ABSTRACT
Informed consent is currently one of the primary means to protect internet user’s autonomy by allowing for
informed decision making. Nevertheless, internet users rarely read privacy policies before they consent to
terms and conditions, which weakens the protection of the principle. When internet users don’t read privacy
policies, they don’t become aware of the privacy issues that may result from their digital actions and nor are they
encouraged to make privacy enhancing choices. Therefore, this study examines whether privacy policies can be
presented in a way that make them easier and more appealing to read. In particular, I conduct two focus group
interviews to understand internet users’ opinion on privacy issues and privacy policies. The interviews show that
most of the users are interested in protecting their data, but they find privacy policies too long, unstructured, and
too hard to understand, which prevents them from reading them. These findings are used to design a concept
based on Googles data policies presenting them in a condensed and more accessible way. The concept is then
tested on users who declares that it makes them more prone to read privacy policies before consenting, hence
the concept supports the principle of informed consent. Accessible information is, however, not enough to ensure
users’ autonomy and privacy in an online context. Most internet users may choose some digital services over
privacy considerations, and therefore the ability to control and manage data processing is required in order for
their privacy and autonomy to be respected.
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1. INTRODUKTION

B

rugen af digitale tjenester har fået stor betydning for vores
hverdag, og tjenesterne påvirker både måden vi indgår i
sociale relationer, vores medieforbrug samt vores muligheder
for underholdning, som nu i højere grad foregår online. Nogle
mennesker er desuden begyndt at bruge tjenesterne til mere
hverdagsprægede aktiviteter såsom bestilling af tøjvask, indkøb
af dagligvarer, eller monitorering af søvn. Fælles for alle disse
ting er, at medierne indsamler data om den enkelte forbrugers
adfærdsmønster, hvilket gør det muligt for virksomheder at opnå
store mængder information om deres kunder, som i sidste ende
kan resultere i nogle markant øgede indtægter. Den omfattende
dataindsamling er derfor blevet en vigtig kilde for virksomheder
til at skabe konkurrencefordele i et globalt marked, hvor alle
kæmper om forbrugernes opmærksomhed (Kshetri, 2014, s.
1134). I overensstemmelse hermed skrev den amerikanske avis
The Economist i 2017 en artikel om, at verdens mest værdifulde
ressource ikke længere er olie, men data (The Economist, 2017).
Dataindsamlingen er således blevet en uløselig del af det at
færdes online – en allestedsnærværende følgesvend, som opererer
usynligt, lydløst og uforstyrret i baggrunden.
Brugere kan opleve store gevinster ved at dele deres data med
online tjenester, da det kan anvendes til at levere gratis tjenester,
til at optimere brugeroplevelser og til at tilpasse digitale produkter

til det enkelte individ. Der er dog også en slagside, som i nogle
tilfælde kan få gevinsterne til at synes mindre. Internetbrugeres
ret til privatliv er eksempelvis umuliggjort af den manglende
mulighed for at slukke for den konstante dataindsamling, og
retten til databeskyttelse og selvbestemmelse er udfordret på
grund af manglende transparens omkring online tjenesters
databehandlingspraksisser. På nuværende tidspunkt er et af de
primære juridiske midler til at værne om disse rettigheder det
informerede samtykke, som skal give internetbrugere mulighed for
indsigt, selvbestemmelse og kontrol over privatsfæren (Monteleone,
2015, s. 70, Milt, 2019). For at princippet kan yde denne
beskyttelse er det dog en forudsætning, at internetbrugere læser
privatlivspolitikkerne hos den pågældende online tjeneste, så de er
tilstrækkeligt informeret om, hvad deres samtykke medfører. Flere
studier peger dog på, at internetbrugere i høj grad accepterer
servicevilkår og privatlivspolitikker uden at læse dem, selvom de i
nogle tilfælde udtrykker bekymring for deres datasikkerhed (Barth &
Jong, 2017; Ploug & Holm, 2014; Monteleone, 2015). Dette svækker
således det informerede samtykke, og det mindsker brugernes
bevidsthed omkring datasikkerhed, ligesom de ikke bliver tilskyndet
til at følge en mere ansvarlig datapraksis gennem aktive valg og
fravalg.
En manglende viden om databehandlingspraksisser kan grave
større kløfter mellem virksomheder og uvidende borgere, som ikke
er bevidste om, hvornår de selv bidrager til indskrænkelsen af
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deres ret til privatliv, samt hvad de eventuelt selv kan gøre for at
minimere dette. Dertil risikerer internetbrugere at opleve, at deres
data bliver anvendt til formål, de ikke har forudgående kendskab
til. Senest er det eksempelvis kommet frem, at Google og Apple
ansætter folk til at aflytte og transskribere brugernes samtaler
med henblik på at forbedre teknologierne (Jyllandsposten, 2019).
Dette har vakt bekymring hos flere, som er blevet overraskede over
disse metoder, og derfor synes det relevant at identificere nogle
løsninger, der kan øge internetbrugernes mulighed for at forstå de
gældende vilkår i online samtykkesituationer.

udvalgte internetbrugere ikke læser privatlivspolitikker, samt om
privatlivspolitikker i stedet kan blive tilrettelagt efter deres behov
og handlemønstre. Dette er blevet gjort med afsæt i nedenstående
problemformulering, som har guidet aktiviteterne i undersøgelsen.

1.1 PROBLEMFELT

Forskningsspørgsmål:

Som det er i dag, er privatlivspolitikker formuleret på baggrund af
nogle juridiske betingelser, og dertil er de teknologiske løsninger
bag privatlivspolitikkerne ofte udviklet af sikkerhedseksperter med
et snævert fokus på at opfylde nogle funktionelle krav (Murillo &
Sánches, 2014). Løsningerne, der skal informere brugerne om
deres privatliv, er således ikke tilrettelagt med brugernes behov
og adfærd for øje, hvilket kan være en tungtvejende årsag til at
brugerne kun sjældent læser privatlivspolitikker. Derfor er det
oplagt at undersøge brugernes holdninger til databehandling
og privatlivspolitikker for at øge forståelsen for, hvordan man
kan understøtte deres viden om, hvad deres data bliver brugt
til. På baggrund af dette vil jeg i det følgende afdække, hvorfor

1.2 PROBLEMFORMULERING
Hvordan kan et redesign af privatlivspolitikker understøtte
princippet om informeret samtykke, så det bliver nemmere for
internetbrugere at opnå indsigt i online samtykkesituationer?

•
•
•

Hvad er formålet med informeret samtykke, og hvornår er
det gyldigt i juridisk forstand?
Hvordan forholder internetbrugere sig til privatliv og det at
være informeret i online samtykkesituationer?
Hvordan kan man med en informationsdesigntilgang
gentænke måden, som privatlivspolitikker præsenteres på?

1.3 AFGRÆNSNING
Som det blev beskrevet i ovenstående, tager specialet
udgangspunkt i en grundlæggende problematik omkring
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internetbrugeres ret til privatliv og beskyttelse af
personoplysninger1, hvilket er et komplekst emne, som er påvirket af
mange forskellige faktorer. På den ene side står virksomhederne,
som sandsynligvis ikke er interesseret i at skabe fuld transparens
og datakontrol, da deres serviceydelser og forretningsmodeller
er afhængige af brugernes data, og fordi disse praksisser kan
være omgærdet af forretningshemmeligheder. Som det er nu,
er det umuligt for internetbrugere at undgå indsamlingen og
behandlingen af deres data, og det er vanskeligt at kontrollere,
om virksomhederne, der behandler oplysningerne, gør det på
en sikker, ønskelig og etisk forsvarlig måde. Derfor diskuteres
forskellige løsningsmuligheder, blandt andet i form af øget kontrol
(Isaak & Hanna, 2018), Privacy by Design (Wong & Mulligan, 2019),
nudging (Monteleone, 2014) globale datarettigheder (Nerssesian,
2018) og juridiske rammer for dataanalyse og brug af big data
(Broeders, Schrijvers, Sloot, Brakel, Hoog & Ballin, 2017). På den
anden side er spørgsmålet, om brugerne overhovedet er villige til
1. Når personoplysninger og persondata bliver nævnt i specialet, refereres der
til definitionen i den generelle dataforordning, hvor det dækker over: ”enhver
form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person; ved
identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte
kan identificeres ved en identifikator som fx et navn, et identifikationsnummer,
lokaliseringsdata, en online identifikator eller et eller flere elementer, der er
særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske,
økonomiske, kulturelle eller sociale identitet”.

at lægge den nødvendige indsats for at beskytte deres rettigheder,
eller om de er parate til at give afkald på digitale tjenester, som
kompromitterer deres privatliv. Der findes således ikke én simpel
løsning, som kan sikre internetbrugeres autonomi og beskyttelse
af personoplysninger, og derfor er det heller ikke ambitionen med
denne undersøgelse. Hensigten er i stedet at understøtte det
informerede samtykke, fordi det på nuværende tidspunkt er et
vigtigt middel til at beskytte internetbrugeres autonomi, selvom de
kun sjældent læser datapolitikker.
Jeg finder det dog utopisk at tro, at selv de mest veltilrettelagte
privatlivspolitikker vil kunne få internetbrugere til at fravælge
store, betydningsfulde tjenester som Facebook, Google, Twitter
m.m. Tjenester som disse understøtter forskellige vigtige formål i
brugernes liv, og derfor vil eventuelle risikovurderinger i forhold
til databehandling sandsynligvis træde i baggrunden. Desuden
kan personoplysninger indsamles via mange forskellige kilder
på internettet (fx gennem cookies, interaktioner, e-mail konti,
apps o.l.), hvilket medfører, at fravalget af bestemte online
tjenester ikke nødvendigvis vil skabe den ønskede beskyttelse
af privatlivet. Konceptet, som vil blive præsenteret i slutningen
af denne opgave, skal derfor ikke give brugerne mere kontrol
over deres privatliv, og det har ikke til hensigt at skabe
transparens omkring oplysninger, som ikke allerede er synlige
eller påkrævet ved lov. Den er udelukkende et bud på, hvordan
man kan gøre det nemt for internetbrugere at vurdere, om de
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tilgængelige privatlivsinformationer er i overensstemmelse med
deres egne mål og værdier, så de ikke giver samtykke i blinde
i online samtykkesituationer. Derigennem kan brugerne opnå
mere selvbestemmelse ved fravalg af mindre betydningsfulde
tjenester, eller det kan animere dem til at tage andre
privatlivsforanstaltninger i brug, hvor det må være relevant.
Slutteligt er det nødvendigt at påpege, at jeg i specialet kun har
gennemført de første stadier af det, der ofte betragtes som en
fuldkommen designproces. Det betyder, at studiet er foretaget med
et fokus på at definere problemet og undersøge brugernes behov,
for derefter at præsentere en præliminær prototype på et koncept.
Aktiviteterne i de sene designfaser, som almindeligvis omfatter
gentagne iterationer af idéudvikling og brugertests, har været af
mindre prioritet. Konceptet vil derfor kræve yderligere udvikling
for, i den udstrækning det er muligt, at kunne kaldes færdigt og
implementerbart. Prioriteringen skyldes, at specialet både har
et praktisk og et akademisk formål, hvoraf det første vedrører at
præsentere et digitalt produkt, som kan være med til at løse nogle
konkrete problemstillinger hos brugerne.

Det akademiske formål er at demonstrere, at jeg kan
identificere, formulere, løse og reflektere over komplekse
informationsteknologiske problemstillinger (jf. studieordningen
for Msc Digital Design og Kommunikation). Det vigtigste er
dermed ikke at levere en færdig løsning, men at jeg kan definere
problemstillingen samt argumentere og reflektere over løsningens
muligheder og begrænsninger i den form, den bliver præsenteret.
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2. METODE

I

nternetbrugeres manglende læsning af privatlivspolitikker
medfører, at brugerne i nogle tilfælde selv bidrager til krænkelsen
af deres privatliv og deres ret til indsigt og selvbestemmelse. Hvis
dette mønster skal brydes, bør det gøres nemmere for dem at
tage ansvar for deres viden om implikationerne ved deres online
samtykke, end det er i dag. På dette grundlag har jeg valgt at
redesigne præsentationen af privatlivspolitikker, hvilket betyder,
at jeg besvarer problemformuleringen ud fra en forestilling om, at
den undersøgte problematik kan understøttes ved hjælp af nogle
metoder, som findes inden for design og kommunikation. Det har
både haft betydning for den måde, jeg har anskuet problemfeltet,
såvel som for måden jeg har valgt at angribe det. I det følgende
vil jeg således redegøre for de anvendte metoder, hvilket afsluttes
med en beskrivelse af specialets opbygning og de enkelte kapitlers
indhold, som skal give overblik over arbejdsprocessen og opgavens
struktur.

2.1 UNDERSØGELSESRAMME: INFORMATIONSDESIGN
Begrebet ”design” dækker over en række faglige felter med
forskellige perspektiver på, hvordan problemer af varierende
karakter kan løses. Grundet opgavens fokus på præsentation
af information har jeg fundet det anvendeligt at gøre brug

af den tænkning og de metodikker, som findes inden for
designretningen ”informationsdesign”. Informationsdesign
handler om, hvordan information bedst præsenteres for at gøre
det tilgængeligt og forståeligt for modtagerne, og derfor skal
”information” forstås som alle de elementer, der understøtter
kommunikationen (Segd, 2019). Dette kan omfatte alt fra tekst,
grafik og retorik, til informationsmængde, brugervenlighed m.m.,
men de valgte elementer afhænger af den specifikke situation, af
modtagergruppen, samt af de fastsatte mål med kommunikationen.
For at finde ud af, hvordan information bør præsenteres, mener
informationsdesigneren Janice Redish (2000), at man skal
undersøge, om informationen ”fungerer” for dens modtagere.
Dette afhænger af, om de kan:
•

finde den information, de har brug for

•

forstå den information, de finder

•

og bruge den information, de finder (Redish, 2000, s. 163).

Dertil er det vigtigt at huske, at de fleste modtagere har et
personligt mål med informationen – for eksempel at skulle besvare
et spørgsmål, at tilegne sig ny viden, eller at gennemføre en
opgave. Derfor er det brugerne – og ikke andre beslutningstagere
– der bestemmer, hvor meget tid og hvor mange ressourcer
der skal investeres på at forstå informationen (Redish, 2000, s.
163). Så med valget om at designe en løsning inden for dette
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felt, følger der også en grundlæggende betragtning om, at
brugerne skal være centrum for designaktiviteterne, og at den
endelige løsning skal leve op til de tre ovenstående punkter.
Konsekvensen ved ikke at gøre det synes i dette tilfælde at
være, at brugerne i praksis ikke tager bestik af informationerne,
fordi de enten ikke er relevante for brugerne, eller fordi de er
svære at finde og forstå. Dermed forbliver hensigten om at
skabe transparens og informerethed i samtykkesituationen
kun et filosofisk og juridisk ideal. Klarlæggelsen af brugernes
behov kan således være en forudsætning for at forstå
problemstillingen og komme med et kvalificeret bud på, hvordan
den kan understøttes. På denne baggrund har jeg valgt at
undersøge problemformuleringen empirisk gennem to indledende
semistrukturerede fokusgruppeinterviews og syv strukturerede
enkeltpersoninterviews i en efterfølgende brugertest.
Formålet med fokusgruppeinterviewene har været at finde
ud af, hvilken indflydelse udformningen af konventionelle
privatlivspolitikker har på brugernes oplevelse deraf. Resultaterne
fra fokusgrupperne er derefter blevet brugt til at udvikle et
koncept, der skal gøre det let for brugerne at orientere sig i de
relevante dele af privatlivspolitikkerne i online samtykkesituationer.
Konceptet er dernæst blevet testet på en række brugere, hvor
Redish’ tre faktorer er blevet bragt i spil for at undersøge, om
konceptet gør det nemt for brugerne at finde, forstå og bruge
oplysningerne.

Beskrivelserne og refleksionerne omkring de to forskellige
dataindsamlingsmetoder er beskrevet i indledningen til de afsnit,
hvor de respektive indsigter og analyser bliver præsenteret
(henholdsvis i kapitel 4 og kapitel 6).

2.2 SPECIALETS STRUKTUR
At sætte brugerne i centrum for problemløsningen har i nogen grad
også konsekvenser for processen omkring, hvordan indsigterne
opnås, for brugercentrerede designprocesser forbindes ofte med
det, som Horst Rittel og Melvin Webber (1973) kalder ”wicked
problems”. Dette er en type problemer, der ikke kan defineres og
analyseres ud fra nogle objektive og endegyldige kriterier, ligesom
det for eksempel gøres inden for matematik (Rittel & Webber,
1973, s. 160). Det skyldes, at det inden for brugercentreret design
er menneskelige ”problemer”, der udforskes, og mennesker er
forskellige og bliver påvirket af et utal af foranderlige faktorer,
som nogle gange er vanskelige at identificere. Derfor undersøges
”wicked problems” bedst på en måde, hvor der hele tiden skiftes
mellem at indsamle viden og reflektere over indsigterne. Det
betyder, at designprocessen ikke udfolder sig fortløbende og
lineært men igennem iterative cyklusser, hvor det handler lige
så meget om at definere problemet som at finde en løsning dertil
(Fallman, 2003, s. 299).
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Der findes flere modeller, som kan illustrere de metodiske
skift og den foranderlighed, der synes at karakterisere en
designsituation. I dette tilfælde har jeg fundet det anvendeligt at
beskrive arbejdsprocessen i specialet gennem en fusion af de to
modeller ”Double diamond-modellen” og Jonas Löwgren og Erik
Stoltermans (2004) abstraktionsmodel. Modeller som disse tegner
et ret forenklet billede af arbejdsprocessen, som vil være af langt
mere flydende karakter, både inden for den enkelte fase og faserne
imellem, men tilsammen er modellerne velegnede til at beskrive
de faser, der er gennemgået i denne undersøgelse. Derfor vil jeg i
det følgende først beskrive de to modeller enkeltvist, hvorefter jeg
vil argumentere for, hvordan de tilsammen kan illustrere specialets
struktur og dynamikken i arbejdsprocessen.

2.2.1 DOUBLE DIAMOND & ABSTRAKTIONSMODELLEN
Double diamond-modellen blev skabt af britiske Design
Counsil i 2005 på baggrund af en række casestudier omkring
designprocesser i 11 globale virksomheder (Design Counsil,
2019). Ud fra dette blev der identificeret fire grundlæggende
faser, som indgår i den kreative proces, selvom tilgangen i
forskellige designprojekter altid vil variere. Faserne omfatter
Discover (indsamling af viden om problemfeltet), Define
(indsnævring af problemfeltet og fokusering), Develop (udvikling
af løsningsmuligheder, test og videreudvikling af koncepter) og

Deliver (præsentation eller lancering af det endelige produkt)
(Design Counsil, 2019). Faserne viser, hvordan designprocessen
bevæger sig fra at være divergent (med mange mulige idéer
og designretninger) til at blive konvergent (med indsnævring af
problemfeltet), for derefter at blive divergent og konvergent igen (se
figur 1).
Dette afspejler den konstante vekselvirkende proces mellem
detaljerne og helheden og mellem det konkrete og det abstrakte,
som ifølge Löwgren og Stolterman er en af de fundamentale
aspekter ved en designproces (Löwgren & Stolterman, 2004, s.
16) (se figur 2). Årsagen hertil er, at designeren i begyndelsen
af processen har nogle antagelser om problemets karakter og
mulige løsningsmuligheder (Vision), som efterfølgende skal
valideres gennem skitser og prototyper, der bliver testet på
brugerne (Operative image) for at sikre, at designet imødekommer
brugernes behov. Processen omkring dette foregår i en dialogisk
bevægelse mellem de to abstraktionsniveauer, som skal lede til en
specifikation af det endelige design, ligesom i Double diamondmodellens Deliver-fase.
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Figur 1: Double diamond-modellen
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lagt stor vægt på at opnå forståelse for brugernes oplevelse af
privatlivspolitikker for derigennem at kvalificere fundamentet for
udarbejdelsen af mit koncept. Som figur 3 viser har det blandt
andet betydet, at arbejdsprocessen i de to første faser ikke var
fortløbende. Arbejdet her foregik snarere i flere iterationer mellem
de to faser, hvor der gentagne gange blev indsamlet viden,
reflekteret og problemdefineret, så jeg kunne få nogle begyndende
idéer omkring problemstillingens karakter, og hvordan den
eventuelt kunne løses (jf. Löwgren og Stolterman, 2004, s. 18). Da
problemet var tilstrækkeligt belyst og defineret, fortsatte arbejdet i
Develop-fasen, hvor der skulle bygges bro mellem det abstrakte og
det konkrete. Her blev der således udarbejdet en eksternalisering
– altså en skitse – på baggrund af den vision, der blev defineret i
den foregående fase.

Figur 2: Abstraktionsmodel (Löwgren & Stolterman, 2004, s. 17)

2.2.2 MODEL OVER SPECIALET
Faserne i min arbejdsproces har overordnet set svaret til de tre
første faser i Double diamond-modellen. I processen har jeg

For at udarbejde en færdig løsning, der i tilstrækkelig grad
imødekommer brugernes krav, gennemgås der normalvis flere
iterationer, hvorigennem eksternaliseringen raffineres og
videreudvikles i samarbejde med brugerne, indtil det resulterer
i en direkte anvendelig løsning (Löwgren & Stolterman, 2004, s.
19). På grund af min prioritering om at lægge størst vægt på den
første del af designprocessen, foregik Develop-fasen dog kun i én
iteration i denne undersøgelse. Dermed har jeg ikke gennemgået
alle de udviklingstrin, som ifølge Double Diamond-modellen må
anses for at være relevante for at levere et færdigt produkt. Som
det tidligere blev nævnt korresponderer dette med mit mål om
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Figur 3: Model over specialet
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at skabe et informationsdesign, som kan give anledning til en
diskussion omkring konceptet og det informerede samtykke i en
online kontekst.

