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HANDLER IKKE OM AT LADE 
VÆRE MEN OM AT VÆRE 
SMART MED SINE DATA



16.00-16.10 intro 
16.10-16.20 Forbrugertendenser  
16.20-16.25 VIDEO 1 (fbr) 
16.25-16.50 Konsekvenserne 
16.50-17.00 - Stalking øvelse 
17.10-17.20 Pause 
17.20-17.30 Gode Big Data 
17.30-17.50 Manipulerende big data 
17.50-18.00 ApplyMagicSauce - øvelse 
18.00-18.05  Data det nye olie / guld 
18.05-18.10 VIDEO 2 
18.10-18.30 Spise 
18.30-18.45 AI Dilemma Games

18.45-19.25 Digitalt Selvforsvar med 
værktøjer & øvelser (privacy tech) 
- DO’s and Dont’s , søgemaskiner, blokering af 
cookies ,sikre browsere & VPN ,Chat, 
passwords 
- VIDEO 3 
- hvem kan jeg stole på?, pseudonymer, email 
- sletteguide 
- professionel identitet 
19.25-19.40 Dataetiske virksomheder 
19.40–19.50 Singularity & dataisme 
19.50-20.00 Evaluering og farvel

program



HVORDAN HAR VI DET MED 
VORES DATA?

@pernillet - august 2017



Kilder      IDA/Erhvervsstyrelsen March 2015 og Symantec February 2015

7 UD AF 10 DANSKERE: URIMELIGT ANDRE TJENER SÅ 
PENGE PÅ MINE DATA 
8 UD AF 10 TROR DATA SÆLGES VIDERE TIL 3. PART 

MEST TILLIDSVÆKKENDE: BANKER, HOSPITALER 
MINDST: SØGEMASKINER, SOCIALE MEDIER, NYHEDER



HVEM STOLER I MEST PÅ?
Apple   eller   Den Danske Bank

?



Kilder     Ctrl-Shift Sept 2016, Danmarks Statistik 2017, McKinsey Comscore Jan 2017  

20-30% - ok med PERSONALISERING.  
20-30% -  ok med det, når ikke linket til ID 
Resten, 40-60% - NEJ 

50% af unge er ifølge Danmarks Statistik IKKE bekymrede over at 
deres aktiviteter bliver registreret…  
men de er også bedre til at beskytte sig….



600 MIO AKTIVE ADBLOCKERS 
(40% BRUG I DK)



HVEM BRUGER ADBLOCKER? ?



Kilder      IDA/Erhvervsstyrelsen March 2015 og Symantec February 2015

82% ØNSKER AT KUNNE VÆRE ANONYME 
36% BRUGER FALSKE NAVNE - JO YNGRE DES 
MERE 
1 UD AF 3 EUROPÆERE LYVER OM DERES DATA 



HVEM HAR ALDRIG LØJET 
OM JERES DATA?? ?



HAR I FORTALT OM JERES 
SUNDHED TIL SOCIALE 
MEDIER

? ?



OBFUSCATION 

“the deliberate addition of ambiguous, confusing, or 
misleading information to interfere with surveillance and 
data collection.” 



http://www.aimia.com/content/dam/aimiawebsite/LoyaltyLens/2016/Aimia-2016-Loyalty-Lens.pdf?submissionGuid=b36f5d3f-1f5d-48a9-8df1-9e4711a7dce8

MEN I  KAN GODT 
BRUGE MINE DATA 

BEDRE

IKKE dansk men canadisk

http://www.aimia.com/content/dam/aimiawebsite/LoyaltyLens/2016/Aimia-2016-Loyalty-Lens.pdf?submissionGuid=b36f5d3f-1f5d-48a9-8df1-9e4711a7dce8






konsekvenserne







“Going to Africa. Hope I don’t get AIDS. Just kidding. I’m white!”







det ødelægger 
dit omdømme





Zoe Kleinman, BBC  

siger SLUK din mikrofon



prisdiskrimination



Er det ulovligt at have forskellige 
priser til forskellige kunder? ?



pay-as-you-behave



Hvad gør pay-as-you-behave ved 
vores velfærdsmodel?? ?



