Skal teknologien styre samfundet,
eller skal samfundet styre teknologien?
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Forord

Den teknologiske udvikling buldrer derudaf med en fart, der kan få alle fra
boomers til de digitalt indfødte til at miste pusten. Vi har nydt godt af mange af teknologiens goder, mens vi kun i nogen grad har drøftet teknologiens
skyggesider. Og den teknologiske udvikling lader ikke til at vente på, at vi
finder den rette balance. I Djøf vil vi gerne være med til at sætte dette vigtige
samfundsspørgsmål til debat.
Vi skal ikke instinktivt være bange for fremskridt og forandring – ej heller
med teknologi som motor. Men tech-verdenen har også bristet mange håb. Vi
står i dag over for en demokratisk samtale, der ofte er opsplittet i ekkokamre.
Vi står over for voksende global økonomisk ulighed. Og vi står over for et
hverdagsliv, hvor mange bliver afhængige, syge eller deprimerede – blandt
andet på grund af de nye teknologier. Der er et fællestræk ved flere af de
nuværende udfordringer i Danmark: de er skabt af teknologi, som vi kun har
begrænset forståelse af og kontrol med. Det er en uholdbar situation. Ikke
mindst fordi vi baserer vores samfund på teknologier, som sjældent har øje
for brede demokratiske principper som sammenhængskraft, gennemsigtighed, tillid, lige muligheder og retssikkerhed. På den måde udfordrer teknologien også sammenhængskraften og den demokratiske dialog, som vi i Djøf
mener, at vi skal værne om. Og her er det vigtigt, at også os med samfundsvidenskabelig, humanistisk og kulturel uddannelsesbaggrund bidrager.
Derfor valgte vi i Djøf i 2019 at nedsætte TechDK Kommissionen bestående af
tech-interesserede samfundsstemmer fra erhvervslivet og medie- samt forskningsverdenen, som skal løfte debatten om teknologiens effekter i samfundet;
skyggesider såvel som muligheder. Siden etableringen af TechDK har kommissionsmedlemmerne bidraget til samfundsdebatten ved at komme med
konkrete forslag til, hvordan vi forener den nye teknologi med vores samfundsværdier og undgår en fragmenteret demokratisk dialog.
I Djøf er vi glade for TechDK Kommissionens arbejde, og den store politiske
interesse for kommissionen bekræfter os i, at det er på rette tid, at vi tager
debatten om teknologiens betydning for samfundet.
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Forord

I Samfund før Teknologi kan du læse anbefalingerne fra Djøfs TechDK Kommissions første tre rapporter om, hvordan samfundet genvinder kontrollen
over teknologien. Bogen er inddelt i tre temaer, hvor teknologien flytter grænser og udfordrer de samfundsmæssige spilleregler, som vi kender.
God fornøjelse!
Henning Thiesen
Formand for Djøf
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“Alle haver i Silicon Valley
er super veltilpassede”
– Samtale med Danmarks tech-ambassadør

Djøf har talt med Danmarks nyligt tiltrådte tech-ambassadør, Anne Marie
Engtoft Larsen. Hun er ligesom Djøfs TechDK Kommission dybt optaget af
teknologi og dennes betydning i samfundet. I en samtale mellem ambassadøren og Djøfs Vicedirektør, Sigge Winther Nielsen, bliver teknologiens
fremtid, udfordringer og løsninger drøftet. I samtalen fortæller Anne Marie
blandt andet om sine spæde erfaringer som ambassadør i Silicon Valley, om
halloween-oppyntning, og så kalder hun til kamp mod en “udemokratisk
magtkløft”. Endelig forholder hun sig også til nogle af de anbefalinger, som
Djøfs TechDK Kommission har udarbejdet, og som netop uddybes i bogen.
Samtalen fandt sted 12. november 2020.
“Det er et mærkværdigt tidspunkt at være ankommet til Silicon Valley, fordi
alt er lukket ned, og der er rent fysisk meget stille i byen”, sådan lyder ordene
fra Danmarks nye tech-ambassadør, Anne Marie Engtoft Larsen, da vi møder
hende. Sådan virtuelt.
Vi har sat hende stævne midt under coronakrisen for at høre, hvad hun tænker om TechDK Kommissionens forslag. Men lige så meget for at høre, hvordan hun vil arbejde for en demokratisk tech-verden – lige midt i de velhavende nørders baghave.
Ambassadøren indleder samtalen med at beskrive, hvordan teknologiens epicenter, Silicon Valley, er et besynderligt velhavende og poleret samfund.
“Selve stemningen i Silicon Valley har gjort indtryk på mig. I Palo Alto, hvor
jeg bor, er det som et mærkeligt postkort, fordi langt de fleste, som bor her er
hvide og rige. Alle haver er super veltilpassede. Alle har den helt perfekte
mængde Halloween-oppyntning, ikke for meget og ikke for lidt. Alle kører i
de samme biler, og det føles på den måde som at være i en boble, der adskiller sig fra det USA, der senest med præsidentvalget og Black Lives Matterprotester har vist en mere fragmenteret og mangfoldig side.”
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»Alle haver i Silicon Valley er super veltilpassede«

Ambassadøren tager en kort tænkepause som en refleksion over det perfekt
polerede samfund, som Silicon Valley er i en tid, hvor Amerika måske aldrig
har været mere polariseret.
“Det er øjenåbnende, at teknologiudviklingen foregår et sted, hvor folk ligner
hinanden så meget. Selvom vi ser stigende mangfoldighed, er det stadig primært mænd, der styrer teknologiens epicenter og de teknologier, der sætter
så markante aftryk på vores demokratiske samtale, vores forståelse af verden,
børn og unges sociale liv, og hvordan vi interagerer. Det er tankevækkende.”
Der er selvfølgelig også stor diskussion om teknologiens udvikling, og hvad
det betyder for samfundet, og Silicon Valley er ikke bare teknologiens epicenter, men også centrum for en slags kulturkrig. Ambassadøren tilføjer:
“Nogle af dem, som sidder øverst i den her diskussion og argumenterer for
teknologien som en ekstrem frihedsbevægelse, er samtidig også dem, der arbejder for virksomheder, som i nogle henseender bygger det modsatte. Digitale
platforme og nye apps sætter os jo ikke automatisk fri, men kan desværre også
begrænse, forme og diktere vores adfærd, hvis ikke de designes retmæssigt.”
Det lyder som en besynderlig dobbelthed, at techgiganternes ansatte drømmer om nye samfund og ultimativ frihed.
Kan du mærke nogen forandring i techgiganternes overbevisninger og holdninger?
“Den generelle tech-optimisme, som bragede fremad for flere år siden, har
skiftet mere til en form for tech-realisme om teknologiens skyggesider. Det
mærker jeg dagligt i mødet med techgiganter, hvor regulering er et fast dagsordenspunkt. Tidligere tiders fokus på move fast and break things er til dels
blevet erstattet af en øget fokus på alvoren og behovet for bedre regulering fra
techgiganternes side.”
Hun uddyber, at det ændrede fokus blandt techvirksomhederne helt konkret
har vist sig ved, at det har været nemt på kort tid at få møder med techvirksomhederne som dansk diplomat, der gerne tager de svære spørgsmål om monopoldannelse og ytringsfrihed op. Hun estimerer, at hun i løbet af sine første
uger har mødtes med 30-40 virksomhedsrepræsentanter. På seniorniveau.
“Men, selvom jeg er blevet inviteret indenfor af mange techvirksomheder, så
er det også meget tydeligt, at der ikke er et samlet syn i tech-industrien på,
hvordan reguleringsdagsordenen skal håndteres. Det er på den måde meget
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Samtale med Danmarks tech-ambassadør, Anne Marie Engtoft Larsen

fragmenteret, og løsningerne er tæt knyttet til de enkelte virksomheders egen
forretningsmodel.”
Netop forretningsmodeller er interessante, fordi de store techvirksomheder
er blandt dem, som tjener allermest i verden. Alligevel er det svært for nationalstaterne verden rundt at få hånd om beskatningen af techvirksomhederne. Et forslag til at håndtere beskatningen er Djøfs TechDK Kommissions
“5-5-5-techskat”, hvor techvirksomheder, der omsætter for 5 millioner i Danmark og 5 milliarder globalt, skal betale en skat på 5 procent af deres danske
omsætning.
Vil du arbejde for denne model?
“Helt overordnet er det dybt problematisk og unfair for alle de danske virksomheder, som lever op til samfundskontrakten og betaler deres skat, at store
techvirksomheder kan gå fri. Personligt tror jeg på, at beskatning bør følge et
internationalt spor, fordi det er en grænseoverskridende udfordring, som vi
ikke kan løfte alene.”
Selvom et internationalt fokus er vigtigt, så har statsminister Mette Frederiksen også givet et løfte før valget om, at hvis der ikke skete noget i OECDsporet før 2020, så ville Danmark selv gøre noget. Hvad er status på det for
regeringen?
“Jeg tror klart, at det bliver politisk forfulgt. Man skal dog huske, at mange
internationale forhandlinger er blevet svækket af corona. Hele verdens bevågenhed har været et andet sted, både i forhold til coronakrisen, men også i
forhold til det amerikanske valg. Min egen observation er, at der nu er en mulighed for at ændre dagsorden. Jeg har også set, at Bidens politiske program
taler om regulering og beskatning, hvilket er positivt fra mit perspektiv.”
Ambassadøren tager en kort tænkepause og fortsætter:
“Jeg tror dog, at dele af dette er mere relevant at spørge statsministeren om.
Det er vigtigt at sætte fokus på digital beskatning uanset, om det er et OECDspor eller et andet spor.”
På den afrunding skifter vi emne og forklarer om TechDK Kommissionens
anbefaling om at nedsætte et platformsnævn med repræsentanter fra både
myndigheder, civilsamfund, videns- og medieorganisationer og techvirksomheder. Nævnet kan på den ene side være med til at sikre, at ulovligt og skadeligt indhold fjernes eller begrænses og samtidig være med til at opretholde
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»Alle haver i Silicon Valley er super veltilpassede«

den rette balance, så fx journalistisk redigerede medier ikke censureres, og
almindelige borgeres ytringsfrihed ikke begrænses.
Hvad tænker du om et nationalt platformsnævn?
“Først og fremmest tænker jeg, at platformene ikke har levet op til det ansvar,
som de har fået, og der er enormt store udfordringer mht. desinformation,
påvirkningskampagner og deling af skadeligt indhold”, siger ambassadøren
og fortsætter: “Det er ikke en farbar vej at overlade reguleringen af indhold til
virksomhederne. Men samtidig skal vi huske, at vi er i et ukendt territorium,
og vi skal finde nye måder at sikre uafhængighed, transparens og overholdelse af lovgivning. Det vigtige i forhold til et platformsnævn er derfor, at
det bliver uafhængigt, men handler, når det er nødvendigt i samarbejde med
myndighederne og hjælper med at facilitere uafhængig forskning, der kan
sikre mere gennemsigtighed med dynamikkerne på platformene.”
Drøftelserne om platformsnævn og regulering af indhold, leder tankerne i
retning af Facebooks Oversight Board, som søger at moderere indholdet på
Facebook.
Hvad siger du til, at Helle Thorning-Schmidt deltager i Facebooks Oversight
Board?
“Jeg har ikke nogen specifik holdning til, hvem der sidder med i hvilke techvirksomheders nævn. Det kan da være flot, at der er en dansker med, og det
er vigtigt, at de danske værdier får en betydning i forhold til udviklingen af
teknologi. Men det allervigtigste i den sammenhæng er, hvordan et ’oversight
board’ er skruet sammen, snarere end hvem dets medlemmer er. Selvom jeg
har stor respekt for en række nævnsmedlemmer, jeg kender til, så mener jeg,
at det bør være ud fra demokratiske principper, at vi finder frem til, hvad forventningerne er, og hvordan vi vil regulere. Det er disse demokratiske principper, som skal være i centrum frem for det enkelte individ.”
Vi skifter igen emne for at høre, hvad hun synes om en tredje anbefaling fra
TechDK Kommissionen. Anbefalingen er, at der laves en digital børnelov,
som fokuserer på den mistrivsel og det søvn- og koncentrationsbesvær, som
mange børn oplever som følge af brugen af digitale platforme. En digital børnelov skal ud fra TechDK Kommissionens anbefaling sikre, at børn beskyttes
mod manipulerende designfunktioner og skadeligt indhold.
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Hvad tænker du om den anbefaling?
“Det er vigtigt at erkende, at en kulturændring og samtalen ved middagsbordet om brugen af digitale platforme ikke er nok til at undgå forfærdelige
sager, såsom Umbrella-sagen. Det interessante i forhold til en digital børnebeskyttelseslov er, om teknologien kan være en løsning på teknologiens
problemer. Altså om vi for eksempel med teknologisk aldersverificering kan
beskytte børn imod teknologien.”
Ambassadøren fortsætter og lader sive igennem, at børn bliver et centralt
fokuspunkt i den strategi, som hun arbejder på.
Samtalen lakker mod enden, og vi kommer ind på, hvad ambassadøren om
30 år tror, at vi vil fortryde allermest, at vi ikke har gjort på tech-dagsordenen.
“Jeg tror, at vi fortryder, hvis vi ikke får lukket den ansvarligheds- og magtkløft, vi står overfor lige nu med virksomhederne med stor magt på den ene
side, og hvor borgerne og demokratiet er på den anden side. Hvis vi ikke
imødekommer den markante kløft, som kommer af informationsasymmetri,
talentkløfter og mangel på viden om teknologi, så ender vi med en total magtesløshed over for techvirksomhederne. Det er derfor vigtigt, at vi tør stille
krav til et retfærdigt, teknologisk marked baseret på demokratiske værdier og
menneskerettigheder. Og vi skal på den baggrund turde at gå ind og kigge på
forretningsmodellerne bagved.”
Ambassadøren holder en kort tænkepause og rækker så hånden ud efter en
vis kvinde.
“Lige nu er vi en situation, hvor vi – sagt med et citat af Madeleine Albright
– står over for en stor udfordring: Vi prøver at regulere det 21. århundredes teknologier, men vi gør det med institutioner, der er skabt af det 20. århundrede og til tider med ideer, der stammer fra det 19. århundrede. Vi har
ikke den rette værktøjskasse til at håndtere de problemer, som er opstået på
bagkanten af 10-15 års innovation og en håndfuld techvirksomheders forretningsmodeller. Løsningerne kræver derfor store omvæltninger. Både i vores
lovgivningsarbejde, men det kommer ikke til at være nok at fifle rundt med
vores konkurrencelovgivning. Vi skal mere og større.”
På den note runder vi af. Indtrykket af det velhavende Silicon Valley med
super veltilpassede haver sidder fast og ligeså gør det, at ambassadøren tydeligvis tager demokratiet og samfundet seriøst i de teknologiske udfordringer.
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Kommissionens arbejde

TechDK Kommissionen arbejder uafhængigt. Men den er nedsat af Djøf, som
har stået for sekretariatsbetjeningen. Medlemmernes arbejde er frivilligt og
ulønnet. Medlemmerne identificerer de udfordringer, som de betragter som
de mest væsentlige – ligesom de sammen udvikler de løsningsforslag, der
præsenteres i Kommissionens rapporter. Arbejdet er båret af to grundpiller:
1.
2.

Fremgangsmåden er inspireret af design thinking med strengt fokus på
involvering, løbende udvikling og konkret output efter hvert møde.
Det er et afgørende princip, at alle kommissionens medlemmer på møder
har mulighed for at byde ind i plenum såvel som i gruppedrøftelser.

Temaer til rapporter bliver behandlet på en række møder. Herefter er rapporternes tekst i skriftlig høring ad flere omgange hos de udvalgte kommissionsmedlemmer, der er involveret i de forskellige kapitler.
Det er en præmis, at der ikke kan være konsensus blandt kommissionens
medlemmer om alle løsningsforslag. Alle temaer bliver drøftet af medlemmerne i en fælles proces, men det enkelte kommissionsmedlem kan være
mere eller mindre enig i de enkelte delelementer.
Som udgangspunkt bifalder TechDK Kommissionen de mange positive elementer, som ny teknologi bibringer vores samfund. Hvad enten det er et produkt fra en global techvirksomhed, som gør det muligt for en bedstemor at
følge sine børnebørn i den store verden, eller offentlige it-projekter i Danmark, som søger at hjælpe unge med angst ved hjælp af virtual reality. På
samme tid anerkender TechDK Kommissionen, at der næppe findes snuptag
på de store og vanskelige udfordringer, vi står overfor.
Disse indsigter bærer kommissionens rapporter også præg af. Der er derfor
overvejelser om trade-offs for kommissionens anbefalinger. Med andre ord
tager TechDK stilling til, både hvad vi vinder, og hvad vi taber med de konkrete forslag.
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Endelig skal det påpeges, at TechDK’s løsningsforslag enkelte steder går langt.
Også længere, end hvad mange måske oplever som muligt at gennemføre lige
nu, både politisk, økonomisk og juridisk. Men TechDK har valgt på flere områder at tænke højtravende og skrive lavpraktisk – og det giver anbefalinger,
som kan danne udgangspunkt for debat.
Læs mere om kommissionens andre udgivelser, medlemmer, arrangementer
og meget mere på djoef.dk/techdk.
Spørgsmål og henvendelser til Djøfs TechDK Kommission kan rettes til politisk chefrådgiver Astrid Gufler: agu@djoef.dk
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Kommissionens anbefalinger

Nye teknologier skaber nye monopoler
> Data skal følge brugeren, ikke virksomheden
Indfør obligatorisk interoperabilitet mellem digitale platforme
> Opdatér branchekategorier, så de matcher virksomhedernes forretningsmodel
> Muliggør stærkere og tættere virksomhedssamarbejder, der kan matche
techgiganter
> Indfør ny 5-5-5-techskat

Dataficering uden grænser
>
>
>
>

Tracking, nej tak
Indfør orienteringspligt og samtykke for datasamkørsel
Styrket kædeansvar for data
Skærp regler for sletning af personlig data til kommerciel brug efter 12
måneder
> Beskat virksomheders indtjening på data om brugere
> Indfør certificeringsordning for databeskyttelse

Det opdelte arbejdsmarked
>
>
>
>
>
>

Indfør arbejdsgiveransvar for digitale platforme
Skab åbenhed om indkomst og omkostninger
Indfør fradrag på kompetenceudvikling
Udarbejd løbende økonomiske teknologifremskrivninger
Indfør mulighed for uddannelsesår
Skab nye praktikordninger
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Udfordring:
Nye teknologier skaber
nye monopoler
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Nye teknologier skaber nye monopoler
I løbet af de sidste to årtier har digitale teknologier grundlæggende forandret
vilkårene for erhvervslivet. Den digitale omvæltning har bragt værdifulde
nye muligheder med sig. Internettet har givet virksomheder adgang til globale markeder og sænket transaktionsomkostningerne i de fleste brancher.
Adgangen til information og underholdning kan være svær at forestille sig
uden de tjenester, som de digitale giganter leverer. Og giganterne er da også
blandt verdens mest værdifulde virksomheder (se tabel 1). Det vidner om, at
techselskaber leverer produkter og services, der skaber værdi for brugerne og
dækker global efterspørgsel.

Tabel 1: De ti mest værdifulde børsnoterede selskaber efter markedsværdi.
Navn

Markedsværdi (mia. dollars)1

1.

Apple

851

2.

Alphabet (Google)

719

3.

Microsoft

703

4.

Amazon.com

701

5.

Tencent

496

6.

Berkshire Hathaway

492

7.

Alibaba

470

8.

Facebook

464

9.

JP Morgan Chase

375

10.

Johnson & Johnson

344

Techgiganter som Facebook, Apple, Google og Amazon har på rekordtid
indtaget enorme markedsandele på deres respektive forretningsområder.
Techfirmaernes succes medfører store koncentrationer af både kapital og
markedsandele. Det har medført, at en håndfuld virksomheder i dag har fået
monopollignende status, hvilket kan udfordre vores frie og effektive markeder.

1.

https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/assets/pdf/global-top-100-companies-2018report.pdf. Markedsværdi er angivet ved market cap og gælder for 31. marts 2018.
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I det følgende gennemgår vi, hvordan techvirksomhederne udfordrer flere
økonomiske antagelser om markedet. Vi understreger, at brud på disse antagelser i sig selv ikke er nye og kun er et problem, såfremt markedet ikke
reguleres succesfuldt.

Frie digitale markeder?
Det er en grundlæggende økonomisk mekanisme, at produktiviteten i samfundet stiger, når der er konkurrence på et marked. Fuldkommen konkurrence kan blandt andet kendetegnes ved, at en række økonomiske betingelser skal være opfyldt. I realiteten imødekommer de færreste markeder alle
betingelserne for fuldkommen konkurrence. For de nye digitale tjenester og
markedsformer er det især følgende betingelser, som ikke altid er opfyldt:
> På et velfungerende marked er der mange købere og sælgere af varer og
ydelser. Men med fremkomsten af techgiganterne er udbuddet af visse digitale tjenester og markeder snævret ind til en håndfuld store spillere.
> På et velfungerende marked er det let at indtræde som sælger for at afsætte
sine produkter og services, og det er nemt at forlade markedet igen. Det
vil sige, at adgangen til markedet ikke kræver store investeringer, eller at
det er muligt at genvinde en stor del af investeringerne, når man træder
ud. Nogle digitale markeder er imidlertid kendetegnet ved enorme faste
omkostninger til infrastruktur, hvilket begrænser nye aktører på markedet.
> På et velfungerende marked er der ikke betydelige omkostninger for forbrugerne ved at skifte udbyder eller sælger. Det er i udgangspunktet lettere at skifte udbyder på et digitalt marked end på et fysisk marked, og
kunderne kan være til stede på mange platforme samtidig. Men på grund
af bl.a. netværkseffekter, personalisering og smart brug af data har techfirmaer ofte et stærkt lock-in, hvormed det kan være besværligt for brugerne
at skifte til konkurrerende produkter og services.
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Netværkseffekten styrker monopolerne
Netværkseffekten beskriver det forhold, at en tjeneste bliver mere nyttig for
den enkelte bruger, jo flere andre, der bruger den. Med andre ord er der tale
om en selvforstærkende effekt. Når brugeren først har knyttet sit digitale liv
til en platform, kan det være uoverskueligt at flytte til en konkurrent, da brugeren ikke kan tage sine data og sit sociale netværk med sig. Når en platform
har vokset sig stor, er netværkseffekten altså med til at opretholde monopoltilstanden. Og på grund af de store skalafordele på internettet kan store initiale investeringer i hurtig vækst være en meget lukrativ forretning, da det kan
medføre monopoltilstand og dermed ekstraordinære profitter på sigt. Denne
indsigt har været central i den venture capital-model, der har finansieret og
opbygget store dele af techbranchen, hvor virksomheder, som faktisk ikke
tjener penge, alligevel kan få ekstremt høje markedsvalueringer på grund af
de forventede fremtidige gevinster.

På tosidede markeder er brugerne
ikke altid kunder
Det er en central del af mange techfirmaers forretningsmodel, at de opererer
på tosidede markeder. Et tosidet marked er kendetegnet ved, at firmaet fungerer som en platform, der faciliterer en interaktion mellem to forskellige
grupper. Det kan være attraktivt for alle tre parter, fordi de skaber gensidig
værdi gennem netværkseffekter. Eksempelvis kan Facebook-brugere anvende
Facebook gratis samtidig med, at annoncører kan vise annoncer til milliarder af mennesker i verden. Et tosidet marked er ikke i sig selv nyt. Aviserne
har haft samme forretningsmodel med annoncører på den ene side og læsere
på den anden side. Det nye er dels omfanget, dels at det er gratis, og dels at
det er udenlandske virksomheder, som ejer markedet, hvorpå danske aktører
færdes.

Giganterne opkøber konkurrenterne
Techgiganterne er i stand til at opkøbe nye konkurrenter, før konkurrenterne bliver en reel trussel mod virksomhedens markedsandele. Og hvis
konkurrenterne ikke lader sig opkøbe, kan giganterne hurtigt kopiere dele

27
Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.
Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.
© Jurist- og Økonomforbundets Forlag

TechDK // Økonomi

af konkurrenternes funktioner. Eksempelvis opkøbte Facebook Instagram og
WhatsApp, men da Snapchat ikke ville lade sig opkøbe, genskabte Facebook
blot deres funktioner på Instagram og Facebook. Imitationen af Snapchats
features viste sig særdeles effektiv og var formentlig en del af årsagen til en
opbremsning i væksten af nye Snapchat-brugere.
Således kan mindre virksomheder ende i en stærkt udsat position, når de
skal ind på et marked, mens de store virksomheder let kan forsvare deres
monopolstatus. Resultatet kan blive, at der ikke kommer lige så mange nye
aktører ind på markederne, som det ville være tilfældet på et mere konkurrencepræget marked, hvilket kan medføre et tab af innovation.

Størrelsen er ikke problemet
Selvom skævvridninger på de digitale markeder kan være omfangsrige, og
deres dynamik udfordrer grundbetingelser for velfungerende konkurrence,
er udfordringerne ikke nye. Grundlæggende er det heller ikke et problem for
en markedsøkonomi, at nogle virksomheder er succesfulde. Tværtimod giver
succes baseret på gode produkter og services mulighed for, at virksomhederne kan vokse sig store og skabe vækst. Udfordringen for markedsøkonomien
opstår, når en virksomhed misbruger en dominerende position på markedet.
Derfor har man i den moderne markedsøkonomi etableret en række regler
og reguleringsværktøjer, som sikrer, at der er en fair spilleplade. Men disse
grundlæggende tanker skal tilpasses og nyfortolkes til en ny tid, hvor digitale
markeder spiller en stadig større rolle.