2.2.3 SPECIALETS FASER & KAPITLER
Discover og Define-fasen. Undersøgelsesmetoden bestod
indledningsvist af desk research, som ledte til en indsnævring af
problemfeltet. Dette resulterede i kapitel 3, hvor der redegøres
for, hvad informeret samtykke er, og hvilke betingelser der
skal opfyldes for at et online samtykke er gyldigt. Kapitlet
rammesætter dermed opgaven ved at forklare fænomenet, som
efterfølgende undersøges i empirien. Dernæst blev der foretaget
to fokusgruppeinterviews, hvor emnet blev belyst gennem
gruppediskussioner, casearbejde og en card sorting-øvelse. På
baggrund af interviewet blev der identificeret en række faktorer,
som har særlig betydning for brugernes evne og lyst til at sætte
sig ind i privatlivspolitikker. Aktiviteterne omkring udførelsen og
analysen af fokusgruppeinterviewet er beskrevet i kapitel 4.
Develop-fasen. Arbejdet i Develop-fasen blev påbegyndt med
en idégenereringsproces. På baggrund af de problemer, der
blev identificeret i fokusgruppeinterviewet, brainstormede jeg
over nogle potentielle løsningsmuligheder i forhold til at gøre
privatlivspolitikker mere tilgængelige. Arbejdet med dette blev

materialiseret i den endelige prototype, som er præsenteret kapitel
5, hvor processen omkring idéudviklingen også er beskrevet.
Dernæst blev prototypen testet på en række brugere inden for
målgruppen gennem strukturerede interviews, og undervejs blev
informanterne bedt om at finde bestemte oplysninger og vurdere
designets anvendelighed ud fra forskellige parametre. Dette er,
sammen med testresultaterne, præsenteret i kapitel 6.
I kapitel 7 diskuteres resultaterne, og herunder vurderes det,
om konceptet lever op til det fastsatte mål om at understøtte det
informerede samtykke i en online kontekst.
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3. INFORMERET SAMTYKKE

D

ette studie udspringer fra et ønske om at styrke princippet
om informeret samtykke, som synes at være udfordret i en
online kontekst. For at forstå princippets funktion og hvorfor
jeg finder dette fokus vigtigt, vil jeg indlede kapitel 3 med en
redegørelse for, hvad princippet om informeret samtykke dækker
over. Derefter beskrives de lovbestemte betingelser for, hvornår
et online samtykke er gyldigt, da det er interessant og relevant for
udarbejdelsen af et informationsdesign og for diskussionen af dets
muligheder og begrænsninger.

3.1 HVAD ER INFORMERET SAMTYKKE?
Princippet om informeret samtykke gør sig særligt gældende inden
for faglige discipliner som jura, moralsk filosofi og sundheds- og
social videnskab. I begyndelsen af 1970’erne gjorde det for alvor
sit indtog i sundhedssektoren, hvor det vedrørte relationen mellem
sundhedsfagligt personale og deres patienter, men det blev
dog først lovfæstet i dansk lovgivning i 1992 (Freuchen, Nøhr &
Svendsen, 2015, s. 6). Overordnet set medførte det et skifte fra en
tankegang om, at lægen vidste, hvad der var bedst for patienten,
til at lægen skulle orientere patienten om alle de nødvendige
informationer, så patienten selv kunne træffe en beslutning på et
oplyst grundlag (Panting, 2010, s. 441). Princippet har således til

formål at beskytte menneskers mulighed for at handle på baggrund
af deres egne værdier, uden uventede eller uønskede indgreb fra
andre (Ploug & Holm, 2014, s. 1098). I dag er informeret samtykke
derfor både påkrævet i forbindelse med medicinske behandlinger
og i kontekster, hvor personoplysninger (informationer, der kan
identificere en fysisk person jf. GDPR) indsamles og behandles
til forskellige formål. Online samtykkesituationer er dermed også
omfattet af princippet.
Ifølge Ruth Faden og Tom Beauchamp (1986) beror informeret
samtykke overordnet set på de tre etiske værdier ”respekten
for autonomi”, ”retfærdighed” og ”nytte”, gennem hvilke etiske
problemstillinger kan forstås og evalueres (Faden & Beauchamp,
1986). Sidstnævnte vedrører et medicinsk mål om at øge patienters
velfærd samt at mindske eller fjerne gener, hvorfor det er mindre
relevant i denne forbindelse. De to øvrige værdier kan derimod
tegne et billede af, hvorfor informeret samtykke er vigtigt i en
online kontekst, og hvad der er på spil, når det ikke fungerer som
tiltænkt. Respekten for autonomi associeres eksempelvis ofte med
områder som privatliv, selvbestemmelse, frivillighed og ansvar
for egne valg (Faden & Beauchamp, 1986, s. 7), som regnes for at
være nogle grundlæggende rettigheder, vi alle har krav på. Bliver
menneskets autonomi ikke repsekteret, fratager man således
vedkommendes mulighed for at gøre krav på disse rettgiheder.
Hvorvidt det er tilfældet kan vurderes ud fra, om situationen er
konstrueret på en måde, som tilbyder individet selvbestemmelse.
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Hvis situationen for eksempel er præget af manipulation eller
tvang, bliver individets autonomi ikke respekteret. I sådanne
tilfælde er der tale om en overtrædelse af den etiske værdi
om retfærdighed, som bliver krænket, hvis individet ikke bliver
behandlet i overensstemmelse med dets rettigheder. Det betyder,
at når der er særlige informationer, som vedkommende har ret
til at kende, men som er svært tilgængelige, kan det betragtes
som uretfærdigt (Faden & Beauchamp, 1986, s. 14). Hvis ikke
virksomheder med online platforme opnår informeret samtykke
til deres behandling af personoplysninger, krænker de således
både nogle grundlæggende værdier om at respektere individets
autonomi og om at handle retfærdigt.
For at skabe nogle rammer omkring dette, er der, gennem
forskellige EU-retslige instrumenter, opstillet nogle betingelser
for, hvornår det informerede samtykke er gyldigt. I nedenstående
vil jeg beskrive nogle af de vigtigste regler på området, som i
hovedtræk danner grundlag for indholdet og for udformningen af
konventionelle privatlivspolitikker.

3.2 HVORNÅR ER INFORMERET SAMTYKKE GYLDIGT?
Der findes forskellige forordninger og direktiver, som udstikker
nogle retningslinjer for, hvornår informeret samtykke er
gyldigt online, og hvad de involverede parter forpligter sig til

i samtykkesituationen. I EU er borgenes persondata blandt
andet beskyttet af persondataforordningen (GDPR), som er
det mest interessante middel i denne sammenhæng. De
øvrige instrumenter omfatter Direktivet om databeskyttelse på
retshåndhævelsesområdet, Direktivet om databeskyttelse inden
for elektronisk kommunikation, Forordningen om behandling af
personoplysninger i Unionens institutioner og organer, samt tre
artikler om databeskyttelse i sektorspecifikke retsakter (Milt, 2019).
GDPR trådte i kraft i maj 2018 som erstatning for det ældre
databeskyttelsesdirektiv og har til hensigt at beskytte europæiske
statsborgeres grundlæggende frihedsrettigheder som
retten til privatliv, retten til at tænke frit samt beskyttelsen af
personoplysninger (EUR-Lex, 2016). Rettigheder som disse bliver
udfordret betydeligt af de mange anvendelsesmuligheder, som
big data tilbyder, og derfor er det en stor prioritet i EU at beskytte
dem, så der kan blive skabt et trygt miljø online. Beskyttelsen
består blandt andet i, at EU-borgere har mulighed for at give et
klart og informeret samtykke til, at deres personoplysninger bliver
behandlet (Milt, 2019). I forordningens artikel 4 bliver et ”klart
samtykke” defineret som:
”Enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse
fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller
klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den
pågældende, gøres til genstand for behandling”.
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Det særligt interessante ved dette er forudsætningen om, at
samtykket skal være informeret, hvilket eksempelvis er sikret
gennem et krav om, at virksomheder kun må indsamle oplysninger
til ”udtrykkeligt angivne og legitime formål” (på en lovlig, rimelig
og gennemsigtig vis). Af samme grund må tjenesten udelukkende
anvende brugernes data til det, der vedrører den specifikke
service, der er givet samtykke til.
I artikel 13 er det yderligere defineret, hvilke oplysninger
brugerne skal have kendskab til, før samtykket kan karakteriseres
som informeret. Her fastslås det, at den dataansvarlige skal
oplyse brugerne om: hvem den dataansvarlige er og hvordan
dennes databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes, formålet med
indsamlingen og retsgrundlaget derfor, hvem der modtager
brugernes data, om personoplysningerne bliver overført til et
tredjeland eller en international organisation (hvis det er relevant),
hvor lang tid de bliver opbevaret, muligheden for at berigtige,
begrænse eller slette personoplysninger, retten til at trække
samtykket tilbage, retten til at klage til en tilsynsmyndighed over
dataindsamlingen og -behandlingen, hvorvidt samtykket medfører
profilering og i så fald, hvad profileringen medfører. Det er
således mange informationer, internetbrugere skal forholde sig til i
samtykkesituationen.
For at sikre, at de mange informationer er så tilgængelige
som muligt, påbyder artikel 12, at de skal kommunikeres i ”en

kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form og
i et ”klart og enkelt sprog”. Det forslås endda, at der anvendes
standardiserede ikoner for at skabe et ”meningsfuldt overblik
over den planlagte behandling”. Der er dog ikke specifikke
retningslinjer for, hvornår kommunikationen omkring de påkrævede
oplysninger er ”gennemsigtig” og ”letforståelig”, og derfor er
det en vurderingssag for den enkelte virksomhed. Reglen om
at skabe tilgængelighed kan således fortolkes på flere måder,
og som det senere skal vise sig, kan virksomheder formulere
privatlivspolitikker, som ved første øjekast synes letforståelige
og tilgængelige, men når oplysningerne bliver gransket
nærmere, er de reelt usammenhængende og svære at forstå.
Det er derfor oplagt, at konceptet i denne undersøgelse bliver
udviklet på en måde, som er med til at skabe nogle rammer for,
hvornår privatlivspolitikker kan siges at være gennemsigtige og
letforståelige.
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OPSUMMERING
I ovenstående har jeg beskrevet de betingelser, der skal være
til stede i samtykkesituationen, før at samtykket er gyldigt. Her
fremgik det, at samtykket skal gives frivilligt og udtrykkeligt, at
det skal være informeret, at det skal gives til et bestemt formål, at
der skal anvendes et klart og enkelt sprog, samt at der skal være
mulighed for at trække samtykket tilbage. Dette beror på nogle
etiske værdier om autonomi og retfærdighed, hvoraf respekten for
autonomi er særligt relevant i denne sammenhæng. Respekten for
autonomi associeres med rettigheder som privatliv, ansvarstagen,
selvbestemmelse og frivillighed – rettigheder som alle kan være
udfordret i en digital kontekst. Internetbrugeres liv er eksempelvis
ikke rigtigt privat, hvis deres aktiviteter – online såvel som offline
– hele tiden bliver registreret, uden mulighed for at stoppe denne
registrering. Og hvis brugerne ikke læser eller forstår, hvad deres
data bliver brugt til, har de ikke mulighed for selvbestemmelse,
fordi de ikke kender til betingelserne for deres samtykke. Omvendt
kan internetbrugere siges at vende ryggen til deres ret til at være
informerede, hvis de undlader at sætte sig ind i de gældende
privatlivspolitikker. I næste kapitel, hvor undersøgelsens
fokusgruppeinterviews bliver behandlet og analyseret, vil
jeg derfor kaste lys over nogle af de faktorer, som påvirker
brugernes mulighed for at tage ansvar for deres informerethed i
samtykkesituationen.
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4. FOKUSGRUPPEINTERVIEWS

D

ette kapitel indledes med en beskrivelse af studiets
målgruppe, efterfulgt af en redegørelse og nogle refleksioner
omkring de fordele og ulemper, der typisk forbindes med et
fokusgruppeinterview. Dernæst beskrives det, hvordan de to
fokusgrupper blev foretaget, hvorefter kapitlet afrundes med en
analyse af de to interviews.

4.1 MÅLGRUPPE
Det første fokusgruppeinterview havde seks deltagere, som
hverken havde beskæftiget sig med IT i deres studie- eller
arbejdsliv. Det andet interview havde fire deltagere, hvoraf
de tre var studerende på ITU og den fjerde arbejdede inden
for IT-branchen. Jeg kendte selv et par af deltagerne i begge
fokusgrupper, som stod for rekrutteringen af de øvrige deltagere.
Kriterierne for deres deltagelse var, at de var mellem 24 og 30 år,
da jeg blandt andet ønskede at undersøge en målgruppe, som
er opvokset med digitale medier, og som således kan regnes for
at være digitalt vante. For at sikre dette skulle de være aktive på
mindst ét socialt medie samt shoppe online mindst to gange om
året. Med ”aktiv” skal der forstås, at de enten bruger et socialt
medie til at 1) skrive opdateringer, 2) interagere med andre

brugere, eller 3) observere andre brugere på mediet mindst én
gang om ugen.
En yngre målgruppe ville muligvis være endnu mere udforskende
og velbevandrede online, men jeg var usikker på, om denne
aldersgruppe gør sig de refleksioner og har de erfaringer, som
jeg ønskede at opnå kendskab til. En ældre aldersgruppe kunne
omvendt også være interessant at undersøge, eftersom individer
i et ældre segment kan tænkes at være mere tilbøjelige til ikke
vide, hvordan de skal vurdere og håndtere online tjenesters
databehandlingspraksisser. I et tidligere semester har jeg dog
lavet et pilotstudie, der omhandlede mærkningsordninger til at
skabe øget tryghed online, og i denne forbindelse interviewede
jeg blandt andre nogle informanter i alderen 54-56 år. Disse
informanter havde i høj grad fravalgt at bruge, hvad jeg anser for
at være udbredte digitale dagligdagshjælpemidler (fx diverse
Google-tjenester, Facebook, mobilbank, Mobilepay, nethandel
m.m.), fordi de nærede stor skepsis over for, hvordan tjenesterne
behandler deres data. Selvom der naturligvis er forskel på folks
digitale vaner valgte jeg, på baggrund af dette, at beskæftige
mig med internetbrugere i alderen 24 til 30 år. Jeg ønskede at få
nogen i tale, som har erfaring med og anvender mange forskellige
former for digitale tjenester, og som har gjort sig nogle refleksioner
omkring deres privatliv.

20

4.2 STYRKER & SVAGHEDER VED
FOKUSGRUPPEINTERVIEWET
Med en fokusgruppe kan der interviewes flere individer på én
gang, og herigennem opnås der indblik i, hvordan de forholder
sig til det pågældende emne som et medlem af en gruppe. Det
betyder, at interviewformen giver mulighed for, at deltagerne kan
drøfte emnet indbyrdes, og at deres svar kan blive nuanceret og
bygge videre på de andre deltageres svar (Bryman, 2012, s. 503).
Da emnet ”informeret samtykke i en digital kontekst” af mange
måske kunne blive opfattet som abstrakt og komplekst, er det
tænkeligt, at det kunne være svært at genkalde sig anekdoter, som
frembragte nogle interessante pointer. Men med flere deltageres
udsagn var min forhåbning, at deres svar kunne inspirere
hinanden og aktivere hinandens hukommelse og engagement.
Dette var især relevant i forbindelse med de øvelser, de blev
sat til at udføre undervejs, hvor gruppediskussionerne var helt
essentielle. Derudover gør fokusgrupper det muligt at frembringe
mange synspunkter i én session, som både kan være præget af
ligheder og forskelle (Preece, Rogers & Sharp, 2015). Også det har
været vigtigt i denne undersøgelse, idet jeg har ønsket at finde
mønstre i deltagernes ytringer, der kunne pege i retning af nogle
delte problemstillinger, som således var interessante at arbejde
videre med i idéudviklingsfasen. På baggrund af dette fandt jeg
det særligt velegnet at gøre brug af fokusgruppeinterviews som
dataindsamlingsmetode i den første del af designprocessen.

Den sociale dynamik i fokusgruppeinterviewet indebærer
omvendt også en risiko for, at nogle af deltagerne tilbageholder
særlige holdninger, historier eller afklarende spørgsmål (Bryman,
2012, s. 518). Dette kan minimeres ved, at intervieweren sørger
for at fordele taletiden ligeligt mellem alle deltagerne, så alle
får muligheden for at kommentere på diskussionen (Preece,
Rogers & Sharp, 2015). Min rolle i fokusgrupperne var derfor at
være moderator for interviewets gang, herunder at opretholde
dialogerne, sørge for at alle spørgsmål blev besvaret og uddybet,
samt sikre en god dynamik i gruppen. Endvidere har de planlagte
interviewspørgsmål ikke vedrørt personfølsomme oplysninger,
kontroversielle emner eller detaljer om informanternes privatliv, og
informanterne kendte mindst én anden deltager, hvilket kan have
øget tryghedsfølelsen og lysten til at tale frit.
Den sociale dynamik indebærer ydermere, at deltagerne i en
fokusgruppe konstruerer forståelser omkring det undersøgte
fænomen i fællesskab med hinanden (Bryman, 2012, s. 504). Af
denne grund kan de indsigter, der frembringes, i nogen grad være
betinget af gruppens dynamikker og de deltagendes karakteristika
(fx deres baggrund, personlighed, demografiske træk m.m.).
Det betyder, at resultaterne fra den enkelte fokusgruppe ikke
nødvendigvis kan generaliseres til andre internetbrugere, hvorfor
chancerne for at opnå nogle brugbare resultater øges, hvis man
foretager to eller flere fokusgruppeinterviews (Krueger, 1994). Til
trods for forskellene mellem de to fokusgrupper viste det sig dog,
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at deltagerne delte holdninger og havde ens lignende adfærd
på nogle centrale områder. Dette kan tyde på, at nogle af de
problemstillinger, der blev fremhævet i grupperne, også eksisterer
uden for interviewsituationerne, og at resultaterne dermed
kan være indikationer på en bredere tendens blandt brugere i
målgruppen.

4.3 GENNEMFØRELSE AF FOKUSGRUPPEINTERVIEWET
Deltagerne blev indledningsvist informeret om interviewets rammer
og formål, hvorefter de underskrev en samtykkeerklæring (se
Bilag 4). Sessionen var overordnet set inddelt i tre ”faser”, som på
forskellig vis skulle hjælpe til at besvare problemformuleringen,
samt afdække hvorvidt informanterne kan finde, forstå og bruge
den information, der er forbundet med samtykkesituationen (jf.
Janice Redish’ kriterier for, om et informationsdesign ”fungerer”
for brugerne).
I første fase blev der taget hul på emnet, og informanterne blev
sat til at diskutere, hvordan de forholder sig til deres privatliv
og det at være informeret i online samtykkesituationer. Den
næste fase handlede om at afdække, hvorvidt deltagerne kunne
bruge de tilgængelige privatlivsinformationer, samt om der var
informationer, de fandt vigtigere end andre. Dette bundede i
en antagelse om, at der var informationer, der med fordel kunne

fremhæves, nedtones, fraselekteres eller lignende på grund af den
relativt store informationsmængde i privatlivspolitikker. Desuden
fandt jeg det ikke realistisk at gøre privatlivspolitikker mere
tilgængelige, hvis alle informationerne skulle præsenteres med
samme prioritet. Derfor blev deltagerne i denne fase præsenteret
for en ”card sorting-øvelse”, hvor de blev inddelt i grupper med to
informanter.
Card sorting bruges ofte som metode til at hjælpe designere og
brugere med at evaluere informationsarkitekturen, for eksempel
på en hjemmeside, og til at kortlægge brugernes forventninger i
forhold til informationerne (usability.gov, 2019). Til øvelsen havde
jeg på forskellige stykker karton nedfældet alle de 12 informationer,
der skal være til stede i samtykkesituationen ifølge GDPR’s
artikel 13. På hvert stykke karton stod der således en lovpligtig
oplysning, som jeg havde omskrevet, så den var lettere at forstå for
deltagerne. Grupperne fik uddelt et komplet sæt af kartonstykker
med de 12 forskellige informationer, og i den første fokusgruppe
blev de bedt om at inddele dem i bunker, alt efter om de fandt de
enkelte informationer vigtige for samtykkesituationen, lige gyldige,
eller hvis de var i tvivl. Dette skulle vise, om der var oplysninger,
som informanterne i enighed med hinanden kunne udpege som
vigtige eller irrelevante. Det viste sig dog, at deltagerne i den
første fokusgruppe fandt (for) mange af oplysningerne vigtige,
og derfor var mængden af oplysninger stadig stor efter deres
sortering. Jeg kunne imidlertid udlede fire lovpligtige oplysninger
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fra denne fokusgruppe, som alle deltagerne fandt vigtige i online
samtykkesituationer. På baggrund af dette blev formatet i den
første øvelse ændret i fokusgruppe 2 til, at brugerne kun skulle
udvælge de fire lovpligtige oplysninger, som de fandt vigtigst i
online samtykkesituationer. Også her fandt deltagerne mange af
oplysningerne relevante, så nogle af dem valgte i stedet at inddele
flere af de lovpligtige oplysninger i fire overordnede kategorier,
som kunne omfavne nogle relaterede oplysninger under én
overskrift.

er Googles privatlivspolitikker potentielt relevante for et bredt
publikum.

