
 
 

You have zero privacy anyway, get over it! 
 

                         what are we gonna do about it? 
 

 
 

-Privacyproblemstillinger i Forbindelse med Context-Aware Mobile 

Datatjenester 

 
Kammersgaard & Forland 

 
Speciale 

 

 



 2

Abstract 
Many new mobile telephone services aim to reflect human interactions, providing 

services which relate to any given context and are tailored to specific places, 

occasions and activities. The increase in collection, registration, cross-checking and 

distribution of large amounts of data relating to an individual’s personal behaviour 

brings with it an increased risk of misuse of this personal information. As a result of 

this increase in registration of personal information, businesses and society on the 

whole face a number of dilemmas. Many factors such as the prevention of crime and 

terrorism, and a company’s legitimate interest in marketing itself to customers, 

influence the extent to which privacy should be protected.  

 

With individual privacy protection as its basis, this thesis illustrates how privacy 

solutions can be developed in conjunction with context-aware mobile data services in 

a way that is sustainable and acceptable for all parties involved. Different user 

scenarios are examined with the aim of illustrating problems associated with the 

registration of personal information using context-aware mobile data services. This is 

followed by analysis and discussion of possible privacy promoting solutions. Social, 

legal and technological aspects affecting user privacy protection are covered in the 

analysis. 

 

The primary conclusion of this thesis is that if privacy rights are restricted, legislators 

risk infringing upon democratic values, as well as sending undesirable signals to 

citizens and companies concerning individual rights to privacy. Additionally, the 

thesis concludes that users’ concerns regarding the registration of personal 

information, as well as the pros and cons linked to the use of context-aware mobile 

data services, can all have a detrimental result upon the adoption of these services by 

users. Sustainable privacy solutions, which allow for the interests of both commercial 

enterprises and users, are not merely a necessity but also offer the possibility of 

increased user control and awareness, should a company require this. Accordingly, the 

business community should consider to what extent data collection is necessary, as 

well as consider which technologies should be used for this purpose. Based upon the 

results of this thesis, a series of recommendations has been made aimed at legislators, 

organisations, companies and other providers of context-aware services.   
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1 Indledning 
Vi er som mennesker i konstant interaktion med hinanden. Ofte kan interaktionen 

relateres til en given kontekst, og mange nye tjenester til mobiltelefoner søger at 

afspejle denne form for interaktion. 

 

Et af målene med disse context-aware tjenester er at indhente og gøre brug af 

informationer om en persons kontekst for at yde services der er tilpasset bestemte 

steder, tidspunkter, handlinger, begivenheder osv. 

 

Netop muligheden for at indsamle, registrere, samkøre og videregive store mængder 

data om enkeltpersoners forhold øger muligheder for misbrug af personoplysninger, 

hvilket vil være en krænkelse af individets ret til respekt for privatlivet (privacy). 

 

Beskyttelse af individets privacy har derfor aldrig været så aktuelt som nu, men i 

denne forbindelser opstår en række dilemmaer i relation til erhvervslivets og 

samfundets interesse i registrering af individet. Bekæmpelse af kriminalitet og terror, 

samt erhvervslivets legitime interesse i at markedsføre sig overfor kunder, er faktorer 

der har indflydelse på niveauet af privacybeskyttelse, ligesom udviklingen af 

informationssamfundet bør tilgodeses. 

 

Med beskyttelse af individets privacy som udgangspunkt, er det herfor 

projektgruppens mål at belyse, hvordan man, på en måde, der er bæredygtig for alle 

aktører, kan udvikle privatlivsfremmende løsninger til context-aware mobile 

datatjenester. Dette søges belyst ved at besvare følgende spørgsmål: 

 

• Hvilke problemer omkring beskyttelse af en brugers privacy kan forekomme, 

nu eller i fremtiden, i forbindelse med anvendelse af context-aware mobile 

datatjenester? 

• Hvilke sikkerhedsforanstaltninger kan der tages for at varetage brugerens krav 

på privacy, herunder juridisk beskyttelse? 

• Hvilke foranstaltninger vil kunne udgøre bæredygtige løsninger for både 

individet, samfundet og erhvervslivet? 
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1.1 Metode 
Dette speciale vil i høj grad basere sig på fremtidige problemstillinger i forbindelse 

med context-aware mobile datatjenester. For at kunne danne sig et overblik over af 

relevante problemstillinger, har projektgruppen deltaget i professionelle privacy-fora, 

og privacy-taskforces, hvor fremtidens problemstillinger og løsninger er blevet 

diskuteret ud fra praktiske iagttagelser.  

 

Som ramme for dispositionen af specialet, er benyttet klassisk IT-sikkerhedsanalyse, 

hvor der arbejdes med trusler, sårbarheder og modmidler. For ikke at gøre specialet 

for rigidt og tungt at læse, er denne opdeling dog ikke fulgt slavisk. 

 

Udgangspunktet for besvarelsen er i stort omfang taget med afsæt i indsamlet 

litteratur, herunder artikler, internetressourcer samt rapporter. Specielt er 

internetressourcer benyttet til at blive bekendt med de seneste tendenser indenfor 

området, idet specialets emne er i konstant udvikling. Økonomiske teorier omkring 

asymmetrisk information og brugerawareness er inddraget for at analysere 

incitamenter til privacybeskyttelse i forhold til erhvervslivet. Ligeledes er empiriske 

undersøgelser, foretaget af forskere med speciale i context-awareness, benyttet til at 

belyse brugeres opfattelse af kontrol i forbindelse med anvendelse af context-aware 

tjenester. Problemstillinger der vedrører brug af Internettet, tjener som eksempler, når 

disse må formodes at kunne finde analog anvendelse på specialets område. 

 

Det juridiske aspekt er inddraget, for at kunne udarbejde en analyse, der også tager 

højde for, hvilke modmidler der, fra lovgiveres side, kunne være en mulighed. 

 

Det skal understreges, at berørte teknologier er inddraget for at beskrive funktion på et 

overordnet plan, for på denne måde at kunne sammenligne anvendelsen af forskellige 

teknologiers betydning for beskyttelse af privacy. 
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1.2 Afgrænsning 
Nationalt/globalt 

På trods af, at udveksling af persondata uden videre lader sig gøre på tværs af 

landegrænser, anlægges i dette speciale kun et nationalt perspektiv. Regulering af 

behandling af persondata søges i øjeblikket standardiseret i EU-regi, hvorfor det må 

forventes, at lovgivning på området vil være unificeret indenfor en overskuelig 

årrække. 

 

Valg af eksempler 

Eksempler på context-aware mobile datatjenester, der her er medtaget, er kun få i 

rækken af mange services, der kan forventes at blive udbudt i nær fremtid. De 

beskrevne eksempler er valgt på baggrund af, hvad der i professionelle privacy-fora 

menes at få størst indflydelse på en brugers privacyniveau. 