stalkscan.com



pause
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gode big data













AI
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manipulerende big data 





TARGETgraviditets 
forudsigelses 

maskine



predictive policing



hvad hvis DU kategoriseres forkert



‘babysitter’





• har du dig rigtige venner 
• sladrer du 
• ka du holde på en 

hemmelighed 
• positiv eller negativ 
• introvert eller ekstrovert 
• højreorienteret eller 

venstreorienteret 
• maskulin eller feminin 
• rolig eller nem at stresse 
• fanatisk fodboldfan!



applymagicsauce.com



hvor hentes data fra?
• Gallup 

• Loyalitetsklubber 

• Cookies via web og mobil 

• Sociale medier 

• Qvizzer og konkurrencer 

• LIKES 

• Apps 

• Spørgeskemaer 

• Databaser 

• Databrokers



Hvad er de værd?

?• din puls 

• dine likes  

• din email 

• din seksuelle orientering 

• din sygdom 

• din vennekreds 

• dine interesser 

• din religion 

• dit kondital 

• din lokation 

• din fødselsdato 

• dine beskeder



PRIVACY er retten til at 
bestemme HVEM der ved 
HVAD om dig HVORNÅR



I et demokrati er den svage part 
individet, som har ret til ikke at 

være gennemsigtig. 

Dem med magten skal derimod 
være gennemsigtige i forhold til 

hvordan de forvalter deres 
magt



“jeg har ikke noget at skjule”
Det har alle. Afhænger af tid og sted.  
Ellers: Så er du virkelig kedelig!



politiker 
journalist 

embedsmand 
politimand 

advokat 
revisor 

psykolog 
læge 

fængselsbetjent 
socialrådgiver 

pædagog 

rig 
berømt 

magtfuld 
kendis 

Rasmus Modsat 
efterretningsagent 

detektiv 
gift med en rig 

gift med en berømt 
skolelærer 

etc 



https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_202513&feature=iv&src_vid=F7pYHN9iC9I&v=Rn4Rupla11M


https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_202513&feature=iv&src_vid=F7pYHN9iC9I&v=Rn4Rupla11M


spise



Skal vi designe robotter og AI-
systemer, som ligner mennesker?



Hvem vil du helst opereres af? En robot 
eller den dygtigste læge i Kongeriget ?



Er der etiske dilemmaer her?
• Landmænd kan via sensorer på drægtige køer få en besked 15 før de skal føde 

• Hos ISS er der en sensor under stakken af tallerkener i kantinen, så de kan fylde på og man 
ved, hvor mange spiser og måske tippe andre på arbejdspladsen om at vente 15 min 

• I mødelokaler er der sensorer, så man kan måle, hvor mange mennesker, der er til et møde, 
og lokalet frigives, hvis der ikke er kommet nogle efter et kvarter 

• Dækproducenten har sensorer i dæk, så de ved, hvornår et dæk hos en kunde skal udskiftes 

• Sensorer på dørene ind til toiletterne, så man kan måle hvor tit de bruges og om gulvet 
skinner eller skal gøres rent



digitalt selvforsvar



DO’s
• Sluk wifi og bluetooth og slå din mikrofon og lokation fra så ofte som muligt. Hold øje 

med apps, der kan gøre det automatisk 
• Altid spørg dig selv: Ville jeg sige det her højt i TV-Avisen? 
• Google dig selv jævnligt 
• Vær positiv og konstruktiv 
• Deltag ikke i mobning, brok, sladder & deling af fotos/videor uden samtykke 
• Læs hvilke data apps, vil have om dig og vælg evt alternativ 
• Brug flere browsere 
• Opbyg en professionel identitet i tide 
• Brug flere browsere 
• Dæk dit kamera til med en Cam-jammer  



Overvej  ikke at dele
• Sygdom eller andet om din eller andres sundhed 
• Motionsruter 
• Din fødselsdato/CPR-nummer 
• Din og din families økonomi 
• Hvem du eller dine forældre stemmer på eller politisk holdning 
• Om du er jøde, muslim eller anden religion 
• Dårlige tanker om andre 
• Din seksualitet - om du er til drenge eller piger 
• Frække fotos af dig selv og andre 
• Din lokation og rejser før og under rejsen 