I den sidste fase, blev informanterne bedt om at oprette en Googlekonto for at give dem mulighed for at tale om, hvordan de oplever
præsentationen af privatlivspolitikker ud fra et konkret scenarie,
som kunne skabe et fælles udgangspunkt. I denne forbindelse
blev de også inddelt i grupper og bedt om at finde ud af 1) formålet
med Googles indsamling af personoplysninger, og 2) hvem der
modtager ens personoplysninger ved brug af Googles tjenester.
Dette kunne give mig et indtryk af, om det var nemt for brugerne
at finde og forstå to af de informationer, som de forinden havde
udpeget som relevante for samtykkesituationen. Der er selvfølgelig
mange tjenester, som kunne være relevante at inddrage for at
belyse brugernes oplevelse af samtykkesituationen, men efter
at have undersøgt flere tjenesters privatlivspolitikker, mener jeg,
at Googles privatlivspolitikker giver et fint indtryk af, hvordan
privatlivspolitikker generelt bliver præsenteret. Desuden har de
fleste kendskab til og erfaring med Googles tjenester, og dermed

I

Fokusgrupperne blev lydoptaget med en varighed af ca. halvanden
time og blev efterfølgende transskriberet (se Bilag 2 og 3).
Interviewguiden, som skabte rammen om interviewet, kan dertil ses
i Bilag 1.

4.4 ANALYSE
dette afsnit foretages analysen af de to fokusgruppeinterviews,
hvilket belyser den empiriske situation. Analysen er delt
op i tre dele, som skal være med til at besvare det andet
forskningsspørgsmål, der lå til grund for interviewguiden, og
som således har til formål at frembringe indsigter omkring,
hvordan internetbrugere forholder sig til deres privatliv og det
at være informeret i online samtykkesituationer. Dette skal være
med til at afdække, hvordan målgruppen oplever konventionelle
privatlivspolitikker, hvorfor de ikke læser privatlivspolitikker, og
hvad de i stedet gør for at beskytte deres oplysninger.
For at besvare den første del af analysen har jeg anvendt den
fremgangsmåde, som Steinar Kvale og Svend Brinkman (2009)
kalder ”bricolage-metoden”. Dette omfatter, i modsætning til
systematiske analyseværktøjer som konversationsanalyse og
meningskodning, nogle forskellige ad hoc-metoder til at udlede
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mening fra empirien (Kvale & Brinkman, 2009, s. 259). I denne
sammenhæng blev det gjort ved, at jeg i forbindelse med hvert
undersøgelsesspørgsmål gennemgik transskriberingerne for
at finde interessante passager, der kunne besvare det enkelte
spørgsmål. Herunder ledte jeg efter mønstre og forskelle i
informanternes svar for at undersøge, om der var særlige temaer,
der prægede brugernes oplevelser af online samtykkesituationer.
Temaerne, jeg har valgt at fremhæve, er listet som underoverskrifter
i den første del af analysen, og de bliver dels dokumenteret via
uddrag fra transskriberingerne, og dels bliver de beskrevet ud
fra nogle teoretiske perspektiver, som kan forklare fænomenerne
i empirien. Det gør det muligt at identificere nogle essentielle
problemstillinger vedrørende konventionelle privatlivspolitikker,
som efterfølgende kan være med til at konkretisere, hvad der
eventuelt kan gøres anderledes for at mindske dem.
Den anden del af analysen er en opsamling på den aktivitet
i fokusgrupperne, hvor informanterne skulle fremhæve,
hvilke lovpligtige oplysninger, de fandt vigtigst i online
samtykkesituationer. Dette bruges, sammen med temaerne fra den
første sektion, til at udarbejde fem designprincipper i den tredje del
af analysen, som skal integreres i konceptet, så det bliver tilpasset
brugernes behov og adfærd.

4.4.1 TEMAER
For at skitsere sammenhængen mellem de seks temaer fra
empirien, som dette afsnit er baseret på, bliver afsnittet indledt
med en kort introduktion til, hvilke temaer der er tale om, og hvad
de dækker over:
•
•
•
•
•

Informationsasymmetri
Transparens & proportionalitet
Information overload
Heuristikker
Privatlivsparadokset

”Transparens” refererer til brugernes ønske om gennemsigtighed,
fordi de gerne vil vide, hvad tjenesten bruger deres data til,
samt om der er proportionalitet i transaktionen med tjenesten.
Den manglende transparens gør, at online tjenester på den
ene side ved meget om deres brugere qua de mange data
om brugernes adfærd, mens brugerne kun ved meget lidt eller
intet om tjenesternes databehandlingspraksisser. Dette skaber
”informationsasymmetri” mellem tjenesten og dens brugere, som
kan give brugerne en følelse af manglende kontrol og utryghed.
Informationsasymmetrien skyldes overordnet set, at brugerne af
forskellige årsager ikke kender til de gældende privatlivspolitikker.
Dette er blandt andet forårsaget af en oplevelse af ”information
overlad”, som betyder, at der er flere oplysninger til stede, end
modtagerne evner at tage i betragtning. Og i nogle tilfælde leder
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dette til, at brugerne i stedet anvender forskellige ”cues” i interfacet
eller i konteksten, som gør det muligt for dem hurtigt at vurdere, om
en tjeneste er troværdig eller sikker at bruge. Disse cues appellerer
til nogle ”kognitive heuristikker” (vurderingsregler), der som regel
enten forbinder de forskellige cues med noget positivt eller noget
negativt. Information overload og manglende transparens fører i
nogle tilfælde også til ”privatlivsparadokset”, hvilket refererer til,
når brugerne bekymrer sig om deres privatoplysninger uden at
gøre en særlig indsats for at beskytte dem.

Informationsasymmetri
For at få indblik i informanternes oplevelse af online tjenesters
databehandling, spurgte jeg blandt andet ind til, om der var noget,
der kunne få dem til at fravælge en tjeneste, og hvad de følte var
uhensigtsmæssig brug af deres data. Sidstnævnte var særligt
interessant, fordi det kunne indikere, om der er bestemte typer
privatlivsoplysninger, som brugerne generelt ikke er orienteret
om i online samtykkesituationer. Her optrådte den største forskel
mellem de to fokusgrupper, idet deltagerne i gruppe 1 havde
mange flere anekdoter omkring ubehagelige oplevelser, når de
blev konfronteret med behandlingen af deres data, end deltagerne
i gruppe 2. I gruppe 2 var de generelt mere afslappede omkring
online tjenesters databehandlingspraksisser, hvilket kan skyldes,
at de havde et betragteligt større kendskab til området end

deltagerne i gruppe 1.
Da de i den første gruppe blev spurgt til, hvad de føler er
uhensigtsmæssig brug af deres data, svarede en deltager:
”Jeg synes, det er rigtig grænseoverskridende, når de kan finde ud af,
hvad der interesserer en. For eksempel når man skal shoppe. Når jeg har
været inde på Zalando, og jeg faktisk har sagt til mig selv: jeg skal ikke
købe det her alligevel, og så dukker det op på Facebook. De kan godt se,
at jeg har været inde og se, og jeg synes (…). Men det er rigtig irriterende,
og det synes jeg faktisk er grænseoverskridende, fordi så er det som om,
de finder ud af, hvad jeg godt kan lide, og hvem jeg er, og det... Jeg synes
bare slet ikke, det er ok. Jeg synes det er over grænsen. (…) Jeg føler ikke,
jeg har givet tilladelse til det. Jeg kan faktisk ikke huske, hvordan det bare
kan dukke op. Det er underligt.” (Bilag 2, linje 11).

Informanten oplever det altså som grænseoverskridende, når hun
gennem reklamer bliver mindet om, at behandlingen af hendes
data finder sted – især fordi hun ikke er bevidst om, hvad hun
præcis har gjort eller givet samtykke til, som har medført dette.
En lignende oplevelse bliver efterfølgende beskrevet af en anden
deltager, som siger:
”Jeg tror egentlig, jeg føler det lidt krænkende, hvis jeg har givet mine
oplysninger til ét firma, eller et sted, hvor det så bliver videregivet,
måske bliver kontaktet over mail fra nogen som jeg overhovedet ikke
kender, og som har nogle af mine oplysninger, og som måske skriver:
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Hello Josephine. Sådan noget synes jeg er lidt ubehageligt. Eller et
telefonnummer, der bliver givet videre” (Bilag 2, linje 34).

Udsagnene viser, at uhensigtsmæssige
databehandlingspraksisser især bliver associeret med
situationer, hvor informanterne føler et tab af kontrol over deres
personoplysninger, der pludselig bliver brugt af virksomheder,
som de ikke har kendskab til. Delingen af personlige oplysninger
kan opleves som et tab af kontrol over disse oplysninger,
fordi der er en ”informationsasymmetri” mellem tjenesten og
brugerne, der interagerer med tjenesten (Barth & Jong, 2017).
Informationsasymmetrien består i, at tjenesten kommer til at
være i besiddelse af vidtrækkende indsigter omkring brugernes
identitet og adfærd, mens brugerne kun har en begrænset viden
omkring virksomhedens brug af disse data (Kshetri, 2014, s. 1135).
Det skyldes blandt andet, at det er vanskeligt for brugerne at få
overblik over de tilgængelige oplysninger og dermed også over
de oplysninger, som ikke er tilgængelige i samtykkesituationen.
Dette kan være en af flere forklaringer på brugernes manglende
kendskab til virksomhedernes databehandlingspraksisser. En af
deltagerne omtalte det eksempelvis som, at man ”nærmest lukker
en usynlig verden ind, som man ikke helt ved, hvad er” (Bilag 2, linje
69) og en anden beskrev data som noget, der bare ”flyder rundt”
(Bilag 2, linje 253).
Alle i den første fokusgruppe gav udtryk for at blive overraskede,

når de oplever ”uopfordrede” henvendelser fra virksomheder,
hvilket bunder i det manglende kendskab til det, der er gået forud
for virksomhedens henvendelse. Det samme var ikke helt tilfældet
i gruppe 2, hvor den konstante dataindsamling ikke kom som en
overraskelse, men til trods for det blev den manglende datakontrol
også opfattet som noget negativt for et par af deltagerne i denne
gruppe. En af dem italesatte for eksempel, at han ønsker mere
datakontrol, og at den manglende kontrol føles ”klamt”:
”Jeg har i hvert fald oplevet flere gange, hvor jeg sidder og snakker med
nogen, og så lige pludselig, så popper den her reklame op omkring lige
det man har siddet og snakket om, og så ved man godt ok, der er altså et
eller andet, der er blevet sat i spil. (…). Jeg synes bare, at der er en etisk
grænse i forhold til det her med at aflytte. Det synes jeg er klamt. Hvis jeg
ikke har lyst til det, kunne jeg godt tænke mig på min telefon, at jeg havde
en knap, hvor jeg kunne trykke og sige: de her forskellige features, dem
skal I ikke have adgang til” (Bilag 3, linje 127).

Dette blev modsvaret af en anden informant i gruppe 2, som
forholdt sig helt neutralt og pragmatisk til spørgsmålet, da han
sagde:
”(…) I forhold til det her med, om de lytter med (…) så er der det der med
causation and correlation. Har du lige set eller andet et eller andet sted,
og så derefter tænker: hov. Så snakker du med dine kammerater: årh det
kunne også være fedt at tage til Thailand, for der har jeg set nogle flotte
hvide strande. Så går du ind på Facebook igen, og så er den der stadig,
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den reklame, som har sat idéen i hovedet på dig. Og så tænker du: de har
lyttet, hvad satan?” (Bilag 3, linje 184). ”Jeg siger ikke nej til services bare
på grund af, at jeg synes, de virker shady. Så kobler jeg dem bare ikke op
på mig selv, så kobler jeg dem op på noget temporary, fx et midlertidigt
telefonnummer, en emailadresse eller… Altså Fuldstændig frakobler det
mig selv” (Bilag 3, linje 327).

Denne deltager er softwareudvikler og er således meget vidende
omkring, hvordan dataindsamlingen foregår, og hvad man
eventuelt kan gøre for at beskytte sine data. Derfor oplever han
at have mere kontrol over sine data, hvilket gør ham mindre
påvirket af informationsasymmetrien mellem ham selv og de
online tjenester. Men selvom hans viden på området giver ham
en øget tryghed i forhold at interagere med selv ”shady” tjenester,
er han ikke oplyst omkring, hvad det konkret er, han accepterer i
samtykkesituationen. Informanten har fundet en anden og måske
mere praktisk måde at undgå uhensigtsmæssig brug af sine data,
som medfører, at informationsasymmetrien er lige så stor mellem
ham og de online tjenester, han bruger, som for alle andre brugere,
der ikke læser privatlivspolitikker.
Informanternes oplevelse af online tjenesters databehandling
virker dermed til at være forbundet med deres niveau af
viden omkring databehandling og databeskyttelse, hvilket
endvidere påvirker deres følelse af tryghed og datakontrol. Det
gælder dog for alle dem, som ikke kender til virksomhedernes

databehandlingspraksisser, at der er informationsasymmetri
mellem dem selv og de pågældende online tjenester.

Transparens & proportionalitet
En af de faktorer, som ligger til grund for informationsasymmetrien,
er den manglende transparens omkring tjenesternes
privatlivspolitikker, som gør det svært for brugerne at få det
nødvendige overblik i samtykkesituationen. Informanterne
pointerede dog, at de oplever den ønskede transparens, når de
skal downloade apps, da de i disse sammenhænge har adgang til
en overskuelig oversigt over, hvilke typer data der indsamles. Det
giver dem i nogen grad mulighed for at administrere de tilladelser,
som appen ønsker at opnå for at virke, og det giver dem mulighed
for hurtigt og nemt at få indblik i databehandlingspraksisserne. Af
samme årsag efterspurgte to af deltagerne i gruppe 2 en lignende
løsning i andre samtykkesituationer:
”Altså hvor kunne det bare være rart, hvis man kunne gøre lidt ligesom på
apps og sige: I må gerne bruge det her, I må ikke bruge det her” (Bilag 3,
linje 505). Og:
”Hvis jeg ikke har lyst til det [indsamlingen af personoplysninger], kunne
jeg godt tænke mig på min telefon, at jeg havde en knap, hvor jeg kunne
trykke og sige: de her forskellige features, dem skal I ikke have adgang
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til” (Bilag 3, linje 128).

Oversigten over de ønskede tilladelser gør det også nemt for
brugerne at vurdere, om fordelene opvejer ulemperne ved at
bruge tjenesten. For flere af deltagerne i gruppe 1, har funktionen
i nogle tilfælde ledt til et fravalg af en app på baggrund af dens
indsamling og behandling af personoplysninger:
Ayse: ”(…) Fx hvis man downloader apps, så kan der godt stå: appen skal
have tilladelse til dine billeder. Så tænker jeg sådan lidt: ok, jeg skal til at
spille Sudoku, hvad i alverden skal de bruge mine billeder til?”
Maja: ”Og ens placering også!”
Annesophie: ”Ok, så hvis de forespørgsler de vil have i forhold til
tilladelser, hvis de ligesom ikke stemmer overens med appens formål, så
er det mistænkeligt?”
Frederikke: ”Ja, der skal være en kontekst med det, de beder om”.
Maja: ”(…) Dem fravælger jeg også” (Bilag 2, linje 105).

I tilknytning hertil henviser en deltager i gruppe 2 til en anden type
samtykkesituation, hvor det for hende også er nemt at vurdere
forholdet mellem udbytte og personlige omkostninger:
”Jeg har også oplevet at gå igennem en lang test, hvor de så siger: giv
mig din e-mail. Hvor jeg er sådan: fuck, farvel” (Bilag 3, linje 278).

Dette illustrerer, at brugerne ønsker proportionalitet mellem
serviceydelsen og de data, som tjenesten ønsker at indsamle
om brugerne. Problemet er, at samtykkesituationer sjældent er
transparente nok til, at brugerne til fulde kan foretage en sådan
vurdering, men i forbindelse med downloads af apps synes
oplysningerne at være gjort tilpas overskuelige til at tilfredsstille
brugernes behov. Informanternes oplevelse af privatliv og
informerethed tyder derfor på, at det vil kunne skabe værdi for
brugerne, hvis der kommer mere transparens omkring, hvad
tjenesterne vil anvende deres data til. Dermed kan de få mulighed
for at vurdere proportionaliteten i transaktionen, hvilket kan
mindske informationsasymmetrien mellem serviceudbydere og
brugere.

Information overload
I begyndelsen af begge fokusgrupper tilkendegav deltagerne, at de
aldrig læser privatlivspolitikker i privatregi. Privatlivspolitikkerne
blev beskrevet som lange og kedelige, og de følte, at det ville tage
for lang tid, hvis de skulle sætte sig ind i privatlivspolitikkerne
i alle de samtykkesituationer, de møder i deres hverdag. Så for
at kunne undersøge, hvordan de opfatter præsentationen af
privatlivspolitikker, når de rent faktisk læser dem, blev de sat til at
finde to bestemte oplysninger i Googles privatlivspolitikker. I denne
forbindelse var der endnu en gang en forskel mellem de to grupper,
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idet gruppe 1 havde sværere ved at finde privatlivspolitikkerne
og de pågældende oplysninger, men til trods for dette var deres
opfattelse af privatlivspolitikkerne nogenlunde ens.
Først skulle de finde informationer om Googles formål med
dataindsamlingen, hvilket var relativt nemt for deltagerne i begge
fokusgrupperne. – Om end der var en deltager i fokusgruppe 2,
som var lidt forvirret over overskrifterne og de designvalg, der er
truffet i Googles privatlivspolitikker (Bilag 3, linje 548). En deltager i
fokusgruppe 1 mente, at indholdet lyder som en ”socialrådgiver, der
prøver at sælge noget” (Bilag 2, linje 511) og harcelerede således
over Googles begrundelse for dataindsamling – at det er for
brugernes skyld.
Deltagerne oplevede det dog som mere vanskeligt, da de derefter
skulle finde ud af, hvem Google deler brugernes data med. Her
beskrev de af deltagerne, der fandt frem til de rigtige informationer,
at de var nødsaget til at klikke meget rundt og åbne flere faner
for at finde informationerne. Af samme årsag havde nogle af
deltagerne i fokusgruppe 1 svært ved at afgøre, om de havde
fundet et dækkende svar på spørgsmålet, de var blevet stillet. En
deltager i fokusgruppe 1 udtalte for eksempel indledningsvist,
at hun havde set, at Google ikke deler brugernes oplysninger
med andre. Men da hun efterfølgende blev sat til at finde ud
af, hvem Google deler brugernes data med, fandt hun et sted i
privatlivspolitikkerne, hvor der angiveligt stod, at oplysningerne
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bliver delt med over to millioner websites, som hører blandt Googles
partnere. For at finde det, skulle hun klikke videre flere gange,
hvorfor hun fandt det ”svært at gennemskue” oplysningerne:
”Vi skulle klikke os videre hele tiden. Og den havde jeg ikke lige opfanget
først. Jeg troede bare, det kunne stå der, på siden. Men vi skulle hele tiden
klikke videre, og så klikke videre igen, og klikke videre igen, så vi kom nye
steder hen for at finde ud af det” (Bilag 2, linje 566).

De andre i fokusgruppe 1 fandt slet ikke disse informationer, og
erklærede allerede opgaven løst, da de læste noget med ”third
parties”. De beskrev privatlivspolitikkerne som lange og kringlede,
samt at Google hele tiden gentager sig selv. Derfor efterlyste de
blandt andet større tilgængelighed og ”fem punkter i stedet for
30 sider”. Brugerne virkede således til at blive overvældet af de
mange informationer i privatlivspolitikkerne, selvom GDPR kræver
teksten forfattet i en gennemsigtig, kortfattet, letforståelig og
lettilgængelig form. Dette underbygges ligeledes af flere andre
studier, som også har beskæftiget sig med internetbrugeres
opfattelse af privatlivspolitikker (fx Plaut & Bartlett, 2012; Ploug &
Holm, 2014; Fuster, 2014; Murillo & Sánches, 2014).
Når der er flere og mere komplekse informationer tilgængelige for
beslutningstageren, end vedkommende er i stand til at inddrage
i sin vurdering, kan det kaldes ”information overload” (Roetzel,
2018, s. 6). Hvis brugerne oplever information overload, bliver
deres evne til at foretage de mest optimale beslutninger svækket,

fordi de ikke formår at inddrage alle de relevante faktorer, som
gør det muligt at træffe den mest gunstige beslutning. Inden
for adfærdspsykologien omtales dette fænomen ”bounded
rationality”, hvilket i denne sammenhæng henviser til menneskets
begrænsede evne til at forstå information omkring risici og til
at beregne, hvilke strategier der vil medføre de største fordele
i privatlivsrelaterede situationer (Acquisti, 2004, s. 23). Er
informationerne mangelfulde eller bare vanskelige at gennemskue,
er det svært for brugere at foretage rationelle afvejninger af
fordele og ulemper, og omkostningerne ved at foretage en sådan
analyse vil være så høje, at brugerne forfalder til at basere
deres valg på simple heuristikker (Acquisti, 2004, s. 24). Dette
forstærker dermed informationsasymmetrien, og derfor kan det
være fordelagtigt at fremhæve eller nedtone særlige informationer,
eller at omstrukturere dem efter deres relevans for brugerne, så
oplysningerne bliver lettere at afkode.