 

Tekniske beskrivelser 

Specialets inddragelse af teknologier med potentiel indflydelse på en given tjenestes 

privacyniveau, har ikke til formål at foreslå forbedringer indenfor de valgte 

teknologier, hvorfor gennemgangen af de forskellige teknologier vil være overfladisk. 

I stedet er formålet at beskrive forskellene på en måde, der kan fungere som et 

grundlag for valg mellem disse teknologier.  

 

Fokus 

Formålet med nærværende speciale er, som nævnt, at påpege bæredygtige 

privacyløsninger, der tilgodeser samfundets, erhvervslivet og brugerens behov. Der er 

dog taget udgangspunkt i brugerens ret til beskyttelse af privatlivets fred, idet det er 

projektgruppens standpunkt, at denne grundlovssikrede ret har forrang frem for andre, 

ellers legitime, interesser. 
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1.3 Læsevejledning 
Nærværende speciale består af følgende delelementer: 

Kapitel 2. Begrebsafklaring omkring privacy og kontekst, der har til formål at 

definere disse begreber og danne et framework for behandling af projektets 

problemstillinger. 

Kapitel 3. Samfundets registrering af borgerne. Dette kapitel har til formål at tage 

stilling til, i hvor høj grad beskyttelsen af nationale interesser skal have forrang frem 

for beskyttelsen af individets privacy. Dette gøres på baggrund af en formodning om, 

at beslutninger om, hvordan borgerens rettigheder beskyttes, kan have effekt på, 

hvordan virksomheder og organisationer vælger at beskytte kunder og medarbejderes 

privacy. 

Kapitel 4. Registrering og behandling af data. I dette kapitel gennemgås forskellige 

situationer i hvilke context-aware mobiltjenester benyttes til at registrere data om 

brugeren, samt de risici der potentielt er for, at disse data anvendes på en måde som 

krænker brugerens privacy. Kapitlet er opdelt i virksomheders registrering af kunder, 

virksomheders registrering af medarbejdere, og brugeres registrering af brugere. 

Kapitel 5. Modmidler. Kapitlet indeholder en præsentation og diskussion af 

bæredygtige modmidler til afhjælpning af trusler mod brugerens privacy ved 

anvendelse af context-aware mobiltjenester. 

Kapitel 6. Regulering. Dette afsnit redegør for de vigtigste bestemmelser og 

definitioner i personoplysningsloven og udbudsbekendtgørelsen, der kan have 

betydning for sikring af privacy. 

Kapitel 7. Perspektivering og anbefalinger. Dette kapitel kan læses uafhængigt af 

resten af specialet og indeholder et oplæg til videre diskussion i form af  en 

perspektivering af specialets betragtninger samt anbefalinger målrettet organisationer, 

virksomheder, andre udbydere af context-aware tjenester og udviklere af disse. 

Anbefalingerne skal ses dels som en motivation for, at implementere 

privacybeskyttende foranstaltninger, dels som en check-liste, der kan konsulteres før 

udvikling af tjenester, der risikerer at krænke brugerens privacy. 

Kapitel 8. Konklusion. Dette er en sammenfatning af specialets primære 

konklusioner. 

De benyttede illustrationer er samlet bagest i projektet. 
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2 Begrebsafklaring 
Inden vi bevæger os ind i en mere konkret afdækning af hvilke problemer omkring 

beskyttelse af en brugers privacy der potentielt ligger i anvendelsen af context-aware 

mobile datatjenester1, vil dette kapitel søge at belyse de to kernebegreber som den 

resterende afklaring bygger på, nemlig privacy og kontekst. 

2.1 Privacy 
Der findes i den eksisterende litteratur om privacy mange bud på anskuelsen af 

begrebet. Dette kapitel har til formål at give læseren indsigt i begrebet privacy, og 

udpege de aspekter det er vigtigt at fokusere på i forbindelse med at sikre brugeren af 

context-aware mobiltjenester mod brud på privacy. Disse aspekter vil danne et 

framework, indenfor hvilket en efterfølgende analyse af potentielle trusler kan 

baseres. 

2.1.1 Retten til at blive ladt i fred 
Den første officielle diskussion og definition af begrebet privacy, det engelske ord for 

det danske ”sikring af privatlivets fred”, er at finde i en juridisk artikel2 fra 1890 af 

Samuel D. Warren og Louis D. Brandeis. Hovedbudskabet i artiklen er, at retten til 

privacy er: ”Retten til at blive ladt i fred” (”the right to be let alone”), en formulering 

der bl.a. senere danner grundlag for privacyrelaterede paragraffer i 4. og 5. 

amendment af den amerikanske konstitution og er dermed central for det amerikanske 

demokrati.3 Disse paragraffer har til formål at yde beskyttelse af individet og 

individualiteten, dels i forhold til andre borgere, dels overfor staten.  

 

Retten til at blive ladt i fred vil oftest tolkes som retten til ikke at blive forstyrret, til 

ikke at blive belemret med uønsket indtrængen i privatsfæren. At man ikke behøver 

lukke døren op, når uønskede gæster banker på. I definitionen lægges dog ikke vægt 

på, hvilke informationer om individet uvedkommende kan tilgå uden dennes vidende. 

Af gode grunde lægger denne definition fra 1890 heller ikke op til beskyttelse mod 

muligheden for registrering og samkøring af data i det omfang, der i dag er muligt. 

Når den alligevel er medtaget her, skyldes det, at ikke mindst elektroniske, 
                                                 
1 I dette speciale vil følgende variationer af betegnelsen context-aware mobile datatjenester 
forekomme: mobile datatjenester, context-aware mobiltjenester, context-aware tjenester eller blot 
tjenester. Dette har til formål at øge læsevenligheden. 
2 Warren et al, “The Right To Privacy”, 4 Harvard Law Review 193-220 
3 Gormley, “One Hundred Years of Privacy”, 1992 Wis. L. Rev. 1335 
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uanmodede henvendelser, som for eksempel spam, af mange opfattes som et 

forstyrrende brud på privatlivets fred. Særligt privatlivskrænkende føles disse 

henvendelser, når de er tilpasset individet på en sådan måde, at de giver udtryk for at 

være baseret på information om modtagerens præferencer som modtageren i denne 

forbindelse ikke har haft til hensigt at afgive. Har samme henvendelser et indhold, der 

for nogle kan være tabubelagt, kan dette føles som en direkte blufærdigheds-

krænkelse. 

2.1.2 Retten til selv at bestemme over egne data 
I dag baserer mange virksomheder og organisationers privacy-politik sig på the fair 

information practices4. Denne praksis er i store træk udsprunget af Westins definition 

af privacy5, som lyder: ”Individet, grupper og institutioners ret til, selv at bestemme 

hvornår, hvordan og i hvilken grad information om dem selv kommunikeres ud til 

andre”6. En sådan indfaldsvinkel til emnet lægger i højere grad op til et aspekt af 

selvbestemmelse over egne informationer. Hermed anskues privacy som en selektiv 

kontrol af adgang til ”selvet” (i denne forbindelse informationer om sig selv) eller sin 

gruppe.”7 Det skal med andre ord søges sikret, at anvendelsen af mobile datatjenester 

ikke resulterer i, at brugeren af disse tjenester mister retten til selv at bestemme over 

sine data. 

