privatlivsmæssige  udfordringer  i  den  digitale
infrastruktur. Den nye EU databeskyttelsesregulering er gennemtænkt
og dækker nye teknologier, der fremmer privacy tech, og såfremt den
håndhæves  ens  overfor  europæiske og globale  virksomheder (og dette
bliver understøttet i konkurrencelovgivning), er der god chance for, at
der  ikke  bliver  skæve  konkurrencevilkår  på  det  lukrative  europæiske
marked.

Retten til privatliv er en fælles global menneskerettighed. Men den
udsættes  for  forskellige  fortolkninger,  og  det  er  derfor  godt,  at  der
arbejdes  for  en  fælles  global  forståelse  af  begrebet  privatliv,  der  tager

168. http://www.nasdaq.com/article/synechron-survey-blockchain-and-ai-will-have-huge-
impact-on-financial-services-over-next-10-years-cm634042
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udgangspunkt i menneskelig værdighed og evnen til at udvikle ens per-
sonlighed frit og uhindret.

Endelig er der masser af postive tiltag i især den private sektor, som
viser, at dataetik er ved at blive en del af fremtidens bæredygtige tillids-
skabende  dataøkonomi.  Der  er  de  store  virksomheder  som  Apple,
LEGO, T-Systems og TomTom. Og de mindre som Ind.ie og Priva-
core. De arbejder alle med dataetik på forskellige niveauer, de er alle
stadig i beta, men al begyndelse tager tid – som det gjorde med de pro-
dukter, der er opstået på grund af stigende miljøbevidsthed. Vigtigt er
det, at privacy tech bliver brugervenlig. For uden en forståelse for bru-
gernes behov, begrænsinger eller styrker, er løsningerne ingenting.

For at få skabt en fælles tilgang til  og forståelse af udfordringer og
løsninger  er  det  nødvendigt,  at  alle  deltager;  udviklere  og  lovgivere,
dataloger og designere, forskere og filosoffer og ikke mindst helt almin-
delige mennesker. At gøre den digitale infrastruktur demokratisk igen,
er ikke bare et  teknisk projekt,  ikke kun et  lovgivningsmæssigt,  socialt
eller økonomisk og slet ikke noget, man kan gøre alene.
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Når en virksomhed eller organisation går i  gang med dataetik, er der
er  en lang række områder,  som bør  gennemgås  for  mulige  dataetiske
problemstillinger  udover  det  juridiske.  De  er  listet  nedenfor  –  uden
dog  at  være  udtømmende.  Nedenstående  er  understøttet  af  en  række
værktøjer, som løbende opdateres på dataethics.eu/vaerktoejer.

DATAMINIMERING
Ikke alle data er gode eller brugbare data. Indsamling af i massevis af
unødvendige data er risikabelt. Vær bevidst om og reflekter over, hvad
der er nødvendige data for din virksomhed, så I lever op til EUs krav
om dataminimering.

ANONYMISERING
Anonymisering af data vha kryptering eller fjernelse af identificerbare
persondata fra datasæt er vigtig. Men husk samtidig, at anonymisering
nemt kan blive en sovepude. Der er altid en indbygget risiko i indsam-
ling,  opbevaring  og  behandling  af  persondata.  Selv  i  anonymiseret
form er der en risiko for, at individer kan identificeres, hvis der er tale
om  store  datasæt.  Sågar  data,  der  ikke  i  sig  selv  er  persondata,  kan
ende med at blive det, når de sammenstilles med andre data.
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KRYPTERING
Hvis en virksomhed tilbyder sine kunder at kommunikere med hinan-
den  på  virksomhedens  platform,  er  det  en  god  ide  at  kryptere  den
kommunikation.

En ting er at kryptere trafikken, så ingen kan opsnappe data, der er
i  transit.  En  anden  ting  er  såkaldt  end-to-end  kryptering,  hvor  ingen
andre  end  afsender  og  modtager  kan  se  indholdet  –  heller  ikke  den
virksomhed,  der  ejer  platformen,  hvor  kommunikationen  finder  sted.
Især det sidste er blevet et godt dataetisk salgsargument.

KEND DINE KUNDER
Hvor godt kender du dine kunder? En ting er at granske generelle for-
brugerundersøgelser,  en  anden  er  at  spørge  ens  kunder  eller  potenti-
elle kunder for at få en ide om, hvordan de har det med den data, som
virksomheden har om dem. Hvor langt er de villige til at gå med deres
date, hvor går deres creepiness-grænse? At spørge og lytte til sine kun-
der vil også sende et signal til dem om, at virksomheden tager datasik-
kerheden alvorligt.