Brugernes heuristikker
Da internetbrugere i vidt omfang ikke læser privatlivspolitikker,
var det interessant at finde ud af, hvad informanterne i stedet
gør for at beskytte deres oplysninger. Det har jeg undersøgt ved
at spørge ind til, hvordan de afkoder, om en tjeneste er sikker
at bruge – altså hvorvidt tjenesten er troværdig eller anvender
brugernes data uhensigtsmæssigt. Med dette kunne jeg få indsigt
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i deres foretrukne måder at navigere online, hvilket ydermere
kunne afsløre noget om deres adfærdsmønstre, som jeg i mit
informationsdesign skulle tage højde for.
Den første og mest udbredte måde hvormed informanterne
vurderer en online tjenestes troværdighed, er, om der er mange
andre, der bruger tjenesten, eller om den er anbefalet af andre. En
deltager udtalte eksempelvis, at ”jo større de [tjenesterne] er, des
mere tilbøjelig er jeg til ikke at tænke over det et eneste sekund”
(Bilag 3, linje 234). En anden bruger sagde:
”Hvis jeg downloader et eller andet, så tænker jeg, ok, hvor mange er
det lige der bruger det. Og hvis der er så mange, så har de nok ikke en
skandale bag sig eller et eller andet lort, de laver, for de skal have deres
ting kørende og tjene penge på det” (Bilag 2, linje 141).

Udover tjenestens udbredelse og anmeldelser nævnes faktorer
som pænt design og brugervenlighed som noget, der har positiv
indflydelse på informanternes valg af tjenester:
”Jeg tror igen det er noget med design, og det visuelle. Hvor
professionelt ser det ud? Og det er desværre sådan en ting, hvor jeg vil
sige: jeg gad godt, det ikke var det, men det er 100% sådan noget jeg
kommer til at vurdere professionalisme ud fra. Så vurderer jeg en app
eller en hjemmeside ud på, hvor godt er den sat op, og hvor pænt er det,
og hvor brugervenligt er det? Og jo mere gammeldags den ser ud, jo
mere vi er ovre i HTML, jo mere er jeg sådan: hmmm. Og det er jo nok ikke

den smarteste måde at kigge på det på, men det er sådan jeg vurderer
ting på tit og ofte. Sådan rent intuitivt. Hvis jeg ikke selv lige tænker mig
om. Så er det helt sikkert det. Jo pænere en hjemmeside eller app er, jo
mere stoler jeg på, de har styr på det” (Bilag 3, linje 255).

Det interessante ved dette udsagn er, at informanten beskrev
hendes måde at vurdere en online tjenestes troværdighed
som noget, der foregår intuitivt. Hun vurderer normalvis
troværdigheden ud fra nogle cues i interfacet, som giver hende
et afgørende indtryk af tjenesten, selvom hun mener, at hun bør
”tænke sig mere om”. Men denne informant er ikke alene om at
træffe beslutninger på denne måde, for udover informanten, som
erklærede sig enig i dette udsagn, har andre studier ligeledes
konkluderet, at det er faktorer som design, brugeranmeldelser (og
pris), som er afgørende for brugernes valg (Barth, Jong, Junger,
Hartel & Roppelt, 2019; Sundar, 2008, s. 75). Selvom deltagerne
i førstnævnte studie forinden havde udtalt, at de var bekymrede
for deres personoplysninger, var det stadig tjenesternes design,
priser og brugeranmeldelser, der vejede tungest i deltagernes
beslutningsgrundlag, og altså ikke oplysninger vedrørende
tjenesternes databehandlingspraksisser.
Faktorer, som omvendt kan afholde nogle af informanterne fra
at bruge en online tjeneste, er, om der er stavefejl på tjenesten,
om hjemmesiden er udenlandsk, eller om den ikke har en synlig
adresse. Dertil undlader de fleste af informanterne helt at deltage
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i konkurrencer samt at afgive personoplysninger i forbindelse med
online tests, fordi de ikke ønsker efterfølgende henvendelser fra
virksomheder, som sender reklamer.
Alt dette illustrerer, at informanterne hovedsageligt gør brug
af ”heuristikker”, når de skal vurdere om en online tjeneste er
sikker at bruge. Heuristikker skal i denne sammenhæng forstås
som en slags mentale genveje eller nogle vurderingsregler, der
anvendes til hurtigt, intuitivt og ubesværet at sortere i de mange
informationer på internettet med henblik på at anslå, om en given
tjeneste er troværdig eller sikker at bruge. Daniel Kahneman og
Amos Tversky beskriver det som:
”People rely on a limited number of heuristic principles which reduce the
complex tasks of assessing probabilities and predicting values to simpler
judgmental operations” (Tversky & Kahneman, 1974, s. 1124).

Heuristikkerne er blandt andet forbundet med brugernes viden om
emnet, deres biases, samt hvor nemt det er for dem at genkalde
sig positive eller negative minder om fænomenet (Tversky &
Kahneman, 1974). Det fungerer således ved, at brugerne opfanger
forskellige ”heuristiske cues” i interfacet eller i konteksten, som de
forbinder med noget positivt eller negativt på grund af tidligere
erfaringer med disse cues (Sundar, 2008, s. 74). Heuristiske cues
kan for eksempel omfatte tjenestens designvalg, idet flot design
signalerer høj troværdighed, ligesom dårligt design signalerer det
modsatte (Sundar, 2008, s. 76). Det kan også vedrøre længden

på teksten, da lange tekster indeholder et ”længde-cue”, som for
nogle umiddelbart forbindes med en troværdig kilde. Dertil kan
det eksempelvis have at gøre med en faktor som afsenderens
kvaliteter. En ekspertudtalelse indeholder eksempelvis et ”ekspertcue”, hvilket kan trigge ”eksperter-er-troværdige-heuristikken”
(Sundar, 2008, s. 75). Heuristiske cues kan dermed være relateret
til alle mulige former for information, som aktiverer en intuitiv
respons hos modtagerne.
Udfordringen ved at brugerne forlader sig på deres heuristikker
i beslutningstagningssituationer, er, at de i for høj grad forbinder
de heuristiske cues med det indhold, som de ikke læser, hvilket
kan lede til systematiske fejlslutninger (Tversky & Kahneman,
1974; Sundar, 2008, s. 74). Det betyder, at en flot og brugervenlig
hjemmeside ikke nødvendigvis skal anskues som en troværdig
kilde, ligesom markedsførte produkter ikke nødvendigvis fungerer
efter hensigten, selvom de bliver promoverede af rollemodeller
eller influencers. Heuristiske cues fylder meget i brugernes
beslutningsgrundlag, hvorfor de ideelt set også bør indgå i
kommunikationen omkring privatlivsoplysninger.

Privatlivsparadokset
Hvis en internetbruger afgiver samtykke til en online tjeneste,
forventes brugeren at være velinformeret, observant og
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påpasselig, når vedkommende afgiver samtykke (Fuster,
2014, s. 101). Privatlivspolitikker er således tilrettelagt efter, at
internetbrugere handler ”rationelt” i samtykkesituationen ved at
sætte sig ind i de gældende betingelser, før de giver samtykke.
Men som det er blevet beskrevet indtil nu, bliver privatlivspolitikker
opfattet som lange, uigennemsigtige og tidskrævende at læse,
hvilket medvirker til, at brugerne ikke læser oplysningerne. Dertil
er der studier, der har vist, at brugerne finder privatlivspolitikker
ensformige og irrelevante (Plaut & Bartlett, 2011), samt at der er
sket en ”rutinisering” af samtykket, fordi brugerne så ofte anvender
online tjenester, som kræver samtykke (Ploug & Holm, 2014, s. 1100).
Dette blev bekræftet af flere af fokusgruppedeltagerne, heriblandt
deltageren, som eksempelvis udtalte følgende:
”Jeg synes, det [privatlivspolitikker] ser vildt kedelige ud. Så det gider jeg
ikke [at læse privatlivspolitikker], fordi jeg gerne bare hurtigt vil videre.
Det er ikke der, jeg gider at lægge min tid. Men jeg gør det selvfølgelig
også på en baggrund. Jeg har en viden om, at der er en helt masse ting,
som de indsamler. Så jeg ved godt, at jeg siger ja til at sælge min sjæl”
(Bilag 3, linje 35).

Det viser, at internetbrugere ikke altid kan regnes for at være
velinformerede, observante og påpasselige, og at deres
beslutningsgrundlag således må være baseret på andet end det,
der juridisk set kan opfattes som fornuft. Den manglende interesse
for at læse privatlivspolitikker tyder dog ikke på – som det er

nærliggende at tro – at internetbrugere generelt er ligeglade med
deres personoplysninger. Mange giver på den ene side udtryk
for at være betænkelige omkring datasikkerhed og deres privatliv,
men på samme tid gør de en ringe indsats for at beskytte deres
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personoplysninger, idet de er villige til at dele disse oplysninger
for selv små modydelser (Acquisti, 2004, s. 21). Dette afspejler en
diskrepans mellem brugernes holdning til deres privatliv og deres
faktiske adfærd, hvilket kaldes ”privatlivsparadokset” (Barth, Jong,
Junger, Hartel & Roppelt, 2019, s. 56). Privatlivsparadokset kom
også til udtryk i fokusgrupperne, idet de af deltagerne, som var
bekymrede for at blive aflyttet, ikke gjorde en særlig indsats for at
undgå denne aflytning. En deltager i gruppe 1 beskrev ydermere
sig selv som ”meget paranoid” (Bilag 2, linje 105), samtidig med at
hun kun forlader sig på sine heuristikker, når hun skal vurdere en
online tjeneste.
Denne paradoksale adfærd skyldes ifølge flere studier menneskets
begrænsede evne til at ræsonnere rationelt [”bounded rationality”]
(Barth & Jong, 2017; Kahneman, 2003; Aquisti, 2004; Gambino,
Kim, Sundar, Ge & Rosson, 2016), hvilket information overload
og brugen af heuristikker også er et resultat af. Når individet
handler rationelt, sker der en afvejning af fordelene og ulemperne
ved at afgive persondata, men da privatlivspolitikker kræver
meget af brugernes mentale kapacitet, bliver det rationelle
forstyrret og overskrevet af andre mere ”irrationelle” faktorer,
herunder heuristikker eller interessen i de fornøjelser, som online
tjenester kan bibringe. Sidstnævnte kan øge brugernes villighed
til at dele deres data uden at overveje konsekvenserne derved,
hvilket medfører en negligering af risikoen for krænkelse af
privatlivet i beslutningsprocessen (Barth & Jong, 2017). Dette blev

eksemplificeret i følgende udtalelse fra en af deltagerne i gruppe 2:
”Det er jo fordi det her med værdiskabelsen (…). Jeg har da lyst til at
slette Facebook, men hvis jeg afgiver min Facebookprofil, så afgiver jeg
sindssygt mange kontakter, som jeg slet ikke ville kunne komme i kontakt
med (…). De har lavet så mange gode services. Der er kalenderaftaler, du
bliver informeret om det ene, det andet og det tredje. Og det er bare så
genialt bygget op, ikke? Så det er næsten umuligt at undvære” (Bilag 3,
linje 294).

Udsagnet tydeliggør, at der findes behov, der vejer tungere,
end ønsket om ikke at dele sine data med en online tjeneste.
Selvom informanten flere gange giver udtryk for at finde det
grænseoverskridende ikke at være i kontrol over sine data, er
det dog ikke svært for ham at vurdere, hvad der er vigtigst for
ham. Ønsket om at ville underholdes og om at opretholde sociale
relationer kan dermed være en anden årsag til, at brugerne
undlader at forholde sig til de tilknyttede privatlivsrisici.

4.4.2 HVILKE PRIVATLIVSOPLYSNINGER ER VIGTIGST I
SAMTYKKESITUATIONEN?
Den første del af analysen har primært handlet om at finde nogle
empiriske og teoretiske eksempler på, hvorfor internetbrugere ikke
læser privatlivspolitikker. Det samme vil ikke gøre sig gældende i
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denne sektion, hvor formålet er at identificere, hvilke oplysninger
der ifølge informanterne er vigtige at kende i samtykkesituationen.
Dette bliver gjort ved at beskrive de privatlivsoplysninger, der
hyppigst blev fremhævet som vigtige i fokusgrupperne, hvorfor
der ikke vil være det samme teoretiske udsyn som i den første del.
Indsigterne herfra skal bruges til at prioritere præsentationen af
privatlivspolitikker i idéudviklingsfasen.
Først og fremmest lagde deltagerne i begge fokusgrupper
overraskende meget vægt på at ville informeres om deres
rettigheder som datasubjekter. For mig vakte det undren, fordi
disse oplysninger ikke giver brugerne unik information angående
den enkelte tjeneste, og dermed gør oplysningerne det som sådan
ikke muligt at vurdere proportionaliteten i tjenestens behandling af
personoplysninger. Nogle af informanterne begrundede ønsket om
at kende til deres datarettigheder ved at sige følgende:
”Altså jeg synes, det er vigtigt, det står der. Jeg synes, det er vigtigt, det er
synligt, og det står sort på hvidt. Også selvom det er noget, som for nogen
er generel viden (Bilag 2, linje 434).

Og:
”Det her er meget vigtigt, at fortælle brugerne. Især her i starten af GDPR,
så folk fatter, hvad det er. Så det er ret vigtigt, at folk ved, hvad det er, der
bliver gjort for at passe på dem” (Bilag 3, linje 381).

I samtykkesituationen fandt informanterne det vigtigt at kende til:
•
•
•
•
•

Deres datarettigheder
Formålet med dataindsamlingen
Hvilke data, der indsamles
Databehandlingsperioden
Hvem, der modtager brugernes data

For den første informant ser det ud til at være et spørgsmål om,
at hun gerne vil have på skrift, at hun har disse rettigheder, så
et eventuelt forsøg på at gøre krav på rettighederne ikke ville
kunne blive affejet af serviceudbyderen under påskuddet, at det
ikke var en del af kontrakten. For den anden informant virker det
mere til at være et spørgsmål om, at han mener, internetbrugere
bør kende til deres rettigheder, så de kan føle sig mere trygge
ved databehandlingen, fordi der er nogle rammer omkring det. I
forlængelse af det udtalte en tredje informant, at man bør ”blive
undervist i det” [deres datarettigheder] (Bilag 2, linje 425).
En anden kategori af oplysninger, som alle deltagerne ønskede
kendskab til, var formålet med databehandlingen, herunder om
der foretages profilering, samt om det har eventuelle konsekvenser
for individet. Informanterne fandt informationerne vigtige, fordi
de udgør en del af vurderingsgrundlaget, når de skal vurdere
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proportionaliteten i tjenesternes indsamling af data:

oplysninger ender” (Bilag 2, linje 377).

”Nummer to, den synes jeg var vigtigst af dem alle sammen. (…) Altså
hvis det giver mening, at de skal have adgang til mine billeder, så kan
jeg acceptere det, men hvis det er hvor man tænker hvorfor, så begynder
man at tænke, at der er et eller andet skummelt ved det her” (Bilag 2, linje
370).

Som nævnt var der forskel på, hvordan øvelsen blev udført mellem
de to grupper. Den første gruppe fik mulighed for at udpege alle de
lovpligtige oplysninger, de fandt vigtige, hvorimod gruppe 2 blev
bedt om kun at udvælge fire oplysninger. Til trods for det endte to
af de fire deltagere i gruppe 2 med at vælge flere oplysninger, som
de så grupperede i fire passende kategorier, der kunne omfavne
dem alle. Sammenholdt med informanterne i gruppe 1, som
ligeledes fandt mange af oplysningerne vigtige, betyder det, at der
faktisk kun er få af de lovpligtige oplysninger, der blev opfattet som
overflødige.

Ud fra deltagernes ønske om proportionalitet og deres glæde
over databehandlingsoversigten ved download af apps, virker det
desuden også relevant for dem at få kendskab til, hvilke typer data
tjenesterne indsamler. Denne oplysning fremgår ikke eksplicit
af GDPR’s artikel 13, og den var dermed ikke en valgmulighed
i øvelsen, men da den også er central i forhold til at vurdere
proportionaliteten, finder jeg det ligeledes relevant at inddrage den
i konceptet.
Dertil ønskede næsten alle deltagerne vide, hvor lang tid tjenesten
opbevarer deres oplysninger. Dette er sandsynligvis relateret
til nogle af deltagernes oplevelse af, at personoplysninger
er noget, der ”flyder rundt”, og med en underretning om,
hvor lang tid tjenesten gemmer oplysningerne, bliver
databehandlingssituationen pludselig mere afgrænset og
konkret for brugerne. Deltagerne i gruppe 1, som generelt følte
sig lidt usikre på databehandling, fandt det ydermere vigtigt
at blive orienteret om, hvem eller hvilken type virksomhed, der
modtager deres personoplysninger, da det er ”rart at vide, hvor ens

For at mindske information overload, kunne det dog være
hensigtsmæssigt at lave en prioritering af, hvilke informationer,
der vises (først) i konceptet. I de fleste privatlivspolitikker er
oplysningerne præsenteret fortløbende og med lige stor vægt,
og fokusgruppedeltagerne gav udtryk for, at dette format kan
gøre det svært at finde og forstå de ønskede oplysninger. Men
hvis de for brugerne vigtigste oplysninger bliver præsenteret
på en lettilgængelig måde, kan det give dem det overblik og de
nødvendige oplysninger, som gør det muligt for dem at vurdere
proportionaliteten i transaktionen mellem online tjenester og deres
brugere. Dermed æres respekten for deres autonomi og princippet
om retfærdighed, som er centrale for det informerede samtykke,
selvom det ikke synes at skinne igennem i måden, hvormed online
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samtykkesituationer er konstrueret i dag.

4.4.3 DESIGNPRINCIPPER
De første to dele af analysen har været med til at besvare
det andet forskningsspørgsmål om, hvordan internetbrugere
forholder sig til deres privatliv og det at være informeret i online
samtykkesituationer, og da undersøgelsens fokus er at styrke det
informerede samtykke gennem et redesign af privatlivspolitikker,
har jeg valgt at bruge resultaterne derfra til at specificere nogle
designprincipper for mit informationsdesign. Principperne
skal først og fremmest bruges til at guide designprocessen,
så konceptet bliver bygget op omkring disse. Dette skal sikre,
at konceptet løser nogle af de vigtigste problematikker, som
informanterne forbinder med privatlivspolitikker, så det dermed
bliver nemmere samt mere interessant og relevant for brugerne
at orientere sig i dem. I den efterfølgende testfase bliver de
derfor bragt i spil igen for at teste og evaluere, hvor vellykket
integrationen af principperne er, samt om de bør modereres i
overensstemmelse med de nye indsigter, som testen frembringer.
Det betyder altså, at principperne fungerer som nogle midlertidige
og dynamiske designforskrifter, som kan og bør ændres i takt med
de korrigerede krav, som ny viden kan medføre.

#1 Mængden af information skal reduceres
De mange oplysninger, som fremgår i konventionelle
privatlivspolitikker, skaber en følelse af information overload, hvilket
blandt andet er med til at afholde brugerne fra at læse dem. Det
leder til manglende viden om, hvad deres data bliver brugt til,
hvorfor de nogle gange bliver overraskede og føler sig utrygge,
når de bliver konfronteret med databehandleres besiddelse og
anvendelse af deres oplysninger. Information overload er således
med til at skabe informationsasymmetri mellem brugerne og
de online tjenester, og derfor skal mængden af informationer
reduceres og simplificeres, så det bliver nemmere at finde de
ønskede oplysninger. Derved kan brugerne lettere vurdere, om
afgivelsen af data er proportionel med den udbudte service.

#2 Informationerne skal samles
Den ene øvelse i fokusgrupperne, hvor deltagerne skulle finde
bestemte informationer i Googles privatlivspolitikker, tydeliggjorde,
at informationerne var spredt over forskellige steder i teksten. Det
gør det svært for brugere at vide, om de har fundet al den tekst,
som relaterer sig til den ønskede information, hvilket således også
gør det lettere for en online tjeneste at ”gemme” oplysninger i
teksten, som måske kan forventes at være mindre populære blandt
brugerne. Konceptet skal derfor samle den tekst, som relaterer sig
til den samme type information, så det bliver nemmere at forstå
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oplysningerne. Dette princip kan, ligesom det første, også være
med til at mindske informationsasymmetrien mellem brugerne og
de online tjenester.