2.1.3 Retten til kontinuerligt at ændre sine privacypræferencer 
Privacypræferencer er ikke statiske og ændres hele tiden i forhold til en given 

kontekst. Dagen igennem vælger vi løbende hvilke informationer vi vil afgive til 

hvilke mennesker (og systemer) i hvilke situationer og afhængigt af, hvad modtageren 

vil benytte disse informationer til. Privacy bør derfor behandles som en interaktionel 

proces i konstant forandring i forhold til den kontekst der ageres i8 og bør, i kraft af 

sin dynamiske natur, reguleres kontinuerligt i forhold til den kontekst det optræder i. 

Mobile datatjenester bør således tage højde for, og søge at understøtte brugerens 

privacypræferencer i denne konstante forandring i så vid udstrækning som muligt. 

                                                 
4 The fair information practices var HEWs (Health, Education, Welfare) Advisory Committee on 
Automated Data Systems” hovedbidrag til the Secretary of HEW i USA i 1973. 
5 Westin, “Privacy and Freedom”, p. 37 
6 “the claim of individuals, groups or institutions to determine for themselves when, 
how and to what extent information about them is communicated to others” 
7 “… a selective control of access to the self or to one”s group.” Altman, “The environment and social 
behavior: Privacy, personal space, territory, crowding”, p. 18 
8 Altman, “The environment and social behavior: Privacy, personal space, territory, crowding”, p. 18 
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2.1.4 Retten til sikring mod identitetstyveri  
Identitetstyveri består i, at en uvedkommende person uretmæssigt kommer i 

besiddelse af data om en anden person, der gør det muligt for den uvedkommende at 

påføre sig, og dermed misbruge, den forurettedes identitet. Identitetstyveri er således 

en konsekvens af brud på privacy, der i princippet kan betyde gentagende uretmæssig 

og privacykrænkende tilgang til en andens data. “Tyven” kan således udføre 

handlinger i en andens navn, og uden dennes vidende, og på en måde som er 

grænseoverskridende i forhold til det private rum.  

 

Identitetstyveri er en følgevirkning af, at det i dag ved hjælp af digitale medier, er 

nemt at indsamle og samkøre personlige data om en bruger af digitale tjenester. Data 

kan enten være afgivet med brugerens samtykke, eller være kommet til veje ved 

indsamling af digitale spor, som brugeren efterlader i sin færden på det digitale net, 

uden at denne nødvendigvis aktivt har givet samtykke hertil. Samkøringen af 

personlige data lettes desuden af, at det danske samfund ved hjælp af cpr-nummeret 

sikrer, at en person entydigt kan identificeres og at mange offentlige tjenester indenfor 

bl.a. undervisnings- og sundhedssektoren benytter sig af denne entydige 

identifikation. 

 

Identitetstyveri er på denne måde både et brud på individets privacy og dennes 

integritet, idet en uvedkommende vil være i stand til at anvende, ændre eller slette 

data omhandlende den forurettede. 

 

Det bør, med udgangspunkt i at identitetstyveri er en krænkelse af individets privacy 

og integritet, tilstræbes, at mobile datatjenester ikke muliggør misbrug ved hjælp af 

indsamling og samkøring af personlige data. 

2.2 Kontekst 
Grænsen for hvornår det enkelte menneske føler sig tryg eller krænket på privatlivets 

fred er individuel og tæt relateret til en given kontekst. Når vi kommunikerer med 

andre, vil mængde, indhold og detaljeringsgrad af afgivet information variere 

afhængig af, om modtageren er en vi kender og som vi har tillid til eller om 

modtageren er ukendt, om sfæren er offentlig eller privat osv. Der kan desuden være 

sket ting som gør, at det behov for privacy vi havde i går, i dag ligger på et helt andet 
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niveau. Således skal privacy ses som en forhandling der kontinuerligt tilpasses 

kontekstuelle behov i en given situation. 

 

De mobiltjenester der i de efterfølgende kapitler skal ses nærmere på, er context-

aware, altså tjenester der er opmærksomme på brugerens kontekst og forstår at 

anvende denne til fordel for brugeren i en given situation. Men hvad forstås ved 

kontekst, og hvilke former for kontekst kan en sådan tjeneste reagere på? 

 

De fleste mennesker har en intuitiv forståelse for, hvad ordet kontekst dækker over. 

Det er noget med ens relation til omgivelserne. Noget med sammenhæng. Når vi 

interagerer med andre, er kontekst altafgørende for forståelsen. Hvis vi ikke havde 

lagret information i hjernen om stedet vi befinder os, de personer vi omgiver os med, 

situationen vi befinder os i samt meget mere, ville vi være nødsaget til at bruge meget 

lang tid på eksplicit kommunikation for at forstå hinanden. Implicit forståelse for 

kontekst er grunden til, at vi kan opfatte meningen af en samtale, selv om vi kun har 

hørt brudstykker af den. Den er grunden til, at en part i et ophedet skænderi forstår 

betydningen af ordene: ”Døren er dér!” som en anmodning om at forsvinde og ikke 

blot en oplysning om dørens geografiske placering. Viden om kontekst gør således 

menneskelig interaktion lettere. Jo bedre vi forstår vores medmenneskers kontekst, jo 

nemmere kan vi omgås hinanden. Omvendt kan mangel på denne viden gøre det svært 

at begå sig. Tænk blot på kultur- og generationsforskelle. 

 

Context-aware tjenester søger, teknisk, at imitere implicit forståelse for at lette 

interaktionen mellem menneske og teknologi, og lade teknologien ”forstå” det enkelte 

menneskes kontekst. Det er dog ikke alle former for kontekst, det (endnu) er teknisk 

muligt at registrere og benytte. Humør og følelser er eksempelvis ikke så nemt 

målbare som lokation og tid. 

 

Begrebet kontekst er søgt defineret af mange teoretikere. De fleste har til formål at 

definere den kontekst, der gør sig gældende for et enkeltstående individ. Anind Deys 

definition forholder sig dog specifikt til interaktionen mellem menneske og maskine: 

 

“Context is any information that can be used to characterize 

the situation of an entity. An entity is a person, place, or 



 13

object that is considered relevant to the interaction between 

a user and an application, including the user and 

applications themselves.”9 

 

Ikke kun objekter, herunder steder og personer, men også informationer der kan 

knyttes til disse, kan altså anses som værende kontekst.  Som eksempel kan nævnes en 

vare i et supermarked (som beskrevet i afsnit 4.1.1), som her er relevant for 

interaktionen mellem en handlende og hans elektroniske indkøbsseddel. Ikke blot 

varen i sig selv er her nødvendigvis relevant, men også dens udløbsdato og andre 

karakteristika. I nærværende projekt vil tid dog også anses som en entitet, der kan 

være relevant for samspillet mellem en bruger og en context-aware mobiltjeneste. 