Kerneværdier
Den digitale monopolisering truer tre grundlæggende danske værdier om
fair konkurrence, innovation og fælles bidrag til samfundet via skat:
Velfungerende markeder: I både Danmark og EU forsøger vi at sikre et fair
marked gennem konkurrenceopsyn og offentlig regulering. I kraft af nye
forretningsmodeller, hurtig vækst og enorme størrelser har flere globale
techgiganter hidtil omgået nogle af reglerne og reguleringer. Konsekvensen er, at vi i Danmark har sværere ved at sikre mindre virksomheder
adgang til markeder samtidig med, at vi har sværere ved at forhindre, at
få virksomheder ejer samfundskritisk infrastruktur.
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Fremtidig innovation: Digitale tjenester fremmer innovation og konkurrence på nogle områder, men skaber begrænsninger på andre. De globale
techvirksomheder udfordrer nye spilleres mulighed for at innovere og
konkurrere på lige vilkår med giganterne. Den frie konkurrence, forbrugernes frie valg og dermed markedets ligevægt og gennemsigtighed kan
blive sat ud af kraft, når store digitale aktører sætter priserne og driver
konkurrenterne ud af markedet eller blokerer indtræden af nye spillere.
Mere uhåndgribeligt – men også væsentligt – er, at vi går glip af den værdi, som ny innovation kan skabe på et mere frit marked. Truslen om nye
virksomheders indtræden på et marked kan sikre, at eksisterende virksomheder er innovative og produktive til glæde for forbrugerne.
Beskatning: Danmark er en skattefinansieret velfærdsstat, hvor virksomheders og medarbejderes bidrag til fælleskassen sikrer finansiering af offentlige tjenester. En del af værdiskabelsen for de globale techfirmaer sker
i Danmark, hvor de har både kunder og brugere. Alligevel undgår de stort
set at betale skat i Danmark, fordi firmaerne er registreret i udlandet, ofte
i lande med skattefordele. Den danske stat går altså glip af at beskatte
overskud, der reelt bliver skabt i Danmark.

Case: Google, Facebook og det danske
annoncemarked
I takt med at annonceomsætningen i Danmark er flyttet fra de trykte til de digitale medier, er en stor andel af omsætningen rykket til udlandet. Problemet
er ikke, at annoncekronerne er flyttet fra print til digital. Problemet er snarere, at de er flyttet til udlandet. Udenlandske virksomheder, primært Google
og Facebook, stod således i 2017 for 58% af omsætningen på det danske
annoncemarked på internettet.2 Google og Facebook faciliterer transaktioner
mellem to danske parter: annoncør og forbruger. Men den tilsyneladende
danske transaktion bliver ikke tilstrækkeligt beskattet i Danmark. I og med at
Google og Facebook sælger annoncer ud fra data, de samler om danskerne,
sker en del af Googles og Facebooks værdiskabelse i Danmark. Denne værdiskabelse bør beskattes i Danmark.

2.

https://mediernesudvikling.slks.dk/2018/branche/annonceomsaetning/
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Både Google og Facebook har misbrugt deres dominerende position på det
digitale annoncemarked. Google har i tre omgange modtaget bøder i milliardstørrelsen fra EU. I 2017 blev Google dømt for at have misbrugt sin monopolstatus til at vægte sin egen prissammenligningstjeneste Google Shopping
unaturligt højt i søgeresultaterne, hvilket medførte en 18 milliarder kroner
stor bøde.3 I 2018 fik Google en bøde på 32 milliarder kroner for at koble
Android-operativsystemet med egne apps.4 Senest fik Google i år en bøde
på 11 milliarder kroner for at indføre konkurrenceforvridende restriktioner
i kontrakter med tredjepartshjemmesider.5 Facebook fik i 2017 også en bøde
svarende til 825 millioner kroner fra EU for at have vildledt EU-Kommissionen i forbindelse med opkøbet af beskedtjenesten WhatsApp, en direkte,
global konkurrent.6

3.
4.
5.
6.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1770_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1369_en.htm
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TechDK Kommissionens anbefalinger:

Data skal følge brugeren, ikke virksomheden
– Indfør obligatorisk interoperabilitet mellem digitale platforme
For at gøre det lettere for brugere at skifte mellem digitale tjenester skal
man kunne bruge tredjepartstjenester til at få adgang til monopolernes
services gennem Application Programming Interfaces (API’er). Det vil
eksempelvis muliggøre, at brugerne kan benytte en ekstern app til at
sende beskeder eller at opdatere begivenheder på en tjeneste via en ekstern kalender. På den måde kan brugere nemt skifte fra en udbyder til en
anden eller forlade et socialt medie uden samtidig at sige farvel til sine
kontakter og indkaldelser til sociale arrangementer. For ikke at blive omkostningsfuldt for mindre konkurrenter kræver denne interoperabilitet,
at digitale tjenester lever op til fælles, åbne, veletablerede og veldokumenterede standarder for dataformater og kommunikationsprotokoller.
Tiltag, der åbner de digitale tjenester for tredjeparter, kan søge inspiration i EU’s direktiv om betalingstjenester (PSD2), der åbner bankernes
API’er til bl.a. kontooplysninger for tredjepartstjenester.
Trade-off: Regler om interoperabilitet forudsætter stærk håndhævelse af
lov om persondatabeskyttelse for ikke at føre til yderligere risiko for datamisbrug. Dette emne behandles yderligere i næste kapitel.

Opdatér branchekategorier, så de matcher
virksomhedernes forretningsmodel
Når Konkurrencerådet i dag vurderer markeder i forbindelse med opkøb
eller vurdering af dominans, sker dette som udgangspunkt i en vurdering
af markedsandele målt på omsætning. Udover omsætning bliver markedsandele vurderet på profit og antal kunder også anvendt, når myndigheder træffer afgørelser om markedssituationen. Digitale virksomheder
bør fremover vurderes ud fra mere digitale præmisser af deres markeder
og markedsandele. Ved fremtidig vurdering af dominans og opkøb bør
myndighederne – afhængigt af firmaernes forretningsmodeller – i stigende grad vurdere digitale markedsandele ud fra:
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1. Antal brugere (bliver allerede brugt i dag, men bør ofte være
det primære parameter)
2. Datamængder (eksempelvis målt på antal datapunkter pr. bruger)
3. Opmærksomhed (eksempelvis målt på, hvor lang tid brugeren
anvender produktet)
For at styrke den eksisterende kontrol med virksomhedsfusioner kan det
derudover være relevant i højere grad at inddrage virksomheders grad
af global markedsdominans, herunder hvor mange potentielle konkurrenter de har, altså om markedet fortsat er konkurrencepræget. Multinationale virksomheder, der drager fordel af deres position, kan nemt få
adgang til nationale markeder og hurtigt fortrænge lokale konkurrenter.
Der skal tages højde for denne risiko, hvis de skal vurderes på lige vilkår
på nationalt plan.
Ved at bruge disse mere digitale parametre til at vurdere en virksomheds
markedsposition vil de store techfirmaer ofte få sværere ved at foretage
opkøb, som skader konkurrencen på sigt. De vil også potentielt hurtigere
opfylde dominanskriterier, som betyder, at bestemte forretningsmetoder,
såsom kundebinding, ikke længere tillades.
Trade-off: Opkøb er en vigtig exitstrategi for mange iværksættere og
SMV’ere. Det er derfor vigtigt, at der er et aktivt marked for køb og salg
af virksomheder. Det er dog ikke gavnligt for markedet, at firmaer med
monopolstatus kan styrke deres markedsposition yderligere ved at opkøbe potentielle fremtidige konkurrenter ved opkøb, hvorfor en større
begrænsning, end vi ser i dag, vil være ønskværdig og potentielt gavnlig
for markedsdynamik og innovation.

Muliggør stærkere og tættere virksomhedssamarbejder, der kan
matche techgiganter
I et marked, der allerede er stærkt præget af en global monopoltilstand,
kan dannelse af nationale virksomhedssamarbejder muliggøre flere aktører på markedet til gavn for både danske virksomheder og forbrugere.
I lovgivningen er der allerede vid mulighed for nationale og regionale
virksomhedssamarbejder.
Eksisterende virksomheder og iværksættere opfordres til i stigende grad
at samle en gruppe af virksomheder, der opererer på det samme marked,
til at indgå i netværk, der samlet konkurrerer med de digitale giganter.
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Endvidere opfordres der til, at staten proaktivt bidrager til at etablere
denne slags samarbejder ved, at der nedsættes et embedsmandsudvalg,
der hjælper udsatte markedsaktører til at samarbejde på tværs.
Eksempelvis vil det være gavnligt, hvis en stor gruppe af danske medier samarbejder om et annoncenetværk på tværs af virksomhederne.
Igennem et dansk annoncenetværk på tværs af alle medier vil danske
annoncører få et reelt alternativ til Google og Facebooks duopol. For at
udvikle et dansk annoncealternativ til Facebook og Google er der brug
for så store investeringer i infrastruktur og så stort brugerantal, at et enkelt medie næppe kan løfte det alene.
Trade-off: Ved at opfordre til branchesamarbejder løber man risikoen
for nye utilsigtede lokale karteldannelser. Det skal således fortsat ikke
være lovligt at aftale prissætning, markedsopdeling, salgsrestriktioner
osv. på tværs af konkurrerende virksomheder.

Indfør ny 5-5-5-techskat
England, Frankrig, Spanien, Østrig og flere andre EU-lande har fremsat
lovgivning om beskatning af techvirksomheder. Baggrunden er, at globale techvirksomheder, der laver værdiskabelse på eksempelvis danske
data, også skal betale skat i Danmark. Og ikke primært i USA. Derfor
foreslås det, at virksomheder, der leverer digitale tjenester, som har en
omsætning på 5 milliarder kroner i verden og 5 millioner kroner i Danmark, skal betale en skat på 5% af deres danske omsætning. Det anbefales, at skatten indføres fra sommeren 2020, såfremt der inden da ikke er
kommet en løsning i EU eller OECD, som er at foretrække. Forslaget er
uddybet i bilag 1.
Trade-off: Eftersom denne skat vil ramme store amerikanske techselskaber, kan der forventes et gengældelsesangreb fra USA på danske
virksomheder. Også selvom Donald Trumps [USA´s præsident, da rapport 1 blev udarbejdet i 2019] forhold til de store techselskaber ofte er
på frysepunktet. Desuden kan der være risiko for, at 5-5-5-ordningen
udfordrer EU-reglerne.
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Dataficering uden grænser
Der har gennem de seneste 20 år været en exceptionel udvikling i mængden
af data. Og data kan i dag betragtes som en kritisk ressource i samfundet,
eftersom store datamængder udgør en del af fundamentet i både offentlige
institutioner og private virksomheder. Indsamling, brug og samkørsel af data
skaber mulighed for nye indsigter, merværdi, effektiviseringer, evidensbaseret politik, folkesundhedsforskning og en lang række andre fælles goder.
Men dataficeringen af samfundet har skyggesider. De store mængder data
om borgerne kan misbruges både kommercielt og politisk. Store samkørte
datamængder giver mulighed for at personalisere og målrette budskaber. Og
mennesker kan kategoriseres og bedømmes utilsigtet, hvormed fordomme og
diskrimination reproduceres. Det skaber risiko for, at de, der er bedst til at
bruge data, kan styre både kommercielle og politiske handlinger. Det er ikke
data i sig selv, der udgør problemet, men handel, samkøring og brug af data.
Risikoen for unødig statslig overvågning og kommerciel profilering samt tab
og læk af personfølsomme data stiller helt nye krav om ansvarlighed. Ikke
mindst på grund af det stigende omfang af dataindsamling. Retten til privatlivets fred og retten til registerindsigt er et grundlæggende værn mod datamisbrug. Og det er et vigtigt, men indtil videre også et utilstrækkeligt, værn
om privatlivet.
Vi har brug for et nyt vokabularium til at forstå dataejerskab og databrug. Vi
har behov for forbedrede muligheder for at tage stilling til, hvornår vi vil give
vores data væk (som råstof, der kan bearbejdes og dermed skabe værdi), hvornår vi vil beholde data (som privat ejendom), og hvornår vi vil skabe fælles
muligheder for anvendelse (som fælles gode). Kort sagt: Forskellige data skal
forstås og reguleres forskelligt.

Data skaber adfærd
Digitale platforme bruger personlige data til at opbygge personprofiler med
det formål at forudsige og påvirke fremtidig adfærd. Jo mere digitale platforme kan forudsige om deres brugeres adfærd, jo større er muligheden for at
påvirke dem kommercielt og politisk. Dette sker, uden at brugerne har mulighed for at gennemskue, hvordan påvirkningen finder sted.
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Hvis der også er skævheder i de store mængder data, som bliver indsamlet,
kan disse skævheder forplante sig til påvirkninger, brugerne bliver udsat for.
Skævheder kan eksempelvis være over- eller underrepræsentation i forhold
til køn, etnicitet eller socialklasse. Disse kan lede til algoritmisk diskrimination. Således kan skævheder i datagrundlaget ende med at påvirke befolkningens retssikkerhed og lige adgang til eksempelvis arbejde, bolig, forsikring
og andre goder, hvor store mængder data bruges til at vurdere en given sag.
Det er i dag umuligt at holde styr på, hvilke data om brugerne der indsamles,
bruges, handles og samkøres. Dels kan data samles i det skjulte, og dels kan
data senere anvendes på en måde, som ikke er kendt på det tidspunkt, de bliver indsamlet. Forståelsen af, hvilke og hvor mange data der indsamles, hvad
de bruges til, og ikke mindst hvad de kan bruges til i fremtiden, må antages at
afspejle det generelle digitale kompetenceniveau, hvor der er store forskelle
på tværs af befolkningen. Omkring en million danskere vurderes at have begrænsede digitale færdigheder.7 I bedste fald kan de bedst stillede brugere
overskue konsekvenserne, hvilket skaber to klasser på nettet – dem, som har
viden/råd til at købe hjælp, og dem, som ikke har. Således kan privatliv blive
en luksusvare fremfor en selvfølge. Kombineret med uigennemskuelige forretningsmodeller og lange svært forståelige privatlivspolitikker udgør manglende forståelse af potentialer og risici i data et problem.

Data skaber værdi
Data har fået økonomisk værdi i sig selv, men værdien opfattes asymmetrisk.
For brugere af en app eller besøgende på en hjemmeside kan de personlige
data, som de afgiver, føles værdiløse. Men data samkøres med brugerens øvrige data og aggregeres med andre brugeres data, hvilket har enorm værdi for
platformen.
Asymmetrien forstærkes over tid, når brugernes profiler bliver stadig mere
informationsmættede, efterhånden som platformene indsamler, handler og
samkører data om brugerne. Samtidig bliver platformenes forretning mere og
mere uigennemskuelig, da brugerne ikke ved, hvad deres data bliver brugt
til, hvad de bliver samkørt med, og hvem de bliver delt og handlet med. Det
kompliceres yderligere af, at data bruges til nye formål over tid, og at samkøringen af data genererer nye oplysninger, som brugerne ikke selv har afgivet.

7.

https://www.oecd.org/skills/piaac/Denmark_1328-Danskernes-kompetencer.pdf
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Der mangler en grundlæggende “kontrakt” om databrug mellem bruger og
platform.
Personlige data indsamlet af sociale platforme har værdi i form af potentielle
annonceindtægter, ofte målt i form af average revenue per user. Dette har
affødt en hel branche af såkaldte data-brokers, der køber og opmagasinerer
enorme mængder af personlige data og skaber profiler af borgere, som de
tjener penge på at sælge videre.
Den økonomiske værdi af data kan også findes i effektiviseringsgevinster i det
offentlige. Gennem intelligent brug af data kan den offentlige sektor operere
langt mere effektivt end før. Og åbne offentlige data kan skabe merværdi, når
de sænker innovationsomkostninger i både den offentlige og private sektor.
Dataficeringen af samfundet har hidtil fundet sted med relativt få juridiske
begrænsninger og i en retning defineret primært af kommercielle interesser
og offensive firmaer. Det har ført til et gigantisk og stadigt voksende hav af
data, der bliver mere og mere uoverskueligt at navigere i.

Data giver “special price for you”
Med store mængder data om den digitale forbruger har techvirksomhederne fået mulighed for individuel prisdiskriminering. Når vi ikke længere er
anonyme, er der mulighed for individuelle priser. En slags “special price
for you”, når en sælger afkoder dig på loppemarkedet. I en markedslogik
kan prisdiskriminering være godt, fordi det kan skabe efficiens på markedet.
Virksomheder kan sælge til flere forbrugere end hidtil, eftersom de kan sælge
billigt til dem, der ikke vil betale så meget samtidig med, at de opnår en høj
pris hos de forbrugere, der gerne vil betale mere.
På trods af et mere efficient marked kan individuel prisdiskriminering have
den konsekvens, at forbrugeren i stigende grad betaler tæt på reservationsprisen. Det flytter flere penge fra forbrugeren til virksomheden, hvilket i sidste
ende kan bidrage til koncentration af velstand.
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Kerneværdier
Dataficeringen af samfundet udfordrer tre kerneværdier i det danske samfund:
Tillid: Udover at betragte data som et kommercielt råstof og politisk styringsmiddel kan man skelne mellem data som privat ejendom og et fælles
gode. Det høje niveau af tillid til institutionerne i det danske samfund
kan blive svækket, hvis ikke grænserne mellem private interesser og det
fælles bedste trækkes et sted, når det kommer til data. Hvis ikke der er en
klar kontrakt mellem borger og institutioner om, hvordan data bruges og
samkøres i fremtiden, kan dette udgøre en stor trussel mod borgernes tillid til dataindsamling. Hvis borgerne mister tilliden til dataindsamlingen,
vil de begynde at sabotere den ved enten ikke at give oplysningerne eller
ved at give forkerte oplysninger.
Åbenhed og transparens: Klarhed over hvilke personlige data der indsamles, deles, bruges og samkøres med hvem og med hvilke formål, er
en demokratisk grundbetingelse. Kun hvis det er tydeligt, hvilke data der
indsamles, og hvordan de bliver behandlet og samkørt, kan man tage de
nødvendige forholdsregler og træffe oplyste valg som forbruger og borger.
Transparens er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, betingelse for en
retfærdig datapolitik. Uden transparens om dataindsamling og -behandling er det umuligt at undersøge, hvorvidt en given brug af data leder til
diskrimination. Men i en digital æra er vi nødt til at gentænke den form
for transparens, vi har haft i den industrielle æra. For med maskinlæring
og kunstig intelligens behandles og samkøres data ofte på måder, der sågar er uigennemskuelige for de programmører og firmaer, som benytter
teknologierne.
Lighed for loven: Lighed for loven såvel som lige økonomiske muligheder
kan blive presset under eksplosionen af data. Når det er muligt at segmentere hele befolkninger i mindre og mindre grupper, øges risikoen for, både
tilfældigt og tilsigtet, at diskriminere på basis af kategorier som etnicitet, køn, religion, seksualitet, helbred og politisk overbevisning. Samtidig
er algoritmiske systemer ofte bygget op omkring antagelser og historiske
bias, som kan blive reproduceret og dermed skabe nye former for potentiel uretfærdig mistænkeliggørelse af individer.
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Case: Datasporing af udsatte børn i
Gladsaxe Kommune
I 2018 ansøgte Gladsaxe Kommune om en tilladelse til et forsøgsprojekt. Ved
at samkøre en lang række data indsamlet til andre formål ønsker kommunen
at identificere socialt udsatte børnefamilier tidligere, end det gøres i dag.
Datapunkter som en families bopæl, udeblivelse fra besøg hos tandlæge eller
sundhedspleje, ledighed, skilsmisse, psykiske lidelser og andre personfølsomme data skal tilsammen gøre kommunen opmærksom på risikoprofiler,
der ikke står frem i de enkelte datasæt.
Kommunen har forsøgsvist kombineret datasættene og mener at kunne spore
familier med udsatte børn, der endnu ikke er indberettet. Formålet med forsøget er at tilbyde hjælp til familierne frem for at benytte tvangsmidler.8
Modtagerne af et sådant tilbud står imidlertid overfor et algoritmisk system,
der mistænkeliggør dem på baggrund af en række datapunkter, hvis sammenhæng ikke nødvendigvis er gennemskuelig. Algoritmen er opbygget med data
fra eksisterende sager om udsatte børn i kommunen. Derudover indeholder
algoritmen viden fra forskning om betydningen af eksempelvis forældrenes
etnicitet, ledighed, civilstatus og uddannelse.9 Således samkøres data, som er
givet til helt andre formål.
Efter massiv kritik i offentligheden har Gladsaxe Kommune dog nu lagt ansøgningen i skuffen og sat arbejdet med at udvikle algoritmen på pause. I mellemtiden er kommunen blevet ramt af et massivt datalæk, hvor knap 20.000
borgeres personlige data er eksponeret uden for kommunens systemer.10 Forsøget i Gladsaxe peger videre på muligheden for, at tilsvarende systemer kan
rettes mod at opspore eksempelvis socialt bedrag, fremtidig kriminalitet eller
terrorsympati med algoritmisk mistænkeliggørelse til følge.

8.

https://www.information.dk/indland/2018/03/kommune-hjaelpe-udsatte-boern-beskyldtgoere-danmark-ddr og Politiken, https://politiken.dk/indland/art7023935/Gladsaxeindstiller-arbejdet-med-omstridt-overv%C3%A5gning-af-b%C3%B8rnefamilier
9. https://www.altinget.dk/digital/artikel/gladsaxe-kommune-dataovervaagning-skal-spotteudsatte-boern-tidligere
10. https://politiken.dk/indland/art7023935/Gladsaxe-indstiller-arbejdet-med-omstridtoverv%C3%A5gning-af-b%C3%B8rnefamilier og Politiken, https://politiken.dk/indland/
art6918190/Gladsaxe-indr%C3%B8mmer-mere-ulovlig-databehandling
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TechDK Kommissionens anbefalinger:

Tracking, nej tak
Udgangspunktet for vores digitale færden skal være, at private borgere
ikke bliver overvåget. Danskerne skal kunne færdes lige så frit online,
som de kan offline. Således skal de allerede gældende regler skærpes, så
det sikres, at dataindsamling til kommerciel brug (salg, forretningsudvikling mv.) bliver et reelt, frivilligt og informeret tilvalg af brugeren, der ligeledes skal have reelle muligheder for fravalg. At information skal være
letforståelig, er allerede vedtaget i databeskyttelsesforordningens (GDPR)
artikel 12, stk. 1, men i praksis er dette ikke implementeret tilstrækkeligt.
Lange dokumenter med terms of services og forskellige politikker er ikke
lig med et reelt, informeret samtykke.
Udgangspunktet skal være et “nej tak” til online tracking som grundindstilling i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel
25. Data skal endvidere opsplittes således, at data indsamlet til funktionelle formål ikke må anvendes til kommercielle formål eller sælges. Et
udvidet forslag til “tracking, nej tak” er vedlagt som bilag 2.
Trade-off: For at anbefalingen kan realiseres, skal mulighederne for tilsyn og håndhævelse af databeskyttelsesreglerne øges kraftigt. Det betyder øgede omkostninger til både tilsynsmyndighederne og til de virksomheder, de fører tilsynet med. Bevillingerne til dette formål i det offentlige
kan komme fra en techskat – se bilag 1.

Indfør orienteringspligt og konkret samtykke for datasamkørsel
Tjenester bør have pligt til at orientere brugere, når deres data samkøres
med nye datasæt. Det skal således gøres klart, at databeskyttelsesforordningens artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 4, i Danmark indebærer, at
brugeren klart og tydeligt skal informeres om, hvem og til hvad data bruges og videreanvendes. Danmark skal desuden udnytte sit handlerum til
at udvide den særlige indsigelsesret i databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 6, til ikke kun at omfatte forskning og statistik, men også samkøring og udvikling af kunstig intelligens. Det skal samtidig gøres klart,
at brugerens indsigelse i Danmark skal imødekommes alene på baggrund
af, at samkørings- og udviklingsplanerne ikke er i overensstemmelse med
brugerens egne værdier og moralske overbevisninger. Brugeren må ikke
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pålægges at begrunde sine overbevisninger. Derudover bør tjenester pålægges pligt til at hente konkret samtykke hos brugeren, inden data sælges eller videregives til tredjepart.
I tillæg bør der være et konkret samtykke, før almindelige personoplysninger kan samkøres til at skabe følsomme informationer – som når
eksempelvis en virksomhed sælger informationer om, hvilke husstande
der er mest tilbøjelige til at have en bestemt politisk overbevisning, eller
tilbyder, at man kan målrette en annonce til folk, der har interesse for en
bestemt religion/seksualitet/politisk overbevisning.
Trade-off: Hvis ikke orienteringspligten formuleres relativt teknologispecifikt, risikerer det at resultere i klodsede og mindre brugervenlige
løsninger, som var tilfældet med “cookieloven” og dele af GDPR.