COOKIES
Cookies  kan gavne en virksomhed i  forhold  til  at  indsamle  viden om
kunders adfærd. Men de kan også bruges af konkurrenterne til at ops-
nappe ens kunders adfærd og formidle den viden til konkurrenterne og
dermed skade virksomhedens konkurrenceevne, ligesom de kan skade
omdømmet  i  forhold  til  det  stigende  antal  forbrugere,  der  er  lede  og
kede af  tracking-cookies.  En virksomhed eller organisation bør derfor
tage  stilling  til  sin  cookie-politik  og  løbende  tjekke  sine  hjemmesider
for,  om  der  skulle  være  lagt  cookies  eller  andre  sniffere  ind  på  deres
site, som de ikke ønsker ligger der. Et godt spørgsmål er, om en orga-
nisation behøver tracking-cookies – også kaldet marketings- eller tred-
jepart cookies – eller i stedet kan nøjes med førstepart-cookies, der ikke
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deler data med tredjeparter, men blot servicerer det konkrete website,
så det kan huske passwords, og hvad der er lagt i en indkøbskurv. En
kommune  eller  virksomhed,  som  ikke  har  reklamer  på  sit  website,
kunne relativt let beslutte at fjerne alle former for tredjepart-cookies.

En del hjemmesider vælger at oplyse om alle de cookies, de har på
deres  hjemmeside  ved  at  abonnere  på  CookieInformation,  der  skan-
ner ens hjemmeside og identificerer alle cookies og andre sporingstek-
nologier, beskriver formålet med dem, grupperer dem og samler dem i
en såkaldt cookiedeklaration.169

SOCIALE PLUGINS
En form for tredjepart-cookies er sociale plugins, som sættes på vegne
af  Facebook,  Twitter,  Google+ og andre sociale  medier,  når der  skal
likes, deles og måske logges på ved hjælp af social medie kontoen. De
er  et  potentielt  problem for  hjemmesideejeren,  da  disse  sociale  knap-
per og indholdet, som de opsamler, ligger på de sociale mediers egne
servere.  De gør  det  nemmere  for  et  websites  brugere  at  dele  indhold
fra websitet på de sociale medier, men de er samtidig også et effektivt
værktøj  for  Facebook,  Twitter  og  Google  til  at  tracke  ens  kunder  og
deres adfærd på (også selvom de ikke klikker på knapperne).170 En virk-
somhed kan vælge at tilbyde deling af indhold uden at installere soci-
ale plugins men i stedet såkaldt statistiske links, ligesom den kan bruge
eget login fremfor tredjepartslogin.

ANALYSEVÆRKTØJER
Google  Analytics,  som  langt  de  fleste  websites  bruger  til  at  måle  og
analysere webtrafik, er ‘gratis’ for virksomheder. Man betaler med sine
data og har dermed ikke kontrol over sine data. Google får via Analy-

169. http://cookieinformation.dk/om-loesningen/
170. "Changes to the Blog", Schneier Blog, 2013,
https://www.schneier.com/blog/archives/2013/03/changes_to_the.html

https://www.schneier.com/blog/archives/2013/03/changes_to_the.html
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tics  viden om en virksomheds websites  brugere.  I  Tyskland og Norge
har der været forbud mod at bruge Google Analytics, men det er ble-
vet  tilladt  under  skærpede  betingelser.  I  Tyskland  kræves  det,  at  alle
IP-adresser gøres anonyme, at slutbrugeren får en nem mulighed for at
fravælge Googles cookies, og at der indgås en såkaldt databehandleraf-
tale,  som indskærper,  at  Google ene og alene må behandle data efter
kundens instruks. For tyske myndigheder er det slet ikke lovligt at have
en ubetinget, vedvarende sporing af brugere på offentlige websteder.171

Virksomheder  bør  overveje  alternativer  til  Google  såsom  Netminers
eller Siteimprove – begge danske virksomheder.

DATALAGRING
Hvor  lagres  virksomhedens  data?  I  USA  hos  Amazon  Web  Services
som rigtig mange bruger, fordi det er godt og billigt. Eller i Danmark
eller andet europæisk land med skrappere regler omkring databeskyt-
telse?

Flere  europæiske  cloud-tjenester  såsom  tyske  T-Systems,  franske
Cozy.io  og  til  dels  danske  Rushfiles.com  har  i  kølvandet  på  Edward
Snowdens afsløringer haft  held med at  markedsføre sig  på,  at  de lag-
rer al data på servere placeret fysisk i Europa. Det har de, fordi en del
af  deres  firmakunder  er  særligt  bekymrede  over  risikoen  for  industri-
spionage  og  anden  uberettiget  tilgang  til  deres  data  –  om  det  så  er
efterretningstjenester  i  USA,  Rusland  eller  Kina,  eller  nogen,  der  vil
videreformidle deres viden til nationale konkurrenter. Andre lande og
kontinenter,  fx  Rusland  og  Brasilien,  er  meget  opmærksomme på,  at
data skal lagres på fysiske adresser i deres egne lande.