•

Hvor lang tid deres data bliver opbevaret

#4 Skal appellere til heuristikker
#3 Konceptet skal omfatte de hyppigst fremhævede
oplysninger
I fokusgrupperne identificerede informanterne en række
oplysninger, som de fandt vigtige at have kendskab til i
samtykkesituationen. Disse oplysninger skal fremhæves i
konceptet, fordi de må antages at være relevante for brugerne (jf.
Redish’ principper om informationsdesign i afsnit 2.1). De øvrige
informationer skal nedtones eller helt bortselekteres, for hvis
informationerne allerede er sorteret efter relevans, inden brugerne
kaster et blik på dem, er det sandsynligt, at risikoen for information
overload bliver reduceret. Det betyder, at konceptet skal synliggøre
følgende oplysninger:
•
•
•
•

Brugernes rettigheder i forbindelse med afgivelse af
samtykke
Med hvilket formål, der indsamles, herunder hvorvidt der
foretages profilering
Hvilke typer data, der indsamles
Hvilke virksomheder eller typer af virksomheder, der
modtager brugernes data

I analysen fremgik det, at på grund af menneskets begrænsede
evne til at bearbejde større mængder information, anvender
internetbrugere heuristikker, når de skal vurdere en online
tjenestes troværdighed. Heuristikkerne bliver aktiveret gennem
små ”cues” i interfacet i form af tekst, indhold, visuelle elementer
m.m., som brugerne intuitivt opfanger. Så hvis konceptet skal
efterligne eller appellere til brugernes vanlige måde at håndtere
kompleks information, bør det derfor – i det omfang det er
muligt – indeholde heuristiske cues, som hjælper dem til at
vurdere privatlivspolitikkerne. Intentionen er at gøre dette ved
at lave cues i form af overskrifter, korte tekster og ikoner, der kan
skabe overblik og aktivere nogle heuristikker om, at indholdet
er tilgængeligt og nemt at forstå. Designprincippet er dog
mindre operationaliserbart end de førnævnte principper, fordi
integrationen af det bliver baseret på nogle antagelser omkring,
hvilke heuristikker der gør det attraktivt for brugerne at anvende
konceptet, samt hvilke cues der stimulerer disse heuristikker. De
ovenstående designprincipper er derimod baseret på nogle
konkrete behov, informanterne har givet udtryk for.
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#5 Skal være synligt i samtykkesituationen og frivilligt
På nuværende tidspunkt er privatlivspolitikker ikke altid synlige i
samtykkesituationen. Deltagerne i den første fokusgruppe havde
faktisk lidt svært ved at finde Googles privatlivspolitikker, fordi
de ikke er placeret ved formularfelterne, hvor man opretter en
Google-konto. Derfor skal konceptet være synligt for brugerne,
men det skal gøres på en måde, hvor de ikke bliver tvunget til at
interagere med det, ligesom det for eksempel ofte er tilfældet
med cookie-advarsler. I nogle tilfælde vil der være brugere, som
regner konceptet for irrelevant, og her skal de kunne navigere
udenom, så ikke det bliver et irritationsmoment, der ødelægger
brugeroplevelsen.
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OPSUMMERING
Analysen har vist, at der er fem temaer, som har stor betydning
for, hvordan de involverede internetbrugere forholder sig til deres
privatliv og det at være informeret i online samtykkesituationer.
Disse temaer omfatter: transparens og proportionalitet,
informationsasymmetri, information overload, kognitive heuristikker
og privatlivsparadokset. Brugerne har et ønske om transparens,
så de kan blive i stand til at træffe en oplyst beslutning i valget af
digitale tjenester, men de lange og komplicerede datapolitikker
gør informationerne ugennemsigtige for dem. Brugerne oplever
informationsasymmetri mellem dem selv og virksomhederne,
hvilket leder til et kontroltab, som gør nogle af dem utrygge. Dertil
oplever de information overload i forbindelse med læsning af
privatlivspolitikker, så de i stedet tyer til kognitive heuristikker,
når de skal vurdere online tjenester. Endvidere kerer de fleste
af brugerne sig om deres privatliv, men informationsasymmetri
og informations overload bidrager til, at der opstår et paradoks
mellem ønsket om privatliv og brugernes faktisk adfærd.
Når brugerne selv skal vælge, hvilke informationer der bør være
tilgængelige i samtykkesituationen, fremhæver de, at de ønsker at
kende til deres datarettigheder, til formålet med dataindsamlingen,
hvilke data der indsamles, til databehandlingsperioden
samt hvem, der modtager deres data. På baggrund af disse
informationer har jeg udviklet en række designprincipper, som

skal sikre, at konceptet bliver udviklet med øje for de fremhævede
problematikker, for i sidste ende at få flere brugere til at orientere
sig i privatlivspolitikker i online samtykkesituationer.
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5. IDÉUDVIKLING

5.1 BRAINSTORMING & SKITSERING

ndtil dette punkt i undersøgelsen har jeg beskrevet det arbejde,
som hovedsageligt besvarer de to første forskningsspørgsmål
i problemformuleringen. Kapitel 3 handlede således om, hvornår
det informerede samtykke er gyldigt i juridisk forstand, og hvorfor
det er vigtigt, hvortil kapitel 4 afdækkede, hvordan nogle udvalgte
internetbrugere forholder sig til deres privatliv og det at være
informeret i online samtykkesituationer. Arbejdet med dette har
overvejende været ”abstrakt” (jf. Löwgren & Stolterman, 2004)
grundet dets fokus på at fremanalysere mening og generere
antagelser gennem empiri og litteratur. I det følgende vil arbejdet
derimod være mere konkret og praktisk, fordi den resterende del af
opgaven har til hensigt at besvare det tredje forskningsspørgsmål
og den overordnede problemformulering, som begge peger i
retning af at skulle udvikle en løsning.

Brainstorming er et værktøj, som ofte bruges inden for design
med henblik på at udvikle nye eller alternative løsninger, der
forbedrer en særlig situation for brugerne (Preece, Rogers &
Sharp, 2015). Ifølge Tom Kelley (2001) kan brainstorming blandt
andet fremme innovation og værdi, hvis det gøres rigtigt, og derfor
har han udviklet syv brainstorming-regler, ”Seven secrets for better
brainstorming”, som har været til inspiration for idéudviklingen i
denne fase. Nogle af Kelley’s forskrifter var dog mindre relevante,
da de primært henvender sig til brainstorming-sessioner med flere
deltagere.

I

Udviklingen af løsningen er indledningsvist foregået gennem
brainstorming og skitsering af idéer, hvilket efterfølgende er blevet
omdannet til en prototype, som afslutningsvist blev testet på en
række brugere inden for målgruppen. Dette kapitel beskriver
aktiviteterne omkring idéudviklingen og afrundes med en
præsentation af den endelige prototype.

Den første anvendte regel fra Kelleys Seven Secrets kaldes
”Sharpen the focus”, hvilket forskriver, at der skal være en klar
problemstilling, som kan igangsætte brainstormingen, og som man
kan vende tilbage til undervejs, hvis idéudviklingen glider af sporet
(Kelley, 2001, s. 56). Indledningsvist blev problemformuleringen og
designprincipperne derfor placeret et synligt sted, så de hele tiden
kunne fungere som en påmindelse om kravene til løsningen. Den
næste regel kaldes ”Get physical” og handler om at visualisere
idéerne for at øge kvaliteten af brainstormingen (Kelley, 2001,
s. 62). Bill Buxton, som regnes for at være en fremtrædende
forsker inden for Human Computer Interaction, kalder arbejdet
med at lave skitser for en ”vehicle, whereby the designer can
explore and communicate ideas” (Buxton, 2007, s. 105), fordi
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det gør det muligt for designeren at identificere problematikker,
som vedkommende ikke har forudset. Udover dette, er skitserne
hurtige, billige og nemme at kassere, hvis ikke de lever op til
brugernes eller idéudviklerens forventninger (Buxton, 2007 s. 111).
I overensstemmelse med dette blev idéerne tegnet undervejs i
brainstormingen, hvortil detaljerne omkring deres funktion blev
nedfældet på skrift. På denne måde blev det nemmere hurtigt at
vurdere idéernes operationaliserbarhed, samt at teste dem på
omkringværende mennesker, som kunne give noget feedback
omkring deres umiddelbare indtryk.

I tilknytning til dette fulgte jeg Kelley’s regel kaldet ”Build
and jump”, hvor én idé bliver brugt som afsæt til alternative
løsningsmuligheder (Kelley, 2001, s. 57). Idéudviklingen blev
eksempelvis indledt med at tegne ikoner, som havde til hensigt at
visualisere de oplysninger, brugerne ønsker at have kendskab til i
samtykkesituationen. Jeg fandt dog ud af, at kompleksiteten bag de
forskellige oplysninger var for stor til at blive kommunikeret gennem
ét ikon, og derfor blev idéen med ikoner videreudviklet til i stedet
at skulle fungere som en række links i samtykkesituationen. Tanken
her var, at det enkelte ikon skulle fremmane en interaktiv pop-up
med en tekst, der kort og præcist opsummerede den ønskede
oplysning. Således blev der eksperimenteret med at tegne og
skrive nogle letforståelige pop-ups, som til sidst kunne opfylde de
krav, der var listet i de første tre designprincipper. Indholdet i disse
pop-ups levede dermed op til målet om at reducere teksten og gøre
den lettere forståelig, samt at fremhæve de privatlivsoplysninger,
som informanterne finder vigtigst. Men idéen om indgangen via
forskellige ikoner i samtykkesituationen syntes rodet, og dermed
blev det klart, at det var helt essentielt at finde ud af, hvordan
konceptet skulle præsenteres for brugerne. Præsentationen
skulle (optimalt set) leve op til både det fjerde designprincip
om at indeholde heuristiske cues, og det femte princip om at
konceptet skal være synligt og kunne tilgås frivilligt. Det betød, at
præsentationen af konceptet skulle udformes på en måde, som
signalerer vigtighed og animerer brugere til at ville interagere og

44

orientere sig i konceptet.

5.2 PROTOTYPING
Når den dialogiske proces mellem skitsering og refleksion kommer
til et punkt, hvor skitsen virker til at opfylde de fastsatte krav og
forventninger, er det tid til at konstruere en mere detaljeret – og
måske interaktiv – version af skitsen. Det er således tidspunktet,
hvor udviklingen af en prototype påbegyndes. Ligesom skitsen
kan en prototype bruges til at repræsentere og udforske særlige
aspekter og idéer i et koncept, men en prototype kan konstrueres
på forskellige måder og af forskellige materialer, afhængig af dens
formål. Prototyper kan inkludere alt fra wireframes, byggeklodser,
3D-print m.m., alt efter hvilket udviklingsstadie, der arbejdes på. I
denne sammenhæng har prototypen til hensigt at optræde i en
digital kontekst, og derfor er den ligeledes bygget som et interaktivt
informationsflow i PowerPoint.

brugernes liv (hvorfor produktet er brugbart) samt hvilke funktioner,
der skal til for at understøtte dette, og i forlængelse heraf er det
vigtigt at forstå den kontekst, produktet vil blive brugt i.
Hvis det allerede er defineret, hvilken rolle produktet skal spille i
brugernes liv, kan designeren i stedet fokusere på at gentænke
dets udtryk ved at ændre på dets ”look and feel”. Her er det selve
brugeroplevelsen, der er centrum for undersøgelsen. Derudover
kan et produkt også innoveres gennem et redesign af den
teknologi, der understøtter dets virke, og i så fald vil det være den
tekniske del af produktet (”Implementation”), der er i fokus (Houde &
Hill, 1997, s. 2-3).

Stephanie Houde og Charles Hill (1997) har lavet en model (figur
4), som viser tre aspekter, man som designer kan have fokus på i
udviklingen af en prototype. Disse aspekter kræver ofte forskellige
tilgange til udviklingsprocessen, hvorfor det kan være gunstigt
at være bevidst om, hvilket eller hvilke aspekter man ønsker
at undersøge (Houde & Hill, 1997, s. 3). For eksempel kan det
være relevant at fokusere på, hvilken rolle produktet skal spille i
Figur 4: Aspekter i udviklingen af prototyper (Houde & Hill, 1997, s. 3)
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Selvom der som regel kun er nogle udvalgte elementer i fokus i
det indledende arbejde med prototypen, kan man også vælge
at udforske to eller alle tre af modellens hjørner på én gang
(Houde & Hill, 1997, s. 3). I forhold til prototypen i denne opgave
var det overvejende spørgsmål vedrørende konceptets rolle, som
dominerede i tilblivelsesprocessen, fordi konceptet var relativt
simpelt og kun havde få interaktionsmuligheder. Dette fokus
gjorde sig gældende lige fra det forudgående empiriske arbejde
til udviklingen af selve prototypen. I fokusgrupperne kom det
eksempelvis frem, at privatlivspolitikker ikke rigtigt har nogen
praktisk værdi for brugerne, og dermed spiller privatlivsoplysninger
ikke en nævneværdig rolle for dem i dag. Derfor forsøgte jeg,
gennem de to øvelser og de tilknyttede interviewspørgsmål
i fokusgrupperne, at afdække, hvorfor dette var tilfældet.
Indsigterne herfra blev endvidere integreret i eksternaliseringerne
af konceptet, som netop har til formål at få privatlivspolitikkerne til
at spille en rolle for brugerne ved at gøre privatlivsoplysningerne 1)
lette at finde, 2) lette at forstå, og 3) relevante for brugerne.
Da en del af designprincipperne har at gøre med brugernes
umiddelbare oplevelse af elementerne i interfacet, har jeg
nødvendigvis også måttet undersøge prototypens ”Look and
feel”. Det har for eksempel været et mål, at konceptet ikke må blive
opfattet som et overflødigt irritationsmoment i samtykkesituationen,
og derfor var det som nævnt en hovedprioritet at præsentere det
på en måde, så det gør opmærksom på sig selv, uden at tvinge

brugeren til at afbryde samtykkeflowet med den pågældende
tjeneste. Det har også været et mål at reducere mængden af tekst,
så brugerne ikke allerede bliver overvældet og lader sig koble af
inden de har læst overskriften. På denne måde har undersøgelsen
af konceptets ”Role” også været tæt forbundet med dets ”Look and
feel”.

5.3 PRÆSENTATION AF KONCEPT
Dette afsnit bliver indledt med en overordnet introduktion til
konceptet, som efterfølges af nogle screendumps og nogle
forklaringer til de forskellige stadier af interaktionsprocessen.
I denne forbindelse suppleres de designprincipper, som blev
formuleret i sidste kapitel, med William Lidwell, Kritina Holden og
Jill Butlers (2003) universelle designguidelines. Dette gøres, fordi
de universelle guidelines er gode til at fremme brugervenlighed og
mindske misforståelser mellem systemet og dets brugere (Lidwell,
Holden & Butlers 2003, s. 10). Designprincipperne fra sidste kapitel
definerer altså nogle funktionelle krav til konceptet, hvorimod de
universelle designguidelines bruges til at anvise, hvordan disse
krav bedst muligt bliver integreret, så konceptet bliver succesfuldt.
Overordnet set er det hensigten, at konceptet skal åbnes via et link
i samtykkesituationen, umiddelbart inden brugeren skal klikke på
tjenestens call-to-action(s), som leder til afgivelsen af samtykke.
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Ved at klikke på linket aktiveres en serie af tre pop-ups, som
på koncis vis præsenterer de oplysninger, som informanterne i
fokusgrupperne fandt vigtige i denne forbindelse. Oplysningerne
i de enkelte pop-ups er baseret på de fleste af Googles
privatlivspolitikker, dels for at kunne sammenligne brugernes
opfattelse af den alternative præsentation af privatlivspolitikker
med brugernes opfattelse af Googles rigtige privatlivspolitikker.
Dels har Google en meget omfangsrig dataindsamlings- og
behandlingspraksis, hvilket gør det interessant at undersøge,
om en så stor mængde information kan reduceres og gøres
overskuelig for brugerne. Hvis indholdet i konceptet omvendt var
blevet baseret på en tjeneste, som indsamlede få oplysninger om
brugerne, ville udfordringen med at simplificere det sandsynligvis
være nemmere. Dermed ville det være sværere at overføre
resultaterne til andre tjenester med mere omsiggribende
databehandlingspraksisser.
Det er tanken, at konceptet (herunder placeringen af tekst og
visuelle elementer) skal være bestemt ved lov, så det er obligatorisk
for virksomheder at præsentere deres privatlivspolitikker som
det er vist her. Informationsflowet skal derfor fungere som
en template, der udgøres af overskrifterne, ikonerne og hele
indholdet i step 4 vedrørende brugernes datarettigheder. Dermed
kan konceptet fungere som en eksemplificering af den ellers
manglende definition i GDPR om, hvad det vil sige at formulere
datapolitikker i et ”klart, lettilgængeligt og enkelt sprog”. Ydermere

kan det sikre konsistens på tværs af platforme og tjenester, hvilket
fremmer brugervenlighed og læring ved at understøtte brugernes
evne til at overføre deres viden til andre kontekster (Lidwell,
Holden & Butler, 2003, s. 46). Dette gør det på sigt nemmere for
brugerne hurtigt at afkode betydningen af indholdet, så de kan
fokusere deres opmærksomhed på de mest relevante aspekter af
samtykkesituationen.
I de felter, som virksomhederne selv skal udfylde, skal det desuden
være et krav, at indholdet udelukkende er en opremsning af
de pågældende informationer, samt at forklaringer på disse
fremgår af den ”almindelige” version af privatlivspolitikkerne.
Online serviceudbydere skal altså påbydes både at formulere
privatlivspolitikker, som det gøres i dag, men også den kortere og
versionerede udgave, som konceptet repræsenterer. Slutteligt skal
det angives med understregning, hvis der udføres profilering af
brugerne, da der med profilering kan tegnes en ret præcis profil
af, hvem brugerne er. Profilering kan afsløre identitetsmarkører
som interesser, overbevisninger, adfærd, vaner, livsstil, holdninger,
værdier og kognitive bias, som tilsammen gør deres adfærd
forudsigelig (Bozhuk & Krasnov, 2017). Da informationer som disse
nogle gange er personhenførbare, er det relevant, at brugerne har
kendskab til, om denne databehandlingspraksis finder sted.
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Step 1: Samtykkesituationen
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Som tidligere nævnt er det et designprincip, at linket til konceptet
skal skabe blikfang på en måde, som ikke er til gene for brugeren.
I et metastudie af Michael Wogalter, Vincent Conzola & Tonya
Smith-Jackson (2002), som undersøger effektive metoder til
advarselssignaler, anbefales der en række guidelines for,
hvordan advarselssignaler bør udformes. Heriblandt tilrådes
det, at advarslen skal være fremtrædende og adskille sig fra de
øvrige elementer i billedet (fx via kontrasterende størrelse, farve,
symboler m.m.), så det kan tiltrække brugerens opmærksomhed,
som kan være optaget af andre opgaver (Wogalter, Conzola &
Smith-Jackson, 2002, s. 221). Faktorer som layout og placering er
dermed også en vigtig faktor i denne forbindelse. Derfor er linket
i samtykkesituationen repræsenteret via et ikon, som med sin
røde farve og et udråbstegn signalerer, at der er tale om noget,
som brugeren bør være opmærksom på (se step 1). Linket er
desuden fremhævet via en farvet pop-up, som skal folde sig ud, når
brugeren lander på siden. Farverne på disse elementer får dem til
at adskille sig fra baggrunden, hvilket også stemmer overens med
gestaltloven figure/ground, som siger, at modtagerens evne til at
opfatte elementer i synsfeltet er afhængig af kontrast (Graham,
2008, s. 3).
I den farvede pop-up i step 1 er der en tekst, der giver et estimat
for tiden det tager for brugerne at få overblik over tjenestens
datapolitikker. Som det fremgik i analysen har brugerne generelt
et indtryk af, at forklaringer som disse er lange og komplicerede,

hvilket afholder dem fra at undersøge privatlivsinformationer i
samtykkesituationer. Men med en understregning af, hvor kort tid
det tager, er det hensigten, at det skal give brugerne det modsatte
indtryk – at det er kort og nemt at læse – hvilket har til hensigt at
vække deres lyst til at se nærmere.
Oplysningerne, som bliver fremlagt i konceptet, er først og
fremmest blevet opdelt i tre overordnede step for ikke at
præsentere for meget information på én gang. Denne slags
opdeling kaldes også for ”progressive disclosure” og handler
om at reducere kompleksiteten i informationsmængden ved at
separere oplysninger i interfacet i forskellige sektioner (Lidwell,
Holden & Butler, 2003, s. 153). Ved at gøre dette, bliver det lettere
for brugerne at bearbejde informationerne, og dermed er det
tanken, at brugerne skal få nemmere ved at finde og forstå
relevante informationer omkring deres privatliv. Derudover er
oplysningerne blevet kondenseret og samlet i overensstemmelse
med informanternes ønsker og de tilknyttede designprincipper
derom.
I informationsflowet gøres der endvidere brug af ikonografi, da
ikoner gør det nemmere for brugerne at finde, genkende, lære
og huske forskellige koncepter (Lidwell, Holden & Butler, 2003, s.
110). Formålet med ikonerne er derfor at appellere til brugernes
heuristikker og gøre informationerne mere overskuelige (hvorvidt
dette er tilfældet, undersøges nærmere i kapitel 6). I step 2 er
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Step 2: Hvilke data indsamles der og med hvilket formål?
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Step 3: Hvor lang tid og hvem deles oplysningerne med?
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Step 4: Brugernes rettigheder i forbindelse med afgivelsen af samtykke
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informationerne om de indsamlede data eksempelvis præsenteret
på en måde, som også ses i forbindelse med downloads af apps.
Som det fremgik af fokusgrupperne giver dette brugerne mulighed
for hurtigt og nemt at vurdere proportionaliteten i transaktionen
med tjenesteudbyderen, hvorfor en lignende repræsentation også
kan tænkes at være relevant i denne sammenhæng. Brugen af
ikoner og kategoriseringen af de indsamlede data bør, ligesom
de andre obligatoriske elementer i templaten, være defineret på
forhånd for at skabe konsistens på tværs af tjenester.
Nederst i designet er der fire prikker, som ved hjælp af
deres skiftende farver indikerer, hvor langt brugerne er i
informationsflowet, så forventningen til dets varighed bliver
tilpasset. Brugerne kan derudover til enhver tid klikke på krydset
i højre hjørne for at komme tilbage til samtykkesituationen, hvilket
gør løsningen mere fleksibel at interagere med. Disse elementer
skal dermed gøre det tydeligt for brugerne, hvordan de kan
interagere med konceptet, samt hvad systemets status er, hvilket
skal øge brugervenligheden.