Brugerens præferencer kan for eksempel udledes ved at tjenesten opbevarer og 

sammenligner historisk data, der angiver at sådan “plejer” brugeren at gøre eller sådan 

“plejer” brugeren at ville have det. 

 

Context-aware mobiltjenester er altså tjenester, der benytter sig af, mere eller mindre 

autonomt, at indsamle og sammenholde informationer om tid, sted, personer og andre 

objekter, og anvende disse på en måde, der gør det muligt for tjenesten at yde en 

service for brugeren.  

 

Som sådan vil context-aware tjenester for mange mennesker anses som værende en 

prisværdig støtte i forhold til at foretage visse handlinger. Indsamling og samkøring af 

informationer kan dog misbruges og anvendes på en måde, som truer brugerens 

rettigheder til at blive ladt i fred og til, selv at råde over egne informationer. 

2.3 Sammenfatning 
Kontekst er information der beskriver objekter, herunder steder, personer og tid, samt 

informationer der kan knyttes til disse og context-aware tjenester søger at anvende 

kontekst på en måde der servicerer brugeren. 

 

Privacy kan anskues på mange måder og fra mange vinkler. I dette kapitel er der valgt 

at fokusere på de aspekter af privacy som menes at have relevans når det gælder 

                                                 
9 Dey, “Understanding and Using Context”, Personal and Ubiquitous Computing, Volume 5 (1), p. 4-7 
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beskyttelse af brugerens privacy ved anvendelse af mobile datatjenester. For dette 

speciales vedkommende, vil følgende aspekter således søges beskyttet: 

 

• Retten til at blive ladt i fred 

• Retten til selv at bestemme over egne data 

• Retten til kontinuerligt at ændre sine privacypræferencer 

• Retten til sikring mod identitetstyveri 
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3 Samfundets registrering af borgerne 
Afvejningen mellem en brugers og statens 

interesser i forbindelse med logning og registrering 

af personlige oplysninger har aldrig været så aktuel 

som i dag, hvor terrorbekæmpelse fylder både 

avisers forsider og borgere og politikeres 

bevidsthed. Holdningen til privacybeskyttelse hos 

virksomheder, organisationer og borgere, vil være 

afledt af de værdier det danske samfund bygger på, og de politiske beslutninger der 

har til formål at understøtte disse værdier. Beslutninger om, hvordan borgerens 

rettigheder beskyttes, kan derfor have effekt på, hvordan virksomheder og 

organisationer vælger at beskytte kunder og medarbejderes privacy. Dette kapitel har 

til formål at tage stilling til,  i hvor høj grad beskyttelsen af nationale interesser skal 

have forrang frem for beskyttelsen af individets privacy. 

3.1 Handlingsplan for terrorbekæmpelse 
Regeringen udgav i november 2005 en “Handlingsplan for terrorbekæmpelse” i 

Danmark. Handlingsplanen blev sat i værk på baggrund af terrorhandlingerne i USA 

den 11. september 2001, og i London juli 2005 og indeholder en række anbefalinger 

til, hvorledes Danmark kan styrke indsatsen og beredskabet mod terror. 

Handlingsplanen, som indbefatter logning af meget store mængder data, mødte fra 

starten kritik fra både teleindustrien og fra politisk side med henvisninger til både 

økonomiske og menneskeretslige konsekvenser samt teknologiske barrierer. 

 

21. Februar 2006 vedtog justitsministrene i EU et direktiv der pålagde tele- og 

internetudbydere at gemme oplysninger om kundernes samtaler og surfen i minimum 

seks måneder. Formålet med direktivet var at lette bekæmpelse og opklaring af 

terroraktivitet. Medlemslandene, herunder Danmark, fik 18 måneder til at 

implementere direktivet i national lovgivning. 

 

Nogenlunde samtidig valgte den danske regering, som opfølgning på Handlingsplan 

for Terrorbekæmpelse, at opsætte et nyt lovforslag, som vil give politiet mulighed for 

realtids-overvågning af alle danskere med mobiltelefoner (teleobservation). Dette 
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tiltag ville betyde at politiet ikke kun vil få mulighed for at overvåge og aflytte alle 

borgeres elektroniske kommunikation, men også deres fysiske færden. Desuden 

foreslås gældende lov om indgreb i meddelelseshemmeligheden10 ændret, således at 

retskendelsen følger personen og ikke som tidligere, kommunikationsmediet. Dette er 

tænkt som forsøg på at imødegå, at den mistænkte søger at sløre sine handlinger ved 

at anvende flere forskellige kommunikationsmidler ved eksempelvis løbende at 

udskifte mobiltelefon eller SIM-kort. Endelig indgår det, som en del af lovgivningen, 

at politiet, af hensyn til fortsat hemmeligholdelse af opklaringsmetoder, ikke skal 

oplyse den overvågede om, at overvågningen finder eller har fundet sted.  

 

Justitsministeriet sendte 1. marts 2006 et udkast til lovforslag i høring hos de berørte 

myndigheder og organisationer med høringsfrist den 24. marts 200611. 

Tilbagemeldingen fra de hørte parter var overvejende pessimistisk og skeptisk, ikke 

mindst overfor manglen på beskyttelse af borgerens rettigheder, idet det mentes at den 

øgede overvågning og aflytning ville være af krænkende karakter i forhold til sikring 

af privatlivets fred. 

 

Erhvervsliv, jurister og menneskerettighedsorganisationer, som har deltaget i den 

offentlige høring af forslaget, finder indholdet dybt problematisk12. Lovpakken 

kritiseres for at udhule retssikkerheden, og der advares i høringssvarene om, at 

forslagene er en glidebane mod et overvågningssamfund. Justitsministeren er desuden 

blevet kritiseret for at gennemføre forslaget af politiske hensyn og på et grundlag, der 

ikke er tilstrækkeligt efterforsket. Kritikken går dels på, at der ikke foreligger 

tilstrækkelig dokumentation vedrørende effekten af den oprindelige terrorlov fra 2002 

til at kunne kræve en ændring13. Desuden har resultaterne af en afklaring om 

efterretningstjenesternes arbejdsbetingelser og behov, som justitsministeren gentagne 

gange i sin argumentation refererer til som et vigtigt grundlag for at foretage disse 

ændringer, ikke været medtaget som en del af det forslag der blev sendt i høring, fordi 

undersøgelserne på daværende tidspunkt ikke var afsluttet.  

 

                                                 
10  Retsplejeloven § 783 
11 Justitsministeriet, ”Udkast til lov om ændring af retsplejeloven, lov om forbud mod tv-overvågning 
m.v. og lov om luftfart (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme mv.)”, 1. marts 2006 
12 Dagbladet Information, “Bred kritik: Terrorpakke går for vidt”, 27. marts 2006 
13 Hornbæk, ”Jurist kritiserer terrorlov”, 10. marts 2006 
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I det udkast til lovforslag der blev sendt i høring henviser justitsministeren, som 

argumentation for øget kontrol og overvågning, i flere tilfælde til, at 

Menneskerettighedskonventions artikel 8 om beskyttelse af national sikkerhed, 

tillader en sådan indgriben i retten til privatlivets fred. Dette naturligvis kun i det 

omfang det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt af hensyn til den 

nationale sikkerhed. På Justitsministeriets hjemmeside skriver ministeren endvidere at 

hun mener at megen af denne uro der har været omkring lovforslaget skyldes, at 

debatten er foregået på baggrund af en misforståelse af, hvad lovforslaget rent faktisk 

indeholder. 