Styrk kædeansvaret for data
Brugere skal kunne holde virksomheder ansvarlige for skadelige konsekvenser af deres databehandling. Hvis et medie eksempelvis indhenter
data om brugere og giver det videre til et tredjepartsannoncenetværk,
bør mediet stå til ansvar for, at brugerens data behandles efter loven. En
avis, der får data ved, at læseren klikker på en historie med overskriften “Her får du den billigste Skoda”, får dermed ansvar for, hvordan annoncenetværk bruger data til at vise annoncer om bilforhandlere. Mange
danske virksomheder – heriblandt medier – har nemlig en praksis med,
at brugeren indgår en særskilt samtykkeaftale med hver enkelt tredjeparts “datasælger”. Selvom der samles data om brugere på hjemmesider
for hundredvis af tredjepartsannoncenetværk, videregives der ikke data
i GDPR-forstand mellem mediet og tredjepartsannoncenetværk. Hermed
undgår virksomhederne at have et ansvar for, hvad der sker med behandling af brugerens data. Eftersom det er virksomhederne, der har indtjeningen på aftalerne med annoncenetværket, bør det imidlertid også være
virksomhederne, der står til ansvar.
Danmark bør endvidere iværksætte en særlig indsats for at fremme ret
til sletning, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17. Det skal være
muligt for individer til enhver tid at forlade en tjeneste og få slettet alle
data på den pågældende tjeneste og gennem hele dens kæde af databehandlere. Hvis en bruger eksempelvis forlader Facebook, skal det således
være Facebooks ansvar at få slettet data om brugeren hos samtlige samarbejdspartnere, leverandører osv.
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GDPR sætter allerede rammen for dette kædeansvar, men det skal tolkes
og håndhæves langt mere omfattende, end hvad det bliver i dag. Hermed
skabes et reelt kædeansvar for data.
Trade-off: Større virksomheder vil have lettere ved at løfte et kædeansvar end små og mellemstore virksomheder samt startups. Hermed risikeres det, at lovgivningen påvirker konkurrencen til fordel for de virksomheder, der allerede er store. Det er vigtigt, at implementeringen tager
højde for dette.

Sletning af personlig data til kommerciel brug efter 12 måneder
Udgangspunktet er i dag, at opsamlet data må beholdes, så længe virksomheden skønner, det er nødvendigt. Det betyder, at der er en permanent historik over, hvad brugere har gjort tidligere i deres liv, hvilket
skaber en risiko for, at brugere fastholdes i bestemte mønstre. Endvidere
belønnes de techvirksomheder, som tidligt har samlet data på aggressiv
og til tider ulovlig vis, med strukturelle fordele, som nye virksomheder
ikke kan matche. Det foreslås derfor, at personlig data om brugere til
kommerciel brug skal slettes efter 12 måneder, medmindre virksomheden får et samtykke til at beholde dataen. Dette samtykke skal fornys
hver 12. måned.
Trade-off: De mange data-broker-virksomheder har sværere ved at forny
samtykke, end de store techvirksomheder har. Det skyldes, at sidstnævnte har en direkte relation til brugerne, mens de færreste brugere har hørt
om de forskellige data-brokers. Der er dermed en risiko for, at lovgivningen påvirker konkurrencen til fordel for de virksomheder, der allerede
er store.

Databrug bør danne grundlag for overskudsdeling
Med en ny lov om dataansvar skal de store techvirksomheder på årlig
basis oplyse brugere, hvilke personlige data der er samlet, handlet, samkørt, samt hvad der er tjent på dataen. I opgørelsen skal indgå en vurdering af, hvad brugerens data er værd ud fra virksomhedens monetarisering af data. Det er en mulighed at bruge den gængse udregning til
average revenue per user (ARPU) i vurderingen. Udregningen skal danne
grundlag for økonomisk kompensation på individuel basis eller for en
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kollektivt opkrævet beskatning af databehandling (se også 5-5-5-techskat
som et andet alternativ i tidligere kapitel).
Beskatning af virksomhedernes databehandling bør indføres ligesom
beskatning af kapitalindkomst i form af kildeskat med informationsforpligtelse. Det er nødvendigt med undtagelser for ikke-kommercielle dataansvarlige.
Trade-off: Der er flere bagsider. En nævneværdig bagside er, at flere af de
ramte virksomheder vil være amerikanske. En øget beskatning kan derfor
forårsage et gengældelsesangreb fra USA på danske virksomheder.

Indfør certificeringsordning for databeskyttelse
I GDPR fremhæves behovet for at forbedre gennemsigtigheden og overholdelsen af GDPR ved at fremme bl.a. databeskyttelsesmærkninger. Formålet er, at registrerede borgere hurtigt skal kunne vurdere databeskyttelsesniveauet i forbindelse med relevante produkter og tjenester. TechDK
Kommissionen er enig heri og opfordrer til, at Danmark udvikler et certificeringsmærke eller lægger pres på EU-Kommissionen for at få etableret mærkningsordninger hurtigst muligt. Der bør trækkes på erfaringer
fra smiley-ordningen i etableringen af mærket. Det foreslås, at Danmark
bør gå forud for resten af EU og udvide mærkningsordningen til den offentlige sektor og til de organer, der ligger i gråzonen mellem private og
offentlige organisationer såsom forsyningsvirksomheder.
Et udvidet forslag til certificeringsordning er vedlagt som bilag 3.
Trade-off: Ved en mærkningsordning lægges der en byrde på både offentlige institutioner og private virksomheder. På kort sigt kan det skade
konkurrencen mod udenlandske konkurrenter, der ikke har tilsvarende
krav. På mellemlang sigt forventes det dog, at en mærkningsordning vil
give danske virksomheder en komparativ fordel, fordi de er bedre til at
sikre privatlivets fred end udenlandske konkurrenter.
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Udfordring:
Det opdelte
arbejdsmarked
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Det opdelte arbejdsmarked
Potentialet er stort på fremtidens arbejdsmarked. Teknologien muliggør, at
arbejdsopgaver foretages både smartere og lettere. Produktiviteten øges, og
flere af de mest belastende arbejdsopgaver kan varetages med hjælp fra teknologien. Hvis potentialet skal indfries, må vi dog være på forkant med de
udfordringer, der allerede nu lurer i horisonten.
Dels risikerer udbredelsen af platformsøkonomiske virksomheder som Uber
og Airbnb at destabilisere dele af arbejdsmarkedet, som vi kender det. Dels
betyder øget automatisering, at jobfunktioner forsvinder, og frygten for arbejdsløshed er stor, især hos udsatte grupper såsom lastbilchauffører, der ser
ud til at tabe kampen til de selvkørende lastvogne.
Skal vi kunne gribe forandringerne, kræver det, at store dele af befolkningen
opkvalificeres til de nye kompetencekrav. For risikoen er, at sammenhængskraften sættes under pres, når forskellen mellem dem, der er inde, og dem,
der er ude af arbejdsmarkedet, øges. Nogle grupper rammes nemlig hårdere
end andre, særligt de medarbejdere, der ikke trives på et omskifteligt arbejdsmarked. Kort sagt: De, der ikke formår at tilpasse sig nye kompetencekrav,
kan blive hægtet af i en skala, vi sjældent har set før.
Tre definitioner af folk, der arbejder
Der kan overordnet skelnes mellem tre grupper. For det første de traditionelt ansatte lønmodtagere med alle hånde rettigheder som ferie med
løn, barsel og pension. Dem er der flest af. For det andet tidsbegrænsede
ansatte, der nyder de samme rettigheder som den første gruppe, men som
går ind og ud af korttidsansættelser med den usikkerhed, det medfører.
For det tredje freelancerne, selvstændige og løst ansatte, der kan arbejde
for de nye platformsvirksomheder som eksempelvis Uber-chauffører. De
har ikke ret til de samme goder som de andre på arbejdsmarkedet.

Låst fast i det løse arbejdsliv
Nye opgaveplatforme kan udfordre det traditionelle arbejdsmarked ved at
udviske grænserne mellem lønmodtager og arbejdsgiver. Som løst ansat har
man som nævnt ikke adgang til alle de rettigheder, der er forbundet med
lønmodtagerjobs, såsom pension, gode barselsvilkår og løn under sygdom.
Platformene vanskeliggør desuden en entydig opgørelse af arbejdstid og løn,
som er med til at sikre et ordnet arbejdsliv og stabil indkomststrøm.
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Freelancesegmentet af arbejdsstyrken kan fungere som en form for smørelse,
der skaber fleksibilitet i arbejdsudbuddet. Hvis opgaveplatforme og andre
former for løst arbejde erstatter forholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere frem for at supplere det, truer det dog den selvsamme fleksibilitet.
Sker det for en betydelig andel af befolkningen, risikerer det således at låse
arbejdstagerne fast i freelancelivet.
I dag fylder de udsatte grupper dog ikke så meget på arbejdsmarkedet (se faktaboks). Imidlertid peger den teknologiske udvikling på, at antallet vil stige.
Fakta: Hvor store er segmenterne med løse ansættelser?
> 6-9% af lønmodtagerne er ufrivilligt deltidsbeskæftigede eller midlertidigt ansatte, mens 2-3% af lønmodtagerne er det i tre år eller længere.11
> Undersøgelser viser, at ca. 10% af danskerne har erfaring med brug af
digitale platforme såsom Airbnb, GoMore og Uber.12
Med passende regulering er det muligt, at platformøkonomien kan tilbyde
folk, der er hægtet af arbejdsmarkedet, adgang lidt ad gangen gennem små
opgaver. Udfordringen er at finde balancen mellem at regulere og understøtte
nye arbejdsformer for at opnå et optimalt resultat, hvor nye muligheder for
freelancere ikke underminerer deres arbejdsvilkår.

Både hånden og hjernens arbejde kan
automatiseres
Automatisering rammer sektorer forskelligt. Ensformige og regelbundne arbejdsopgaver er typisk de første, der vil blive automatiseret. I modsætning
til tidligere er det imidlertid ikke kun håndens, men også hjernens arbejde,
der er under ud- og afvikling. Umiddelbart uden for farezonen er varierede
opgaver, som kræver kreativitet og eftertænksomhed, såvel som opgaver, der
fordrer sociale kompetencer. Uanset sektor er det dog oftest specifikke arbejdsopgaver frem for hele stillinger, der automatiseres væk.13

11. http://kraka.org/sites/default/files/public/analyse_-_prekariatet_-_en_voksende_gruppe_paa_
arbejdsmarkedet_endelig.pdf. Tallene er estimater.
12. Rasmussen, S og Madsen, P. K. 2017. Platformsøkonomien og prekariatet. Tidsskrift for
Arbejdsliv. årgang 19, nr. 1, s. 46-62. Tallene er estimater.
13. Willcocks, Leslie P. og Lacity, M. 2016. Service Automation. Steve Brookes Publishing. UK.
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Kigger man tilbage på historiske perioder med lignende teknologiske omvæltninger, ser det ud til, at frygten for udbredt teknologisk arbejdsløshed er
baseret på en kortsigtet fremskrivning. Ikke desto mindre er der god grund
til at tage bekymringerne alvorligt. Selv på kort sigt kan arbejdsløshed have
store konsekvenser for den enkelte arbejdstager. Rettidig omhu er nødvendigt
for at gribe både muligheder og trusler. Det gælder på den ene side for dem,
der kan lide freelancelivet, og på den anden side for dem, der langt fra kan se
en fremtid som løstansat for sig.

Automatisering medfører nye kompetencekrav
Automatiseringen stiller krav om, at arbejdsstyrken er i stand til at kompetenceudvikle i takt med den teknologiske udvikling. Det udfordrer ikke bare
arbejdstagerne, men også fagbevægelsen, arbejdsgiverne og uddannelsesinstitutionerne. Alle må indstille sig på en virkelighed, hvor nogle kompetencer hurtigt bliver forældet.
På den korte bane bliver der behov for specialister, som kan designe og operere de automatiserede systemer, men på længere sigt bliver generelle og især
sociale kompetencer uvurderlige.
Der er desuden et stort behov for at opgradere danskernes digitale kompetencer. Kun 16% af it-chefer og topledere i det offentlige mener, at deres
medarbejdere har tilstrækkelige digitale kompetencer.14 Ligeledes har tæt på
halvdelen af de danske virksomheder ansatte, der ikke er i stand til at løse
grundlæggende it-baserede opgaver såsom at skrive e-mails.15
I takt med teknologiens indtog på arbejdsmarkedet bliver behovet for at fordele ansvaret for den løbende kompetenceudvikling i samfundet dermed
større.

14. https://dit.dk/da/Nyheder/Det-offentlige-i-underskud-af-digitale-kompetencer
15. https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/knap-2-virksomhed-oplever-medarbejdereutilstraekkelige-it-faerdigheder
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Kerneværdier
Teknologiens udvikling af arbejdsmarkedet udfordrer flere danske værdier:
Økonomisk sikkerhed: Løst arbejde med færre forpligtelser mellem arbejdsgiver og arbejdstager kan true den danske flexicuritymodel, hvis
ikke det økonomiske sikkerhedsnet udvides til bedre at kunne fange platformsøkonomiens arbejdere. Den stabilitet, som de fleste lønmodtagere
har adgang til, også når de mister deres arbejde, er en dansk kerneværdi,
der udfordres af usikkerheden i platformsøkonomiens fleksible arbejde.
Uddannelse: Det er en kerneværdi i Danmark, at befolkningen har fri og
lige adgang til uddannelse og mulighed for at lære gennem hele livet.
Hvis uddannelsessystemet ikke længere kan gøre alle dele af befolkningen i stand til at navigere i et komplekst arbejdsmarked under konstant
udvikling, smuldrer dets berettigelse som et fælles gode.
Stor sammenhængskraft og lille afstand mellem befolkningen: Historisk
har Danmark været kendetegnet ved en relativt høj grad af økonomisk
lighed. Dette kendetræk kan blive udfortet, hvis automatiseringens øgede
kompetencekrav hægter dele af befolkningen af og skaber et A- og B-hold.

Case: Timelønnen for et Wolt-bud
På platformen Wolt tilbydes levering af mad udført af primært cykelbude,
der finder arbejde via platformen, og i stil med Uber udgør budene deres eget
lille enmandsfirma.
Som Wolt-bud får man stor fleksibilitet og bedre muligheder for selv at bestemme sine arbejdstider end i de fleste andre job. I gennemsnit arbejder budene 15 timer om ugen til en gennemsnitlig løn på 130 kroner i timen. Wolt
tilbyder dermed en let adgang til arbejdsmarkedet, og for studerende er både
løn og fleksibilitet konkurrencedygtigt med andre studiejob.
Men jobbet som Wolt-bud kommer uden de rettigheder, som normalt følger
med et arbejde i Danmark. Budene er ansat som selvstændigt erhvervsdrivende og har derfor ingen overenskomst. De kan ikke forhandle løn, hverken
kollektivt eller individuelt, og de er selv ansvarlige for indbetaling af pension. De har ingen ret til løn under sygdom eller efteruddannelse. Med jobbet
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på cykelstierne følger en ikke ubetydelig risiko for trafikulykker, men budene
er ikke forsikrede af Wolt.16
Lønnen er reelt set lavere end 130 kroner i timen, da budene selv må afholde
udgifter, som en arbejdstager normalt får dækket. De skal selv erhverve en
velfungerende cykel, knallert eller bil og dække udgifter til service. Ligeledes skal de være i besiddelse af en smartphone og selv betale forsikring.
Desuden er der i timelønnen ikke taget højde for, at budene som selvstændigt
erhvervsdrivende er ansvarlige for blandt andet regnskab og skat.

16. https://www.dr.dk/nyheder/indland/klaus-arbejder-gerne-uden-overenskomst-hvis-jeg-ersyg-er-det-jo-bare-aergerligt; https://www.dr.dk/nyheder/indland/forskere-du-kan-ende-medregningen-hvis-wolt-bude-ikke-selv-sparer-op-til-pension-og og https://wolt.com/heroes
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TechDK Kommissionens anbefalinger:

Indfør arbejdsgiveransvar for digitale platforme
Med platformsøkonomiens nye profitter følger også en forpligtelse til at
geninvestere en del af gevinsten i de løstansatte arbejdstagere, der skaber værdi på platformen. Udover at platformene bør betale skat, bør de
være forpligtede til at indbetale pension og feriepenge til den enkelte
freelancer.
Trade-off: Byrderne på platformsvirksomhederne skal balanceres op
mod, at de ikke mister konkurrenceevne over for udenlandske udbydere.

Skab åbenhed om indkomst og omkostninger
Opgaveplatforme bør påbydes at kommunikere tydeligt i en eventuel ansættelseskontrakt, hvilke skjulte omkostninger der kan være forbundet
med at levere arbejde som løstansat.
Trade-off: Det kan være svært at sanktionere overskridelser. I tillæg kan
det opfattes som patroniserende, at oplyste løstansatte skal mødes med
advarselsmærkater, ligesom når man køber cigaretter.

Indfør fradrag på kompetenceudvikling
Sikringen af livslang læring til alle kan tilskyndes ved, at fradraget på
efteruddannelse udvides til også at gælde grund- og videregående uddannelse. I dag er uddannelse, der giver nye kompetencer, ikke fradragsberettiget.
Trade-off: Det kan blive et udgiftsdrivende forslag, der vokser meget hurtigt over årene.

Udarbejd løbende økonomiske teknologifremskrivninger
Arbejdsgivernes pligt til at kompetenceudvikle deres medarbejdere
kræver, at de er på forkant med automatiseringen. Arbejdsgiverorganisationerne bør derfor i samarbejde med fagbevægelsen og regeringen op-
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retholde løbende fremskrivninger af den teknologiske udviklings konsekvenser for økonomien.
Trade-off: Der bliver lavet mange fremskrivninger i forvejen. Der kunne i
stedet tilføres nye teknologikategorier til eksisterende regelmæssige publikationer fra staten.

Indfør mulighed for uddannelsesår
Der bør indføres mulighed for et års orlov til kompetenceudvikling hvert
tiende år. Således at man som lønmodtager har bedre muligheder for at
varetage sine fremtidsmuligheder. Det kan eventuelt indføres i form af et
klippekort til uddannelse gennem hele livet. Kommissionen anbefaler, at
finansieringen finder sted gennem en lønopsparing, eventuelt suppleret
via skattefinansiering.
Trade-off: Det er en dyr løsning, som skal efterprøves – og som kunne
udrulles i flere tempi for at se effekterne af det.

Skab nye praktikordninger
Medarbejdere bør kunne indgå i løbende praktikforløb i andre brancher
end den, de er ansat i. Udover at fremme fleksibilitet og tværfaglig forståelse åbner en sådan ordning for mindre abrupte jobskifte i tilfælde af, at
hele funktioner automatiseres. En mulig ramme, som en sådan ordning
kunne falde inden for, er en udvidet version af det eksisterende Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, men målrettet alle medarbejdere fremfor
blot lærlinge. En alternativ ordning er oprettelsen af 50/50 uddannelsesstillinger med en 20 timers arbejdsuge kombineret med en uddannelse
på halv tid.
Trade-off: Det kan være dyrt at administrere samtidig med, at der kan
spildes mange samfundsressourcer, hvis folk “shopper” rundt for at finde
en ny branche til selvrealisering, som de måske ikke er kvalificerede til.
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Kommissionens anbefalinger

1. Det datadrevne samfund
> Kontrollér algoritmer som vi kontrollerer offentligt ansatte
> Borgerne skal have indsigt i data, som ligger til grund for en afgørelse
> Etablér uddannelses- og udviklingscentre for datadreven offentlig
forvaltning
> Dataombudsmanden skal have et slagkraftigt rejsehold
> Der skal arbejdes politisk for, at tech-sektoren overholder
menneskerettighederne
> Skab transparens om private aktørers data i velfærdsteknologier

2. Demokratiet under påvirkning
> Harmonisér regler for politisk reklame
> Styrk vores public service
> Skab transparent samarbejde mellem sociale medier, forskere og
journalister
> Begræns mikromålrettet politisk reklame
> Research i hybridkrig og internetpropaganda finansieret af fremmede
stater
> Internetpropaganda skal på skoleskemaet

3. Teknologien bevæger sig hurtigere end demokratiet
>
>
>
>
>

Grov overtrædelse af databeskyttelsesloven skal straffes med fængsel
Danmark skal lave langsigtede og bæredygtige techinvesteringer
Udbudsreglerne for offentlige udbud skal revideres
ESG’ere til investorer
Nye virksomheder skal formulere en samfundsambition
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Det datadrevne samfund
Kunstig intelligens er blevet en fuldt integreret del af vores liv. Den hjælper
med at finde det spændende match i datingappen og filtrere informationer,
så vi ikke dagligt skal drikke af en brandslange af information. Kunstig intelligens bliver brugt til at forudsige og diagnosticere livstruende sygdomme,
vurdere bankkunders kreditværdighed, forudsige tidligere dømtes tilbagefald i kriminalitet samt vurdere muligheden for kompensation hos forsikringsselskabet.
I takt med at smarte teknologier opsamler mere data, bliver algoritmerne
konstant bedre og mere raffinerede på en lang række områder – til glæde og
gavn for samfundet og den enkelte. Algoritmer filtrerer data (input) og finder
mønstre i dem, så resultaterne (output) passer til vores behov. Det betyder,
at vi udliciterer flere opgaver og beslutninger til kunstig intelligens. I mange
tilfælde kan denne udlicitering være nyttig, men den kan også udfordre nogle
af vores demokratiske værdier.
Når beslutninger, som mennesker traditionelt har foretaget, bliver automatiserede, risikerer vi bl.a., at vi ikke kan forklare, hvorfor resultatet blev, som
det blev. Vi risikerer tab af ekspertise og tilsyn, når vi i større skala begynder
at automatisere opgaveløsninger. Og vi risikerer at overse forskellen på, hvad
vi synes, den kunstige og den menneskelige intelligens egentlig kan og skal
hver især.

Den sorte boks
Vi ved, at mængden af data, som techvirksomheder indsamler og kombinerer, er hurtigt voksende og uigennemskuelig for individet. Opsamlingen af
data sker via en lang række digitale teknologier, vi omgiver os med i hverdagen, såsom mikrofoner i smart-TV’et, kameraer med ansigtsgenkendelse og
GPS’en, der kører i baggrunden.
I ambitionen om et mere sikkert samfund og en bedre og mere effektiv offentlig sektor kan det også være fristende for staten at indsamle så meget data
som muligt og bruge disse i forbindelse med forudsigelser og anbefalinger.
Formålet kan være fokuserede indsatser mod skattesnyd, identificering af
socialt udsatte børn og målretning af tilsyn på arbejdsmiljøområdet.
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Men det er usikkert, om den offentlige sektor er kulturelt, kompetencemæssigt og teknologisk stærkt nok klædt på til at håndtere de muligheder
og udfordringer, der opstår med kunstig intelligens. På en del områder kan
fagpersoner vurdere, om algoritmerne tilvejebringer rigtige resultater, når tilsynsførende eksempelvis følger op med fysiske besøg hos borgere eller virksomheder, som kan forholde sig til forkerte resultater, sortere dem fra og lære
maskinen at blive mere præcis. Men nogle steder er dette ikke muligt. Når
algoritmerne selv (efter at være blevet lært op af mennesker, der har givet datainput) begynder at finde mønstre i de komplekse data, de præsenteres for,
kan det give resultater eller anbefalinger, den ikke selv kan forklare.
Vi accepterer, at både private og offentligt ansatte foretager skøn i deres arbejde og handler på den baggrund. Men beslutningskompetencen og ansvaret
kan aldrig placeres hos en teknologi.
Endvidere peger algoritmiske forudsigelser eller konklusioner på korrelationer og ikke nødvendigvis årsagssammenhænge. Det kan udfordre borgerens
krav på at vide, hvorfor en offentlig myndighed banker på døren. Når der ikke
er en forklaring på resultaterne, bliver der tale om en “sort boks”, som kan
rejse en række juridiske, etiske og politiske dilemmaer. Forskere indenfor
kunstig intelligens er i stigende grad opmærksomme på disse “sort boks”problemer indenfor feltet, og der arbejdes på at forbedre forklarligheden samt
at udvikle nye teknikker, som har en højere grad af forklarlighed. Det er dog
langt fra trivielle problemer at løse og har givetvis en lang tidshorisont.

Algoritmiske bias
Algoritmiske bias er systematiske fejl eller afvigelser i et computersystem,
der medfører ulige privilegier til individer eller grupper i samfundet. Når
mennesker lærer maskinen, hvad der er rigtigt og forkert, indlejres menneskelige erfaringer, som kan repræsentere økonomiske, politiske og kulturelle
interesser og eventuelle bias hos myndigheder eller organisationer opbygget
gennem mange år. Menneskelige fordomme vil indgå i mange af de data, der
indsamles, og disse er ofte ikke synlige for borgere, medarbejdere og beslutningstagere.
I 2018 fandt Amazons machine learning-specialister ud af, at deres nye rekrutteringsværktøj var biased mod kvinder. Algoritmen skulle foreslå de mest
egnede kandidater til et job, men dens datainput baserede sig på de seneste
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Der er et uundgåeligt og fundamentalt trade-off involveret i forholdet mellem
kunstig intelligens og menneskelig kontrol: Jo mere intelligent, let at træne
og fleksibelt vi ønsker, at et system skal være, des mindre kontrol har vi over
systemet, og des mindre kan vi garantere, at det handler på den tilsigtede
måde (Bolander, 2019).

Kunstig intelligens med høj grad
af menneskelig kontrol:

Kunstig intelligens med lav grad
af menneskelig kontrol:

1.

1.

Menneske giver præcis,
formel beskrivelse af
opgave/problem.

Menneske giver overordnet
beskrivelse af den opgave/det
problem, som skal løses.

2.

2.
Menneske beskriver regler
til at løse problem, som kan
omsættes til kode.

Menneske træner algoritmen på
data, som udgør løsningseksempler
på opgaven/problemet.

3.

3.
Løsningen er ofte inkorporeret under punkt 1 og behøver derfor ikke
træning på data (koden bliver kun i
visse tilfælde brugt på et datasæt).

Datamængderne er store og kan
enten være transparente eller
skjulte for borgeren
(disse kan være skjult biased).

4.

4.
Computer benytter kode til
løsning og eventuelle fejl kan
findes og rettes af mennesker.

Computer finder løsning men kan
ikke forklare sig selv, hvorfor fejl
ikke altid kan rettes manuelt af et
menneske.