Som nævnt er det sidste step i informationsflowet en del af
templaten, hvilket betyder, at serviceudbyderen ikke skal indsætte
andet i dette step end et link til den længere version af deres
privatlivspolitikker, hvor de øvrige rettigheder og anvisninger
står beskrevet. Derfor vil det sidste step se ens ud på tværs af
forskellige tjenester.
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OPSUMMERING
I ovenstående har jeg argumenteret for konceptets udformning
og redegjort for mine refleksioner derom. Overordnet set består
konceptet af et informationsflow, der beskriver en kort version
af virksomheders ”almindelige” privatlivspolitikker. Dette
informationsflow består af en template, som online virksomheder
skal udfylde og promovere, som det her er blevet vist, når
de indhenter samtykke fra brugerne. Det skal sikre, at de
privatlivsoplysninger, som brugerne finder vigtigst i forbindelse
med brug af gratis online tjenester som Google, bliver fremhævet,
så det bliver nemmere for dem at finde og forstå de pågældende
oplysninger. Samtidig skal det fungere som et bud på, hvordan
beskrivelsen af privatlivspolitikker bliver formuleret i en ” kortfattet,
gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form” (jf. GDPR).
Konceptet bunder i nogle empiriske indsigter, men til trods for
det er prototypen på dette stadie kun en materialisering af nogle
forestillinger om dets funktion for brugerne. For at be- eller
afkræfte disse forestillinger er konceptet derfor blevet testet på
brugerne, og i kapitel 6 præsenteres resultaterne fra denne test,
hvortil det diskuteres, om konceptet lever op til de formål, jeg har
beskrevet i dette kapitel.
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6. BRUGERTEST

I

nden for design research bliver brugertests hovedsageligt
foretaget for at undersøge ”interaktionerne mellem brugere
og designobjekter, og den oplevelse, som det afføder” (Forlizzi
& Battarbee, 2004, s. 261). I brugertesten identificeres således
både hvilke funktioner og elementer, der fungerer godt, samt hvilke
der fungerer mindre godt og som kræver videreudvikling. Det
samme gjorde sig gældende i brugertesten i denne undersøgelse,
idet fokus var at afdække, om designprincipperne var blevet
integreret og fungerede efterhensigten, herunder om indholdet i
konceptet var relevant, nemt at finde og nemt at forstå for brugerne.
Kapitlet indledes med en beskrivelse af, hvordan brugertesten
blev foretaget, hvorefter resultaterne derfra bliver præsenteret og
diskuteret i lyset af de forskellige designprincipper fra analysen.

6.1 GENNEMFØRELSE AF BRUGERTESTEN
For at finde frem til, hvordan brugerne oplever prototypen,
er der brug for kommunikation mellem testdeltageren(e) og
moderatoren, som skal frembringe kvalitative indsigter. Derfor
er det indledende udviklingsarbejde (det formative stadie), ofte
mere præget af interviews og ”tænk højt-teknikker”, end på
senere udviklingsstadier hvor arbejdet kan have mere kvantitativ
karakter (Lazar, Feng & Hochheiser, 2017, s. 272). Af samme

grund blev brugertesten foretaget gennem syv strukturerede
enkeltpersoninterviews, som gjorde det muligt at have en dialog
med testdeltagerne omkring deres svar. Jeg valgte i denne
forbindelse også at måle brugernes tilfredshed omkring forskellige
dele af konceptet, som kunne vurderes på en skala fra et til fem, og
brugertesten havde således både et kvalitativt og kvantitativt islæt.
Der findes flere holdninger til, hvor mange testdeltagere der skal
involveres, for på dækkende vis at finde frem til prototypens fejl
og mangler. Nogle studier konkluderer eksempelvis, at fire til tolv
testdeltagere er tilstrækkeligt til at identificere dysfunktionelle
elementer i prototypen (Virzi, 1992; Dumas & Redish, 1999).
Jonathan Lazar, Jinjuan Feng og Harry Hochheiser (2017)
argumenterer dog for, at dette antal nødvendigvis må afhænge af,
hvor mange fejl der er i produktet, hvilket ikke kan vides på forhånd.
Ydermere mener de, at brugertests næsten aldrig vil kunne
identificere alle fejlene i prototypen, og at de identificerede fejl
og mangler alligevel ikke altid kan fikses gennem videreudvikling
af prototypen. Derfor bør antallet af testdeltagere, ifølge dem,
bestemmes ud fra, når de fejl og mangler, som forventes at ville
skabe flest udfordringer for brugerne, er blevet identificeret (Lazar,
Feng & Hochheiser, 2017, s. 276).
I overensstemmelse med dette blev brugertesten afsluttet efter den
syvende testdeltager, da jeg på dette tidspunkt oplevede at have
opnået kendskab til nogle centrale udfordringer og dilemmaer
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ved konceptet. Seks ud af de syv deltagere var studerende ved
ITU, hvor interviewene ligeledes fandt sted. Fordi de fleste af
testdeltagerne således beskæftiger sig med IT i deres hverdag,
må de generelt forventes at have en større kontekstforståelse og
bevidsthed omkring emnet, end hvis jeg havde testet konceptet
på nogle brugere med en helt anden beskæftigelse. Det kan have
præget testresultaterne, som sandsynligvis ville se anderledes
ud, hvis konceptet blev testet på brugere med andre professioner.
Deltagerne levede desuden op til kriterierne for målgruppen, så
ligesom i fokusgruppeinterviewene var deltagerne i brugertesten
mellem 24 og 30 år, og de var alle ”digitalt vante” (jf. definitionen i
kapitel 4).
Undervejs blev de bedt om at gennemføre informationsflowet i
konceptet, hvorefter de skulle finde beskrivelsen af formålet med
dataindsamlingen (step 2), og hvem Google deler brugerdata med
(step 3). Derefter bad jeg dem om at vurdere, hvor nemt det var
at finde og forstå de pågældende oplysninger, efterfulgt af en
række spørgsmål til brugernes opfattelse af informationskvaliteten
m.v. (se Bilag 5). I denne forbindelse bør det nævnes, at to af
informanterne i brugertesten havde deltaget i mine tidligere
fokusgrupper. Jeg fandt det interessant at høre deres perspektiv
på konceptet, da jeg vidste, at de havde kendskab til Googles
privatlivspolitikker, og da konceptet var udviklet på baggrund af
deres udsagn. Det kunne således give mig en fornemmelse af, om
de følte, at deres behov blev mødt, herunder om oplysningerne var

blevet nemmere for dem at finde og forstå.
Ulempen ved dette er, at det kan give nogle for positive
testresultater, fordi de var bekendte med min undersøgelse i
forvejen og havde et konkret sammenligningsgrundlag. Men da
de to tilbagevendende informanter blev bedt om at vurdere, hvor
nemt det var at finde de adspurgte oplysninger på en skala fra 1-5
(hvor 5 er mest), valgte de henholdsvis at give konceptet 4 og 5. De
øvrige deltagere gav gennemsnitligt vurderingen 4,2, så forskellen
i deres svar på dette spørgsmål var ikke betydelig. Forskellen var
til gengæld lidt større ved spørgsmålet om, hvor nemt det var at
forstå oplysningerne, idet de to informanter vurderede det til at
være 4 i modsætning til de øvrige deltagere, der gennemsnitligt
vurderede tallet til at være 3,4. Forskellen her kan skyldes, at de
to informanter havde erfaring med at forsøge at finde og forstå
de pågældende oplysninger i Googles rigtige privatlivspolitikker.
Og denne antagelse underbygges af testdeltager 7, som lagde
meget vægt på at fortælle, at hun tidligere havde haft et job, hvor
hun beskæftigede sig med GDPR, og at hun derfor vidste, ”hvor
komplicerede, sådanne informationer normalvis bliver formuleret”.
Også hun vurderede oplysningernes forståelighed til at være 4
på en skala fra 1-5 (hvor 5 var meget). De to gengangeres svar
afspejlede ikke deres forudgående kendskab til projektet i de
resterende spørgsmål, hvor de forholdt sig lige så kritisk som de
øvrige deltagere.
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I modsætning til fokusgruppeinterviewene blev brugernes svar
noteret i hånden, fordi hensigten var at indsamle kortfattede og
sammenlignelige svar på de forskellige spørgsmål. Det betyder,
at der kan være nuancer i informanternes svar, som gik tabt
undervejs, men med reference til målet om at indhente korte
og sammenlignelige svar, anser jeg det for at være af mindre
betydning.

6.2 RESULTATER
I det følgende præsenteres og diskuteres resultaterne fra
brugertesten, som kan ses i Bilag 5. Sektionen er opdelt i fem
delafsnit, som er bygget op omkring de fem designprincipper, der
blev dannet på baggrund af analysen (kapitel 4). I delafsnittene
redegøres der for, hvordan det i brugertesten er blevet undersøgt,
om designprincippet fungerer som tiltænkt. I nogle tilfælde
reflekteres der endvidere over, om integrationen af det enkelte
designprincip kunne undersøges på en bedre måde for at opnå
nogle mere præcise resultater. Dertil diskuteres det, hvorvidt
integrationen af designprincipperne lever op til forventningen,
samt hvordan konceptet eventuelt kan videreudvikles for at dette
bliver tilfældet.

Mængden af oplysninger gør det nemmere at identificere
information
Det første designprincip fastsatte, at mængden af informationer
skulle reduceres, så det blev nemmere at finde centrale
privatlivsoplysninger. Dette blev først og fremmest undersøgt
i brugertesten ved at spørge informanterne, hvad de mente
om mængden af oplysninger. Som svar derpå sagde fire af
informanterne, at mængden af informationer i konceptet
var passende. Én mente derudover, at der var for mange
oplysninger, selvom han samtidig gerne ville vide mere om, hvorfor
dataindsamlingen foretages, og de sidste to mente, at der var for
få oplysninger.
Derudover blev de bedt om at finde oplysninger i konceptet
om dataindsamlingens formål, samt hvem eller hvilke typer
virksomheder, Google deler sine data med. I forlængelse
af dette blev de bedt om at vurdere, hvor nemt det var at
finde informationen på en skala fra 1-5 (hvor 5 var meget),
og her vurderede brugerne gennemsnitligt en score på 4,2.
Succeskriteriet for dette punkt var et 4-tal, fordi jeg ikke mener,
at man kan forvente, at brugere uden et særligt kendskab og
interesse for privatlivspolitikker vil være tilbøjelige til at give
konceptet en topkarakter. Derfor er 4,2 en relativ høj score,
der viser, at designprincippet om at reducere mængden af
information, er blevet integreret på succesfuld vis i konceptet.
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Testdeltager 5 mente dog kun, at dette punkt skulle vurderes til 3,
da hun syntes, der var meget tekst i step 2, som beskriver formålet
med dataindsamlingen og hvilke data der indsamles. Dette
kan være et udtryk for, at der opstod en misforståelse mellem
mig og denne bruger, som troede, at hun udelukkende skulle
lede efter informationerne i step 2 for at løse opgaven. Derfor
søgte hun forgæves efter nogle oplysninger, som først fremgår
i step 3. Men sammenlignes den samlede tid hun var om at
finde disse informationer (omkring 20 sekunder) med deltagerne
i fokusgrupperne (omkring 3-4 minutter), var hun væsentligt
hurtigere. I fokusgrupperne var det ikke engang alle deltagere,
der fandt oplysningerne i Googles rigtige privatlivspolitikker
efter 4 minutter. Trods hendes relativt lave karaktergivning
indikerer dette således, at det er blevet nemmere at finde de
pågældende oplysninger, hvilket er den vigtigste erfaring i
denne sammenhæng. Hun havde dog en relevant pointe, da
hun påpegede, at det kunne give et bedre overblik i step 2, hvis
formålsbeskrivelsen og listen over de indsamlede data fik deres
egne overskrifter, så man hurtigere kan scanne oplysningerne
igennem. Da dette ville kunne understøtte afkodningen af
indholdet for alle typer brugere, er det en hensigtsmæssig
justering, som kunne foretages i en eventuel videreudvikling af
konceptet.

Brugerne kan i nogen grad forstå indholdet
Det andet designprincip handlede om, at informationerne skulle
samles for at gøre det nemmere for brugerne at forstå dem. Om
dette var tilfældet, blev undersøgt ved at bede informanterne
om at vurdere på en skala fra 1-5 (hvor 5 var meget), hvor nemt
det var at forstå oplysningerne, efter de havde interageret med
konceptet. Her gav de gennemsnitligt en score på 3,5, hvilket
var en smule lavere end ventet, og derfor er resultatet ikke helt
tilfredsstillende. Den lidt lave score kan blandt andet skyldes, at
ordet ”forståelse” kan fortolkes på to forskellige måder i denne
sammenhæng. Dels kan det referere til, om brugeren kan afkode
beskrivelsen af tjenestens datahåndtering, og dels kan det henvise
til, om brugeren forstår, hvad oplysningerne har af konsekvenser.
Deltager 3 forklarede eksempelvis sin 3-talsvurdering ved at
påpege, at han ikke var glad for ”wordingen”. Han mente, at
det for nogle kan være svært at forstå, hvad ”enhedstyper” og
”systemaktiviteter” betyder (step 2 i konceptet), og han ville gerne
vide mere om, hvordan dataindsamlingen finder sted for at
kunne forstå informationerne. Deltager 4 gav samme vurdering
og begrundede det med, at han ikke kunne gennemskue, hvad
dataindsamlingen ville have af konsekvenser for ham. De to
informanters udsagn er et udtryk for den svære balance mellem på
den ene side at kondensere privatlivsinformationerne tilstrækkeligt
til at kunne give brugeren det nødvendige overblik, uden at vigtige
elementer bliver udeladt. På den anden side kræver det meget
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forklaring og viden om emnet, før at der er tale om et højt niveau
af forståelse, og hvis der er for mange informationer, er der som
bekendt mange brugere, der lader sig afhægte.

influerer på brugernes beslutningstagningsprocesser.

Den egentlige intention med undersøgelsen af brugernes
forståelsesgrad var at få et indtryk af, om brugerne kunne få
overblik over tjenestens datahåndtering, og altså ikke om de kunne
gennemskue konsekvenserne deraf. Det var nemlig ikke hensigten
at forklare indholdet i Googles privatlivspolitikker, hvilket ville være
nødvendigt for at give brugerne forståelse for konsekvenserne. I
brugertesten blev brugerne dog kun bedt om at forholde sig til
deres forståelse af indholdet på et overordnet niveau, efter de
havde interageret med konceptet. Deres svar var derfor præget
af deres umiddelbare refleksioner omkring det, der sprang dem
mest i øjnene, og som de bedst kunne huske. For at få et mere
præcist resultat kunne forståelsesgraden alternativt undersøges
ved at spørge brugerne, om de forstod oplysningerne i tilstrækkelig
grad til at opfylde et fiktivt mål med informationen. – Om
oplysningerne eksempelvis gav dem den tilstrækkelige forståelse
til at vurdere, hvorvidt den påkrævede datadeling var proportionel
med serviceydelsen. Dette ville også være mere kongruent med
grundprincippet inden for informationsdesign om, at brugerne
altid har et mål med informationen, og at informationerne skal
tilrettelægges derefter (jf. afsnit 2.1). Hvis undersøgelsen blev
foretaget på denne måde, ville jeg få et mere dybdegående indblik
i brugernes ræsonnementer samt i de forskellige faktorer, som

Oplysningerne er relevante for brugerne
Da konceptet har til hensigt at præsentere de mest
relevante privatlivsinformationer for brugerne, krævede
det tredje designprincip, at konceptet skulle indeholde
de privatlivsoplysninger, som hyppigst blev fremhævet i
fokusgrupperne. Derfor forsøgte jeg at afdække, om disse
oplysninger også stemte overens med informanternes ønsker i
brugertesten. Det blev både gjort ved indledningsvist at spørge
brugerne om deres forventninger til konceptet, og dertil bad
jeg dem forholde sig til, hvilke oplysninger de fandt vigtige i
samtykkesituationen, herunder om der var oplysninger de savnede
i konceptet, eller om der var oplysninger, de fandt overflødige.
De fleste af brugerne forventede, at konceptet ville oplyse dem
om, hvad Google bruger deres data til. Nogle af brugerne
nuancerede dette ved at sige, at de regnede med, konceptet ville
oplyse dem om, hvorfor Google indsamler deres data, hvem der
deles til, samt om det bliver brugt til reklame. Tre af informanterne
sagde ydermere, at de forventede, det ville blive beskrevet på et
”intetsigende juridisk sprog”, at det ville være ”uoverskueligt”,
eller at det ville være en ”standardformular, som er tætskrevet og
svær at læse”. Disse udtalelser bekræftede dermed de generelle
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opfattelser af privatlivspolitikker, som herskede blandt deltagerne
i de forudgående fokusgrupper, og det styrkede derfor grundlaget
for at kondensere og simplificere privatlivspolitikkerne i konceptet.
Derudover mente informanterne generelt ikke, at der var
oplysninger i konceptet, som var overflødige, men der var som
nævnt oplysninger, som nogle af brugerne ønskede at vide mere
om. Foruden de to deltagere, som gerne ville vide mere om
konsekvenserne for dataindsamlingen, efterspurgte en bruger
mere viden om betingelserne for sletning af brugerdata, herunder
om det kræver sletning af brugernes Google-konto. Men for at
holde mængden af informationer på et minimum, og for at sikre
deres relevans for en størst mulig målgruppe, mener jeg dog,
at forklaringer som disse skal findes i den rigtige version af
privatlivspolitikkerne. De ”rigtige” privatlivspolitikker kan i stedet
findes gennem et link i bunden af step 2-4, som gør det nemt for
brugerne at få mere information, hvis de ønsker uddybning. På
baggrund af disse indsigter virkede informationerne i konceptet til
at være relevante for brugerne.

Konceptet appellerer delvist til brugernes heuristikker
Med det fjerde designprincip ønskede jeg at skabe et koncept,
som appellerer til brugernes heuristikker, i modsætning til
konventionelle, teksttunge privatlivspolitikker. Der blev derfor

gjort brug af heuristiske cues i form af ikoner, som primært skulle
fungere ved at understøtte og simplificere teksten. Tanken var,
at de fleste brugere allerede er bekendte med ikonerne, hvilket
skal aktivere deres forforståelser, så det kræver en mindre
kognitiv indsats at forstå indholdet. Men for at forstå, hvad
ikonerne dækker over, skal brugerne stadig læse indholdet,
hvorfor konceptet, trods de heuristiske cues, stadig hovedsageligt
appellerer til en rationel tankemodus.
Jeg undersøgte, om integrationen af designprincippet var
vellykket ved at spørge ind til brugernes opfattelse af ikonerne
for derefter at vurdere, om ikonerne muliggjorde hurtig forståelse
og eventuel beslutningstagen. Alle brugerne svarede, at ikonerne
hjalp til at give overblik og overskuelighed, hvilket de begrundede
med, at ikonerne deler informationerne ind i kategorier og gør
det muligt at ”scanne informationerne hurtigt”. Det at kunne
scanne informationerne hurtigt var et af de primære formål med
ikonerne, så i denne henseende var integrationen vellykket. Det
var dog ikke muligt at teste, om ikonerne alene kunne udgøre
den nødvendige information, som gør det muligt for brugerne at
træffe en beslutning, idet det vil være betinget af situationen, af
brugernes formål med informationen, af deres informationsbehov,
deres viden, deres interesse for emnet osv. Da testsituationen
var opstillet og hypotetisk, blev faktorer som disse sat ude af spil,
og det kunne derfor ikke blive undersøgt på optimal vis. Det er
imidlertid sandsynligt, at ikonerne i nogle tilfælde vil kunne gøre
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det muligt for brugerne at træffe en intuitiv beslutning. Hvis
brugerne eksempelvis kun har interesse i at vide, hvilke kategorier
den pågældende tjeneste indsamler, vil de, uden at læse indholdet,
kunne blive oplyst om den relevante information ved bare at kigge
på ikonerne.
Fordi oplysningerne i konceptet indeholder mange budskaber,
som henvender sig til en rationel tankemodus, har det været
udfordrende at integrere de heuristiske cues, der appellerer til
intuitiv tænkning og perception. De heuristiske cues kan ikke i
sig selv give brugerne tilstrækkelig med information til at gøre
samtykket informeret, og de kunne ikke integreres i det omfang,
som jeg ønskede, da jeg udformerede designprincippet. Af
denne grund vil de ikke kunne have den samme funktion som de
heuristiske cues, brugerne ofte anvender til at vurdere en online
tjenestes troværdighed (fx pris, design, Trustpilot). Til gengæld
virkede de til at skabe det ønskede overblik, som kan gøre det
overkommeligt og mere interessant for brugerne at orientere sig i
datapolitikkerne, hvorfor integrationen af designprincippet synes
at virke efter hensigten.
Princippet om at appellere til heuristikker er dog et krydsfelt
med modsatrettede interesser mellem brugernes behov og
det juridiske krav om informeret samtykke. På den ene side
harmonerer heuristisk beslutningstagen dårligt med princippet
om informeret samtykke, fordi informerethed ofte indebærer

meget og nogle gange kompleks information. På den anden side
udgør heuristikkerne den måde, hvormed mange internetbrugere
navigerer og indsamler information online, og derfor er det relevant
at indtænke heuristikkerne i tilrettelæggelsen af privatlivspolitikker.