 

31. marts fremsatte justitsministeren, på trods af protesterne, det endelige lovforslag i 

Folketinget, hvor det i løbet af foråret skal behandles inden den endelige vedtagelse. 

 

I takt med den stigende mediekonvergens og deraf følgende muligheder for 

indsamling af kontekstbestemt data, vil denne diskussion blive, om muligt, endnu 

mere aktuel. Efterretningstjenesten vil, via adgang til en context-aware mobiltelefon, 

ikke “kun” som nu overvåge kommunikation og geografisk position, men vil kunne få 

adgang til endnu mere personfølsom information.  

3.2 National sikkerhed kontra privacy 
Spørgsmålet om i hvor høj grad man kan tillade indgriben i privatlivets fred af hensyn 

til den nationale sikkerhed står stadig til debat. Et af hovedargumenterne for at 

gennemføre terrorpakken med hvad det medfører af privatlivskrænkende tiltag, er 

som nævnt netop, at beskyttelsen af den nationale sikkerhed er af større betydning end 

beskyttelse af den enkelte borgers privatliv.  

 

Et højt niveau af privacy, også i forbindelse med anvendelsen af context-aware 

mobiltjenester, vil umiddelbart gøre det sværere for efterretningstjenesterne at tilgå 

informationer om en terrormistænkt, og som sådan vil beskyttelsen af brugerens 

privacy stå i vejen for at indhente informationer som kan afværge en katastrofal 

handling. Dog må det formodes, at kriminelle i lige så høj (eller mere sandsynligt: 

højere) grad, er bevidst om, hvordan man undgår at efterlade sig elektroniske spor, og 

på baggrund af dette sandsynligvis vil søge andre midler til at kommunikere og i 
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øvrigt agere i forhold til sit ærinde. Terrorpakken vil således komme til at ramme den 

almindelige borger i uforholdsmæssig høj grad i forhold til sit tiltænkte mål. 

 

Projektgruppen mener derfor ikke, at der fra ministeriets side i denne sag er 

argumenteret på en sådan måde, at det giver mening at forhindre et højt niveau af 

privacybeskyttelse for brugeren. Det er til gengæld projektgruppens mening, at vi, 

med dette lovforslag og forslag baseret på lignende argumenter, risikerer at sætte 

demokratiske værdier over styr i vores iver efter at beskytte demokratiet. Lovforslaget 

er fremsat i en tid, hvor ønsket om at vise handlekraft i forhold til terrorister er stort, 

og det bærer præg heraf. 

3.3 Sammenfatning 
Afvejningen mellem en brugers og statens interesser i forbindelse med logning og 

registrering af personlige oplysninger har aldrig været så aktuel som i dag, hvor 

terrortruslen mod Danmark er en realitet. I en afvejning mellem den enkelte borgers 

privacy og den nationale sikkerhed i bekæmpelse mod terror ligger vægten fra politisk 

side på sidstnævnte. 

 

Justitsministerens forslag om at lette bekæmpelse og opklaring af terroraktivitet ved 

hjælp af øget overvågning og logning af teledata kommer dog til at ramme den 

almindelige borger i uforholdsmæssig høj grad i forhold til sit tiltænkte mål. Det må 

formodes at kriminelle vil være yderst bevidste om, hvordan man undgår at efterlade 

sig elektroniske spor, og på baggrund af dette sandsynligvis vil søge andre midler til 

at kommunikere. 

 

Politiske beslutninger om hvordan borgeres rettigheder beskyttes, kan have en effekt 

på, hvordan organisationer, virksomheder og borgeres vælger at beskytte 

medarbejdere og kunder. Det projektgruppens mening, at vi, med dette lovforslag og 

forslag baseret på lignende argumenter, risikerer at sætte demokratiske værdier over 

styr i vores iver efter at beskytte demokratiet, og at politikerne, som forbilleder, 

sender et uheldigt signal. Det bør derfor indgå i enhver politisk overvejelse, herunder 

af lovgivere ved regulering af privacybeskyttende tiltag i forbindelse med fremtidens 

context-aware tjenester, at denne risiko foreligger. 
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4 Registrering og behandling af data 
Mobiltelefonen giver mulighed for interaktion i et stadig stigende udvalg af 

kontekster. Nuværende mobiltjenester er i høj grad begrænset til “brugerstyret” 

udveksling af billeder, tekst og tale, men indenfor få år vil tjenesterne autonomt kunne 

registrere den kontekst som brugeren befinder sig i, aktivt reagere på denne, og 

herudfra målrette indholdet til brugerens behov i en given situation.  

 

I dette kapitel gennemgås forskellige situationer indenfor hvilke context-aware 

mobiltjenester registrerer og behandler data om brugeren, samt de risici der potentielt 

er for at disse data anvendes på en måde som krænker brugerens privacy. 

 

Kapitlet er opdelt i virksomheders registrering af kunder, under hvilket registrering i 

forbindelse med m-commerce og mobil betaling behandles. Herefter gennemgås 

virksomheders registrering af medarbejdere, som vil tage udgangspunkt i m-læring, 

og endelig vil brugeres registrering af brugere belyses. Sidstnævnte har fokus på 

moblogging og tagging, som er tjenester der indeholder problemstillinger, både i 

forbindelse med brugeres offentliggørelse af data om sig selv og i forbindelse med 

offentliggørelse af data om andre brugere. 

 

Formålet med denne gennemgang er at nå frem til, på hvilke områder der skal sættes 

ind for at beskytte brugeren. I denne vurdering vil der naturligvis ligge en opvejning 

af fordele og ulemper, ikke kun set med brugerens øjne, men også i forhold til 

eksempelvis virksomheders og andre organisationers økonomiske interesser. 

Vi vil opstillet en række scenarier, der har til formål at illustrere udvalgte tjenesters 

anvendelsesmuligheder og på baggrund heraf, efterfølgende diskutere de 

privacyproblemer som kan forventes at opstå. 

4.1 Virksomheders registrering af kunder 
For erhvervslivet giver context-aware mobiltjenester uanede muligheder indenfor m-

commerce. Potentielle kunder kan kontaktes uafhængigt af tid og sted, og context-

aware markedsføring kan i højere grad målrettes til og individualiseres kunden eller 

kundesegmentets behov i forhold til et givent sted, tidspunkt og præferencer. Desuden 
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kan kunden foretage betaling for varer og tjenester via mobiltelefonen eller PDA”en, 

og på denne måde samle så mange handlinger som muligt på en enhed. 