5.
Et menneske kan slutteligt være
bagerst i beslutningsprocessen og
relativt let kvalificere computerens
beslutning/løsning.

5.
Et menneske kan slutteligt være
bagerst i beslutningsprocessen –
men skal i så fald potentielt bruge
megen tid på at få indsigt i computerens beslutning/løsning.

64
Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.
Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.
© Jurist- og Økonomforbundets Forlag

TechDK // Demokrati

10 års data fra den mandligt dominerede techindustri – dermed blev kvinder
i systematisk mindre grad foreslået til jobbet.1
Det er slemt, når skævvridninger forekommer i kommercielle eller private
sammenhænge. Det er endnu værre, når de optræder i den offentlige forvaltning. Skal domstole eksempelvis benytte kunstig intelligens til at træffe
beslutninger, er det vigtigt, at der ikke optræder bias, som kompromitterer
grundlæggende rettigheder eller medfører forskelsbehandling. I takt med at
kunstig intelligens bistår med eller selv træffer beslutninger på baggrund af
data, er der en risiko for, at eksisterende (eller nye) diskriminerende praksisser bliver institutionaliseret i automatiserede beslutninger.
Arbejdet med at kvalificere beslutninger baseret på kunstig intelligens er således både en udfordring og en kæmpe mulighed. Og anvendelsen af kunstig
intelligens kan ligefrem være med til at synliggøre historiske bias, som tilfældet var med Amazon’s rekrutteringssytem. Udfordringen bliver, at vi ikke
viderefører selv samme fejl i et langt større og mere systemisk perspektiv.

Demokrati frem for algokrati
Retten til et liv i frihed fra masseovervågning og kontrol er en basal rettighed
i vestlige demokratier. Derfor er offentlige myndigheder i Danmark underlagt
love og regler, der sætter begrænsninger for deres adgang til borgeres data
og privatliv. Forvaltningsloven og databeskyttelsesreglerne er nogle af disse.
Digital kontrol er imidlertid blevet mere udbredt i takt med, at bl.a. sociale
medier øger muligheden for at finde oplysninger om den enkelte borger.
Folketingets Ombudsmand har slået fast, at myndighederne ikke må hente
oplysninger fra lukkede profiler på Facebook eller andre sociale medier,
mens de godt må benytte oplysninger fra åbne Facebook-profiler eller andre
sociale medier. Men hvad med alle de andre platforme og datagenererende
teknologier?
Her er det vigtigt at finde en balance mellem hensynet til kontrol og effektivitet på den ene side og borgernes frihed og retssikkerhed på den anden.
Globalt set har danskerne den højeste grad af institutionel og social tillid,
og denne tillid udgør fundamentet for, at Danmark ifølge FN ligger i front i

1.

reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G
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e-governance.2 Det er afgørende, at den høje grad af tillid også bibeholdes i
fremtiden.
Algokrati kan beskrives som en samfundstænkning, hvor borgeren reduceres til datapunkter i et socialt system, og demokratiske processer afløses af algoritmer. Kina er langt med udviklingen af et omfattende socialt
point-system, der belønner og straffer borgerne for deres gerninger baseret
på digital overvågning. Blandt andet gennem brug af netop algoritmer er
der sket en konsolidering af magten hos det kommunistiske parti. Det, der
sker i Kina, er ekstremt, og vestlige demokratier skal være opmærksomme
på at beskytte borgeren tilstrækkeligt fra digitalt faciliteret kontrol.

Kerneværdier
Dataindsamling og algoritmer gør mange ting lettere og hurtigere, men
udfordrer også kerneværdier i vores samfund.
Privatlivets fred: Det er nødvendigt med adgang til enorme mængder data
for at bygge automatiserede beslutningssystemer, men data kan indeholde
personfølsomme informationer. Retten til privatlivets fred er imidlertid
sikret i grundlovens § 72. Loven sikrer blandt andet, at staten skal have
rettens ord for ransagning af borgerens bopæl og udgør således en beskyttelse af borgeren over for staten. Men loven er tænkt og nedfældet i en
anden tid, hvor borgerens bolig var i centrum, hvorfor telekommunikation med videre kun i mindre omfang berøres. Dette er en udfordring,
når det analoge og digitale smelter sammen i en gensidig påvirkning. Det
er uigennemskueligt, hvordan data, der gives væk nu, eventuelt bliver
samkørt i fremtiden.
Gennemsigtighed i sagsbehandling: Det er et princip i retsstaten, at borgere skal kunne forstå de bevæggrunde, der ligger til grund for en afgørelse i
en sag. Dette gælder også på det digitale område med lov om offentlighed
i forvaltningens § 12. Her er det beskrevet, at “Enhver kan [...] forlange at
få indsigt i en beskrivelse af de typer af oplysninger, der indgår i en database, hvilket grundlag oplysningerne bygger på, samt oplysninger om,
hvilke formater en database anvender”.

2.

en.digst.dk/news/news-archive/2018/september/denmark-leads-the-world-in-e-government/
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Dette princip udfordres imidlertid af et offentligt system, hvor flere myndigheder foretager præventive indgreb, risikovurderinger og kendelser på
baggrund af algoritmer, der ikke kan forklare den beslutning eller anbefaling, den har foretaget. Det er derfor nødvendigt at indføre automatiserede
systemer, som er transparente, og hvor beslutningerne kan forklares.
Man skal dømmes af sine ligemænd: I det danske retsvæsen findes princippet om, at man skal dømmes af sine ligemænd. Blandt andet derfor
findes der lægdommere i de danske retssale, hvor civile borgere ved borgerligt ombud er befolkningens repræsentanter i retssalen. Dette princip
er båret af en tanke om, at retslige kendelser skal have det hele menneske
for øje.
Denne menneskelighed kan blive udfordret, når afgørelser træffes algoritmisk. Algoritmen er baseret på mønstre, men ikke nødvendigvis på den
specifikke kontekst. Den bygger på en forestilling om, at det datastyrede
altid fører til bedre og mere retfærdige resultater. Arbejdet i de danske
retssale udføres til stadighed af mennesker, men ambitionen om kontinuitet og effektivitet kan måske bane vejen for øget digitalisering i retsvæsenet, som vi har set det i eksempelvis den kommunale forvaltning.

Case: Udbetaling Danmarks undringslister
Udbetaling Danmark har i forbindelse med udbetaling af pension, børnepenge, kontanthjælp og andre velfærdsydelser vidtgående adgang til at indhente
oplysninger om både ydelsesmodtagere og deres nærmeste familie hos andre
myndigheder og private virksomheder uden borgerens samtykke.
Disse oplysningerne bliver samkørt for at identificere mønstre, der kan tyde
på snyd eller andre uregelmæssigheder. Resultatet af samkørslen er “undringslister”, der oplister potentielle kriminelle. I det første kvartal af 2017
udgjorde undringslisten godt 2% af myndighedens sager, hvoraf hver fjerde
blev udtaget til yderligere kontrol.
Spørgsmålet er, om alle borgere vil blive lige berørt af disse datastyrede
indgreb, eller om det vil skabe nye former for ulighed og forstærke potentielt skævvridende algoritmer.
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TechDK Kommissionens anbefalinger:

Kontrollér algoritmer som vi kontrollerer offentligt ansatte
I det offentlige må der ikke anvendes kriterier og varetages hensyn, som
ikke er direkte eller implicit anerkendt af den demokratisk legitimerede
statsmagt. Det er en flere hundrede år gammel grundsætning, at den udøvende magt ikke må gå ud over sine grænser, eksempelvis ved at inddrage kriterier, der ikke svarer til de hensyn, som lovgiver forudsatte, da
denne gav den udøvende magt adgang til at administrere på området.
Derfor skal det sikres, at algoritmer ikke inddrager data eller anvender logikker, som ikke er anerkendt af den demokratisk legitimerede statsmagt.
Endvidere kan der opstå “ansvarstomrum”, når offentligt ansattes funktioner helt eller delvis overtages af algoritmer. Efter straffelovens § 157
kan en offentligt ansat, der begår en grov fejl eller gentagen forsømmelse,
straffes med bøde eller fængsel. Men disse ansvarsnormer kan ikke bruges over for en algoritme. Der er derfor brug for et nyt, klart og let forståeligt ansvarssystem som erstatning for det gamle med henblik på både at
sikre omhyggeligheden og tage hensyn til ‘retsfølelsen’, dvs. behovet for,
at de rette stilles til ansvar.
Trade-off: En større vægtning af forsigtighed vil muligvis begrænse det
fulde potentiale ved brugen af algoritmer. Hertil kan det koste mange
ressourcer, når mennesker skal løse opgaver, der potentielt kan klares
automatisk.

Borgerne skal have indsigt i data, som ligger til grund for en
afgørelse
Borgeren skal have sikret rettigheden til altid at kunne få indsigt i og
overblik over, hvilke datainput et beslutningsgrundlag er sammensat af.
Derfor skal offentlige institutioner årligt publicere en liste med alle de
datakilder, de bruger i deres systemer. Der skal endvidere sættes grundigere standarder for både input og operationer i offentlige myndigheder.
Ny lovgivning på området kan eventuelt lade sig inspirere af Norges forvaltningslov – Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning, NOU
2019: 5. Her beskrives det i § 12 vedrørende “Automatiserte saksbehandlingssystemer”, at “Forvaltningsorganet skal dokumentere det rettslige
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innholdet i automatiserte saksbehandlingssystemer. Dokumentasjonen
skal offentliggjøres, hvis ikke annet følger av lov eller særlige hensyn
taler mot det.”
Trade-off: Det kræver potentielt nye arbejdsgange og ekstra sagsbehandling at kunne redegøre for, hvilke data der er i spil. Endvidere vil det
betyde en indskrænkning af den tilgængelige datapulje.

Etablér uddannelses- og udviklingscentre for datadreven
offentlig forvaltning
På tværs af den offentlige forvaltning mangler der et sted at søge inspiration, hjælp og uddannelse i forhold til kunstig intelligens. En etablering
af et eller flere centre for datadreven offentlig forvaltning er en mulig
løsning på det behov.
En vigtig første opgave for et sådant center vil være at udvikle en form for
revisionspraksis for datadreven offentlig forvaltning, som ikke blot sikrer
overholdelse af gældende lovgivning, men også indeholder konkrete anbefalinger til “better practice”.
Det er vigtigt, at formålsparagraffen for etableringen af et sådan center
ikke er forankret i et snævert ønske om en mere effektiv offentlig sektor.
Risikoen for at videreføre skævvridninger i etablerede arbejdsgange og
processer vil være for stor. Fokus skal være på at skabe en endnu bedre
offentlig sektor med respekt for den enkelte borger.
Trade-off: Etableringen af nye offentlige centre tager tid og koster penge.
Gode initiativer er allerede i gang, eksempelvis i Dansk Standard, men
der mangler en bredere forankring og et klart fokus.

Dataombudsmanden skal have et slagkraftigt rejsehold
Ligesom hjælpen til det offentlige skal styrkes, bør kontrollen også forbedres. Datatilsynet skal styrkes betragteligt. Selvom staten har styrket
sig i forhold til tilsyn både med it-projektråd og Skatteministeriets tilsyn, bør der generelt være et stærkere fokus på legalitet. Under Datatilsynet skal der konstitueres et dataombudsmandsrejsehold, som primært
skal varetage hensynet til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger.
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Trade-off: Kontrol koster penge, og løsningen kan derfor blive dyr. Forslaget kan eventuelt finansieres af virksomheder, som skaber indkomst
på baggrund af brug af data. Der kan pålægges en dataskat for virksomheder, som er progressiv, afhængig af mængden af data.

Der skal arbejdes politisk for, at tech-sektoren overholder
menneskerettighederne
Visse dele af tech-sektoren fungerer bl.a. ifølge FN’s specialrapportør for
ekstrem fattigdom, Philip Alston, som “menneskerettighedsfri zoner”.
Der skal derfor arbejdes politisk for, at techvirksomheder er forpligtede
på at overholde menneskerettigheder med henblik på at beskytte individets rettigheder.
Trade-off: Det kræver ændringer, som kan være svære at implementere
på nationalt plan, og som derfor skal ske, eksempelvis via EU's institutioner.

Skab transparens om private aktørers data i
velfærdsteknologier
Der skal sikres transparens om private aktørers data og ansvar for udvikling samt implementering af digitale (velfærds)teknologier i det offentlige. Dette skal ske af hensyn til både den enkelte borger og den fri
konkurrence.
Det kan ske via offentligt tilgængelige oversigter eller årsrapporter over
det offentliges samarbejdspartnere. Desuden skal det fremgå, hvilke data
der er tilgængelige for samarbejdspartnerne.
Virksomheder, der lever af at udvikle it-løsninger til det offentlige, skal
ikke have konkurrencefordele af adgangen til borgeres data. Derfor skal
data anonymiseres og gøres offentligt tilgængelig for konkurrenter.
Trade-off: Det vil kræve en ændring i mindset hos alle involverede parter og en mere rammesat samarbejdsform, som potentielt kan hæmme
forudsætningen for innovation.
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Demokratiet under påvirkning
Ytringsfrihed er en grundlæggende forudsætning for et demokratisk samfund. Muligheden for at ytre ens holdninger og oplevelser udgør et bolværk
mod magtmisbrug, overgreb og uretfærdigheder. Gennem de sidste 10-15 år
har sociale medier givet borgeren nye muligheder for at ytre sig.
Adgang til troværdige og valide informationer er ligeledes en forudsætning
for demokratiet. Hvor politisk kommunikation altid har drejet sig om at målrette budskaber til vælgerne, har dataindsamling og digitale platforme givet
en hidtil uset mulighed for at ramme borgeren med individualiseret indhold
tilpasset den specifikke adfærd og psykologiske profil. Valgkampe er således
blevet ‘dataficerede’ gennem brugen af politisk online mikromålretning – en
analysemetode og markedsføringsteknik udviklet af den digitale annonceindustri, der tilbyder at målrette budskaber ganske præcist til forskellige målgrupper.
Ved brugen af politisk online-mikromålretning bliver det vanskeligt for offentligheden at tjekke validiteten af de mange forskellige versioner af informationer, der flyder rundt i en form for informationsoverload i den enkelte
borgers individuelle nyhedsfeed. Journalistiske gatekeepere fra traditionelle
massemedier har på denne måde fået en ny spilleplade i demokratiet i og
med, at digitale platformes usynlige algoritmer i princippet er blevet de nye
gatekeepere.
Mikromålretning og brexit
Data spiller en nøglerolle, når politikere i dag fører valgkamp og forsøger at vinde vælgernes stemmer. Begrebet mikromålretning (political online microtargeting) blev kendt i den bredere offentlighed i forbindelse
med Brexit-afstemningen i Storbritannien, hvor dataanalysefirmaet Cambridge Analytica stod anklaget for at have modtaget data om 87 millioner
Facebook-brugere uden deres udtrykkelige samtykke. Data, som senere er
blevet brugt til at målrette politiske kampagner til vælgerne gennem personlige beskeder tilpasset deres individuelle personlighedstræk.
En rapport fra the House of Commons Digital, Culture, Media and Sport
Committee i Storbritannien konkluderer, at mikromåltretning og algoritmisk dataanalyse i politiske kampagner hindrer vælgernes ret til privatliv
og fratager dem muligheden for at foretage frie og informerede valg.3

3.

publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/1791/179102.htm Februar
2019
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Kommerciel algoritmisk gatekeeping
Sociale medier giver alle med en smartphone og internetadgang mulighed for
at sprede budskaber og indhold, uden at de er afhængige af, at traditionelle
journalistiske massemedier vælger at bringe deres historie. Borgere kan skrive direkte til politikerne på Twitter og Facebook, og sociale medier har givet
alle brugere mulighed for at ytre sig. Fra det arabiske forår til demonstrationer i Hong Kong har de sociale medier været et våben for bevægelsernes
interne kommunikation, organisering og opråb til omverdenen.
Men det er de samme teknologier og techfirmaer, der var med til at kickstarte
det arabiske forår, som muliggør påvirkning af vores egne demokratier. Sociale mediers eksponeringssystemer benytter algoritmer, der i høj grad er skjulte
for brugerne. Disse systemer er anklaget for at favorisere opslag, der skaber
stor opmærksomhed, deling, viralitet og klik, hvilket benyttes strategisk af aktører med politiske motiver.4 På platforme som Facebook og YouTube kan politiske annoncer, kommercielle annoncer og private opslag ligge side om side.
Det er usynligt, hvem der bliver eksponeret for hvilke budskaber og hvorfor.
Endvidere er det en grundlæggende udfordring for demokratiet, at gatekeeperne for information baserer deres forretningsmodel på borgernes personlige data uden selv at skulle åbne deres algoritmer for omverdenen.
Sådan arbejder digitale påvirkningsagenter
Forskere fra Oxford Internet Institute har i 2018 fundet evidens for organiserede kampagner for at påvirke demokratiske valg i 48 lande. I deres
rapport fra 2017 var omfanget 27 lande. Ifølge forskerne benytter de digitale påvirkningsagenter især tre overordnede fremgangsmåder:
Bots: Automatiserede profiler på sociale medier blæser kunstigt den tilsyneladende deltagelse på sociale medier op i udvalgte indlæg. Eksempelvis kan et tweet opnå større rækkevidde og legitimitet, hvis tusindvis af
bots liker og retweeter.
Trolde: Hold af organiserede virkelige eller virtuelle kommentatorer fylder kommentarspor med forstyrrende eller hadefulde budskaber.
Målretning og søgemaskineoptimering: Etablerede reklameredskaber
styrker resultater på søgemaskiner og driver klik på sociale medier.

4.

The Propaganda Model Today: Filtering Perception and Awareness, Edited by, Joan PedroCarañana, Daniel Broudy & Jeffery Klaehn, University of Westminster Press 2018.
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Et demokrati er i en postfaktuel tilstand, når
politisk opportun, men faktuelt misvisende,
information erstatter kendsgerninger som grundlag
for politisk debat, meningsdannelse og lovgivning.”
Hendricks & Vestergaard, FAKE NEWS, 2017

Hvad er fake news – fingerede nyheder?
Der findes forskellige niveauer for falske nyheder. Jo længere ned ad skalaen
fra Zone 1 til 3, jo større bliver graden af misinformation.

Figur 1. Informationskvalitetsskala5

Zone 1
Sandt udsagn

Verificerede kendsgerninger

Zone 2
Forvanskede udsagn

Ramme (spidsvinkling), undladelse,
kendsgerninger i udvalg

Udokumenterede udsagn

Rygter (måske sande, måske falske)

Zone 3

5.

Løgn

Falsk udsagn intenderet, i modstrid
med kendsgerningsforhold

Bullshit

Afledning, opløsning af skellet mellem
sand og falsk

Fake news

Enten løgn eller bullshit der simulerer
journalistik og således sandfærdighed

FAKE NEWS, Hendricks & Vestergaard, 2017
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Den postfaktuelle tilstand – et globalt fænomen
Sociale medieplatforme står anklaget for at have katapulteret falske nyheder
og for at have været brugt i arbejdet med at forvanske demokratiske valg og
valgkampe i flere lande i verden. Under valgkampen om Storbritanniens fortsatte medlemskab af EU florerede eksempelvis falske historier om et planlagt
attentat på den EU-skeptiske Boris Johnson, der var plantet med henblik på
at skabe splid mellem vestlige lande.6 Smædekampagner og propaganda har
eksisteret længe, men i dag kan omfanget accelerere hurtigere end tidligere.
Det kenyanske parlamentsvalg i 2014 og 2017, det indiske parlamentsvalg i
2014, den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016, det brasilianske præsidentvalg i 2018 og det mexicanske valg i 2018 var alle præget af digital disinformation. I alle tilfælde blev befolkningerne præsenteret for vildledende
budskaber på sociale medier og beskedtjenester, som udgjorde de primære
nyhedskilder for mange borgere.
Ved det seneste folketingsvalg i Danmark tog man også muligheden for udenlandske interesser i påvirkning af danske demokratiske valg alvorligt. Forsvarets Efterretningstjeneste vurderede således, at det var muligt, at Rusland
ville gennemføre “mindre, hurtigt planlagte og opportunistiske påvirkningsoperationer for at øge splittelse i den danske befolkning”, omend det blev
vurderet som usandsynligt, at Rusland ville gennemføre større operationer
i Danmark.7
Også fra visse techvirksomheders side er der dog en stigende opmærksomhed
på, at platforme og ydelser kan misbruges. Eksempelvis meldte CEO for Twitter Jack Dorsey i oktober 2019 ud, at det ikke længere ville være muligt at
købe sig til politiske reklamer på Twitter – spredning af politiske budskaber
skal man gøre sig fortjent til, ikke kun købe sig til, lød argumentet.
Falske nyheder spreder sig hurtigst
I et studie fra Massachusetts Institute of Technology undersøgte et hold
forskere i 2018 delingen af sande og falske nyheder. Forskerne undersøgte
mere end 4,5 millioner tweets fra ca. 3 millioner personer om ca. 126.000
forskellige nyhedshistorier delt i perioden 2006-2017. Studiet viste, at
tweets om artikler, der er defineret som fake news, spreder sig hurtigere,
dybere og mere bredt end de sandfærdige artikler. Samtidig fandt forsker-

6.
7.

theguardian.com/world/2019/jun/22/russians-spread-fake-plot-to-assassinate-boris-johnson
fe-ddis.dk/SiteCollectionDocuments/UKL%20trusselsvurdering%20påvirkning.pdf
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ne, at spredningen var større for falske politiske nyheder end for nyheder
om f.eks. terrorisme, forskning og finansmarkedet. Studiet viste desuden,
at robotter i lige så høj grad spreder sande som falske nyheder, hvilket
indikerer, at menneskelig adfærd kan være den reelle grund til, at falske
nyheder spreder sig mere end sande på Twitter.8

Fake news, deep fake – og endnu mere fake
Den øgede mængde af valid online information samt online disinformation
øger kravene til det generelle niveau af kritisk tænkning i befolkningen.
I visse tilfælde er det dog så godt som umuligt at kende forskel på “fake” og
“real”. Gennem deep fake-teknologier kan lægmand allerede i dag på overbevisende måde ændre video- og lydklip fra eksempelvis politikere, så det ser
ud, som om de siger eller gør noget, de aldrig har sagt eller gjort. Også kritikere af staten, kritiske journalister eller helt almindelige borgere risikerer at
blive ofre for en deep fake-genereret smædekampagne eller udskamning. Det
kan få betydning for den enkeltes mod til at ytre sig.
Den stigende mængde fake news og deep fake-manipuleret indhold nødvendiggør en konstant kritisk indstilling blandt borgere i den digitale sfære,
hvor de bliver præsenteret for dette indhold. Men det er en grundlæggende
udfordring for demokratiet, hvis en sund kritisk grundindstilling slår over
i en grundindstilling af mistillid som følge af spørgsmålet om, hvorvidt det
overhovedet giver mening at have tillid til digitalt indhold, der er så let manipulerbart.

Deepfake is a growing challenge and threat to
public trust as well as democratic processes.”
Casper Klynge, Danmarks tech-ambassadør, november 2019

8.