Konceptet er synligt, men er det nok?
Det sidste designprincip skulle sikre, at brugerne lægger mærke
til konceptet i samtykkesituationen, uden at det generer dem
og uden at det interfererer med deres primære formål. For at
undersøge dette bad jeg indledningsvist informanterne om at
vurdere på en skala fra 1-5 (hvor 5 var meget), hvor forstyrrende
de oplevede konceptet i step 1. To af brugerne vurderede dette
til at være, 2 og en enkelt gav et 3-tal, men på baggrund af deres
forklaringer, blev det klart, at mit indledende spørgsmål kunne
forstås på to måder. Informanterne forholdt sig nemlig både til,
hvor synligt de oplevede konceptet i samtykkesituationen, samt
hvor irriterende det ville være for oprettelsen af en Google-konto.
Dette mudrede deres vurdering af mit spørgsmål, og derfor
ændrede jeg det til, om hvor irriterende de ville opfatte konceptet,
hvis de skulle oprette en Google-konto. Her vurderede tre af de
resterende informanter det til at være 1, og den sidste informant
gav et 2-tal. Alle informanterne, der vurderede spørgsmålet til et
1- eller 2-tal, knyttede nogle positive kommentarer til konceptet
ved blandt andet at sige, at man lægger mærke til informationen
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i samtykkesituationen, uden det forhindrer ens gøremål, samt at
teksten i pop-uppen var appellerende (step 2). På denne baggrund
mener jeg, at ønsket om, at konceptet ikke må genere brugeren, er
blevet integreret efter hensigten.
Det, at privatlivspolitikkerne bør være mere synlige i
samtykkesituationen, var baseret på den viden, jeg indsamlede
i fokusgrupperne. Idéen om, at konceptet ikke må ”forstyrre”
brugeren i samtykkesituationen, var derimod baseret på en
antagelse om, at en stor gruppe brugere ville finde informationen
irrelevant, og derfor skulle de have mulighed for at navigere
udenom. Da jeg ikke havde et empirisk belæg for dette, valgte
jeg at spørge informanterne i brugertesten om deres holdning til,
hvorvidt konceptet bør åbne automatisk i samtykkesituationen, eller
om det skal være frivilligt som i konceptets nuværende form. Tre af
informanterne svarede entydigt, at de foretrak frivillighedsaspektet
og begrundede det med, at brugere uden interesse for
privatlivspolitikker bare klikker videre uden at læse indholdet.
En af disse mente endvidere, at det må være brugernes egen
skyld, hvis ikke de er bevidste om, at deres data bliver indsamlet
og behandlet. En fjerde informant syntes, at internetbrugere i
det mindste skal tvinges til at forholde sig til pop-uppen, og at
den derfor bør fylde hele siden i samtykkesituationen. De øvrige
tre informanter mente, at internetbrugere skal føres automatisk
igennem privatlivsinformationerne, såfremt de er formuleret på
samme simple måde som i konceptet. En af informanterne sagde

ydermere, at dette var et bedre alternativ end en pop-up, fordi folk
forbinder pop-ups med noget dårligt, og fordi man ”jo bare kan
klikke Næste”, hvis flowet bliver automatiseret. En anden sagde, at
konceptet gav overblik, og at der bør skabes fokus omkring emnet.
Hun mente, at jo flere gange internetbrugere bliver konfronteret
med oplysninger som disse, des større fokus vil der generelt
komme på online virksomheders brug af data. Dette ville på sigt
kunne ændre på den generelle folkestemning omkring det (som i
hendes optik var for laissez fair), det ville måske kunne rykke ved
nogle brugeres digitale vaner, og det ville måske kunne ændre på
nogle af virksomhedernes databehandlingspraksisser.
Informanternes udtalelser viser, at der ikke er enighed om, hvorvidt
internetbrugere automatisk bør blive eksponeret for information
om privatlivspolitikker, og der er gode argumenter for begge dele.
På den ene side vil der være en gruppe brugere, som af forskellige
årsager er ligeglade med privatlivspolitikker, og som bare vil finde
det generende med endnu et element i interfacet, der kæmper om
deres opmærksomhed. De vil måske sidestille det med cookieadvarsler, som de klikker væk fra med det samme uden at kaste et
blik på indholdet, fordi de betragter det som et irritationsmoment.
For dem er den nuværende løsning med det frie valg ideel. På den
anden side kan ikonerne, som appellerer til brugernes intuitive
hukommelse, netop være med til at sikre, at selv uinteresserede
brugere bliver en smule oplyst, hvis de bliver tvunget gennem
informationsflowet. Og da min hensigt med konceptet er at øge

63

den generelle bevidsthed omkring online tjenesters brug af
datapolitikker, kan det være en fordel at tvinge alle brugere til
at blive konfronteret med disse oplysninger. – Især fordi to af
informanterne indledningsvis havde negative forventninger til
indholdet i konceptet, men efterfølgende tilkendegav de, at de
godt kunne finde på at gøre brug af en sådan løsning, hvis den
eksisterede.
Det samme gjorde sig gældende for flere af de øvrige deltagere.
Tre af informanterne svarede ”ja”, da de blev spurgt til, om
de af egen fri vilje kunne finde på at bruge konceptet i online
samtykkesituationer, tre af informanterne svarede ”måske” og
en enkelt svarede ”nej” til dette spørgsmål. Hvis konceptet i
stedet bliver præsenteret automatisk for brugerne, kan det både
virke oplysende for dem med interesse i emnet og for måskesigerne, som muligvis bare skal anspores til at kaste et blik på
oplysningerne. Så med tanke på konceptets formål kan det være
hensigtsmæssigt at moderere princippet om ikke at ville genere
brugerne i samtykkesituationen.
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OPSUMMERING
Brugerundersøgelsen har vist, at konceptet gør det nemmere at få
overblik og finde centrale oplysninger i privatlivspolitikkerne, og
det er i nogen grad også blevet nemmere at forstå oplysningerne,
fordi de er blevet grupperet og kategoriseret. Men for at skabe reel
forståelse for indholdet – eller transparens – kræver nogle brugere
forklaringer omkring databehandlingspraksisserne, som hverken
findes i konceptet eller i de rigtige privatlivspolitikker.
Oplysningerne, som fremgår i konceptet, synes derudover
at være relevante for brugerne, både når deres forventning
til indholdet og deres holdning til oplysningerne tages i
betragtning. Brugerne mente ikke, at der var oplysninger, som
var overflødige, og de efterlyste primært oplysninger, som endnu
ikke eksisterer, og som således går ud over de rammer, jeg har
sat for informationsdesignet. Konceptet virker derudover til at
appellere til brugernes heuristikker med de anvendte ikoner, som
understøtter informationen om, hvilke data der indsamles, så
målet om at gøre informationerne mere overskuelige, virker til at
være indfriet. Slutteligt kom det frem, at det kan være gavnligt,
hvis internetbrugere automatisk bliver eksponeret for konceptets
informationsflow i online samtykkesituationer for at ramme en
så stor skare af brugere som muligt. Dermed kan de blive mere
oplyste omkring brugen af deres data, så princippet om informeret
samtykke derigennem bliver styrket.
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7. DISKUSSION

D

et informerede samtykke er på nuværende tidspunkt et
vigtigt middel til at beskytte internetbrugeres autonomi og
de dertilhørende værdier om retten til privatliv, selvbestemmelse,
frivillighed og ansvar. I dette studie har jeg derfor undersøgt,
hvordan et redesign af privatlivspolitikker kan understøtte
princippet om informeret samtykke, så det bliver nemmere for
internetbrugere at blive informeret i online samtykkesituationer.
Fremgangsmåden har været at definere, hvad formålet med
informeret samtykke er, og hvornår det er gyldigt i juridisk
forstand (kapitel 3), efterfulgt af en empirisk kortlægning
af, hvordan nogle brugere fra den undersøgte målgruppe
forholder sig til deres privatliv og det at være informeret
i online samtykkesituationer (kapitel 4). På baggrund af
det har jeg med en informationsdesigntilgang redesignet
præsentationen af privatlivspolitikker (kapitel 5), fordi deres
konventionelle udformning synes at udfordre princippets formål
om informerethed. Der har således været et særligt fokus på at
gøre privatlivsoplysningerne mere tilgængelige, så det ultimativt
bliver muligt for internetbrugere at vurdere, om online tjenesters
databehandlingspraksisser er i overensstemmelse med deres
egne mål og værdier. Derfor vil jeg i det følgende diskutere nogle
faktorer, der har indflydelse på, om konceptet kan resultere i
den ønskede informerethed, samt om informerethed er nok til at
realisere det informerede samtykkes værdi om (og informanternes

behov for) at styrke internetbrugeres autonomi. Diskussionen
omkring disse spørgsmål vil dermed synliggøre konceptets
muligheder og begrænsninger.
Kapitlet er opdelt i fire sektioner, hvoraf den første omhandler,
hvorvidt konceptet kan være med til at skabe den form for
transparens, som brugerne ytrede ønske om, og som er juridisk
påkrævet. Transparens er en forudsætning for brugernes
informerethed, og dermed deres mulighed for at tage ansvar og
træffe autonome beslutninger, og derfor er det et centralt begreb
i denne sammenhæng. I de to efterfølgende sektioner reflekterer
jeg over nogle empiriske indsigter, som illustrerer, at brugernes
motivation for at tage ansvar for deres viden om datapolitikker
kan være påvirket af deres individuelle informationsbehov,
samt af tjenesternes funktion for brugerne. Med dette belyses
diskrepansen mellem brugernes adfærd og den juridiske hensigt
med princippet om informeret samtykke, der, ligesom transparens,
også har betydning for brugernes grad af informerethed. I den
fjerde sektion diskuterer jeg afslutningsvis konceptets velegnethed
i forhold til at beskytte internetbrugeres autonomi, samt hvad det
kræver for at en sådan beskyttelse kan opnås.

7.1 TRANSPARENS
Et gennemgående tema, som har betydning for brugerne grad
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af informerethed, er problematikken omkring datapolitikkernes
transparens, som kan lede til informationsasymmetri mellem
brugerne og de online tjenester. Konceptet kan som nævnt skabe
overblik og gøre det muligt for brugerne hurtigt at finde de for
dem relevante oplysninger, hvilket i sig selv gør informationen
mere transparent. Der er dog nogle aspekter i denne forbindelse,
som påvirker datapolitikkernes gennemsigtighed og dermed
brugernes mulighed for at kunne foretage en vurdering af,
om databehandlingen er i overensstemmelse med deres mål
og værdier. Disse aspekter kan ikke nødvendigvis løses med
konceptet, da de kræver ændringer i brugernes adfærd og
virksomhedernes databehandlingspraksisser.
Først og fremmest er afkodningen af privatlivsoplysningerne
udfordret af brugernes evne til at forstå formuleringen deraf.
Hvis ikke brugerne forstår, hvad begreberne dækker over, bliver
oplysningerne ikke taget med i betragtning, når brugerne skal
vurdere tjenesternes databehandlingspraksisser. Derfor kan
vigtige informationer blive overset i de tilfælde, hvor brugerne
har svært ved at forstå indholdet, hvilket leder til en lavere grad
af informerethed. Det virker således oplagt at omskrive de svære
begreber og lave forklaringer dertil, men dels levner ambitionen om
at formulere det skrevne på en simpel og præcis måde ikke meget
plads til forklaringer, som gør det nemmere at forstå for brugere
uden forudgående kendskab til området. Dels må det antages,
at mange af brugerne ikke har den nødvendige interesse og

overskud til at opsøge viden om ukendte vendinger, når de støder
på dem. Det kræver derfor et vist niveau af viden på området
for at kunne forstå, hvad privatlivspolitikker indebærer, hvilket
medfører, at brugere med mindre viden om emnet vil opleve højere
grad af informationsasymmetri, samt at de vil være mere sårbare
over for uønskede databehandlingspraksisser. Konceptet og det
informerede samtykke yder således mindre beskyttelse over for
disse brugere.
Derudover er det sjældent tydeligt, hvad det har – eller kan have
– af konsekvenser for brugerne, hvis de giver samtykke til online
tjenester. Dette er en kompleks problematik, som ikke alene kan
løses gennem det informerede samtykke, fordi en sådan forklaring
kræver, at den pågældende tjeneste selv kan gennemskue
konsekvenserne. At gennemskue konsekvenserne lader sig dog
vanskeligt gøre i de tilfælde, hvor dataindsamlende virksomheder
videresælger dataene til mange forskellige virksomheder, da det
vil være svært og ressourcekrævende at kortlægge de enkelte
virksomheders databehandlingspraksisser. Desuden kan det
være en udfordring at efterprøve, om tredjeparterne lever op til
deres egne datapolitikker og de gældende regler på området.
Og selvom brugernes data i mange tilfælde er anonymiseret,
er det ikke til at vide, om dataene kan korreleres med andre og
mere personfølsomme datasæt, samt hvad summen af disse
data kan bringe af indsigter og anvendes til på sigt. Udviklingen
går hurtigt og værktøjerne til at analysere big data bliver mere
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og mere avancerede, hvilket hele tiden rykker på grænserne for
anvendelsesmulighederne.
For eksemplet har Yandex, som er den russiske pendant til
Google, vist sig at være blevet fremragende til at lave “omvendt
billedsøgning”. Dette foregår ved, at brugeren uploader et
billede på Yandex for at søge efter informationer om den
afbildede på internettet, og hvis oplysningerne fremgår i Yandex’
søgemaskiner, vil de blive præsenteret i søgeresultaterne. For
at undersøge teknologiens anvendelsesmuligheder har den
danske journalist Frederik Kulager forsøgt sig med at uploade
billeder af tilfældige mennesker fra en demonstration, han har
overværet i København (Kulager, 2019). Det viste sig, at Yandex
hurtigt kunne identificere navnene og andre fotos af en del af
demonstranterne, der optrådte på billederne, selvom det endnu
kun er et begrænset antal danskere, der kan findes på Yandex.
Men ifølge Kulager er det problematisk, fordi mange har et behov
for at bevæge sig i det offentlige rum med “ubemærkethed”.
Ansigtsgenkendelsesteknologier som Yandex’ udfordrer dette,
og det er nok de færreste med en profil på sociale medier, som
ved oprettelsen kunne vide, at kombinationen af deres navn og
profilbillede kunne påvirke deres mulighed for at bevæge sig i
ubemærkethed i det offentlige rum.
Et andet eksempel på, hvordan udviklingen i brugen af data
har overhalet vores forestillinger om, hvad vi giver samtykke

til, er sagen om Cambridge Analytica, som skabte store
overskrifter i 2018. Sagen handlede om, at en række amerikanske
internetbrugere deltog i en personlighedstest via Facebook, som
gav adgang til en omfangsrig mængde data omkring dem selv
og deres Facebook-venner. De indsamlede data blev anvendt
til analyse og profilering i forbindelse med Donald Trumps
valgkampagne i 2016, som gjorde det muligt at målrette politiske
budskaber til dem, der med størst sandsynlighed ville blive påvirket
af budskaberne (Isaak & Hanna, 2018, s. 57). Det er usikkert,
hvorvidt de målrettede reklamer havde afgørende indflydelse
på præsidentvalget, men da profilering og micro-targeting kan
være meget virksomt, vurderes det, at der er stor sandsynlighed
for, at det var tilfældet (Matz, Kosinski, Nave, & Stillwell, 2017;
Isaak & Hanna, 2018, s. 58). Selvom Facebook efterfølgende
har ændret reglerne for tredjeparters behandling af data,
demonstrerer begivenheden, at konsekvenserne ved forskellige
databehandlingspraksisser kan være svære at regne ud på
forhånd, samt at reglerne, der skal beskytte brugerne mod misbrug,
i nogle tilfælde først bliver formuleret, efter skaden er sket.
Af samme grund har forskere i lang tid efterspurgt mere
transparens i forhold til virksomheders datapolitikker (Federal
Trade Commission, 2011; Isaak & Hanna, 2018; Schaub, Balebako,
Durity, Cranor, 2015). Spørgsmålet er dog, om brugerne nogensinde
ville kunne vide sig sikre på, at der er tale om gennemsigtighed,
når online tjenester foregiver at være det. I 2018 indførte Facebook
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eksempelvis en ”Hvorfor ser jeg denne annonce” funktion, som
havde til hensigt at imødekomme den stigende bekymring
blandt Facebook-brugere og eksperter om, hvilke persondata
de forskellige reklameplatforme er i besiddelse af. Funktionen
skulle skabe mere transparens gennem dataforklaringer, der
afslørede sammenhængen mellem reklamen og den enkelte
brugers adfærdsmønster. Et studie har imidlertid vist, at disse
forklaringer ofte var ufuldstændige og vage, og at de i nogle
tilfælde endda var vildledende (Andreou, Venkatadri, Goga,
Gummadi, Loiseau & Mislove, 2018). Det viser, at transparenstiltag
hos online virksomheder ikke nødvendigvis er så gennemsigtige,
som det kunne ønskes2. Derfor kan det være svært at vide, om de
afgørende privatlivsinformationer reelt er tilgængelige, og således
om brugerne reelt er informerede, når de læser dem.
Konceptet kan altså sikre transparens i den forstand, at det gør
de eksisterende oplysninger mere overskuelige for brugerne, men
faktorer som brugernes evne til at forstå indholdet, den manglende
indsigt i dataindsamlingens konsekvenser og usikkerheden
omkring datapolitikkernes fuldkommenhed har også betydning for
transparensen i samtykkesituationen. Disse faktorer vil påvirke
2. I 2019 er ”Hvorfor ser jeg denne annonce” blevet relanceret på Facebook for
at skabe endnu mere transparens omkring brugernes data (Hutchinson, 2019).
Det er derfor muligt, at Facebook har fået korrigeret nogle af de oplysninger,
som i studiet af Andreou, Venkatadri, Goga, Gummadi, Loiseau & Mislove (2018)
blev kaldt for ufuldstændige, vage og vildledende.

graden af informationsasymmetri mellem brugerne og tjenesterne,
selvom oplysningerne er gjort nemmere at forstå med konceptet.

7.2 PERSONLIGE ERFARINGER & INTERESSER
Udover privatlivspolitikkernes indhold og brugernes evne til at
forstå disse, vil brugernes personlige erfaringer og interesser
også påvirke deres grad af informerethed i samtykkesituationen.
Når brugerne anvender heuristikker i vurderingen af tjenester, vil
deres beslutninger være baseret på deres forudgående viden,
deres interesser, holdninger og deres bias, hvilket kan have
betydning for, hvilke informationer de tager med i betragtning i
deres beslutningsgrundlag. Det betyder samtidig, at de i nogle
tilfælde ikke vil opnå indsigt i alle de oplysninger, som kan have
konsekvenser for deres autonomi og privatliv.
Som det blev beskrevet i kapitel 3 bør brugerne som minimum
være bekendte med den dataansvarliges identitet og formålene
med databehandlingen, for at samtykket kan karakteriseres som
informeret. Derfor er der defineret en række privatlivsoplysninger
i GDPR’s artikel 13, som skal være tilgængelige for brugerne i
samtykkesituationen. Men intentionen om at sikre brugernes
autonomi gennem oplysning resulterer i så meget information,
at det overstiger skæringspunktet for, hvad der for brugerne er
muligt og relevant at vide. Dette er således medvirkende til, at de
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ofte ikke læser de gældende servicevilkår og privatlivspolitikker,
hvilket betyder, at der kun opnås ringe eller ingen informationsgrad
i samtykkesituationen, fordi brugerne forlader sig på deres
heuristikker i stedet.
I forlængelse af dette ser der, ud fra en empirisk betragtning,
ud til at være et misforhold mellem, hvornår brugerne føler sig
velinformerede, og hvornår de juridisk bliver anset for at være
informerede. Fokusgruppeinterviewene indikerede, at de
informationer brugerne vil have blik for i samtykkesituationen er
relateret til deres interesser, holdninger, erfaringer, samt af den
enkelte tjenestes karakter. Dette kom til udtryk ved, at der var
bestemte emner, som de enkelte informanter blev ved med at vende
tilbage til, særligt når de blev spurgt ind til, hvad de opfattede
som uhensigtsmæssig brug af deres data. Der var for eksempel
en informant, hvis kæreste gentagne gange havde oplevet at få
misbrugt sit navn og adresse til bestilling af varer i hans navn, og
af samme grund var denne deltager meget optaget af, hvornår og
til hvem hun opgiver hendes navn og adresse (Bilag 2, linje 298).
For en anden deltager var skrækscenariet at få misbrugt billeder
af hendes ansigt til ”fake-porn”, hvorfor det vigtigste for hende
var at vide, hvornår online tjenester vil have adgang til billederne
på hendes telefon (Bilag 2, linje 5). For endnu to andre var det
vigtigste at se virksomhedens adresse, fordi det for dem var en
validering af tjenestens sikkerhed, som kunne mindske risikoen for
at tabe penge i forbindelse med internethandel (Bilag 2, linje 94 &

155).
Brugernes fokusområder var relateret til deres forforståelser,
personlige erfaringer og viden om eventuelle konsekvenser ved
deres online handlinger, hvilket derfor varierede fra individ til
individ og fra situation til situation. Det vil sige, at der var forskel
på, hvad de oplevede som relevant viden i samtykkesituationen,
hvilket har betydning for, hvornår deres informationsbehov var
dækket. Det indikerer, at de kan være tilbøjelige til at plukke
og sortere i de privatlivsinformationer, de personligt finder
interessante og relevante, hvilket både er en udfordring for
brugerne selv, samt for det informerede samtykkes mulighed
for at beskytte deres autonomi. Når brugerne selekterer i
informationerne på baggrund af deres interesser, vil de ikke
altid få indsigt i alle de privatlivsoplysninger, som kan have
konsekvenser for deres autonomi. Hvis de for eksempel ikke
læser om dataindsamlingens formål, kan de, ligesom nogle
af informanterne i den første fokusgruppe, opleve det som en
krænkelse af deres privatliv, når deres oplysninger efterfølgende
bliver brugt til markedsføring, som de ikke føler, de har givet
tilladelse til.
Det informerede samtykke kræver, at brugerne tager ansvar i
samtykkesituationen og skifter fra at handle intuitivt til at handle
mere refleksivt. Dette er i nogen grad en praktisk udfordring,
ligesom det ikke korresponderer med brugernes online adfærd,
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som i høj grad er præget af intuitiv beslutningstagen og
anvendelse af heuristikker. Så selvom konceptet gør det lettere at få
overblik over de oplysninger, der har betydning for deres autonomi
og deres individuelle informationsbehov, kan det ikke sikre, at
brugerne sætter sig ind i oplysningerne, så de bliver bevidste om
konsekvenserne derved.