4.1.1 Scenarie 
Context-aware m-commerce (mobile commerce) kan foregå som del af et større 

system af komponenter, der samarbejder om at yde den bedste og mest effektive 

service for brugeren. Dette scenarie forudsætter et intelligent køleskab, der kan 

registrere sit indhold, samt, på baggrund af dette, kommunikere dette videre til en 

mobil applikation og generere en indkøbsseddel. Ligeledes kan applikationen, i et 

supermarked, kommunikere med varerne på hylderne, ved hjælp af RFID-tags14 på 

varerne. Mobiltelefonen har et indbygget betalingsmodul, som, udover at kunne 

overføre penge, også kan informere om saldo på brugerens konto.   

Peter er på vej hjem fra arbejde da 

hans mobil minder ham om, at han 

har lovet sin kæreste Mette at handle 

ind til den store fødselsdagsmiddag, 

de holder for hende den følgende 

dag. Peter beslutter at køre ad 

motorvejen og sætter kurs mod 

indkøbscentret Fields. Kort efter at 

Peter er kørt fra motorvejen, giver telefonen besked om, at Peter om to km vil passere 

en Shell tankstation, som har usædvanligt lave priser på benzin netop i dag, så Peter 

vælger at køre ind forbi og få tanket op. Idet Peter træder ind i Fields, starter en 

applikation, der, på baggrund af en elektronisk indkøbsseddel, fortæller Peter, hvilke 

butikker han skal besøge, og hvor han skal starte, for at hans tid i Fields anvendes 

mest effektivt. Mange af de butikker Peter går forbi, sender SMS-reklamer til ham om 

hvilke tilbud de har. I starten er det fint, for Peter får en besked om, at der er billige 

NIKE sko på tilbud, og han står rent faktisk og mangler nogle nye løbesko, så han 

smutter lige ind og køber et par. Men på et tidspunkt modtager Peter så mange 

reklamer, at det bliver forstyrrende i forhold til hans oprindelige ærinde i Fields. 

Endelig kommer Peter frem til BILKA. Når Peter går ind i en butik, registrerer 

                                                 
14 RFID: Radio Frequency Identification. Teknologi, som forventes at afløse stregkoder i varer. RFID-
tags kan dog indeholde langt mere information om varen end stregkoder, såsom indhold, udløbsdato 
m.m. I modsætning til stregkoder behøver RFID taggen ikke line-of-sight ved scanning, hvilket gør det 
muligt at scanne store varemængder samtidigt. 
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mobilen, hvilken butik den befinder sig i, og sammenligner udbuddet af varer og 

deres placering med den elektroniske indkøbsseddel, så Peter har mulighed for at 

blive guidet rundt i butikken på den mest effektive måde. Mette er meget glad for 

økologiske varer, og det husker mobiltjenesten fra de køb der tidligere er foretaget, så 

den guider Peter til det område af butikken hvor de økologiske varer er samlet. Inden 

Peter forlader Fields, kører han sin indkøbskurv gennem en scanner. Her registreres 

varerne, og Peter kan herefter, med sin mobil, betale sine indkøb til de forskellige 

butikker. Mobilen fortæller Peter, at han glemte at købe mælk, og har desuden 

registreret, at saldoen på hans konto er ved at være lidt lav. Han anbefales derfor at 

køre forbi Netto, for at købe de sidste mejerivarer, for Netto har, som følge af en 

global krise, tilbud på Arla-varer.  

4.1.2 Problemstillinger 
I løbet af denne session er der, via den context-aware mobiltjeneste, indsamlet 

informationer om Peter og Mettes madvaner (køleskab, e-indkøbsseddel), hvor og 

hvad der indkøbes (løbesko, mælk, butikker i Fields, Netto) og Peters økonomiske 

status. Disse informationer anvendes af tjenesten til en samkøring af Peters lokation, 

hans behov for indkøb, diverse indbetalinger til de butikker han handler i, hvad han 

køber, og hvordan det stemmer overens med hans økonomiske situation. 

Sammenholdt kan disse oplysninger udgøre en detaljeret profil af Peter.  

Derudover modtager Peter en del uønskede reklamer fra de forskellige butikker han 

passerer. 

4.1.2.1 Dataaggregering 
Logning og samkøring af alle disse former for data kan virke som en Orwellsk15 

fantasi, men er blot en udvidelse af det, der foregår, når vi bruger vores kreditkort. 

Det fremgår af kontoopgørelser og i bankens eller kortudstederens databaser, hvor vi 

har været, og i visse tilfælde også hvad vi har købt. Samme informationer kan udledes 

ved brug af mobil betaling, men ved benyttelsen af et context-aware system, vil det 

være muligt at koble oplysninger om kundens økonomiske situation, med de 

anbefalinger som mobiltjenesten bringer, og de handlinger som kunden foretager sig. 

Risikoen for økonomisk kriminalitet, evt. i forbindelse med identitetstyveri, vil 

hermed øges. Hvis virksomheden, som tjenesteudbyder, vælger at anvende et system 

                                                 
15 Orwell, “1984” (Nineteen Eighty-Four), 1949 
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der gør det er muligt at sammenholde en brugers betalingsmønster med førnævnte 

informationer om lokation, præferencer m.m., kan der altså dannes en detaljeret profil 

af brugeren. Derfor vil det være nødvendigt for udbyderen at overveje hvilke parter 

der skal være involveret i transaktionen, samt hvilke betalingsmetoder et sådant 

system skal anvende. 

4.1.2.1.1 Mobil betaling 
 Ud over naturligvis kunden og sælgeren af den vare eller 

ydelse der betales for, kan, afhængigt af formen, teleoperatører, 

banker eller finansielle serviceudbydere være involveret i 

transaktionen. Teleoperatører kan have egne betalingssystemer 

med tilhørende brugerinterface til rådighed for abonnenter og 

handlende som en del af deres service. Banker og finansielle 

serviceudbydere, eksempelvis Visa eller Mastercard, kan 

ligeledes udbyde egne systemer, men kan også bare fungere 

som clearingsinstans på samme måde som ved betaling med kreditkort, hvor beløbet 

trækkes fra brugerens bankkonto med kortudbyderen som clearinginstans. 

Indholdsudbydere (i denne forbindelse tænkt som udbyder af den service der betales 

for) kan ligeledes selv udvikle betalingssystemer og interfaces til disse. Alle ovenfor 

nævnte parter vil potentielt kunne opsamle, lagre og samkøre personlige oplysninger 

om kunder, der benytter sig af mobil betaling.  

 

Der eksisterer flere forskellige teknologier til mobil betaling. Disse systemer kan 

benyttes mere eller mindre anonymt, og en erhvervsdrivende eller serviceudbyder bør 

have privacybeskyttelse i tankerne, når der overvejes, hvilken form for 

betalingssystem hans virksomhed bør understøtte. Systemer til mobil betaling vil 

blive behandlet nærmere i afsnit 4.1.2.1.1. Det er ligeledes nødvendigt at tage stilling 

til, hvordan og hvor længe data opbevares samt at sikre, at kundeoplysninger ikke kan 

tilgås af uvedkommende, samt om den mængde af data der registreres er passende i 

forhold til den efterfølgende behandling.  