171. http://politiken.dk/forbrugogliv/digitalt/ECE2766001/naar-du-logger-paa-med-nemid-
kan-du-blive-sporet-af-google/
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SØGEMASKINER
Google  har  med  sin  søgemaskine  formået  at  blive  standardindstillin-
gen på alverdens computere.  Google Search personaliserer søgeresul-
tater ved at følge og skabe en profil over sine brugere. Man kan til dels
undgå,  at  Google  opsamler  alle  ens  søgninger  ved  at  logge  ud  af  sin
Gmail  og  at  installere  et  plugin  TrackMeNot.172  Der  findes  dog  en
lang  række  alternativer,  som  ikke  er  baseret  på  tracking  af  brugere,
som kan bruges som standardsøgemaskine på virksomhedens arbejds-
stationer;  fx  hollandske  Startpage.com,  amerikanske
DuckDuckGo.com eller danske Findx.com.

SAMTYKKE
Selvom en  virksomhed  har  indhentet  en  brugers  samtykke  til  en  ser-
vice,  der  trækker  på  data,  er  det  ikke  givet,  at  kunden  forstår,  hvad
han/hun  har  sagt  ja  til.  Når  kunden  senere  oplever,  at  hans/hendes
data  bruges  direkte  på  flere  måder,  kan  det  have  en  negativ  indfly-
delse på den tillidsrelation, virksomheden har bygget op. EU's datafor-
ordning stiller klare krav om, at et samtykke skal være specifikt, infor-
meret og relevant.

PRIVATLIVSPOLITIK
En dataetisk privatlivspolitik er let at forstå, ærlig, kommer hele vejen
rundt  og er  gerne i  mindst  to  lag.  En for  dem, der  ikke gider  at  læse
lange forklaringer og en anden for dem, der gør det – herunder advo-
kater og privacy nørder.173 Der findes mange uhensigtsmæssige privat-
livspolitikker. Men der findes også klart formulerede og dybdegående.

172. https://cs.nyu.edu/trackmenot/
173. https://privacykompasset.erhvervsstyrelsen.dk/udvidet-privatlivspolitik-til-inspiration
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Blandt dem er Withings fra Frankrig174, Startmail175 fra Holland, Hel-
loclue fra Tyskland176,Groupcare177  fra Danmark,  Oscobo Search fra
UK 178 samt Channel4’s seerløfte179 fra Storbritannien.

Disse  er  forklaret  på  en  forståelig  måde,  herunder  hvorfor  de  har
brug  for  eller  ikke  brug  for  persondata,  at  de  bliver  slettet,  hvis  man
beder  om  det,  og  at  de  ikke  bliver  solgt  til  andre.  Channel4180  og
BBC181  går  lidt  videre  med  deres  privatlivspolitik  end  mange  andre
ved også at afgive et kundedataløfte. Mange virksomheder kunne pas-
sende også afgive løfter  om, hvad der sker med kundedata,  hvis  virk-
somheden skulle gå konkurs eller bliver solgt.

Danske  virksomheder  kan  få  hjælp  til  at  udarbejde  en  simpel  og
forståelig  privatlivspolitik  hos  Erhvervsstyrelsen  på
privacykompasset.dk.

ÆGTE TRANSPARENS
Er  virksomheden  ægte  transparent?  Fortæller  den,  hvordan  den  ind-
samler, sikrer og behandler kundedata? At være fuldkommen åben og
ærlig omkring sin brug af data kan sikre kundetilliden – herunder kun-
ders lyst til at dele data – og forhindre magtmisbrug.182 Men den kan
også  skabe  ulemper,  fordi  den  kan  skræmme  nogle  kunder  væk,  især
hvis ens praksis er grænseoverskridende.

174. https://www.withings.com/us/en/legal/privacy#a1
175. https://www.startmail.com/privacy
176. http://helloclue.com/privacy.html
177. http://groupcare.com/privatlivspolitik.aspx
178. https://oscobo.co.uk/mobile/privacy.php
179. http://www.channel4.com/4viewers/viewer-promise
180. http://www.channel4.com/4viewers/viewer-promise/ourpromise
181. http://www.theregister.co.uk/2016/07/25/bbc_will_retain_your_viewing_history/
182. "Big Data Ethics", Richards, Neil M. and King, Jonathan H., Wake Forest Law Review,
2014
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Udover  en  klar  privatlivspolitik  kan  virksomheder  gøre  en  række
andre ting for at fortælle deres kunder om den måde, de beskytter og
behandler data på, eventuelt med et privacy-mærke (se nedenfor).