The spread of true and false news online, Soroush Vosoughi, Deb Roy og Sinan Aral, 2018
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Kerneværdier
Nye teknologier kan udfordre tilliden til medierne, valgkampe og dermed
en række kerneværdier i vores demokrati.
Transparens i politiske kampagner: Transparens er et grundvilkår for
et velfungerende demokrati, og borgere skal have mulighed for at vide,
hvem der er afsender på et budskab. Politisk online mikromålretning bryder med grundidéen om medierne som en transparent, inkluderende og
offentlig sfære, der kan være med til at danne konsensus om faktuelle
forhold gennem åben debat og samtale.
Når borgeren bliver mødt af indhold, der er specifikt tilpasset vedkommendes psykologiske profil, giver det desuden bedre vilkår for manipulation.
Den offentlige samtale på fællesskabets hænder: Offentlige myndigheder
og politikere har flyttet en del af samtalen med borgerne over på digitale
platforme som Facebook, YouTube og Twitter. Dermed er vi endt med de
facto at privatisere dele af mødet mellem borger og stat til virksomheder,
som vi har meget svært ved at regulere på nationalt plan. Det samme
gælder for den offentlige debat, der i allerhøjeste grad finder sted på de
digitale platforme.
Ganske få virksomheder har ejerskabet over kanalerne for denne digitale,
private, semi-offentlige sfære. Men ingen af platformene har en forretningsmodel, der understøtter formålet om at forvalte demokratiet med
offentlighedens bedste interesser for øje.
Ytringsfrihed: Ytringsfrihed er et grundvilkår i ethvert demokrati. Men
ytringsfrihed og censur har fået nye vilkår. Stat såvel som borgere har flyttet den offentlige politiske samtale over på private digitale platforme, der
laver egne regler for redaktion og censur. De har overladt den grundlæggende distribution af indhold til algoritmer, som ingen andre end platformene selv har indsigt i.
Endvidere kan fake news, smædekampagner og online-distribuerede
løgne have en negativ effekt på den enkeltes mod til og mulighed for at
ytre sig og dermed blive brugt som våben af stater eller andre magtfulde
aktører.
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Case: Var YouTube med til at bane vejen for
Stram Kurs?
I 2018 og 2019 rejste den racismedømte leder af partiet Stram Kurs, Rasmus
Paludan, rundt i Danmark for at møde sine potentielle vælgere. Møderne blev
uploadet på YouTube, og Stram Kurs’ videoer blev set mellem 100.000 og
over 400.000 gange om dagen op til og under folketingsvalget 2019.
Her gjaldt det samme for Paludans seere som for alle andre brugere af platformen: De fandt videoerne, fordi YouTubes “anbefalingsalgoritme” ledte dem
derhen. Gennemsnitligt står denne algoritme for 70% af den tid, folk bruger
på platformen, men i tilfældet med Paludan kom 14% af visningerne fra brugere, der selv havde søgt på videoerne, mens over 60% af visningerne kom fra
YouTubes “se næste video-algoritme” og fra abonnementsfeedet og YouTubes
startside, som sammensættes algoritmisk.9

9.

zetland.dk/historie/sop1dXjw-aOZj67pz-47db6
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TechDK Kommissionens anbefalinger:

Harmonisér regler for politisk reklame
Vi ser en skævhed i mulighederne for politisk reklame på tværs af medier, hvor der gælder forskellige regler for TV, aviser og sociale medier.
På TV må partier og politikere ikke købe reklameplads – omvendt er der
nærmest ingen begrænsninger på eksempelvis Facebook. Lovgivningen
på TV-området blev indført med et formål men i en anden tid med en
anden medievirkelighed. Det skal overvejes om dette formål ikke også er
gældende i dag, hvor der er kommet mange nye medier til.
Situationen er problematisk både økonomisk og politisk.
Økonomisk er der nemlig en stor konkurrencefordel for platformene over
for eksempelvis TV2 eller Kanal 5, der ikke må bringe reklamer med
politisk indhold.
Politisk har vi i Danmark ikke haft en offentlig diskussion omkring fordele og ulemper ved at liberalisere markedet for politiske tv-reklamer.
Det er imidlertid sket ad bagvejen med de sociale mediers fremkomst og
stigende dominans af reklamemarkedet.
Kommissionen foreslår derfor en harmonisering af reglerne for politisk
reklame på tværs af alle medier. Enten ved at TV også får mulighed for
at lave politiske reklamer eller at andre medier også underlægges TVrestriktionerne – eller måske en helt ny tredje model, hvor der for eksempel sættes en øvre samlet grænse for, hvor meget politikere og politiske
partier må reklamere på tværs af samtlige medier.
Trade-off: De sociale medier kan være med til at fremme den politiske
debat. En strengere regulering af disse kan derfor hæmme de politiske
partiers lyst til engagere sig i debatten med borgerne via sociale medier.
Desuden vil reklamebureauer miste omsætning, hvis markedet for politisk reklame mindskes.
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Styrk vores public service
Public service er et demokratisk bolværk mod, at fake news overtager
mediebilledet. Offentligt finansierede medier har den styrke, at de ikke
er styret af kommercielle og politiske interesser. Dertil videreformidler
de nyheder, der ikke er styret af algoritmernes mikromålretning. Stærke,
uafhængige public service-organer sikrer på den måde, at en offentlig
samtale har sit udgangspunkt, hvor alle kan være med.
Derfor bør fremtidige besparelser på public service-området undgås, og
public service-kanaler skal forpligtes på en politik, der sikrer, at de ikke
har kommercielle tredjepartscookies på deres websites.
Trade-off: Der er en risiko for, at en styrkelse af de offentlige medier
skævvrider konkurrencen på mediemarkedet.

Skab transparent samarbejde mellem sociale medier, forskere
og journalister
Det skal sikres, at forskere og journalister kan få bedre adgang til data om
falske konti og misinformation uden, at virksomhederne kontrollerer det.
FN’s 17. verdensmål omhandler netop nødvendigheden af nye partnerskaber, herunder partnerskaber med mange forskellige interessenter, der
mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer. Techbranchen kan med fordel lade sig inspirere af denne ambition.
Virksomhederne bag sociale medier har imidlertid gjort det sværere for
forskere og journalister at lave uafhængig forskning og måling. I 2019
fjernede Facebook eksempelvis 5,4 milliarder falske konti, men omverdenen har ikke mulighed for at verificere dette, ligesom Facebook ikke
giver adgang til viden om: 1) hvilke lande eller sprog disse konti var rettede mod, 2) hvilke typer indhold disse konti spredte (dem, der ikke blev
fanget af Facebook med det samme), 3) hvor mange brugere i Europa der
blev nået med disse falske konti, 4) om brugerne nogensinde blev underrettet om at have set disse konti, 5) hvor mange konti der viste tegn på
større operationer, og 6) om disse fund havde andre konsekvenser for de
skyldige, end at deres indhold blev fjernet.10

10. johanfarkas.com/wp-content/uploads/2019/11/Contribution-Johan-Farkas-Council-ofEurope.pdf
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Trade-off: Virksomhederne kan ikke gøre krav på disse data som “forretningshemmeligheder”, ligesom det vil give endnu flere adgang til data
fra Facebook, hvilket kan give udfordringer i forhold til den enkeltes ret
til privatliv.

Begræns mikromålrettet politisk reklame
Mikromålrettede politiske annoncer omfatter indhold målrettet borgere
baseret på data om deres præferencer, ‘likes’ på sociale medier, alder,
køn m.m. Konkret skal målretning ud fra alle andre kriterier end geografi,
alder og køn forbydes, og der skal som minimum være kategorier med
5.000 mennesker.
Sociale medier kan bruges af fremmede magter til indblanding i demokratiske valg og øger potentielt politisk polarisering. For at imødegå denne udvikling bør det forbydes, at politikere og politiske partier annoncerer og booster egne budskaber på sociale medier. Lovgivning på området
kan inspireres af reglerne på TV- og radioområdet, hvor det ligeledes er
ulovligt for politiske partier at reklamere.
Herudover bør sociale medier som minimum forpligtes til at offentliggøre kilderne til finansieringen af politiske reklamer. Virksomhederne
bag de sociale medier skal foretage gennemgående revisioner af, hvordan
deres platforme kan have været brugt af politiske organisationer.
Trade-off: Det vil kræve en større grundighed og gentænkning af måden, politisk kommunikation er blevet forvaltet på det sidste årti, og kan
mindske politiske organisationers muligheder for at formidle budskaber.

Research i hybridkrig og internetpropaganda finansieret af
fremmede stater
Der skal skrues op for Danmarks deltagelse i transnationale forskningsprojekter i hybridkrige – herunder kulegravning af statsfinaniseret internetpropaganda med henblik på skabe et mere robust og modstandsdygtigt demokrati.
Trade-off: Det vil kræve ressourcer, som potentielt kunne bruges på andre velfærdsområder. Desuden kan der være en risiko forbundet med
internationale samarbejder på området, når ven bliver til fjende.
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Internetpropaganda skal på skoleskemaet
Der skal i grundskolen undervises i digital propaganda, herunder begreber som “ytringsfrihed” og “censur”. Formålet vil være at styrke børns
demokratiske dannelse og modstandskraften mod antidemokratiske
samfundstendenser fra de helt små klasser, hvor vi ved, at børn allerede
bruger digitale platforme og er mål for påvirkning fra eksempelvis influencere.
Trade-off: Det er en overvejelse, hvordan vi som samfund definerer det
gode børneliv – hvornår børn er gamle nok til at blive eksponeret for og
trænet til at agere i eksempelvis politiske problemstillinger, der måske
hører voksenlivet til.
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Teknologien bevæger sig hurtigere
end demokratiet
Digitalisering er på få år båret ind i den danske offentlighed med et håb om
simple løsninger på komplekse opgaver. Intelligent miljøovervågning, forudsigelse af oversvømmelser ved skybrud og hurtigere samt bedre diagnosticering af sygdomme er blot få eksempler på, at nye teknologier har store
potentialer. Men nogle af samfundets udfordringer er sociale og politiske, og
dem har techvirksomheder og nye teknologier ikke nødvendigvis de gode
løsninger på. De er derimod selv med til at skabe nogle af de udfordringer,
der skal løses.
Techbranchen udvikler sig generelt hurtigere, end lovgivningen kan følge
med, siges det. Og inspireret af Silicon Valley har idéen om “eksponentiel
teknologi” slået rod. En tanke om teknologi der udvikler sig så hurtigt, at
den på et tidspunkt vil eksplodere i et brag af nye, utrolige opfindelser, der
ikke skal bremses af lovgivning. Med henblik på at polstre demokratiet til
en stadig mere digital fremtid er det derfor afgørende, at lovgivningen ikke
alene tilgodeser fordelagtige rammevilkår for techbranchen og overvågningskapitalistiske virksomheder, der vil digitalisere mere og hurtigere. Vi må også
forholde os til de problemer, der følger med teknologiens hastige udvikling.

Når lovgivningen bliver vinklet
som en hindring for fremskridtet
Techbranchen og den såkaldte overvågningskapitalisme11 har drevet en tendens i samfundet til at digitalisere så meget og så hurtigt som muligt. Og
virksomheder, brancheorganisationer og politikere har ytret, at ambitionsniveauet for at bruge digitale løsninger er for lavt i Danmark.12
I Silicon Valley har hastigheden i den teknologiske udvikling været et argument for, at der ikke skal lægges lovgivningsmæssige forhindringer i vejen
for udvikling og implementering af nye teknologier. Tidligere CEO for Intel
Andy Grove (siden citeret af tidligere Google-CEO Eric Schmidt) har således
11. Surveillance Capitalism kan beskrives som: “A new economic order that claims human experience as free raw material for hidden commercial practices of extraction, prediction, and
sales”. Læs mere I bogen: The Age of Surveillance Capitalism, Shoshana Zuboff, 2019, p. 104.
12. Denmark Disrupted; Markus Bernsen, Gyldendal, 2019.
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udtalt: “High tech runs three-times faster than normal businesses. And the
government runs three-times slower than normal businesses. So we have a
nine-times gap .... And so what you want to do is you want to make sure that
the government does not get in the way and slow things down.”13
Idéen er altså, at gamle institutioner ikke kan følge med den frekvens af forandringer, som teknologier forårsager. Politisk regulering opfattes derfor som
en begrænsning for fremskridt. Samme logik finder man i Facebooks oprindelige motto: “Move fast and break things” og filosofien om “lovløshed” som
en forudsætning for “teknologisk innovation”.14
Men i et sundt demokrati er ingen undtaget loven, der udgør borgerens værn
mod udnyttelse og sikrer ret til frihed og privatliv.

Nye finansierings- og forretningsmodeller
øger tempoet
Digitale platforme er nye former for serviceformidlere mellem mennesker. Og
på kort tid er de blevet en betydelig faktor i dansk økonomi. Airbnb, Uber og
GoMore er alle manifestationer af techindustriens “platformsøkonomi” eller
“deleøkonomi”, som har gjort sit indtog i Danmark.
Fælles for platformene er, at de repræsenterer forretningsmodeller, der har
været svære at forene med eksisterende love, regler og standarder i forhold til
eksempelvis boliglovgivning, databeskyttelse eller skattelov. Og det har taget
tid at regulere platformene juridisk.
En del af disse digitale platforme er finansieret af venturekapital. Investeringsmodellen bag ovenstående firmaer er bedst kendt fra Silicon Valley og er
kendetegnet ved et stærkt fokus på hurtig vækst fremfor alt. På exit-strategier
og hurtig skalering for at sikre store afkast på kort tid. Idealet synes at være
at etablere så mange såkaldte ’enhjørninge’ – virksomheder med en markedsværdi på mere end en mia. dollars – som muligt. Således er det ikke alene
teknologien, der bevæger sig hurtigere end lovgivningen. Finansieringsmodellerne bag nye teknologier er i sig selv underlagt krav om hastig vækst.
Googles vækst på toplinjen i årene 2000-2004 på 3590% står i dag som en
arketype på en virksomhed, som er kendetegnende for dele af techbranchen.

13. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, 2019, p. 104.
14. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, 2019, p. 101.
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Men spørgsmålet er, om dette fokus på hastighed og kortsigtet vækst, som
kommer fra Silicon Valley, også er det rigtige i en dansk kontekst? Eller om vi
i Danmark skal finde vores egen vækstmodel?

Figur 2: USA – Venture Capital Investeringer (mio. dollars, nuværende
priser) 2006-201815
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Kløft mellem potentialer og lovgivning
i offentlig digital forvaltning
Nye digitale løsninger bliver løbende implementeret også i kommuner, regioner og staten. Det er klogt, for det skaber ofte hurtigere og mere effektive
sagsgange. Men med politikernes digitaliseringsstrategier er mantraet om, at
vi har travlt, nogle gange blevet adopteret ukritisk. Når det sker, er der en
risiko for, at digitalisering bliver et mål i sig selv, frem for et middel.
Der er i dag en kløft mellem de teknologiske potentialer og den eksisterende
lovgivning, når nye digitale løsninger skal implementeres. Standarderne for
at teste og validere, om lovkrav i offentlige teknologiske løsninger er opfyldt,
er ofte overladt til den enkelte kommune eller anden myndighed. De har
typisk ikke de nødvendige værktøjer og kompetencer til at sikre, at der er
fuld sikkerhed for implementering af eksisterende lovkrav. Således sker der

15. stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=VC_INVEST#
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både i den private og den offentlige sektor en udvikling, hvor lovgivningen
har svært ved at følge med tempoet i den teknologiske udvikling og implementering.

Danmark er med i den digitale fortrop
Ifølge McKinsey og Innovationsfonden (september 2019) har Danmark en
af de mest digitaliserede offentlige sektorer, en høj grad af techkyndige
medarbejdere og det mest positive syn på robotter og kunstig intelligens
i Europa.16

Kerneværdier
Når tempoet i den teknologiske udvikling bevæger sig hurtigere end lovgivningen, kan det udfordre flere af vores samfundsværdier.
Redelig forvaltning af offentlige udbud: Indkøb af nye digitale løsninger
af en vis størrelse skal i dag i offentligt udbud. Det sikrer konkurrence og
skal medvirke til, at det offentlige indkøber og udvikler de bedste produkter billigst muligt.
På det digitale område er der en tendens til, at udbud justeres løbende,
og at den offentlige myndighed og udbyderen tilpasser de tekniske muligheder og sikkerhedskrav, da disse udvikles parallelt, efter en aftale er
indgået. Når sikkerhedskravene justeres efter teknologiens formåen, sker
der en sammenblanding af de politisk besluttede krav til en løsning og
leverandørens tekniske formåen.
Blandingsøkonomi: Danmark har en samfundsmodel præget af en stor
offentlig sektor og regulering af kapital og markeder. I den samfundsvidenskabelige litteratur taler man om en blandingsøkonomi til forskel fra
USA’s mere frie marked på den ene side og kommunistiske lande med
planøkonomi på den anden side.
Danmarks blandingsøkonomi udfordres af den hurtige teknologi, fordi vi
hverken lader den flyde frit eller i for mange tilfælde ikke når at regulere
den ordentligt. På den måde er vores mellemposition svær at opretholde.

16. innovationsfonden.dk/sites/default/files/2019-09/an-ai-nation-harnessing-the-opportunity-ofai-in-denmark.pdf
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Virksomheder med samfundsansvar: Vores samfund er afhængig af, at
der er virksomheder, som skaber vækst, arbejdspladser og udvikler produkter. Samtidig er virksomhederne afhængige af det omkringliggende
samfund, som eksempelvis skal sikre kvalificeret arbejdskraft og infrastruktur. Det er en gensidig relation, og derfor har virksomheder også
samfundsansvar, som rækker længere end deres egen bundlinje.
I Danmark påtager mange virksomheder sig et ansvar, som rækker ud over
deres egen organisation. Techvirksomhederne skal være dette ansvar bevidst og ikke ensidigt fokusere på økonomisk profit.

Case: Airbnb – den gode regulering tager tid
Digitale platforme som eksempelvis Airbnb har på få år vokset sig store også
i Danmark. Siden 2008 har borgere via platformen kunne udleje deres huse,
lejligheder og værelser i kortere perioder. Ifølge Berlingske Tidende har
Airbnb-gæster i Danmark genereret et estimeret økonomisk fodaftryk på mere
end 4,2 mia. kroner – eller hvad der svarer til 13 mio. kroner om dagen.17
“Danmark har et ønske om en blomstrende deleøkonomi – men kun hvis
skatten bliver betalt”, udtalte daværende skatteminister Karsten Lauritzen
i 2018, efter Airbnb i årevis var blevet kritiseret for at skubbe huspriserne
op i de store byer og ødelægge markedet for hotellerne. Den danske regering
indgik således i 2018 som det første land i verden en skatteregulering, der betyder, at Airbnb nu selv sender oplysninger om lejeindtægter videre til skattevæsenet. Det sikres dermed, at statskassen får retmæssigt skatteprovenu af
udlejerens indtjening på udlejning af sin bolig.

17. berlingske.dk/virksomheder/airbnb-gaester-genererer-et-oekonomisk-aftryk-paa-13-mio.kroner-om
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TechDK Kommissionens anbefalinger:

Grov overtrædelse af databeskyttelsesloven skal straffes
med fængsel
Store techvirksomheder er de seneste år gentagne gange blevet straffet
med bøder for brud på persondataloven. Selvom bøderne har være store,
har de tilsyneladende ikke haft den ønskede effekt.
Brud på lovgivningen kan efter databeskyttelseslovens § 41 stk. 1 straffes
med bøde eller fængsel indtil seks måneder. Der er dog brug for yderligere, skærpet lovgivning på området, som kan lade sig inspirere af lovgivning vedrørende økonomisk kriminalitet eller endda princippet i ministeransvarslovens § 3, om ’ledelsens’ pligt til via instrukser og tilsyn at
sikre, at hele organisationen agerer lovligt og forsvarligt.
Lovgivningens anvendelsesområde bør hertil udvides og straffen bør
skærpes med op til to år. Hertil bør retssystemet nemmere kunne skride
til domfældelse ved at lave minimumsstraf for grov overtrædelse af persondatalovgivningen.
Trade-off: Det kan blive vanskeligt at ramme techvirksomheders ledelse,
som er forslagets ambition, da disse ofte er langt fra den faktiske lovovertrædelse.

Danmark skal lave langsigtede og bæredygtige
techinvesteringer
Danmark skal arbejde for, at iværksætteri og tech i Danmark og EU udfordrer Silicon Valleys tilgang karakteriseret af hurtig skalering og indbygget exitstrategi. Når Danmark i dag har en stor vindmølleindustri, skyldes det blandt andet åringers massive offentlige investeringer i branchen.
Denne model kan gentages på techområdet.
Det danske alternativ bør fokusere på flere bundlinjer og udelade målet
om frasalg. Fokus skal være på bæredygtig vækst frem for hurtig skalering. Hellere flere mellemstore virksomheder end få unicorns – det vil
sige, techvirksomheder med enorm vækst men mangel på samfundssind.
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Trade-off: Der er en risiko for at skævvride markedet og lægge en dæmper på innovation i private virksomheder, hvis kun nogle typer af virksomheder støttes offentligt.

Udbudsreglerne for offentlige udbud skal revideres
Der skal strammes op på lovgivning om udbud af digitale forvaltningsløsninger og implementeringen af denne lovgivning. Følgende skal i forbindelse med de kommende forhandlinger om udbudsregler lovmæssigt
sikres:
> Der skal strammes op på overholdelsen af gældende lovkrav. Dette effektueres ved at indføre økonomiske sanktioner, hvis gældende krav
ikke overholdes.
> I såvel udbud som den endelige forvaltningsløsning skal både standarder for tests og kravimplementering peer-reviewes af eksperter på
tværs af akademiske discipliner, der dækker en bred videnskabelig
pallette af fagligheder. Disse eksperter skal også fungere som et “etisk/
værdimæssigt” red team, der skal redegøre for eventuelle etiske dilemmaer forbundet med det pågældende system.
> Der skal også indbygges krav om et “sikkerhedsmæssigt” red team,
før softwaren er klar til at blive pilottestet ved, at en gruppe white-hat
hackers afprøver og angriber den digitale infrastruktur og undersøger,
hvordan teknologien kan bruges negativt.
> Borgerne skal ikke være gratis testpersoner (og dermed gratis arbejdskraft) for de private virksomheder, som skal have testet deres software
gennem projektet.
> Store offentlige it-projekter styres af professionelle bestyrelser, som
man kender det fra statslige selskaber.
Trade-off: Det stiller nye krav til processerne i det offentlige system, som
på den korte bane kan synes mere tidskrævende og dermed dyre. Dette
må opvejes mod de sikkerhedsmæssige, etiske og ikke mindst økonomiske fordele på den lange bane.
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ESG’ere til investorer
Der skal etableres ESG (environmental, social and governance)-lignende
screening til investorer for de virksomheder, der er baseret på en overvågningskapitalistisk forretningsmodel. Disse kan inspireres af comme il
faut på klimaområdet eller EU’s CE-mærkning og vil implicere, at markedet bakker mere op om digitale forretningsmodeller, der understøtter
fordybelse, kvalitet og udvikling frem for opmærksomhedssplittelse og
afhængighed. Her er det afgørende med kvalitative analyser og parametre, der blandt andet skelner mellem “datamarkeder” og “teknologimarkeder”.
Trade-off: Det kan blive en større bureaukratisk byrde og komme til at
om-allokere midler og sætte potentielle nye startups under pres.

Nye virksomheder skal formulere en samfundsambition
Når nye virksomheder registreres hos offentlige myndigheder, skal de
angive en samfundsambition. Nye virksomheder skal i dag beskrive deres formål, men ikke deres bidrag til samfundet. Modellen er kendt fra
Frankrig, hvor den såkaldte PACTE (Action Plan for Business Growth
and Transformation) tilsiger, at nye virksomheder skal beskrive et raison
d’être med fokus på eksempelvis virksomhedens sociale og miljømæssige påvirkning.18 Loven skal anspore nye virksomheder til at indtænke
deres påvirkning af samfundet i deres forretningsmodel og sikre en højere grad af transparens på virksomhedsniveau.
Trade-off: Det vil være en administrativ byrde for nye virksomheder.

18. Se også dette initiativ: the Business Roundtable. nytimes.com/2019/08/19/business/
business-roundtable-ceos-corporations.html
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Kommissionens anbefalinger

1. Frie og uafhængige medier
> Medansvar for store digitale platforme
> Nedsættelse af platformsnævn
> Respekt for ophavsrettigheder

2. Digital dannelse
>
>
>
>

Indfør lov om digital børnebeskyttelse
National handlingsplan for livslang digital dannelse
Effektiv retshåndhævelse af strafferetligt medvirkeansvar
Effektiv retshåndhævelse af opt-out som standard

3. Digitale vaner
> Forbud mod mørke mønstre
> Vanemærkning
> Begrænset digital forurening og manipulation på arbejdspladser
og uddannelsessteder
> Dansk strategi for fysiske fællesskaber
> Styrket fokus på social og følelsesmæssig læring
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Frie og uafhængige medier
Misinformation og manglende tillid til medierne udgør et demokratisk problem, som betyder, at der mere end nogensinde er brug for frie og uafhængige
medier, der kontrollerer magthaverne og oplyser borgerne. Frie og uafhængige medier er en forudsætning for, at der i et demokratisk samfund er plads
til egne meninger i modsætning til egne fakta. Men de frie redigerede journalistiske medier står i dag over for en række udfordringer – både i Danmark
og resten af verden.
Mediernes udfordring er delvist en konsekvens af den disruption i nyhedsmarkedet, som digitale platforme har medført. Annoncepenge til journalistiske medier er på ganske kort tid overgået til de digitale platforme, og de
journalistske medier har været længe om at forstå, hvad der ramte dem. I perioden 2007-2018 steg Google, Facebook og LinkedIns omsætning fra dansk
internetannoncering fra 574 mio. kroner til 4,7 mia. kr. Parallelt er der sket
et markant fald i avisernes annonceomsætning (digitalt og print) i perioden
2013-2017 fra 3,3 mia. kr. til 2,8 mia. kr.1 Især Google og Facebook har fået en
meget stor andel af dagbladenes og ugeavisernes traditionelle indtægtsstrøm
fra annoncer. Apple, Facebook og Google havde i 2018 tilsammen indtægter,
der var næsten fire gange større end den danske stats (3100 mia. kr. mod 740
mia. kr.).2 Endvidere bruger små fire millioner danskere Facebook regelmæssigt, mens endnu flere bruger Google, hvis tjeneste YouTube er Danmarks
næstmest sete tv-kanal.3
Derfor er spørgsmålet om techvirksomhedernes udvikling også blevet et
grundlæggende spørgsmål om, hvordan den uafhængige journalistik kan
overleve og udvikle sig i fremtiden, eller hvordan vi overordnet sikrer den
fjerde magt. Vi kan ikke forvente, at techvirksomhederne løser opgaven; i
hvert fald ikke uden politisk indblanding.