 

I modsat fald vil anvendelsen af et sådan system kunne føre til krænkelsen retten til at 

blive ladt i fred, retten til at bestemme over egne data og retten til sikring mod 

identitetstyveri. 
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4.1.2.2 Kontrol 
I ovenstående scenarie illustreredes hvordan markedsføring blev målrettet den enkelte 

kunde og dennes kontekst. Kunden kan, på baggrund af afgivne informationer om 

præferencer og behov, modtage en SMS med oplysninger om udsalg, nye varer, 

specielle rabatter eller andet, når de er i nærheden af en erhvervsdrivendes butik.   

 

Jo mere præcis positioneringen er, jo mere målrettet kan markedsføringen gøres. 

Erhvervslivet kan profitere på denne form for markedsføring, idet potentielle kunder 

kan ”fanges” når de er i området. Desuden kan det ikke komme bag på mange, at 

henvendelser er mere velkomne og virkningsfulde hvis de er individualiserede og ikke 

sendes ud i massive kaskader. Flere studier har påvist dette16, hvorfor denne rapport 

ikke vil gøre et yderligere stort nummer ud af at argumentere for dette.  

 

Fordelen for brugeren er, at det er muligt at modtage reklame, når man er i nærheden 

af det sted, der reklameres for, ligesom det kan ske på et tidspunkt der er relevant for 

brugeren (skobutikker om dagen og restauranter om aftenen). Brugere kan, ideelt set, 

også slippe for uønsket reklame, idet markedsføringen kan tilpasses den enkelte kunde 

og konteksten denne måtte befinde sig i, det være sig tid, sted mv.   

 

Dog er det ikke sikkert at en kunde er interesseret i, at hans kontekst konstant 

registreres. I scenariet var Peter godt nok interesseret i at få tilbud på løbesko, og var 

muligvis tilfreds med, at skobutikken registrerede at han var i nærheden og, på 

baggrund af dette, sendte et tilbud. Derimod var han ikke interesseret i de mange 

andre uanmodede henvendelser, men hans eneste kontrolmulighed var, helt at slukke 

for denne service og dermed også fravælge potentielle ønskværdige tilbud. Havde 

tjenesten været udformet anderledes, kunne  Peter have fået mulighed for at vælge, 

hvilken type reklame han var interesseret i og sikre ham retten til, i højere grad at 

bestemme over egne data, idet kun de butikker, han var interesseret i, kunne få 

kendskab til hans lokation. Markedsføringen ville samtidig være mere målrettet og 

dermed mere profitabel for de erhvervsdrivende. 

                                                 
16 Se fx. Haghirian et al., “Increasing Advertising Value of Mobile Marketing – An Empirical Study of 
Antecedents", Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences 
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4.1.2.3 Usikkerhed 
Tilfældig markedsføring er markedsføring, fx distribueret via SMS eller mail, der ikke 

er genereret på baggrund af personlige eller private oplysninger om modtageren. Den 

tilfældige markedsføring vil ofte have udseende af spam, der skubbes ud til brugeren i 

flæng og fylder telefonens inbox op.  

 

Målrettet markedsføring forudsætter kendskab til kunden og kræver derfor indsamling 

af information, eksempelvis data omhandlende lokation og præferencer. Som 

eksempel fra den fysiske verden kan nævnes, at man, for at få et FDB17-medlemskort, 

afgiver en række oplysninger og herefter kan få rabat i visse supermarkeder. Det kan 

tænkes at butikken, hver gang Peters mobil sender en forespørgsel på placeringen af 

en vare, logger denne oplysning, sammen med øvrige data de måtte have om Peter, fx 

oplysninger om telefonnummer indhentet da han fik sit medlemskort. Således kan 

butikken næste gang Peter er i nærheden, sende ham en SMS med en reklame, der er 

målrettet hans behov, på baggrund af en historik over præferencer. 

 

Hvis spam ligefrem er direkte målrettet brugeren på en måde, hvor det er tydeligt, at 

oplysningerne anvendes i en sammenhæng, der ikke fra brugerens side var tiltænkt, 

kan dette føles som en krænkelse af dennes privacy. Ydermere kan det føles 

ubehageligt for en bruger, at de, der henvender sig til ham, synes at vide præcist hvor 

han befinder sig, og evt. hvad hans præferencer er. Det er ikke nødvendigvis 

gennemskueligt for brugeren, om henvendelsen er autogenereret eller skrevet af et 

”rigtigt” menneske.  

 

Brugeren føler herved en ubalance i forholdet til virksomheden (afsenderen), der 

bunder i en følelse af, ikke at have den samme indsigt i og kontrol over behandlingen 

af egne data som virksomheden har. 

4.1.3 Økonomiske argumenter for privacybeskyttelse 
Som nævnt giver context-aware markedsføring erhvervsdrivende mulighed for, at nå 

potentielle kunder på helt nye måder, ligesom kunder kan modtage henvendelser der 

er skræddersyet til deres præferencer og situation. Denne form for markedsføring er 

dog i fare for at blive fravalgt af kunder, der er usikre på, hvordan personlige 

                                                 
17 Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 
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oplysninger benyttes. Er der for eksempel tvivl om, hvorvidt man vil modtage spam, 

hvis personlige oplysninger afgives, eller om hvem der kan tilgå disse oplysninger, vil 

en service ofte fravælges. Kundens opvejning af fordele og ulemper ved benyttelse af 

en sådan service, kan være udslagsgivende for adoptionen af denne, og kan med 

fordel medtages i en afvejning af de økonomiske argumenter for og imod 

implementeringen af privacybeskyttende tiltag. 

 

For at få en idé om værdien af kunders tillid, kan e-handelswebsites benyttes til 

sammenligning. Millioner af kroner mistes hvert år på internetsalg på grund af frygt 

for at afgive personfølsomme oplysninger, og mange e-handelswebsites forlades i det 

øjeblik, der skal indtastes oplysninger om brugeren18. På samme måde må det 

forventes, at brugere af context-aware løsninger vil tøve med at benytte tjenester hvor 

der aktivt eller passivt skal afgives denne form for oplysninger. Asymmetrisk 

information er en af grundene til dette, hvilket vil blive behandlet i afsnit 5.3.1 om 

awareness, ligesom en naturlig afvejning af, hvad der kan opnås ved at benytte en 

bestemt service i forhold til ulemperne ved dette, må forventes at have betydning for 

en adoption af en given tjeneste. 