Tips om fotos  
• Prøv at undgå frække fotos overhovedet  
• Hvis du ikke kan, så prøv at undgå at få dit ansigt på eller genkendelige steder 
• Del aldrig fotos (hverken med eller uden tøj på) og info om andre uden deres samtykke 
• Undgå helt dit foto på sociale medier og brug en avatar - eller med solbriller på eller 

bagfra (fotos kun til din proff profil) 
• Fjern metadata fra fotos under indstillinger på din kamera-app



søgemaskiner
findx.com

qwant.com

startpage.com

duckduckgo.com



cookie-blocker
disconnect.me/disconnect

ghostery.com

app: adblockfast



sikre browsere
torproject.org

cliqz.com



VPN
opera.com

- disconnect.me

- f-secure.com 

- IBVPN.com

- Earthvpn.com




chat & ‘skype’
Til mobil & computer: 
wire.com

App: Signal



Password-manager

keepass.info

1password.com





Hvem kan jeg stole på
• Hvad lever virksomheden af. Dine data eller rigtige penge 
• Hvor har den hovedsæde (EU er bedst - bedst lovgivning) 
• Kan du tydeligt se, hvem der står bag sitet og komme i kontakt m 

dem? 
• Hvad siger brugerne om virksomheden? 
• Har den en forståelig privatlivspolitik / datapolitik? 
• Videresælger den data til tredjepart - ‘GRATIS’ = du er produktet 
• Husk mange markedsfører sig som er de på din side og for at 

gøre noget godt for verden



Pseudonymer
Brug pseudonymer/kælenavnet når du ikke er professionel/faglig 
Husk ikke at stjæle andres navne, men generér et nyt på 

FakeNameGenerator.com 

Fortæl dine venner om dit alias 
Det er ikke for at snyde andre mennesker men algoritmerne



email
brug dansk teleselskab eller 

• protonmail.com  
• neomailbox.com 
• mailbox.org 

‘GRATIS’ email kan bruges til spammail og dine pseudonymer



slette-guide
• justdelete.me 
• Gå til originalkilden 
• Appeller til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/borger/sociale-netvaerk/sletning-af-profiler-og-debatindlaeg/  
• Retten til at blive glemt af Google: https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch 

• Slet Facebook:  https://www.facebook.com/help/delete_account 
• Kom på robinsonlisten.dk  
• Dit tlf nummer er offentligt by default. Be dit tlf selskab gøre det hemmeligt. 
• Arbejd på din professionelle profil så snart du kan 

https://www.datatilsynet.dk/borger/sociale-netvaerk/sletning-af-profiler-og-debatindlaeg/
https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch
https://www.facebook.com/help/delete_account


Professionel identitet
• Professionel identitet i eget navn og foto. Start når du har 

noget seriøst at sige. Er du supergod til at programmere eller 
spille golf? Del det. 

• Lav profiler på about.me, twitter.com og linkedin.com - kort og 
klart resumé / bio og kontaktmulighed 

• Lav din egen hjemmeside med en række faste tag-ord, så du 
bliver fundet i søgninger 

http://about.me
http://twitter.com
http://linkedin.com


dataetik



ANSVAR

Staten (GDPR & håndhævelse/rollemodel)

Individer Virksomheder



LEGO 









 cyklus tracker

helloclue.com



My Data
Individer får kontrol over egne 
data og deler dem med 
virksomheder og andre på deres 
egne betingelser - med deres 
egen - og ikke virksomhedens - 
privacy policy



DATAISME 

Singularity ‘University’



SERIER: 

Black Mirror (Netflix) 
Westworld (HBO) 
Real Humans (Netflix) 
OA (Netflix) 
 
FILM: 
Minority Report (HBO) 
Trancendence (Netflix) 
HER 
Ex Machina (iTunes)



 

 dataethics.eu/selvforsvar

http://kortlink.dk/rqdw


Tak
Pernille Tranberg 
dataethics.eu/selvforsvar 
digital-identitet.dk  
Twitter: @pernillet  
mail@digital-identitet.dk