Publicisme – med eller uden ansvar
Journalistisk redigerede medier står til ansvar for de ord og billeder, som de
bringer.4 Det gælder i langt mindre omfang for de digitale platforme. De er (jf.
1.
2.
3.
4.

mediernesudvikling.slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/medier/Mediernes_udvikling/2019/Branche/Annonceomsaetning/Pdf/Annonceomsaetning_2019.pdf
information.dk/debat/2019/12/dr-giver-facebook-google-haand-oege-dominans
Ibid.
Jf. bl.a. medieloven samt straffe- og erstatningsretten.
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EU’s e-handelsdirektiv) som udgangspunkt ikke ansvarlige for det indhold,
som brugere lægger op på deres platforme, ligesom de i udgangspunktet ikke
har noget ansvar for de annoncer, der vises på platformen.
De fleste platforme har derfor egne regler for, hvad de vil tolerere på deres
platforme. Det kan betyde, at opslag, som er i offentlighedens demokratiske
interesse, bliver fjernet. Det skete eksempelvis, da Facebook i 2016 bortcensurerede et billede af en ung kvinde med bare bryster til en nøgenhappening
i 1983. Billedet var en del af en annonce for Peter Øvig Knudsens bog om
80’ernes BZ-bevægelse. Eller da Instagram bortcensurerede et billede uploadet af Arken Museum for Moderne Kunst af Emmy Award-vinder og tidligere
ekstremist Christian Picciolini i forbindelse med annoncering for et arrangement om “Den nye ekstremisme – Manipulation, disinformation og propaganda i digital ungdomskultur”.
Andre gange betyder platformenes selvregulering, at indhold, som enten er
ulovligt eller på andre måder skadeligt, ikke bliver fjernet eller fjernet hurtigt
nok. Dette var tilfældet, da gerningsmanden bag attentatet i Christchurch i
New Zealand livestreamede sit terrorangreb på Facebook, hvorefter videoen
gik viralt på en række digitale platforme som Facebook, YouTube, Reddit
og Twitter. Facebook medgav efterfølgende, at de ikke var hurtige nok til at
fjerne videoen. Et andet tilfælde er Instagram-netværket “priv”, som deler
blodige billeder af selvskade. Disse billeder strider mod Instagrams politik
om, hvad der må ligge på platformen, men er altså ikke blevet fjernet – også
til trods for at Instagrams øverste chef, Adam Mosseri, i 2018 udtalte, at alle
grafiske billeder af selvskade ville blive fjernet.5
At platformene har politikker for, hvad de henholdsvis beholder og fjerner, er
i princippet sundt og uproblematisk. Men i og med der nærmest er monopoltilstand inden for sociale netværk, bliver det et stort problem.

Journalistikkens trange kår
En af journalistikkens væsentligste opgaver er at kontrollere magthaverne og
oplyse borgerne. Kontrol af magthaverne gennem faktatjekkede oplysninger
og konkrete kilder er afgørende for en sund og tillidsfuld offentlig debat. Men
mange steder i verden har journalistikken trange kår.
5.

dr.dk/nyheder/indland/syv-spoergsmaal-til-instagram-hvorfor-har-i-ikke-slettet-blodigebilleder-af
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I USA har præsident Donald Trump gjort sit for at fjerne tilliden til journalister, som han kalder “folkets fjender”. I lande som Ungarn, Slovakiet og
Malta er der eksempler på angreb, forfølgelse og mord på journalister.6 Og
kvindelige journalister på tværs af kloden bliver “trollet” på digitale platforme med fx seksuelle trusler.
Udfordringerne for den uafhængige journalistik har således rod flere steder.
Dels betyder de faldende indtægter fra annoncer, at branchen presses økonomisk. Dels ser det ud til, at de grundlæggende principper for frie og uafhængige medier er truet af magthavere, stærke interesser, mediernes egne
kompromiser og en svigtende forståelse for nødvendigheden af uafhængige
journalistisk redigerede medier.

Ytringsfrihedens paradoks
Grundlovens § 77 sikrer, at “enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at
offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre
forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres”.
I Danmark sætter presseansvarsloven rammerne for, hvad man må skrive i de
journalistisk redigerede medier, mens der er vide rammer for, hvad man må
skrive på de digitale platforme. På den ene side kan dette betragtes som en
styrket mulighed for deltagelse i samfundet. På den anden side giver det en
spillebane for magtfulde aktører, der kan misbruge de kommercielt gearede
algoritmer og mikromålrette falsk, propagandistisk eller hadefuldt indhold
og således forstærke udbredelsen af bestemte ytringer. Når befolkninger bliver usikre på, hvilket indhold de kan stole på, udgør det i sig selv en trussel
mod demokratiet, fordi den offentlige meningsdannelse forurenes.
Digitale platforme har i visse tilfælde forsøgt at imødegå problemet ved en
detaljeret moderering af indhold. På den ene side kan dette være med til at
skabe bedre balance i såvel tone som indhold. På den anden side bliver resultatet, at virksomhederne, der ejer platformene, får en hidtil uset grad af magt,
når de udøver censur. Det bliver umuligt at gennemskue, hvad det er, vi ikke
ser på platformene, og hvem, der har bestemt det. Og det bliver et problem,
når de digitale markeder er præget af monopol- eller duopoltilstande. Hvis
det omvendt bliver overladt til regeringer at bestemme, hvad den enkelte kan

6.

reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-11/What_Can_Be_Done_FINAL.pdf
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og må ytre på digitale platforme, kan det blive udnyttet i lande, hvor regeringen ønsker at lukke ned for demokratisk legitime ytringer.
Man kan tale om et “ytringsfrihedens paradoks”, hvor sociale medier på den
ene side har givet muligheden for, at flere kan blive hørt samtidig med, at
ejerne bag selv samme medier har fået muligheden for at regulere samtalen uden demokratisk proces, åbenhed og offentlig samtale. En magt der let
kan misbruges. Eksempelvis har Facebooks direktør Mark Zuckerberg på et
tidspunkt givet sig selv rettigheder til at slette gamle private beskeder; en
rettighed som ingen af Facebook’s andre milliarder af brugere kan benytte.7
Paradokset viser sig konkret ved, at det er de samme platforme, der muliggjorde Det Arabiske Forår, som også muliggjorde russisk indblanding i det
amerikanske præsidentvalg i 2016. Som Reuters Institute konkluderer om
demokratisk digital mediepolitik: “Der er ikke en ‘silver bullet’, og vi tror så
afgjort ikke på, at der findes en”.8
Men vi må alligevel forsøge at finde de gode afbalancerede løsninger.

Kerneværdier
Fælles normer: Et sundt demokrati kan kun trives i en kultur med tillid
og respekt mellem medlemmerne af samfundet og med en vis grad af helt
grundlæggende fælles demokratiske normer. Derfor er det vigtigt med en
mangfoldighed af uafhængige, journalistisk redigerede medier, der tager
ansvar for at facilitere en konstruktiv, kritisk og sund debatkultur.
Frie politiske valghandlinger: Journalistisk redigerede medier er alfa og
omega i en demokratisk kultur, fordi de har til opgave at kontrollere magthaverne og oplyse borgerne. Frie politiske valghandlinger er betingede
af, at borgere har lige adgang til medier, der under ansvar for loven er
nyhedsformidlere, og som er forpligtede til at tjekke fakta og høre begge
sider i en sag.
Ytringsfrihed og pressefrihed: Ytringsfrihed og pressefrihed er essentielle
værdier i et velfungerende demokrati. Hvor ytringsfriheden er fundamentet for diversiteten af stemmer i den offentlige debat, er pressefriheden
essentiel i forhold til at fastholde en helt nødvendig grad af tillid til de
andres stemmer i det demokratiske samfund.
7.
8.

theverge.com/2018/4/6/17203114/facebook-mark-zuckerberg-messages-deleted-messengerinbox
reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-11/What_Can_Be_Done_FINAL.pdf
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Case: Automatiseret censur på Facebook
Facebook har udviklet kunstig intelligens, der kan identificere og fjerne
problematiske opslag fra deres sider. Formålet er at mindske spredningen
af blandt andet hadske budskaber og opfordringer til ulovligheder. Således
bortcensureres mange opslag indeholdende fx terrorisme, racisme, hadsk tale
og pornografi automatisk af Facebooks algoritmer, der kan klassificere både
tekst og billeder. Op mod 99% af Al Qaeda- og ISIS-indhold bliver i dag dermed fjernet, før andre brugere får det at se. Men filtrene bortcensurerer i visse
tilfælde også opslag, hvis de eksempelvis indeholder ord, som er kategoriseret som problematiske, selvom det respektive opslag ikke udbreder hadske
budskaber. Facebook slettede fx i september 2019 et opslag fra en redaktør
på DR2’s Deadline, fordi vedkommende i opslaget havde nævnt navnet på
den radikale britiske højrefløjsaktivist Tommy Robinson, der af Facebook er
kategoriseret som hadprædikant. Selvom formålet med opslaget var at samle
research til et tv-program, blev opslaget fjernet, kort tid efter det var blevet
offentliggjort.

108
Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.
Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.
© Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.
Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.
© Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Anbefalinger

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.
Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.
© Jurist- og Økonomforbundets Forlag

TechDK // Kultur

TechDK Kommissionens anbefalinger:

Medansvar for store digitale platforme
De største digitale platforme – herunder sociale medier – skal holdes
ansvarlige for at fjerne åbenlyst ulovligt indhold inden for f.eks 12 timer, fra det er opdaget eller anmeldt. I Tyskland er loven NetzDG trådt i
kraft, hvorefter større digitale platforme er forpligtet til at fjerne ulovligt
indhold inden for 24 timer. Der har været både legitim kritik af og opbakning til den tyske lov, som behandler et yderst komplekst og vanskeligt
samfundsanliggende9. I Danmark er der et akut behov for, at store digitale platforme tager et juridisk bindende ansvar for at formidle ulovligt
indhold, hvor “rigtige mennesker” er ofre. Præcis hvilke typer indhold,
der skal fjernes – og hvorfor – skal være offentligt tilgængeligt, så loven
ikke misbruges til at fjerne eksempelvis legitime politiske ytringer. Se
endvidere forslaget om nedsættelsen af et platformsnævn.
Trade-off: Lovforslaget giver kommercielle, digitale platforme – som af
mange bliver anvendt og betragtet som offentlige rum – bedre mulighed
for at udøve kontrol. Dette rejser naturlige spørgsmål om risiko for censur, da lignende love er blevet kopieret i diktaturstater.

Nedsættelse af platformsnævn
Der skal nedsættes et uafhængigt platformsnævn, der bør inddrage relevante myndigheder, civilsamfund, vidensinstitutioner, relevante medieorganisationer og techvirksomheder. Nævnet skal være med til at sikre,
at ulovligt og skadeligt indhold på platformene begrænses eller fjernes,
mens de journalistisk redigerede mediers publicering af journalistik og
almindelige borgeres ytringsfrihed ikke begrænses. Platformsnævnet har
til formål at regulere alle virksomheder, som (a) har brugergenereret indhold på deres platforme, og (b) en omsætning i Danmark på over 25 mio.
kr.
Et nævn skal have bred adgang til platformenes data. Brugere skal kunne
klage over indholdsvurderinger af konkrete stykker indhold på platfor9.

policyreview.info/articles/news/germany-amending-its-online-speech-act-netzdg-notonly/1464
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men, som behandles inden for rimelig tid. Færdigbehandlede klager offentliggøres.
Omkostninger til platformsnævnet dækkes af de platforme, hvis indhold
behandles af platformsnævnet.
Trade-off: Det vil være en krævende og kompleks opgave for myndigheder, medieorganisationer m.fl. at være med til at skabe nye strukturer og
procedurer, der sikrer en fair og fri offentlig debat.

Respekt for ophavsrettigheder
Kulturprodukter som film, musik, kunst og litteratur såvel som journalistik skal beskyttes mod krænkelser af ophavsret på platformene. Det er
kunstnerne og deres repræsentanter, der ejer det, de selv har lavet, ligesom det er medier og journalister, der har rettighederne til de publicistiske mediers redaktionelle indhold. Det er umuligt at forhindre kopiering
og lignende, hvis techvirksomhederne skaber platforme, der muliggør
kopiering.
Når techplatformene forsvarer sig med, at det er til mediernes fordel at få
markedsført deres indhold, er det værd at se på, hvem der har betalt for
indholdet (abonnenter og medievirksomheder), og hvem der tjener penge
på indeksering, henvisning og deling af indholdet (techvirksomhederne).
Der forefindes åbenlys nyhedskopiering, når ulovlige tjenester stjæler
hele artikler og fotos og udgiver dem som deres egne. Men der er også
tjenester, der laver oversigter over nyheder fra forskellige medier uden at
betale medierne eller videregive dele af deres indtægter til rettighedshaverne. Søgning og deling kan være fint for udbredelse af kulturprodukter
og journalistik, men det skal ske efter aftaler, som begge parter er enige i
og har indflydelse på. I EU’s nye copyright-direktiv er der taget højde for
dette, og derfor skal Danmark sikre en klar og hurtig implementering af
direktivet. Desuden skal alle rettighedshavere have hjælp til at forfølge
krav om kompensation for kommerciel udnyttelse af deres indhold.
Trade-off: Forbrugerne har vænnet sig til adgang til en rig og mangfoldig
mængde gratis kulturelle og journalistiske produkter på internettet. Den
demokratiske effekt af dette kan mindskes, når indholdet ikke længere
er frit tilgængeligt. En mere aggressiv tilgang til at håndhæve rettigheder
vil endvidere besværliggøre innovation.
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Digital dannelse
Internettet har givet nye muligheder for at møde mennesker, dele viden, søge
inspiration og etablere fællesskaber. Selv det mest særegne hobbyfællesskab
er bare et par klik væk, og diverse platforme gør det nemt at dele og diskutere
fælles interesser med andre.
Men i skyggen af de nye fællesskaber følger også problemer. Hadtale, spredning af falske nyheder og misinformation, digital mobning, hævnporno og
internetpropaganda har slået rod på selv etablerede platforme, hvor nogle
fællesskaber opbygges om fælles fjendebilleder og indoktrinering. Samtidig
forsøger udenlandske aktører at påvirke befolkningers politiske holdninger.
Digital dannelse og uddannelse af alle borgere er derfor en grundlæggende
forudsætning for sammenhængskraften i et digitaliseret samfund. Digital
dannelse kan betragtes som et bolværk, der skal sikre borgernes autonomi og
beslutningsdygtighed såvel som samfundets sammenhængskraft og et robust
demokrati.

Et nyt dannelsesbegreb
Digitaliseringen stiller nye krav til, hvordan vi agerer som mennesker og til
vores dannelse i det 21. århundrede. Dannelse handler om at forstå, hvad det
grundlæggende vil sige at handle som menneske i relation til andre – nu også
i en digital tidsalder.
En stigende del af vores kommunikation er ansigtsløs. Vi ved godt, der sidder
andre mennesker på den anden side af skærmen, men det er nemt at glemme.
Empatien kan komme under pres, når vi ikke ser hinanden i øjnene. Det er
blevet meget lettere at dele informationer, men det er samtidig blevet sværere
at forstå konsekvenserne af at dele.
Digital dannelse handler om at kunne forstå, anvende og forholde sig kritisk
til nye teknologier og om at tage del i og bidrage til fællesskaber. Og det handler om at forstå sin egen og andres digitale adfærd men også om at forstå, at
vores adfærd bliver påvirket af den måde, de digitale produkter er designet
på. Digital dannelse er dermed også et spørgsmål om at kunne udvise hensigtsmæssig social adfærd i en digital tidsalder, hvor de traditionelle medier
ikke længere er gatekeepere, og hver borger potentielt har en megafon i offentligheden.
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Vores digitale adfærd bliver påvirket af medieplatformene samt måden,
hvorpå vi agerer som brugere og borgere på disse platforme. Eksempelvis
har et like betydning for adfærd online: Mennesker har en tendens til at like,
hvad andre mennesker liker, og mange likes udgør et kraftigt signal til sociale
mediers algoritmer og andre brugere om, at noget eller nogen skal prioriteres. For udviklingen af en sund demokratisk kultur er det derfor centralt, at
borgere lærer at afkode strukturer og mekanismer, der fremmer grænseoverskridende adfærd, men også at kunne modstå fænomener som fake news og
misinformation, der kan påvirke eksempelvis vores syn på klimaforandringer
eller effekten af vaccination.

Hadtale hæmmer demokratisk deltagelse
Historierne om ekstreme og hadefulde fora på nettet er efterhånden velkendte. Hadtale dækker mange former for udtryk, der spreder eller retfærdiggør
had, vold og diskrimination mod en person eller en gruppe af personer af
forskellige årsager. Hadtale kan blive en trussel mod sammenhængskraften i
et demokratisk samfund, og hvis ikke hadtale tages alvorligt, kan det føre til
voldshandlinger og konflikter i større skala.10
Når en stigende del af den offentlige debat foregår på sociale medier, kan
den hårde tone spænde ben for demokratisk deltagelse. En undersøgelse fra
Dansk Ungdoms Fællesråd viser eksempelvis, at op mod 60% af de unge afholder sig fra at diskutere på platforme, når tonen bliver hård.11 En lignende
undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder viser, at 59% af danskerne
holder sig tilbage fra at deltage i debatter på Facebook på grund af tonen, og
det gælder især kvinder og – som nævnt – unge.12 Når platformene slår sig op
på at demokratisere verden, duer det ikke, at de gør det på en måde, hvor folk
ikke tør blande sig i den demokratiske samtale.
Hadtale kan ramme alle: kvinder, politikere, børn, kendte og helt almindelige
mennesker. Ikke bare i form af ord, men også fornedrende billeder, som brugere spreder på digitale platforme. Det kan eksempelvis være memes, hvor
ord og billeder supplerer hinanden i et samlet budskab. Memes er ikke blot
humoristiske visuelle udtryk, de kan også påvirke befolkningens syn på ek10. coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/hate-speech-andviolence
11. duf.dk/nyhed/er-den-digitale-demokratisk-samtale-i-krise/
12. menneskeret.dk/demokratiskdeltagelse
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sempelvis politikere og befolkninger i andre lande. Hvad der er “for sjov”,
kan nemlig være for alvor. I nogle private grupper på sociale medier er der
eksempelvis opstået en kultur, hvor det er blevet normaliseret at gøre grin
med de døde, at dele videoer med dyr, der tortureres, at sprede nøgenbilleder
– eller at sige til en 14-årig pige, at hun skal skydes.
På disse platforme kan det grænseoverskridende blive det normale. Facebook-gruppen Offensimentum, der i 2017 havde over 100.000 medlemmer,
er et eksempel på en sådan gruppe. Facebook har lukket gruppen, men der
findes lignende “offensive” grupper. Spørgsmålet er, hvor mange af medlemmerne i sådanne grupper der virkelig deler holdningen, at det er sjovt at
svine andre til.
I gruppefællesskaber kan man komme til at tro, at andre er med på at svine
andre til, selvom de privat egentlig ikke er af den opfattelse, at det er i orden.
Vi kan kollektivt komme til at skrive under på normer, som vi privat ikke bryder os om. Det kaldes en flertalsmisforståelse og kan føre til uhensigtsmæssig
risikoadfærd blandt børn og unge såvel som ældre. De færreste kan lide at
føle sig anderledes, og man kan nemt falde i fælden med flertalsmisforståelser, hvor man skriver, deler eller liker noget online, fordi man tror, at alle
de andre synes, det er det rigtige at gøre – eller man undlader at sige fra og
dermed bryde normen. Digital mobning og deling af nøgenbilleder kan vidne
om sådanne flertalsmisforståelser.

Ulighed i digital dannelse
Det er vigtigt at være på forkant med den digitale udvikling, så vi undgår
at skabe et digitalt A- og B-hold i Danmark. I Global Risks Report 2019 fra
World Economic Forum betegnes cyberangreb og datatyveri blandt de fem
største globale risici, og derfor skal alle generationer af befolkningen lære at
beskytte sig.13
Den ældre del af befolkningen er generelt sårbar. En undersøgelse viser, at
amerikanere over 65 år er langt mere tilbøjelige til at dele de falske nyhedshistorier end yngre aldersgrupper.14 I gennemsnit delte brugere over 65 år næ-

13. finans.dk/tech/ECE11132353/dansk-cyberchef-cyberkriminalitet-er-den-mest-risikofri-kriminalitetsform-der-findes/?ctxref=ext
14. advances.sciencemag.org/content/5/1/eaau4586

117
Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.
Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.
© Jurist- og Økonomforbundets Forlag

TechDK // Kultur

sten syv gange så mange artikler fra falske nyhedsdomæner som den yngste
aldersgruppe. Det er ikke sikkert, at billedet er det samme i Danmark, hvor
befolkningen overordnet set er bedre uddannet sammenlignet med USA,
men ikke desto mindre tegner der sig et billede af nogle grundlæggende udfordringer.
Det gør der også for særligt den gruppe af børn, der ikke har tilstrækkelig
støtte hjemmefra. For børns digitale vaner afspejler forældrenes. I hjem, hvor
der findes regler for brugen af digitale platforme, er brugen af disse mere
varierede.15 En amerikansk undersøgelse fra 2015 viser således, at indkomst
spiller en rolle for brugen af skærmteknologier: Amerikanske teenagere fra
lavindkomsthjem brugte gennemsnitligt otte timer og syv minutter om dagen
på underholdning faciliteret af en skærm, mens vennerne fra højindkomstfamilier brugte fem timer og 42 minutter. Den danske Skolebørnsundersøgelse
2018 viser en lignende tendens: Antallet af unge med højt dagligt forbrug af
sociale medier er dobbelt så stort blandt unge med en svag social baggrund.16
Endvidere gælder det, at børn, der fortæller, at de kommer fra hjem med færre
penge end andre, i højere grad udsættes for ufrivillig billeddeling end andre
børn. Ligeledes deler børn, der oplever at have færre penge end andre, også
oftere billeder og videoer af andre uden at have fået lov.17 Spørgsmålet, der
står tilbage, er, hvordan vi får løftet den digitale dannelse på tværs af befolkningsgrupper. Det kræver en indsats ikke bare i uddannelsessystemet, men
også rettet mod resten af befolkningen: folk i og uden for arbejdsmarkedet fra
unge til ældre.

Ansvaret for digital dannelse falder
mellem flere stole
Danmark er det mest digitaliserede land i Europa. Men er Danmark også det
land, som har den mest digitalt dannede befolkning? Og er der overhovedet
nogen ambitioner i denne retning? Når danskere flytter stadig flere daglige
aktiviteter over på digitale platforme, også fra de offentlige og private arbejdspladser, bør de også tilbydes uddannelse, der gør dem i stand til at forsvare
sig og begå sig på selvsamme platforme.
15. bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2019/02/BV-Digital-Dannelse-Del-3.pdf
16. information.dk/indland/2019/04/unge-svag-social-baggrund-bruger-mere-tid-paa-socialemedier
17. bornsvilkar.dk/nyheder/knap-hvert-3-barn-udsaettes-for-billeddeling-uden-samtykke/
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Studier viser, at evnen til at forstå de digitale strukturers betydning for vores
kommunikation kan have en præventiv effekt i forhold til at modvirke destruktiv adfærd online. Men det er stadig uafklaret, hvem der har ansvaret for
at sikre tilstrækkelig dannelse.
Når det i dag er overladt til den enkelte kommune, skole og øvrige aktører,
medfører det i sig selv en risiko for en national skævvridning, hvor mængden
og kvaliteten af den udbudte uddannelse på tværs af landet er svingende og
usammenhængende. Ligeledes er der ikke overblik over, hvad man forventer,
forskellige grupper skal kunne beherske digitalt på trods af, at de digitale teknologier i dag er en fundamental del af livet. Kan vi forvente, at en 8-årig kan
gennemskue, hvordan YouTubes algoritmer virker, og at børn ikke skal lade
sig forføre af gruppepres og fomo (fear of missing out)? Og er det rimeligt at
stille krav om, at en 90-årig kan anvende nemID eller forstå digitale tjenesters
brugerbetingelser (“terms of conditions”)?
Flere taler i dag om digital dannelse, men de færreste har overblikket, som
matcher ambitionen om at sætte strøm til alle dele af tilværelsen. Her er det
ikke mindst vigtigt at afklare, hvilke dele af ansvaret der bør ligge på skuldrene af henholdsvis det offentlige og individet – og i hvor høj grad udbyderne
af software og platforme også skal pålægges et ansvar. Endvidere har virksomheder et ansvar for digital dannelse og uddannelse. God selskabsledelse
i en digital informationstidsalder kræver nemlig også et ansvar for digital
dannelse og uddannelse.

Kerneværdier
Individets autonomi: Det er implicit i demokratiet, at individer har myndighed over eget liv. Men i den digitale tidsalder risikerer vi ubevidst
at komme til at afgive denne myndighed i forventningen om, at vores
sociale kapital skal komme fra andre gennem likes, delinger, billeder og
andre elementer fra vores sociale identiteter.
Barnets tarv: FN’s Konvention om Barnets Rettigheder beskriver i artikel
tre, at man altid skal se på, hvad der er bedst for barnet, når man tager
beslutninger om barnets liv. Det kalder man for barnets tarv. Ethvert barn
har ret til mere beskyttelse end voksne – det vil sige, indtil de fylder 18 år.
Når børns digitale adfærd overvåges, og når børn får spredt nøgenbilleder
uden samtykke, får stjålet deres identitet, bliver ofre for online mobning,
eller de bliver præsenteret for hård porno eller grænseoverskridende ind-
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hold online, er dette ikke i overensstemmelse med barnets bedste interesse.
Tillid og samfundets sammenhængskraft: Den sociale skævvridning, nye
normer om grænseoverskridende adfærd på sociale medier og falske nyheder kan udfordre tilliden og dermed sammenhængskraften i samfundet. Når store grupper hægtes af den digitale udvikling, kan det true vores
sammenhængskraft.

Case: Umbrella-sagen medførte mere end 1000
sigtelser for børnepornografi
Umbrella-sagen er danmarkshistoriens hidtil største sag om besiddelse og
distribution af børneporno. I januar 2018 sigtede dansk politi 1004 hovedsageligt unge for at have delt pornografisk materiale af en 15-årig pige og en 15årig dreng fra marts 2015. I perioden fra foråret 2015 til efteråret 2017 bliver
videoerne delt af mere end 5000 mennesker på Facebook og Messenger. Facebook opdager det i 2017 og henvender sig til de amerikanske myndigheder,
og via Europol ender sagen hos dansk politi. I løbet af 2019 blev videoerne
fortsat delt, og der bliver løbende foretaget nye sigtelser i sagen.
Umbrella-sagen er en medvirkende årsag til, at ungdomskriminaliteten i Danmark er steget markant efter en årrække, hvor ungdomskriminaliteten har
været faldende. Antallet af sigtelser mod 10-17-årige var i 2016 på 11.487 og
i 2018 på 14.974.18 Sagen viser desuden, at nye teknologier kan betyde helt
nye måder at få knust et ungdomsliv.
Spørgsmålet bliver, om man kunne undgå lignende situationer, hvis flere var
mere bevidste og kritiske i forhold til egne handlinger på nettet. Hvor går
grænsen mellem ubetænksomhed og kriminel adfærd på nettet, ikke bare for
unge, men for alle?