7.3 TJENESTERNES FUNKTION
Brugernes motivation for at orientere sig i privatlivspolitikker kan
dertil også være påvirket af situationen eller den funktion, som
tjenesten har for brugeren. I nogle tilfælde regnes tjenesten for
at være vigtigere end eventuelle privatlivsbekymringer, hvilket
kan mindske brugernes incitament for at lade sig informere i
samtykkesituationen.
Nogle online services tjener udelukkende et underholdende formål
for brugerne – for eksempel konkurrencer, online tests eller nogle
spil. Fælles for disse er, at de i empirien blev nævnt som eksempler,
hvor informanterne kan finde på at vælge en tjeneste fra, hvis den
enten kræver adgang til uforholdsmæssigt mange datakilder, hvis
omkostningerne i form af den efterfølgende databehandling er for
stor, eller hvis der er andre og bedre alternativer. Det viser først og
fremmest, at brugerne forholder sig skeptisk til tjenesternes brug
af data i situationer, hvor den udbudte service spiller en mindre
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rolle for dem, men det viser også, at deres valg (eller fravalg) af
tjenester er relativt frit i disse situationer – såfremt de afgørende
privatlivsoplysninger er synlige. I sådanne sammenhænge
er det således relevant for brugerne at have overblik over
privatlivspolitikkerne, så de kan vurdere proportionaliteten i
transaktionen med online tjenester. Der er dog også situationer,
hvor online tjenester i højere grad er en nødvendighed for
brugerne, fordi situationen enten påbyder det, eller fordi de
dækker et socialt behov. Her er brugernes valg af tjenester måske
knapt så frit, som det er tilfældet i de førnævnte eksempler.
Det kan blandt andet være en nødvendighed at bruge
bestemte tjenester i arbejdssammenhænge, hvor tjenesterne
bliver brugt som redskaber til arbejdets udførelse. En af
fokusgruppedeltagerne nævnte efter interviewet, at de på hendes
arbejde bruger Google Docs til deling og fælles redigering af
dokumenter. For ansatte på hendes arbejde er det således en
forudsætning for at udføre arbejdsopgaverne, at de ansatte
har en Google-konto, hvorfor de ikke har et reelt valg om at lade
være. Dertil kan man opleve at fare vild i trafikken, og her kan det
virke mest logisk at dele sine lokationsdata for at kunne bruge
Google Maps, især hvis værdien af tjenesten synes at overstige
de oplevede omkostninger ved at bruge den. I overensstemmelse
med dette fortalte en fokusgruppedeltager om sit udenlandsophold
i New Zealand, hvor hendes mor fandt det nødvendigt at oprette
en Facebook-konto for at kunne holde kontakten med datteren,

til trods for at moderen ikke brød sig om det (Bilag 3, linje 234).
Men værdien af at kunne holde kontakten med datteren var
større end den oplevede risiko ved at blive bruger af Facebook,
hvorfor hun endte med at se bort fra bekymringerne om hendes
privatliv. En anden fokusgruppedeltager talte ligeledes ind i dette
emne, da han påpegede, at det er tjenestens værdiskabelse,
som er det vigtigste for hans beslutning om at tage en tjeneste
i anvendelse (Bilag 3, linje 290). Informanten ville egentlig
gerne slette sin Facebook-konto, men for ham er Facebook
blevet en så afgørende komponent i forhold til at opretholde
kontakten med sit netværk, at han ville blive afskåret fra sine
bekendtskaber foruden. Det illustrerer, at det at være en del af
et socialt fællesskab kan være en tungtvejende motivation for at
tilsidesætte eventuelle privatlivsbekymringer. Sociale fællesskaber
bliver i mange situationer styrende for menneskets adfærd, fordi
det er et grundlæggende psykologisk behov, som historisk set
har understøttet vores overlevelse (Baumeister & Leary, 1995, s.
499). Hvis brugerne erfarer, at en del af deres sociale verden
er flyttet over på sociale medier, kan det således opleves som
en nødvendighed at tage del i disse, selvom de i forskellig grad
kompromitterer brugernes privatliv.
Eksemplerne i ovenstående viser således, at det ikke altid kun er
lyst og interesser, der præger brugernes privatlivsbeslutninger,
men at der nogle gange også er ydre omstændigheder, der i nogle
henseender betinger brugernes handlinger. Derfor handler det
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ikke kun om, at brugerne negligerer deres privatliv, som det blandt
andet blev beskrevet i teorien om privatlivsparadokset (afsnit
4.3.2), men også om, at der nogle gange er prioriteter, der for
brugerne er vigtigere end hensynet til privatlivet. Det paradoksale
i privatlivsparadokset består i, at brugerne undlader at handle
på deres privatlivsbekymringer, hvilket imidlertid forudsætter, at
brugerne rent faktisk kan tage nogle midler i brug til at beskytte
deres privatliv. Dette er ikke altid er muligt, og der kan dermed ikke
altid være tale om et privatlivsparadoks.
Hvis det ikke er muligt for brugerne at beskytte deres privatliv,
vil de endvidere være mindre tilbøjelige til at interessere sig
for privatlivspolitikker, fordi de føler sig nødsaget til at bruge
tjenesten uden at være i stand til at begrænse databehandlingen.
En undersøgelse af Hanbyul Choi, Jonghwa Park & Yoonhyuk
Jung (2017) har for eksempel vist, at internetbrugeres manglende
mulighed for kontrol over privatlivsoplysninger, kan lede til ”privacy
fatigue”, som gør, at de forholder sig mere ligegyldigt og kynisk til
deres data. Det kan altså være vigtigt for brugernes interesse i
at værne om deres privatliv, at de kan handle på informationerne,
som datapolitikkerne præsenterer. På baggrund af deltagernes
udsagn i brugertesten finder jeg det dog muligt, at der til trods for
dette er en del brugere, der er interesserede i at lade sig informere,
når de oplever online tjenester som en nødvendighed. Men
konceptet vil muligvis primært kunne bidrage til en højere grad af
informerethed og selvbestemmelse i situationer, hvor brugernes

valg af tjenester er frit og upåvirket af andre omstændigheder.

7.4 KAN INFORMERET SAMTYKKE BESKYTTE
INTERNETBRUGERES AUTONOMI?
Slutteligt finder jeg det relevant at diskutere, hvilken rolle informeret
samtykke spiller i forhold til at beskytte internetbrugeres autonomi
og privatliv. På den ene side er det et vigtigt element i princippet
om informeret samtykke, som beror på en filosofi om, at mennesket
skal have mulighed for selvbestemmelse, frivillighed, ansvarstagen
og privatliv. På den anden side udgjorde dette forhold min
motivation for at beskæftige mig med emnet, ligesom det ofte er
omdrejningspunktet for de mange kritiske røster, som råber vagt i
gevær over den massive databehandling, som big data medfører.
Ydermere virkede alle informanterne meget interesserede i
at beskytte deres data, og mange af dem kunne fortælle om
situationer, hvor de havde oplevet, at deres privatliv var blevet
krænket. Det er derfor interessant, hvorvidt konceptet kan være
med til at reducere risikoen for dette.
Som det før er blevet fortalt kan informeret samtykke helt basalt set
gøre brugerne bevidste om konsekvenserne ved deres samtykke,
hvilket mindsker risikoen for, at de oplever det som en krænkelse,
når deres data efterfølgende bliver brugt til markedsføring
og lignende. Dertil kan informerethed gøre det muligt for
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brugerne at fravælge specifikke tjenester, som ikke opererer i
overensstemmelse med deres mål og værdier, i de tilfælde hvor
deres valg af tjenester er frit. Dette korresponderer således med
princippets mål om informerethed, som har til hensigt at lade
brugerne træffe selvstændige beslutninger – om end der er
faktorer, som kan være en hindring for, at informerethed finder sted.
Informeret samtykke kan altså være med til at gøre nogle brugere
bevidste om, hvad deres data bliver brugt til, men spørgsmålet er,
hvilken rolle det spiller i forhold til truslen mod brugernes privatliv.
I situationer, hvor brugerne ikke er frie til at vælge online tjenester,
har de eksempelvis ikke mulighed for at træffe et valg, som er i
overensstemmelse med deres ønske om privatliv, fordi de kan
føle sig nødsaget til at bruge tjenesterne uanfægtet de anvendte
databehandlingspraksisser. Her vil informerethed sandsynligvis
bare efterlade brugerne med en konfliktende følelse af, at de
ønsker at frigøre sig fra den enkelte tjeneste, men at den skaber
så meget værdi, at de reelt ikke føler det som en valgmulighed (jf.
Bilag 3, linje 290).
For at skabe mere vidtrækkende beskyttelse, bør det informerede
samtykke suppleres med øgede kontrolmuligheder, så brugerne
kan blokere for uønsket brug af deres data gennem indstillinger i
deres internetopkoblede enheder. Dette vil animere til og gøre det
muligt for mange brugere at tage ansvar og handle på baggrund
af relevante privatlivsoplysninger, så de får selvbestemmelse
og kan beskytte deres eget privatliv. Som et forsøg på at øge

brugernes kontrol og valgmuligheder har Twitters CEO Jack
Dorsey i begyndelsen af december 2019 nedsat en forskergruppe,
som skal udvikle en ”åben og decentraliseret standard for sociale
medier” (Palmer, 2019). Dette er blandt andet gjort med henblik på
at gøre det muligt for brugere af sociale medier at kommunikere på
tværs af forskellige platforme, således at brugerne selv kan vælge
hvilken platform de vil være medlem af og kommunikere fra. Dertil
findes der forskellige applikationer og browsere, som blandt andet
kan blokere for tracking og kryptere internetbrugeres adfærd eller
slette cookies automatisk, hvilket ligeledes skal være med til at øge
internetbrugeres kontrol over privatlivet.
Men disse løsninger er dog ikke nødvendigvis helt problemfri,
da brugerne først og fremmest skal have tid, interesse,
mentalt overskud og viden for at forstå truslen, og dertil skal
de have kendskab til hvilke midler der skal tages i brug i den
enkelte situation. Dette vil som nævnt ikke være muligt for
alle internetbrugere, og måske er det slet ikke interessant for
størstedelen af dem. Foruden ovenstående applikationer er
det for eksempel i dag blevet muligt på mange hjemmesider
at administrere dataindsamlingen, når man bliver bedt om
at give samtykke til brugen af cookies. Et studie omkring
brugernes interaktioner med cookieadvarsler har dog vist, at
brugerne ikke anvender de øgede muligheder for at skabe
kontrol over deres privatliv, idet de for det meste bare accepterer
standardindstillingerne (Hu & Sastry, 2019). Desuden ses det
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allerede nu i forbindelse med de dataindsamlingstilladelser, der
findes i forbindelse med apps på smartphones, at det kan påvirke
tjenesternes funktion, hvis bestemte dataindsamlingskilder er
slået fra. Det er blandt andet ikke muligt at ringe til andre via
Messenger, medmindre appen har adgang til enhedens mikrofon,
og det er ikke muligt at bruge Google Maps, hvis Google ikke har
fået tilladelse til at tracke brugernes lokation. Dertil kan det være
en udfordring for tjenesternes forretningsmodeller, hvis brugerne
får fuld datakontrol, da deres mulighed for at levere betalingsfri
produkter er skabt på baggrund af den indtjening, som brugernes
data genererer. Og som det tidligere blev demonstreret, synes
brugerne at prioritere gratis tjenester højere i deres valg af
tjenester, end deres bekymringer om eventuelle privatlivsrisici. Det
betyder, at de betalingsfri alternativer vil blive prioriteret over dem,
der fører begrænsede databehandlingspraksisser mod betaling.
Med det vil jeg vende tilbage til hvor jeg begyndte. Der findes
ingen enkle løsninger til at beskytte internetbrugeres autonomi,
fordi den er påvirket af et væld af forskellige faktorer, som både
afhænger af det enkelte individ, af den enkelte tjeneste samt af
den enkelte situation. Da det informerede samtykke i dag er et
vigtigt middel til at beskytte internetbrugeres autonomi, har jeg
valgt at gå til feltet med ønsket om at styrke dets funktion, men
som det er kommet frem i dette kapitel er information ikke nok til
at sikre internetbrugeres autonomi. Selvom brugerne kender til de
overordnede præmisser for deres samtykke, vil deres data stadig

kunne flyde rundt, og de vil ikke kunne vide sig sikre på, hvad
deres billeder og personlige oplysninger kan og vil blive brugt
til i fremtiden. De vil altså ikke kunne opnå information om de
langsigtede konsekvenser for dataindsamlingen, ligesom de ikke
vil have frihed og selvbestemmelse til at beskytte deres privatliv
gennem datapolitikker.
Til gengæld har jeg med konceptet forsøgt at skabe nogle rammer
for, hvad det vil sige at kommunikere i et ”klart, lettilgængeligt
og enkelt sprog”, og det bør juridisk set blive specificeret,
hvis intentionen om ikke at gøre privatlivspolitikker unødigt
komplicerede skal virke efter hensigten. Derigennem har jeg
skabt nogle bedre betingelser for, at brugerne kan tage ansvar
for deres viden i online samtykkesituationer, hvilket kan øge deres
bevidsthed omkring brugen af deres data. Dette er et mål i sig
selv, da informerethed kan så det frø, som med tiden kan spire og
påvirke brugernes lyst til at prioritere de tjenester, der beskytter
deres data (og dermed deres autonomi), over gratis tjenester,
som ikke gør det. I lyset af det, som en testdeltager sagde i
brugertesten, kan den rigtige form for oplysning være med til at
påvirke internetbrugeres og virksomheders adfærd fremover i en
mere dataansvarlig retning.
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OPSUMMERING
I nærværende kapitel har jeg fremhævet nogle faktorer, der
kan påvirke brugernes grad af informerethed, selvom det med
konceptet er blevet nemmere for dem at blive oplyst. Dertil har
jeg argumenteret for, hvorfor informeret samtykke kun kan yde
begrænset beskyttelse af internetbrugeres autonomi, om end
det udgør en vigtig del af en autonom beslutningsproces. Først
blev det beskrevet, at konceptet ikke kan levere transparens på
alle måder det måtte være nødvendigt for at sikre brugernes
informerethed. Brugerne skal have viden og kompetence til
at forstå de nedfældede oplysninger, det skal være muligt at
gennemskue konsekvenserne deraf, og virksomhederne skal på
dækkende vis beskrive deres databehandlingspraksisser, før det er
tilfældet. Konceptet kan ikke i sig selv sikre dette, og der vil derfor
være situationer, hvor dets mål om informerethed er svækket.
Dernæst har jeg reflekteret over, hvordan brugernes individuelle
interesser kan have betydning for deres informationsbehov,
hvilket ikke altid stemmer overens med, hvornår de juridisk kan
betegnes som informerede. Dette illustrerer konflikten mellem
de juridiske hensigter og brugernes adfærd, som synes at være
et grundlæggende problem ved det informerede samtykke. I
forlængelse af dette blev det beskrevet, at brugernes motivation
for at læse privatlivspolitikker vil være betinget af situationen og
af tjenesternes værdiskabelse, hvorfor eventuelle tiltag for at gøre
det nemt og interessant at lade sig informere i nogle tilfælde vil

være mindre virkningsfulde. Slutteligt konkluderede jeg, at det
informerede samtykke kan give brugerne indsigt i oplysninger,
som har betydning for deres privatliv, men at det ikke kan beskytte
privatlivet og sikre selvbestemmelse, medmindre informationerne
leder til et fravalg af tjenesterne. Da dette i mange tilfælde ikke
opleves som en mulighed for brugerne, skal de i tillæg til informeret
samtykke kunne administrere delingen af deres data, før de har
reel mulighed for at tage ansvar for deres autonomi og deres
privatliv.
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8. KONKLUSION

D

en senere tids udbredelse af online tjenester og
internetopkoblede enheder har bragt emner som privatliv
og autonomi i fokus, fordi tjenesterne genererer data omkring
alt, hvad brugerne foretager sig. Men da tjenesterne både
udfylder en praktisk og en social funktion, har de fået en så stor
betydning for brugerne, at de ikke bare kan vælge tjenesterne fra
i forsøget på at beskytte deres privatliv. I en europæisk kontekst
er udfordringen især søgt løst gennem flere og strengere krav til
virksomheders databehandlingspraksisser, herunder hvordan de
skal informere brugere og kunder derom. I forhold til sidstnævnte
spiller det informerede samtykke en særlig rolle, da det skal være
med til at sikre, at der i en online kontekst opnås retfærdighed og
respekt for individets autonomi. Forudsætningen for det er dog, at
brugerne orienterer sig i de pågældende tjenesters datapolitikker,
hvilket på nuværende tidspunkt sjældent er tilfældet. Derfor
fandt jeg det interessant at undersøge, hvordan et redesign af
privatlivspolitikker kan understøtte princippet om informeret
samtykke, så det bliver nemmere for internetbrugere at få indsigt i
online tjenesters databehandlingspraksisser.
Gennem kvalitative metoder i form af fokusgruppeinterviews og
enkeltpersoninterviews er det således blevet undersøgt, hvordan
nogle udvalgte brugere i alderen 24-30 år forholder sig til deres
privatliv og det at være informeret i online samtykkesituationer.

Dette viste, at brugerne både nærer bekymring for og ønske om
at værne om deres privatliv, samt at de opfatter privatlivspolitikker
som utilgængelige. – Utilgængelige i den forstand, at de er
for lange, ustrukturerede og uigennemsigtige, hvilket gør dem
svære at forstå. Utilgængeligheden afføder information overload,
som resulterer i at brugerne i stedet anvender heuristikker og
intuition til at vurdere tjenesternes kredibilitet, og dertil skaber det
informationsasymmetri mellem virksomhederne og brugerne, som
ikke opnår indsigt i virksomhedernes databehandlingspraksisser
og konsekvenserne ved deres samtykke. Dette gør det
endvidere vanskeligt for brugerne at vurdere proportionaliteten
i dataindsamlingen og den udbudte service, og i nogle tilfælde
leder det til privatlivsparadokset, hvor internetbrugere ikke gør
nok for at værne om deres privatliv, selvom de bekymrer sig om
det. På denne baggrund udviklede jeg et koncept, der overordnet
set simplificerer og reducerer mængden af privatlivsoplysninger
i samtykkesituationen. Konceptet har dermed til hensigt at
gøre oplysningerne nemmere at afkode samt at mindske de
udfordringer, som brugerne forbinder med privatlivspolitikker.
De efterfølgende brugertests viste, at konceptet kan gøre det
lettere for nogle brugere at identificere de for dem relevante
privatlivsoplysninger i online samtykkesituationer, hvilket er vigtigt
i forhold til min hensigt om at øge internetbrugeres bevidsthed
om behandlingen af deres data. Konceptet kan dermed styrke
brugernes grad af informerethed, selvom det ikke nødvendigvis
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gør dem informerede i juridisk forstand. Nogle brugere vil
eksempelvis have svært ved at forstå, hvad informationerne
dækker over, og mange brugere vil sandsynligvis kun kaste et
blik på de privatlivsinformationer, der dækker deres personlige
informationsbehov. I forlængelse af dette argumenterede jeg for, at
konceptet ikke beskytter internetbrugeres autonomi på den måde,
som princippet om informeret samtykke foreskriver. Hvis brugerne
ikke kan handle på privatlivsinformationerne, kan informationerne
ikke i sig selv lede til beskyttelse af brugernes autonomi. Brugerne
skal derfor, i tillæg til informeret samtykke, kunne administrere,
hvad tjenesterne må indsamle af oplysninger, før de reelt har
mulighed for at handle i overensstemmelse med deres egne mål og
værdier. Hvis brugerne således både har mulighed for datakontrol
og adgang til tilgængelige privatlivsoplysninger, er der dermed
skabt nogle bedre betingelser for, at de kan tage ansvar for deres
handlinger online. Dog kan tilgængelige datapolitikker i sig selv
på sigt være med til at øge brugernes motivation for at tilvælge
tjenester, der håndterer persondata mere ansvarligt, hvilket
endvidere kan påvirke virksomheders motivation for at udvikle
løsninger i overensstemmelse dermed.
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