Optræder ens virksomhed med gode karakterer hos forskellige initi-
ativer, der rangerer virksomheder efter deres behandling af menneske-
rettigheder  og  privacy  -  eksempelvis  hos  Ranking  Digital  Rights,
TOSDR.org  eller  Electronic  Frontier  Foundation  -  kan  man  skilte
med det på sin hjemmeside. Virksomheder kan fortælle deres kunder,
hvad de  tjener  penge  på  og  være  åbne  om deres  digitale  forretnings-
model. Hvis man ikke lever af at sælge data, men af hardware, tjene-
steydelser  eller  konkrete  produkter,  er  det  en  god  ide  at  differentiere
sig fra dem, der lever af at sælge data eller adgang til personer på bag-
grund af data.

INTERN KOMMUNIKATION
Det  er  lige  så  vigtigt  for  en  virksomhed at  kommunikere  internt  som
eksternt,  da  medarbejdernes  ejerskab  over  den  dataetiske  strategi  og
især  deres  adfærd  i  forhold  til  data  er  vigtig.  Eksempelvis  mistede
taxatjenesten Uber en stor del af sin troværdighed, da det kom frem, at
de ansatte havde adgang til det system, der kunne følge biler og navn-
givne kunder rundt på et dashboard. En af medarbejderne kunne ikke
dy sig for at kontakte en af kunderne183 i en bil i New York, hvilket gik
verden  rundt  og  stemplede  Uber  som en  virksomhed med et  lemfæl-
digt  forhold  til  data.  Så  medarbejderne  skal  vide,  at  respektfuld
behandling af kundedata er altafgørende. Ligesom kun et absolut nød-
vendigt  fåtal  af  medarbejdere  skal  have  adgang  til  kundedata  –  helt
afhængig af deres funktion i virksomheden.

183. https://thoughts.siliconguild.com/can-we-trust-uber-c0e793deda36#.xsru88bux
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MEDARBEJDERDATA OG -ADFÆRD
Virksomhedens  egen  behandling  af  medarbejderdata  kan  også  være
relevant at inkludere i en dataetisk strategi. Fx er det lovligt for en virk-
somhed  at  overvåge  sine  medarbejderes  emails  og  offentlige  sociale
medieadfærd.  Men  er  det  etisk  forsvarligt?  Også  medarbejdernes
adfærd  på  sociale  medier  kan  have  stor  betydning  for  en  virksomhe-
dens omdømme. Er de private eller professionelle på deres profiler, og
er der aftaler med medarbejderne om deres adfærd på sociale medier,
når de er der som repræsentanter for virksomheden?

UNDERLEVERANDØRER
Tager en virksomhed ansvar for sine underleverandører, når det gæl-
der  miljø  og  børnearbejde,  hvorfor  så  ikke  også  i  forhold  til  hvordan
den  behandler  data?  Det  samme  gælder  for  samarbejdspartnere.
Hvilke  databeskyttelsesstandarder  benytter  de  sig  af?  Sælger  de  data
videre?  Bruger  de  data  til  andre  formål  end  det,  de  er  indsamlet  til?
Hvad siger lovgivningen i deres land?

PRIVACY MÆRKNING
Et  produkt  eller  service  kan  blive  privacy-certificeret.  Ligesom miljø-
mærkning vil  vi  i  kølvandet  på  EUs nye  databeskyttelsesregulering  se
et  europæisk  privacy  mærke.184  Indtil  det  er  lanceret,  findes  der  en
række  mindre  mærker.  Der  er  det  tysk-europæiske  EuroPriSe,185  som
oprindeligt  blev  stiftet  af  en  tysk  delstats  databeskyttelsesmyndighed,
men nu er privatiseret og baseret på strenge kriterier, hvilket gør det til
noget af det mest troværdige privacy mærke, som eksisterer i 2016. Det
britiske  datatilsyn  ICO  har  planer  om  at  lancere  deres  eget  privacy

184. EU Privacy Seals Project, 2013, http://www.vub.ac.be/LSTS/pub/Dehert/481.pdf
185. https://www.european-privacy-seal.eu/EPS-en/Home
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mærke,186  og  der  findes  en  række  private  omend  mindre  troværdige
mærker, fx det amerikanske TRUSTe.

186. https://ico.org.uk/for-organisations/improve-your-practices/privacy-seals/
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