18. ft.dk/samling/20191/almdel/REU/bilag/88/2107406/index.htm
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TechDK Kommissionens anbefalinger:

Indfør lov om digital børnebeskyttelse
Børn er særligt sårbare og har behov for mere beskyttelse end voksne,
men internettet er ikke udviklet med børns bedste interesser for øje. En
ny og omfattende lov skal sikre, at internettet bliver et trygt sted at færdes
for alle børn gennem hele barndommen. Der skal pålægges udbydere af
digitale tjenester et juridisk bindende ansvar for, at deres tjenester tilpasses børn i forskellige aldersgrupper. Loven skal gælde alle udbydere af
informationssamfundstjenester (ISS) og alle, der leverer onlineprodukter
eller -tjenester, som behandler personlige data. Og loven skal gælde, hvis
det overhovedet kan sandsynliggøres, at børn bruger deres tjeneste. Der
bør være lovmæssig forpligtelse til:
> Ikke at benytte mørke mønstre (det vil sige designfunktioner, der har
til hensigt at få barnet til at købe eller gøre ting, som det ikke ville
til at begynde med) eller anden skjult manipulation med henblik på
at øge børns forbrug. Manipulation kan forstås som designstrategier,
produktindstillinger og produktarkitektur målrettet mod kognitive
sårbarheder med det formål eller den virkning at skubbe barnet til at
træffe valg, som ikke er i barnets bedste interesse, men som er til gavn
for operatøren.
> At foretage seriøse og robuste aldersverificeringer på alle apps og sites
som børn bruger – eller potentielt bruger. Aldersverificeringen skal
gælde både i forhold til upload og download af indhold. Aldersscreeningen bør matche den, vi kender fra eksempelvis alkohol- og tobakssalg.
> At sikre maksimale standardindstilinger for privacy. Alt skal være
opt-out som default.
> Ikke at benytte autoplay.
> Ikke at eksponere for, promovere eller opmuntre til at se, dele eller forbruge indhold som involverer pornografi, fysiske eller følelsesmæssige krænkelser (herunder mobning) og gambling eller nogen former
for skjult reklame.
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Denne liste er langt fra udtømmende, og det vil være oplagt at søge inspiration i to gennemarbejdede aktuelle lovforslag i henholdsvis Storbritanien19 og USA20.
Generelt skal det gælde, at firmaer, der konsekvent tillader mindreårige
brugere – selvom dette strider imod lovgivning eller virksomhedernes
terms of service – skal straffes med markante bøder på op til 50.000 kr.
pr. mindreårig bruger.
Trade off: Der er helt konkrete teknologiske udfordringer forbundet med
at lave aldersverificeringer, ligesom der er mange andre kompleksiteter
forbundet med dette lovforslag. En regulering i Danmark, som vi foreslår
her, vil indebære et komplekst og kompliceret juridisk arbejde på tværs
af retsområder og sagkundskab. Den seneste ændring af AVMS-direktivet
(art. 28b) indebærer flere tiltag med henblik på at beskytte børn i relation til videodelingsplatforme, men en lov som foreslået ovenfor vil være
væsentlig mere kompleks og geare internettet til, at børn kan færdes der
sikkert.

National handlingsplan for livslang digital dannelse
Den livslange digitale dannelse skal følge med den stigende digitalisering af vores samfund og hverdag. Når vi løbende digitaliserer nye funktioner og processer, skal vi indtænke et kompetenceløft, så alle har forudsætningerne for at forstå, hvordan de digitaliserede processer foregår.
Der er behov for en national handlingsplan for digital dannelse, der kan
sikre, at befolkningen opbygger en modstandskraft mod digital misinformation, manipulation, krænkelser mv. Lovgivningen skal sikre, at den
enkelte borger kan få et digitalt dannelsesniveau, der modsvarer niveauet
af digitalisering. Digital dannelse er indskrevet i reformer på 0-18-årsområdet, men ikke på videregående uddannelser, og der er få indsatser
rettet mod borgere i og uden for arbejdsmarkedet. Handlingsplanen skal
fokusere på at styrke medieforståelsen.
Trade off: Det vil koste mange penge at etablere et system, der kan løfte
opgaven.

19. ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/11/ico-submits-ageappropriate-design-code-of-practice-to-government/
20. markey.senate.gov/imo/media/doc/KIDS%20Act%202020.pdf

124
Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.
Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.
© Jurist- og Økonomforbundets Forlag

TechDK // Kultur

Effektiv retshåndhævelse af strafferetligt medvirkeansvar
Politi og anklagemyndigheden skal have et kompetenceløft, så de kan
sikre en effektiv retshåndhævelse af det strafferetlige medvirkeansvar,
som alle former for sociale medieplatforme kan have for klart ulovligt
brugergenereret indhold, der ikke er fjernet i henhold til notice-and-takedown-princippet i EU’s e-handelsdirektiv.
Trade off: Det vil være forbundet med en række omkostninger for både
det offentlige og de private virksomheder, hvis de sociale medier i højere
grad skal ansvarliggøres for indholdet på deres sider.

Effektiv retshåndhævelse af opt-out som standard
Mange sociale medier, apps og mobile enheder har datadeling som standardindstilling. Alle online-devices burde som udgangspunkt have et
fravalg af datadeling (opt-out) som standardindstilling. Derefter kan brugerne selv foretage et aktivt tilvalg om alt fra vilkår for privatliv til tracking og deling af data (opt-in). Selvom GDPR allerede kræver dette, er det
langt fra praksis i dag. Eksisterende lovgivning skal derfor håndhæves
langt mere markant, end det er tilfældet.
Trade off: Det vil potentielt forringe brugeroplevelsen af en række apps,
at de vil have adgang til mindre mængder data.
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Digitale vaner
Digitaliseringen af samfundet har sat strøm til flere og flere processer. 90%
af al den data, der nogensinde er skabt, er ifølge IBM genereret på bare to år.
Smarte ure, biler og Barbiedukker genererer data, i det øjeblik de er koblet til
internettet. Med smartphonens indtog har vi på blot ti år fået radikalt nye adfærdsmønstre og særligt nye digitale vaner. Tidligere var det mennesket, der
læste bogen eller avisen. I dag er det det digitale produkt eller den digitale
tjeneste, som læser mennesket: vores valg, præferencer, udsagn, udeladelser,
øjenbevægelser, klik, likes og så videre.
Dermed er vejen banet for en situation, hvor særligt de annoncebaserede
techvirksomheder kan bruge manipulatoriske greb til at introducere nye forbrugsvaner hos individet med henblik på at øge deres forbrug af digitale produkter. Dette øgede forbrugsmønster kan udgøre såkaldte digitale livsstilsrisici, som kan tænkes at have store konsekvenser for biologiske, psykologiske
og sociale forhold. Der er således brug for et særligt fokus på digital sundhed
samt forebyggende indsatser.

Nøglen ligger i forretningsmodellen
Den tyske sociolog Max Weber argumenterede for, at økonomisk profit har
været fundamentet for den moderne teknologiske udvikling. Den pensionerede professor Shoshana Zuboff fra Harvard Business School istemmer i dag
godt 100 år senere i sit monumentale værk “Overvågningskapitalismens tidsalder”, hvor hun skriver, at det er virksomheders helt grundlæggende økonomiske mål, som bestemmer den retning, nye teknologier i dag bevæger sig i.
Desværre sker dette i disse år alt for ofte uden hensyntagen til basale menneskelige behov. Reed Hastings, Netflix’ CEO i 2017, udtalte fx på et møde med
sine aktionærer, at platformens største konkurrent var søvn. Denne “konkurrent” imødegås gennem stadig mere intelligente, automatiserede anbefalinger af nye serier på baggrund af personlige præferencer kortlagt gennem millioner af datapunkter og ved hjælp af konstant lokkende adfærdsbaserede
email-flows. Samme logik kan på visse måder overføres til de øvrige digitale
tjenester, for hvis søvn er Netflix’ største konkurrent, så kan tiden offline
brugt på nære relationer, arbejde eller egne interesser på samme måde fratage
sociale medier som Facebook og Instagram vigtige muligheder for annonceindtjening.
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Det mest profitable mål for nye datadrevne teknologier som fx Netflix er forudsigelser af menneskelig adfærd til fordel for investorer og erhvervskunder:
forudsigelser om den næste serie, det næste klik, det næste skridt, det næste
køb, den næste sygdom, den næste oversvømmelse eller den næste forsikringspræmie. I nogle tilfælde kan forudsigelserne være til glæde og gavn for
den enkelte og samfundet. Hvem ønsker fx ikke smarte digitale miljøløsninger, som kan forudsige potentielle oversvømmelser eller naturkatastrofer? Eller intelligent trafikovervågning, så vi alle sparer tid og CO2-udledning? Men
når et digitalt medieforbrug kan risikere at påvirke den enkeltes trivsel, er det
afgørende, at alle kender de konkrete risici.
Det er særligt afgørende, at den enkelte forbruger bevarer kontrollen i omgangen med apps og systemer, som i mange tilfælde vil være designet til at
udnytte det vilkår, at langt den største del af menneskets adfærd er ubevidst,
følelsesdrevet og vanestyret.

Digital sundhed og produktansvar
Hvis Netflix var et medicinsk produkt, ville det så have klaret et fase 1-forsøg,
hvor alle bivirkninger såsom søvnbesvær hos forsøgspersonerne skal indrapporteres for, at man kan vurdere produktets sikkerhedsprofil? Scenariet er
naturligvis et tankeeksperiment, men ikke en irrelevant betragtning, hvis målet er at sikre forbrugere mod mulige risici i brugen af produkter, der potentielt påvirker milliarder af mennesker.
Digitale skærmteknologier har kun få år på bagen, men har allerede et væld
af stenrige virksomheder i ryggen. Væksten har i høj grad været drevet af en
række uregulerede forretningsmodeller, som ikke har været underlagt nogen
nævneværdige lovgivningsmæssige krav. Og selv når de har været underlagt,
har mange techvirksomheder bevidst prøvet at undgå kravene ud fra en forståelse af, at de er lavet i en tid, hvor den nye teknologi ikke fandtes, og at
disse krav derfor ikke bør begrænse den nye teknologi.
Spørgsmålet er, om det er hensigtsmæssigt, at der er så store forskelle i de
lovmæssige krav til sikkerhed og dokumentation, som samfundet stiller til
medicinske produkter og (ikke-medicinske) digitale produkter? Sidstnævnte
vil muligvis kunne medføre store helbredsrisici ved at påvirke grundlæggende og vigtige menneskelige egenskaber som søvn, fokus og koncentrationsevne – eller ved potentielt set at forstærke skadelige psykiske konsekvenser
blandt unge som angst, depression og nedsat selvværd.
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I medicinalindustrien er det virksomhedernes ansvar at kvalificere produkter via regler om produktansvar og godkendelsesprocesser. Spørgsmålet om
produktansvarsreglernes anvendelse på digitale produkter er mere uafklaret.
Det betyder, at der i princippet er rimeligt frit slag til at udvikle vanedannende produkter, som er designet til at påvirke den primitive del af hjernen,
der reagerer på følelser og er ansvarlig for langt det meste af den ubevidste
adfærd, vi udviser som mennesker.
Det er ikke lommeregneren på smartphonen, der gør det svært at lægge den
væk. Det er de apps, som bevidst er designet til at påvirke vane- og følelsesapparatet via avancerede feedbackloops, der gennem bestemte brugeroplevelser
træner brugeren op i at kunne gentage handlingsmønstre ubevidst.

Mørke mønstre i UX-Design
Mange apps og websites er designet med henblik på at undergrave brugernes beslutningstagning gennem såkaldte mørke mønstre; det er interfacedesigns, som gennem udnyttelsen af såkaldte kognitive bias leder til
beslutninger, vi ikke ville have taget, hvis vi var blevet fuldt informeret og
havde været bedre i stand til at vælge alternativer.
Ifølge en undersøgelse fra Princeton Universitys Web Transparency and
Accountability Project, der rummer en analyse af data fra mere end 11.000
populære shoppingwebsteder, er disse mørke mønstre mere gennemgribende, end de fleste mennesker er klar over.21 Og ifølge forfatterne har det
en pris: “Disse mørke mønstre kan i nogle tilfælde blot være irriterende
og frustrerende for brugerne. Men i de værste tilfælde kan de bedrage
eller vildlede brugerne og eksempelvis skabe finansielle tab, snyde dem
for store mængder af personlige data eller skabe afhængighedslignende
adfærd hos børn og voksne.”
Eksempler på mørke mønstre er:
> Skjulte reklamer: Reklamer, der er maskeret som andet indhold eller navigation, så brugeren kommer til at klikke på dem.
> “Confirm Shaming”: Når man giver brugeren skyldfølelse, så han eller
hun tilvælger noget. Muligheden for at afslå er formuleret sådan, at brugerne bliver skamfulde over ikke at indordne sig.

21. webtransparency.cs.princeton.edu/dark-patterns/#links
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> Tvungen kontinuitet: Når den gratis prøveperiode på en tjenesteydelse
slutter, og abonnementet bliver trukket på brugerens kreditkort uden
varsel.
> Skjulte omkostninger: På sidste trin under betalingen opdager brugeren,
at der er dukket skjulte omkostninger op i form af fx forsendelse, moms
osv.
> Forhindring af prissammenligning: Annoncøren gør det svært at sammenligne prisen på en vare med en tilsvarende vare, hvormed brugeren ikke
kan træffe et velinformeret valg.
> “Privacy Zuckering”: Når brugeren bliver snydt til at give flere oplysninger om sig selv, end han eller hun egentlig ville. Det er meget passende
opkaldt efter Mark Zuckerberg, som er administrerende direktør for Facebook.
>

“Roach Motel” (myrelokkedåse): Design, der gør det nemt for brugeren at
komme ind, men svært at vælge fra.

> “Sneak into Basket”: Et eller andet sted på brugerens købsrejse snyder sitet sig til at lægge ekstra varer i kurven, ofte ved hjælp af fravalgsknapper
eller tjekbokse på en tidligere side.22

Vanen som våben
At kunne skabe stærke ubevidste vaner hos forbrugere af digitale produkter
er et afgørende konkurrenceparameter for techvirksomheder, der typisk lever
af annoncebaserede forretningsmodeller, og hvor tid forbrugt på skærmen
er direkte proportionel med den kommercielle succes. Sammen med den
manglende regulering skaber dette som tidligere nævnt nogle underliggende
incitamentsstrukturer, der ikke nødvendigvis er til gavn for forbrugeren, som
sjældent har afgivet samtykke til at lade sig adfærdsregulere.
Hvem ville fx downloade en app, hvor man forinden blev forelagt den forventelige effekt på ens adfærd? “Denne app vil med stor sandsynlighed have
negativ indvirkning på dine relationer til dine venner, dit arbejde og dine

22. Læs mere i bogen Offline, Rashid & Kenner 2019.
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børn. Klik her for at downloade.” Få, ikke sandt? Netop derfor er det vigtigt,
at forbrugerne får givet et bevidst valg og ikke mindst, at forældre får grundig
forståelse af mekanismerne bag de adfærdsregulerende produkter, der får adgang til deres børn.
I en verden, hvor der kæmpes så massivt om individets opmærksomhed,
sejrer de produkter, der er i stand til at anvende mest mulig viden om den
enkelte forbruger til bedst muligt at kunne forudsige dennes adfærd. Derved har mange techvirksomheder enten implicit eller mere eksplicit skabt
en konkurrence om at skabe de mest vanedannende brugerflader. Resultatet
kan blive stærkt usunde vaner, som individet følger – ikke fordi det gerne vil,
men fordi det ikke kan lade være.
Derfor er der behov for en forståelse af, hvordan adfærd bliver til vaner. Dét
ved de adfærdspsykologer, som arbejder med at designe de apps, millioner
af mennesker benytter hver dag. Men gør det enkelte individ også det? I en
teknologisk virkelighed, hvor det i stigende grad er de ubevidste valg hos
brugerne, der er i centrum hos virksomhederne, skal forbrugerne også have
bedre indblik i disse strategier. For vaner spiller en afgørende rolle for evnen
til at skabe relationer, til fordybelse og ikke mindst til indgå i sunde relationer med andre mennesker.

Kerneværdier
Det frie valg: En kultur, hvor hvert individ har ret til og mulighed for at
benytte sin fri vilje til at foretage oplyste valg, er helt grundlæggende vigtig for fysisk og mental menneskelig trivsel. Men i en verden defineret af
digital skærmkultur baseret på vanedannende og manipulerende digitale
softwaresystemer er forudsætningen for at kunne bevare fokus og træffe
bevidste, langsigtede valg stærkt udfordret i det øjeblik, at individet ikke
har indblik i det “manipulerende design”, det foretager sit valg i.
Autonomi: Adfærdspåvirkning af ubevidste tankeprocesser, bl.a. i form
af såkaldt nudging mv., vinder frem i såvel offentlig som privat regi. Både
kommercielle aktører og offentlige institutioner har dermed taget metoder
i brug, som kan minde om manipulation. Derfor er det vigtigt at fokusere
på autonomi på et mere strukturelt samfundsmæssigt plan. Hvor langt
kan vi som samfund gå i forhold til at nudge og bevidst adfærdspåvirke
hinanden uden samtidig at give køb på værdien om autonomi?
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Sundhed for alle: Impulskontrol er en af de vigtigste egenskaber, der
findes i mennesker. Det er nemlig særligt denne evne, der tillader os at
træffe bevidste, langsigtede beslutninger om alt lige fra sundhed, uddannelse, økonomi, relationer og politik. Det er den, som sikrer, at individer
og grupper kan blive og forblive sunde. Problemet opstår, når kommercielle digitale forretningsmodeller direkte eller indirekte underminerer
selvkontrollen hos individer gennem vanedannende brugerflader, hvor
her-og-nu-handlingen for den kortsigtede gevinst bliver den foretrukne
adfærdstype.

Case: Udbredt natlig brug af smartphones og
massiv stigning af unge med søvnproblemer
En undersøgelse fra Psykiatrifonden foretaget blandt 1.007 forældre til børn
mellem 7 og 15 år i efteråret 2019 viser, at hvert andet barn i Danmark bruger sin smartphone eller tablet inden sengetid.23 I forbindelse med lanceringen af rapporten fortalte Chefpsykolog, Ditte Charles fra Psykiatrifonden, at
ifølge forskning bliver børns søvn negativt påvirket af, at de har adgang til
en smartphone i soveværelset. De har højere risiko for at sove kortere og dårligere med mange opvågninger, ligesom de oftere er trætte i løbet af dagen.
Søvnmangel medfører en øget risiko for, at børnene trives dårligt, og det kan
i værste fald føre til depression og angst. Helt konkret viser undersøgelsen, at
58% altid eller ofte har deres smartphone eller tablet hos sig i det rum, hvor
de sover, og at 47% af børnene hver dag eller stort set hver dag bruger deres
skærm inden sengetid. Den højeste andel findes blandt de unge teenagere,
hvor 69% er online, inden de skal sove, mens tallet blandt de 7-9 årige er
20%. En anden undersøgelse fra Institut for Folkesundhed på Københavns
Universitet i samarbejde med DR fra efteråret 2019 viser, at næsten en femtedel af knap 25.000 adspurgte danskere angiver, at de tjekker mobilen hver
nat, næsten hver nat eller flere gange om ugen.24 I aldersgruppen 16-25 år er
tallet helt oppe på 30%. I følge Naja Hulvej Rod, der er professor på Institut
for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, viser undersøgelsen, at mobilen kan være en del af forklaringen på den massive stigning i
unge med søvnproblemer.

23. psykiatrifonden.dk/nyheder/2019/boern-tager-mobilen-med-i-seng-det-paavirkernattesoevnen-og-deres-karakterer.aspx
24. dr.dk/nyheder/viden/kroppen/stor-dansk-undersoegelse-mobilen-oedelaegger-din-soevn
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TechDK Kommissionens anbefalinger:

Forbud mod mørke mønstre
Digitale produkter som apps og hjemmesider må ikke markedsføres i
Danmark eller acceptere brugere fra Danmark, hvis de indeholder mørke
mønstre, som nudger brugerne i bestemte retninger, der ikke er sammenfaldende med deres egne interesser. Listen over, hvad der defineres som
mørke mønstre, skal opdateres årligt af en uafhængig gruppe eksperter.
Trade-off: Hvis status quo skal ændres, vil det kræve ressourcer, fx til at
udbrede og løfte kompetencerne hos virksomheder og web- og appudviklere i såkaldt etisk UX-Design.

Vanemærkning
Ligesom Svanemærket har understøttet forbrugerne i at kunne træffe
gode og ansvarlige valg blandt de miljømæssigt bedste produkter og
serviceydelser, bør der udvikles en mærkningsordning, der oplyser brugerne om digitale produkters vanedannende effekter og manipulerende
teknikker til positiv forstærkning. Vanemærket skal gøre det let for borgere at vælge digitale produkter uden vanedannende effekt
Trade off: Der findes i forvejen en lang række mærkningsordninger, og
der er således en risiko for, at endnu et mærke vil drukne i mængden.

Begrænset digital forurening og manipulation på arbejdspladser og uddannelsessteder
Der bør udarbejdes klare retningslinjer for forventninger til tilgængelighed, når medarbejdere får udleveret smarte mobile enheder. Det samme
gælder skoler, hvor brugen skal være formålsbestemt og voksenstyret. Digital forurening bør sidestilles med røg, støj, luft og lys og defineres som
“risikoen for informationsoverload”, “manglende restitution” samt “udvikling af usunde digitale vaner i omgangen med digitale produkter”. Der
bør sikres undervisning i den vanedannende effekt af digitale produkter,
samt i hvordan ledelsen bedst kan sætte rammer for digitalisering.
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Trade-off: Det kræver en højere grad af samarbejde på tværs af sektorer – herunder eksempelvis mellem undervisningssektor, erhvervssektor,
sundhedssektor, børne- og ungesektor samt psykiatri.

Dansk strategi for fysiske fællesskaber
De positive biologiske, psykologiske og sociale effekter af stærke fysiske fællesskaber er veldokumenterede, men i et digitaliseret Danmark
mangler vi fælles fokus på kvaliteten og vigtigheden af fysisk samvær og
fællesskab. Grundlæggende skal der således altid foretages “humaniseringsstrategier” parallelt med “digitaliseringsstrategier”, og her spiller de
fysiske fællesskaber en vigtig rolle. Et stigende antal af unge og ældre føler sig ensomme, og der er behov for en fællesskabsstrategi gerne med inspiration fra England, hvor man har en ensomhedsminister i erkendelse
af det voksende samfundsproblem. Strategien skal i dansk regi funderes
i et partnerskab mellem nationale myndigheder, forskningsinstitutioner,
kommuner samt civilsamfund og understøtte indsatsen for fysiske fællesskaber med strukturelle tiltag omkring lovgivning og forskning.
Trade-off: Det vil kræve en fokuseret indsats på tværs af forvaltningsområder at styrke de fysiske fællesskaber, og der skal tænkes ud af boksen i
forhold til traditionelle arbejdsgange.

Styrket fokus på social og følelsesmæssig læring
Samarbejde, empati, kommunikation og problemløsning er alle færdigheder, som primært udvikles gennem social og følelsesmæssig læring.
Kombineret med oplæring i “traditionelle færdigheder” eller “life skills”
er det helt afgørende for børns trivsel og sundhed – også når de bliver ældre. Udgangspunktet for dette er, at der bør laves en sammenhængende
indsats på tværs af vuggestuer, børnehaver og folkeskoler med fokus på
at mindske brugen af digitale vanedannende produkter over for børn,
så de lærer at blive sociale først – og dernæst digitale. Dette område bør
have samme politiske fokus som rygning eller alkohol, der indgår i den
almindelige forebyggende folkesundhed.
Trade-off: Hvis indsatsen skal have effekt kræver det, at de voksne også
ændrer vaner og adfærd, samt at indsatsen koordineres politisk på tværs
af ressortområder og mellem de voksne i de forskellige arenaer, som børnene bevæger sig i – herunder skolen og hjemmet.
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TechDK Kommissionens Medlemmer 2019-2020

> Stine Bosse, (formand Djøfs TechDK Kommission) Landsformand i
Europabevægelsen
> Thomas Høgenhaven, (næstformand Djøfs TechDK Kommission) ph.d. og
it-iværksætter
> Thomas Bolander, ph.d., lektor ved DTU og medlem af SIRI-Kommissionen
> Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digital transformation ved CBS
> Henrik Funder, formand for Djøf Privat
> Marie Louise Gørvild, direktør for Techfestival og vicedirektør i Digital Hub
Denmark
> Vincent F. Hendricks, professor i formel filosofi og leder af Center for Information
og Boblestudier
> Stine Carsten Kendal, adm. direktør for Dagbladet Information
> Lea Korsgaard, chefredaktør for Zetland
> Jacob Mchangama, direktør i tænketanken Justitia
> Camilla Mehlsen, medie- og uddannelsesrådgiver
> Imran Rashid, læge, it-iværksætter og forfatter
> Philipp Schröder, professor i økonomi ved Aarhus Universitet
> Thomas Terney, ph.d. og foredragsholder
> Andreas Wester, partner og medstifter af Arena Strategy
> Torben M. Andersen, (medlem i kommissionens første år) professor i økonomi
ved Aarhus Universitet
> Merete Eldrup, (medlem i kommissionens første halvandet år) tidligere
adm. direktør for TV2 og bestyrelsesmedlem i Nykredit, Rambøll og Gyldendal
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der har bidraget til TechDK Kommissionens arbejde. En særlig tak
til Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Smith, som har ydet
juridisk sparring i forbindelse med tilblivelse af rapporterne.
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Bilag til rapport 1
Bilag 1

Implementeringsforslag: Model 5-5-5
1. Implementeringsforslag
I flere europæiske lande såsom England, Frankrig, Spanien og Østrig har regeringen stillet forslag om indførelse af en skat på techvirksomheder, der
opererer i landene. En dansk model for beskatning af techvirksomheder præsenteres i det følgende.
2. Bemærkninger
Techvirksomheders underbeskatning har været genstand for uenigheder, og
der er ikke entydig grobund for at konkludere, at techvirksomheder generelt
beskattes mindre end andre virksomhedstyper. Der er dog flere eksempler
på, at lande ikke får adgang til en fair andel af det samlede skatteprovenu fra
techvirksomheder. Vi ønsker således at adressere, at techvirksomheder bør
betale skat, hvor værdiskabelsen sker. Problemstillingen er i øvrigt langtfra
unik. I USA har man tilsvarende udfordringer i relation til varierende selskabskat i forskellige delstater, når en virksomhed betaler skat i en primær
stat, men agerer mange andre steder i landet.
3. Forslag med bemærkninger
3.1. Forslag
TechDK Kommissionen anbefaler, at virksomheder, der har en omsætning på
5 milliarder kroner i verden og 5 millioner kroner i Danmark, skal betale en
skat på 5% af deres danske omsætning. Skatten foreslås indført fra sommeren
2020, såfremt der inden da ikke er kommet en løsning i EU eller OECD, som
TechDK Kommissionen allerhelst vil have regulerer den globale markedsplads.
3.2. Forslagets omfang
Lovgivningen skal gælde techvirksomheder. En techvirksomhed bør kategoriseres som en sådan, hvis den opfylder to betingelser, jf. stk 1-2:
Stk 1. Tilbyder digitale tjenester.
Stk 2. Opererer på en tosidet markedsplads.
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Eksempler på sådanne virksomheder er søgemakiner, sociale netværkstjenester og online markedsplads, hvor aktøren faciliterer en handel mellem køber
og sælger.
De aktører, der eksisterer på disse markeder, bliver beskattet, hvis de opfylder
to krav, jf stk 2-3:
Stk 2. Har en omsætning på mindst 5 milliarder kroner globalt.
Stk 3. Har en omsætning på mindst 5 millioner kroner i Danmark.
I Frankrig findes en lignende model, der omfatter ca. 30 virksomheder. Med
den danske model 5-5-5 kan man formentlig forvente et lignende antal.
Beskatning af footloose multinationale virksomheder er både en udfordring
for techvirksomheder og andre virksomheder. I og med techvirksomhederne
oftest agerer som tosidede markedspladser, skal beskatningen tænkes anderledes her. Helt konkret foreslås det, at omsætningen i Danmark måles ud fra
den indtjening, der genereres ud fra brugere, der opholder sig i Danmark –
uanset om sælger eller annoncør opholder sig i Danmark.
3.3. Skattesatsen
Såfremt en aktør opererer på et tech-marked og opfylder kravene for beskatning, skal virksomheden indbetale 5% af sin danske omsætning.
I England forventer Finansministeriet en indtægt på over 3 milliarder kroner
fra deres model for tech-beskatning. Det er forventningen, at der vil tilfalde
den danske stat et større millionbeløb via denne nye skatteindtægt.
3.4. Anvendelse af skatteindtægten
Det foreslås, at halvdelen af indtægterne fra 5-5-5 modellen går direkte i statskassen. Den anden halvdel af indtægterne foreslås at gå til tre formål, som det
også fremgår i kapitlet, Nye teknologier skaber nye monopoler.
3.4.1.
Der oprettes et nyt selvstændigt regulatorisk Teknologi-tilsyn. En enhed som
skal videreudbygge datatilsynet og give det flere juridiske beføjelser og økonomiske muskler til at monitorere teknologiområdet.
3.4.2.
Der etableres et TeknologiRåd, der kommer med halvårlige redegørelser til
Folketinget. Heri beskriver rådet udviklingen inden for civilsamfund, den
offentlige sektor og det private marked. Rådet kan advare Folketinget om nye
udviklinger inden for ny teknologi, dataanvendelse, beskatning samt forret-
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ningsmodeller, som ikke fanges af nuværende lovgivning. Således skal TeknologiRådet komme med anbefalinger til tiltag jf. stk 2-4:
Stk 2. Hvordan eksisterende lovgivning konsekvent bør anvendes online såvel som offline.
Stk 3. Hvordan eksisterende lovgivning skal opdateres for at regulere den
digitale sfære på tilstrækkelig vis.
Stk 4. Hvor der er behov for at skrive ny lovgivning.
3.4.3.
Der støttes flere IT-iværksættere. Derfor skal der oprettes en iværksætterfond,
der skal investere i fremtidens digitale teknologier, så danske virksomheder
får en naturlig del af fremtidens digitale vækst. Således sikres fremtidens
beskatningsgrundlag.
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Bilag 2

Implementeringsforslag: Tracking, nej tak
1. Implementeringsforslag
Borgeres digitale færden skal som udgangspunkt ikke overvåges.
2. Bemærkninger
TechDK Kommissionen anbefaler, at borgeres digitale færden i udgangspunktet ikke bliver overvåget. Danskerne skal kunne færdes lige så frit online, som
de kan offline. Således bør der ikke opsamles data til kommerciel brug uden
et aktivt, reelt, frivilligt og informeret tilvalg af forbrugeren og dennes mulighed for at afvise uden skadevirkninger. Udgangspunktet skal også i praksis
være et “nej tak” til online tracking som grundindstilling på hjemmesider, i
apps og i browsere.
”Tracking, nej tak” som grundindstilling skal erstatte de mange ineffektive,
forstyrrende og misvisende cookieadvarsler, hvor brugeren giver et generisk
og uinformeret samtykke.
3. Forslag med bemærkninger
3.1. Teknologisk omfang
De styrkede og ændrede regler bør være teknologineutrale. De skal gælde for
alle nuværende og fremtidige tracking-teknologier. Således bør det være lige
så ulovligt at tracke brugerne med teknologier, der endnu ikke er opfundet,
som det er med eksisterende teknologier som cookies og javascript.
Det er virksomheder, der opererer hjemmesider, der skal være ansvarlige for
at overholde lovgivningen. Men udbydere af browsere skal ligeledes implementere “tracking, nej tak” som grundindstilling.
3.2. Dataopsplitning efter formål: Funktionel og kommerciel
Ligesom Glass-Steagall-loven satte begrænsninger for, hvilke typer bankdrift
den enkelte bank kan drive, skal ”tracking, nej tak” sætte begrænsninger for,
hvilke formål data må opsamles og videreanvendes til:
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§ 1:
Stk. 1: Tracking af fysiske personer og anden dataindsamling til kommerciel
brug er forbudt.

Stk. 2: Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis:
a) Brugeren har givet et frivilligt specifikt, udtrykkeligt og informeret samtykket hertil. Databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 4, finder anvendelse.
b) Behandlingen alene er til funktionel brug og strengt nødvendig for, at
virksomheden kan levere den af brugeren konkret ønskede og benyttede
service.
Stk. 3: Data indsamlet til funktionel brug skal opbevares adskilt fra data indsamlet til reklamebrug, og data må ikke samkøres, samstilles eller anvendes
til andre formål.
Lovbemærkningerne bør som minimum indeholde følgende betragtninger:
> At GDPR artikel 7, stk. 4, finder anvendelse, indebærer, at en brugers afvisning af tracking eller anden dataindsamling til kommerciel brug ikke
må udelukke brugeren fra at anvende tjenesten eller i øvrigt forringe tjenestens funktionalitet for brugeren.
> Dataindsamling til funktionel brug bør stadig være tilladt som grundindstilling og kræver intet samtykke.
> Med behandling til funktionel brug forstås behandling af data, som er
strengt nødvendig for, at virksomheden kan levere den af brugeren konkret ønskede og benyttede service.
> Funktionel brug defineres snævert ud fra den konkrete service, som brugeren benytter. Det betyder, at hvis brugeren eksempelvis benytter en
virksomheds søgemaskine, er funktionelle cookies dem, som er relateret
til netop søgemaskinen og ikke andre services som videodeling, onlineshopping eller lignende.
> Med dataindsamling til kommerciel brug forstås (a) brug af data til at
målrette annoncer, (b) salg/bytte af data til tredjeparter og (c) data til brug
i andre af firmaets produkter/ydelser.
> Det bør ikke tillades at kombinere tracking til funktionel brug med tracking til kommerciel brug. Data indsamlet til funktionel brug må således
ikke bruges til kommercielle formål.
> Data indsamlet til funktionel brug skal opbevares separat for data indsamlet til reklamebrug.
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3.3. Sletning af allerede opsamlet data
Data, der allerede er indsamlet, før en ny lov træder i kraft, skal slettes, medmindre virksomheden får et informeret og eksplicit samtykke fra brugeren til
at beholde det. Dette vil sikre, at virksomheder, der tidligt har været meget
offensive i deres dataindsamling, ikke belønnes fremtidigt med en gunstig
markedsposition.
Såfremt data sendes til tredjepartsfirmaer, skal brugeren godkende hvert enkelt firma. Det er således utilstrækkeligt med et generelt samtykke til, at data
deles med en tredjepart. Det vil gøre brugeroplevelsen mere besværlig, men
vil skabe et klart incitament til, at virksomheder reducerer datadeling til kun
at inkludere de mest nødvendige parter. Dermed bliver det også ulovligt for
en eventuel tredjepart at videreformidle data med flere firmaer, efter den er
opsamlet. En sådan deling vil kræve et nyt konkret samtykke fra brugeren.
Data, der stammer fra tracking, der ikke kan undgås – fx logfiler på serveren
– skal slettes inden for 60 minutter, medmindre virksomheden har brugerens
eksplicitte samtykke til at bevare data længere.
3.4. Bødestørrelse
Bøde for brud på “reklame, nej tak” skal følge bødestørrelsen i GDPR.
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Bilag 3

Implementeringsforslag: Certificeringsordning
1. Bemærkninger til certificeringsordning
Den dataficering, der opleves i samfundet i dag, har fostret et stadig stigende
behov for regulering og kontrol af virksomheders dataindsamling og -behandling, og det er netop det, databeskyttelsesforordningen imødekommer. Databeskyttelsesforordningen har blandt andet fokus på at sikre fysiske personer
samme datarettigheder. Ved lovens implementering er der imidlertid opstået
et kommunikations- og forståelsesproblem, både mellem borgerne og lovgivningen og mellem borgerne og virksomhederne. Det er for borgerne ikke let
at gennemskue, præcis hvilke rettigheder databeskyttelsesforordningen og
anden relevant lovgivning tildeler dem, og hvilke forpligtelser virksomhederne har, ligesom der hos borgerne mangler en indsigt i og information om,
hvilke data virksomhederne indhenter og behandler, hvad de bruger dem til,
og hvem der egentlig har adgang til dem. Dette indskrænker borgernes mulighed for at gøre deres persondataretlige rettigheder gældende og dæmmer
dermed også op for effekterne af al den datasikkerhed, som implementering
af databeskyttelsesloven medfører. Det er derfor vigtigt at få lukket dette forståelseshul, med henblik på at øge gennemsigtigheden for borgerne.
2. Certificering og bemærkninger
2.1 Certificering
Til at imødegå denne problemstilling foreslås det, at der i høj grad fokuseres
på udrulningen og implementeringen af den certificeringsordning, der følger
af databeskyttelsesforordningens artikel 42.
Artikel 42 beskriver certificeringsordningen som følger:
1. Medlemsstaterne, tilsynsmyndighederne, Databeskyttelsesrådet og Kommissionen tilskynder navnlig på EU-plan til fastlæggelse af certificeringsmekanismer for databeskyttelse samt databeskyttelsesmærkninger og
-mærker med henblik på at påvise, at dataansvarliges og databehandleres
behandlingsaktiviteter overholder denne forordning.
2. Certificeringsmekanismer for databeskyttelse samt databeskyttelsesmærkninger eller -mærker, der er godkendt i henhold til denne artikels
stk. 5, kan — ud over overholdelse af de dataansvarlige eller databehand-
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lere, der er omfattet af denne forordning – fastlægges med det formål at
påvise tilstedeværelse af fornødne garantier afgivet af dataansvarlige eller
databehandlere, der i henhold til artikel 3 ikke er omfattet af denne forordning, inden for rammerne af overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, jf. artikel 46, stk. 2, litra f. Disse
dataansvarlige eller databehandlere skal, gennem kontrakter eller andre
retligt bindende instrumenter, afgive bindende tilsagn, som kan håndhæves, om at anvende disse fornødne garantier, herunder for så vidt angår
registreredes rettigheder.
3. Certificering skal være frivillig og tilgængelig gennem en gennemsigtig
proces.
4. Certificering i henhold til denne artikel indskrænker ikke den dataansvarliges eller databehandlerens ansvar for at overholde denne forordning og
berører ikke opgaverne og beføjelserne for de tilsynsmyndigheder, der er
kompetente i henhold til artikel 55 eller 56.
5. Certificering i henhold til denne artikel udstedes af certificeringsorganer,
jf. artikel 43, eller af den kompetente tilsynsmyndighed på grundlag af
kriterier, der er godkendt af den pågældende kompetente tilsynsmyndighed i henhold til artikel 58, stk. 3, eller af Databeskyttelsesrådet i henhold
til artikel 63. Hvis kriterierne er godkendt af Databeskyttelsesrådet, kan
det føre til en fælles certificering, Den Europæiske Databeskyttelsesmærkning.
6. Den dataansvarlige eller databehandler, der forelægger sin behandling
for certificeringsmekanismen, giver det i artikel 43 omhandlede certificeringsorgan eller eventuelt den kompetente tilsynsmyndighed alle oplysninger og adgang til de behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for at
gennemføre certificeringsproceduren.
7. Certificering udstedes til en dataansvarlig eller en databehandler for en
periode på højst tre år og kan forlænges på de samme betingelser, så længe
de relevante krav stadig er opfyldt. Certificering trækkes tilbage af certificeringsorganerne, jf. artikel 43, eller i givet fald den kompetente tilsynsmyndighed, hvis kravene til certificering ikke er eller ikke længere er
opfyldt.
8. Databeskyttelsesrådet samler alle certificeringsmekanismer og databeskyttelsesmærkninger og -mærker i et register og gør dem offentligt tilgængelige på passende vis.
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En certificeringsordning (certificeringsmekanisme), som den følger af artikel
42, er altså en ordning, hvor en kvalificeret tredjepart (et certificeringsorgan)
attesterer for, at en virksomhed eller en myndighed – der har anmodet om at
blive certificeret – lever op til et foruddefineret sæt af kriterier eller krav til
databeskyttelse.
Hvis en virksomhed eller en myndighed opnår en certificering, vil den pågældende virksomhed eller myndighed modtage et bevis, f.eks. et certifikat
(eller mærke), der attesterer, at virksomheden eller myndigheden har tilsluttet sig en certificeringsordning og dermed bør udføre en behandlingsaktivitet
på den specifikke måde, som det foreskrives i certificeringsordningen.
En virksomhed eller myndighed, der har opnået en certificering vil formentlig – alt efter certificeringsordningens bestemmelser – kunne fremvise et certifikat (eller mærke) på sin hjemmeside eller vedhæfte det som bilag til en aftale, og dermed oplyse andre parter om, at virksomheden eller myndigheden
overholder de krav og kriterier, som er indeholdt i certificeringsordningen.
Det er Datatilsynet, der skal akkreditere et sådant certificeringsorgan, jf. databeskyttelseslovens § 25, og i den forbindelse fastsætte de betingelser, der skal
være for at kunne blive certificeringsorgan. DANAK holder protokol over de
virksomheder, der godkendes som certificeringsorgan, og der er på nuværende tidspunkt ingen godkendte certificeringsorganer i Danmark.
Den manglende anvendelse af certificeringsordningen i dag skyldes, at EU
(dvs. det Europæiske Databeskyttelsesråd) endnu ikke har fastlagt kriterierne
for godkendelse af certificeringsorganerne. Arbejdet med at fastlægge kriterierne pågår netop nu.
I forbindelse med anvendelsen af certificeringsordningen er det afgørende,
at den imødegår det forståelseshul, der i dag synes at være hos borgerne.
Udrulningen og implementeringen af ordningen vil derfor være afgørende
for dens succes.
2.2 Bemærkninger
2.2.1 Til implementeringen
Ved implementeringen af certificeringsordningen skal der udover den saglige databehandling og dataetik være fokus på at minimere det kommunikations- og forståelsesproblem, der eksisterer. Kommunikations- og forståelsesproblemet opstår hos borgerne, der ikke er fuldt bevidste om hverken
deres rettigheder efter databeskyttelsesloven eller den egentlige databehand-
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ling i virksomhederne. Der skal således lægges vægt på, om virksomhederne
formår tydeligt at kommunikere, hvilken data der indhentes, hvem data er
tilgængelige for, og hvad de anvendes til. En del af problematikken på borgerniveauet ligger netop i, at det er svært at gennemskue, præcis hvem der ligger
inde med ens persondata, hvorved det også er svært at gøre rettigheder såsom
indsigt og sletning gældende hos alle virksomheder, der har disse data.
På mange hjemmesider har borgerne allerede mulighed for at begrænse virksomhedernes dataindsamling, men denne funktion ligger nogle gange gemt,
og det er ikke altid let gennemskueligt, hvad der fra- og tilvælges. Det kan i
denne kontekst overvejes, om elementer i certificeringsordningen også kan
omfatte en række parametre, som borgerne er bekymrede for, navnlig om
virksomheden sælger data, om de benyttes til profilering, og hvad profilering
i givet fald benyttes til, hvad omfang og antal af sikkerhedsbrud og klagesager
er, samt hvorvidt de har dataetiske retningslinjer. Ved implementeringen og
certificeringen bør der lægges vægt på, at virksomhederne får et incitament
til at gøre denne viden let tilgængelig og forståelig.
https://www.datatilsynet.dk/media/6566/adfaerdskodekser-og-certificerings
ordninger.pdf
2.2.2 Til fremvisning og udmøntning af certificering
Med henblik på at imødegå forståelsesproblematikken hos borgerne kan et
skridt være, at en virksomhed, som har opnået en certificering, fremviser
dette et sted, som er tydeligt for borgerne. Dertil kommer, at fremvisningen
sker på en måde, som er let gennemskuelig og ikke forudsætter, at borgerne
skal igennem lange tekster for at forstå, hvad certificering medfører, og hvordan det er relevant for dem og deres data.
En væsentlig faktor i adoption af en certificeringsordning vil være, at denne
gøres relevant og interessant for virksomhederne. Der kan i certificeringsordningen med fordel indbygges en incitamentsstruktur, der giver virksomhederne incitament til at opnå en så stærk datasikkerhed som muligt. Dette
opnås ikke nødvendigvis ved at indføre ét enkelt opnåeligt certifikat, men
for eksempel ved at indføre en række opnåelige certifikater med krav, der
for hvert trin bygger oven på det forrige certifikats krav. Herved har virksomhederne mulighed for at avancere virksomhedens certificering, hvilket
underbygger incitamentet hertil. Som yderligere incitament kan certificering
udgøre et element til at kunne overholde kravet om, at man skal kunne dokumentere compliance med reglerne (accountability), jf. databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 2, og artikel 24.
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En rangeret certificeringsordning vil ikke nødvendigvis skabe den føromtalte
incitamentsstruktur, idet dette i sig selv mangler ”gevinstmomentet” for virksomhederne sammenlignet med de omkostninger, der kan være forbundet
med certificering. Dette gevinstmoment kan skabes ved et krav om, at certificeringen skal være offentligt tilgængelig et sted, hvor brugerne faktisk ser det,
idet borgerne herved vil kunne måle virksomhederne op imod hinanden, og
mærkningen således bliver et muligt konkurrenceparameter. Det kan i denne
forbindelse også give mening at lave en samlet oversigt over alle virksomheder, som har ladet sig certificere, og hvad deres rangering er.
EU-Kommissionen har kompetence til at fastsætte standarder for certificeringsordningen, herunder hvordan en eventuel rangering kan se ud. I denne
kontekst har vi dog i Danmark erfaringer med mærkater, som har været vellykkede, og hvor der muligvis kan findes inspiration.
En mulig rangering er rød, gul og grøn, ligesom det er tilfældet for risikomærkning af investeringsprodukter efter bekendtgørelse nr. 533 af 1. juni
2016. Her ville den røde kategori kunne symbolisere, at databehandling og
-indsamling ikke sker i overensstemmelse med persondataloven og databeskyttelsesforordningen, og virksomheden har fået påbud eller forbud i forbindelse med tilsynet. Tilsvarende ville kategori grøn kunne være den højest
opnåelige kategori, hvor virksomheden ingen anmærkning har fået. Ved en
sådan farverangering gøres det også tydeligt og let forståeligt for borgerne,
hvor sikkert deres persondata indsamles og behandles hos virksomheden,
uden de nødvendigvis behøver en dybere forståelse af, hvad de enkelte kategorier helt teknisk indebærer. Dette kan dermed være med til at øge gennemsigtigheden for borgerne og desuden kommunikere risikoen ved virksomhedens indsamling og behandling af borgerens personoplysninger.
Som alternativ til modellen for risikomærkning af investeringsprodukter kan
smiley-rapporterne i bekendtgørelse nr. 660 af 31. maj 2018 om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater også tænkes anvendt til persondatacertificering. Her kunne der indføres en smiley-rangering tilsvarende
bekendtgørelsens bilag 9 og 10. Her kunne kategorierne være 1, 2, 3, og 4 med
de dertilhørende smileyer, hvor der også ville indføres endnu en kategori i
form af elitesmileyen. Betydningen og rækkefølgen ved fødevarekontrol kan
tænkes overført til mærkning af datasikkerheden og databehandlingen. Således trækkes der på den forståelse og genkendelighed, der er opbygget hos
borgerne i relation til smiley-rapporterne inden for fødevarebranchen, hvormed implikationerne af mærkningen i endnu højere grad bliver forståelige og
let tilgængelige for borgerne. Gennem indførelsen af elitesmileyen kan man
desuden styrke virksomhedernes incitament til ikke kun ved første certifi-
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cering, men også ved de efterfølgende tilsyn, at præstere kategori 1 (ingen
anmærkninger), idet en elitestatus kan give en konkurrencefordel. Herved
gøres god dataetik også til et mere eftertragtet langsigtet mål.
Da der kan stilles spørgsmål ved, hvorvidt virksomheder ønsker at opsøge
en certificering, som kan medføre, at de skal offentliggøre en sur smiley eller rødt farvesymbol på deres hjemmeside, kan et alternativ være at benytte
ordninger som modellen for ø-mærket, som fastsat i bekendtgørelse nr. 1404
af 3. december 2015. I denne kan landmænd søge om autorisation som økolog. Når dette er meddelt, og øvrige betingelser er opfyldt, kan varerne sælges
med ø-mærket. Med afsæt heri kan forbrugere vælge, om de ønsker at købe
produkter, som har ø-mærket, og som vi har set i de senere år, vælger flere forbrugere at købe produkter med ø-mærket (eller lignende mærkater). På denne
baggrund kan der skabes incitament til, at virksomheder opsøger certificering
for derved at modtage et “persondatamærke”.
Gennemgående for disse forslag er, at der bruges en metode, som er nem og
gennemskuelig for borgerne, og at der med fordel kan findes inspiration i de
erfaringer, der er på andre områder.
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Skal teknologien styre samfundet,
eller skal samfundet styre teknologien?
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samfundsværdier med tech-verdenens fremskridt og muligheder. Denne refleksion er nødvendig og akut, fordi de nye teknologier buldrer
afsted og påvirker vores dagligdag, fællesskaber og samfund i konstant
større omfang.
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teknologien, der styrer os.
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heder foran os. Men jeg må erkende, at min generation simpelthen ikke så skyggesiderne for bar begejstring. Vi må tale om de utilsigtede følgevirkninger. Ikke
for at tegne et skræmmebillede eller spærre for udvikling, men for at gøre os
kloge og sikre grundværdierne i vores samfund, som vi ikke ønsker at tilsidesætte, men snarere fremme gennem ny teknologi.

Samfund før Teknologi

Djøfs TechDK Kommission sætter i Samfund før Teknologi spot på, hvad
teknologiens indtog i samfundet gør ved vores demokrati, økonomi og
kultur. Spørgsmålene er mange og svarene ligeså, men i Samfund før
Teknologi får du TechDK Kommissionens anbefalinger til, hvordan vi
navigerer ledelsesmæssigt, politisk og samfundsmæssigt, når ny teknologi og øget digitalisering forandrer dynamikken i samfundet.

Samfund
før Teknologi
Djøfs TechDK Kommissions tre
første rapporter med anbefalinger til,
hvordan vi som samfund håndterer
teknologien og dens skyggesider

Stine Bosse, formand Djøfs TechDK Kommission
Den generelle tech-optimisme, som bragede fremad for flere år siden, har skiftet
mere til en form for tech-realisme om teknologiens skyggesider. Tidligere tiders
fokus på move fast and break things er til dels blevet erstattet af en øget fokus
på alvoren og behovet for bedre regulering fra techgiganternes side.
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