4.1.3.1 What’s in it for me? 
Et aspekt der fra erhvervsdrivendes side må tages højde for, er brugerens opvejning af 

fordele og ulemper ved benyttelse af en service, der kunne eksponere følsomme 

oplysninger. Dette vil som regel ske ved at opveje hvad man får ud af at benytte en 

service i forhold til ikke at benytte den, eller for at skematisere det yderligere: 

 

F(s) – U(s) F(is) – U(is) 

 

 (Fordel(service) – Ulempe(service) Fordel(IkkeService) – Ulempe(IkkeService)) 19 

 

Hvor fordelene ved at benytte en service (F(s)) minus ulemperne ved dette (U(s)) 

opvejes mod fordelene ved ikke at benytte den (F(is)) minus ulemperne ved ikke at 

                                                 
 18 Ackerman et al.: ”Privacy in E-Commerce: Examining User Scenarios and Privacy Preferences”, 
Proceedings of the 1st ACM conference on Electronic commerce, p. 1-8 
19 Acquisti, “Protecting Privacy with Economics: Economic Incentives for Preventive Technologies in 
Ubiquitous Computing Environments”, Workshop on Socially-informed Design of Privacy-enhancing 
Solutions in Ubiquitous Computing p. 7 
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benytte den (U(is)). Det vil på denne måde være muligt for sælger at gøre sit produkt 

mere attraktivt ved at få ligningen til at veje mest i venstre side. 

 

Er brugeren ikke sikker på hvordan personlige oplysninger håndteres, gøres 

regnestykket mere komplekst, idet der ikke kun skal regnes med en faktisk 

fordel/ulempe ved en given service, men også den opfattede fordel/ulempe. Da 

brugerens usikkerhed kan være stor med hensyn til, hvilke oplysninger der kan 

udledes og hvad disse kan bruges til, kan den opfattede fordel/ulempe vise sig at have 

større betydning end den faktiske. 

 

Regnestykket for en lokationsbaseret service til markedsføring, kan på denne måde se 

således ud: 

 

F(s) = Jeg kan modtage gode tilbud om, hvor jeg kan købe de ting jeg mangler/er 

interesseret i. 

U(s) = Hvis jeg benytter denne service modtager jeg måske spam, og jeg ved ikke 

hvem der har adgang til mine oplysninger. 

F(is) = Muligvis er det bedre ikke at benytte denne service, så ingen kan se hvor 

jeg er og hvad jeg køber. Så slipper jeg i hvert fald også for spam. 

U(is) = Jeg vil spilde tid på at gå rundt og lede efter gode tilbud.  

 

F(s) og U(is) er i dette eksempel variabler der udfyldes af faktiske fordele og ulemper. 

Servicen kan fra ”sælgers” (her: den erhvervsdrivendes) side gøres mere fordelagtig 

ved at udvikle bedre funktionalitet, design eller andet. Dette vil på samme måde gøre 

ulemperne ved ikke at benytte denne service større. 

 

U(s) og F(is) er derimod opfattede fordele og ulemper. Disse kan naturligvis være 

korrekte eller forkerte, men er brugeren ikke i stand til at gennemskue i hvor høj grad 

privacy beskyttes, kan usikkerheden gøre sig gældende og servicen vil fravælges. Den 

erhvervsdrivende kan hermed få vægtskålen til at tippe ved at mindske usikkerheden 

med hensyn til brug af de følsomme oplysninger. Dette vil naturligvis kun give 

mening, hvis en gennemsigtiggørelse ikke afslører at oplysningerne bliver misbrugt 

eller kan misbruges. Er dette tilfældet, kan tekniske foranstaltninger til beskyttelse af 

privacy være med til at gøre servicen mere attraktiv for brugeren.  
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Kort kan det altså siges, at en service kan gøres mere attraktiv ved at forbedre dens 

tekniske funktion, men at økonomiske fordele også vil kunne opnås, ved at mindske 

usikkerheden omkring beskyttelse af brugerens privacy. Dette kan enten gøres ved at 

gøre sikkerhedsniveauet mere gennemsigtigt eller udvikle tjenester hvor brugeren selv 

kan bestemme graden af beskyttelse.  

4.2 Virksomheders registrering af medarbejdere 
Context-aware tjenester i virksomheden benyttes som redskab til at forbedre 

samarbejdsprocesser mellem ledelse og medarbejdere, der sikrer vidensdeling fx i 

form af erfaringsudveksling mellem specialister, og som et redskab der udvikler 

færdigheder og kompetencer20. Privacyproblemer kan dog opstå, hvis mange former 

for data om medarbejderen samles, ikke mindst hvis dette indbefatter informationer 

om, hvad medarbejderen foretager sig i sin fritid. Der vil i dette afsnit sættes fokus på 

specielt m-læringstjenester i virksomheden, samt problemstillinger i forbindelse med 

indsamling af information af privat karakter om en medarbejder. 

4.2.1 M-læring 
M-læring (mobil e-læring) er elektronisk læring der udføres vha. 

et mobilt medie, som fx mobiltelefonen. En context-aware m-

læringstjeneste vil, for bedst muligt at kunne tilpasse indholdet til 

den enkelte bruger og kunne differentiere undervisningen, 

indhente og samkøre mange datatyper, hvilket kan risikere at 

kompromittere brugerens privacy. Dette kan være data der 

vedrører brugerens lokation (både nuværende, tidligere og 

muligvis kommende), hvem hun interagerer med og i hvilken forbindelse, hvor 

hendes styrker og svagheder ligger i forhold til at løse hvilke typer opgaver osv.  

 

Store danske virksomheder som Novo Nordisk og Danfoss har taget m-læring til sig 

som en del af medarbejdernes videreuddannelse og kompetenceudvikling. Et 

eksempel på mobil m-læring kunne tage sit udspring i de metoder de allerede benyttes 

til den “stationære” e-læring, nemlig quizzer. Opgaven for medarbejderen kunne være 

at gøre sig bekendt med virksomhedens forskellige arbejdsområder. Når 

                                                 
20 Videnskabsministeriet: ”Perspektiver for kompetenceudvikling - rapport om e-læring” 
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medarbejderen bevæger sig rundt i de forskellige afdelinger, vil programmet 

genkende lokationen, og ud fra de oplysninger der er lagret herom, stille 

medarbejderen spørgsmål, der kan besvares i multiple choice form. Hvis 

medarbejderen ikke svarer korrekt, vil programmet vise det rigtige svar og anvise 

navn og lokation på den nærmeste medarbejder, der kan kontaktes, hvis svaret skal 

uddybes. Således indføres også det sociale aspekt, idet der dannes grobund for 

opbygning af netværk i denne læring. Scenariet forudsætter, at programmet har 

adgang til en database over medarbejdere, deres kompetencer eller vidensområder 

samt deres position. 

4.2.2 Scenarie 
Lisa er mellemleder i et firma, der sælger kontormøbler til erhvervslivet. Firmaet har 

fået installeret et m-læringsprogram, der skal facilitere vidensdeling og øge 

samarbejdet afdelingerne imellem. Den første opgave Lisa får mandag morgen er at 

gøre sig bekendt med afdelingernes forskellige arbejdsområder. Firmaet består dels af 

et administrativt område, dels et salgsområde, hvor medarbejderne skal servicere 

kunderne, når de har spørgsmål til varerne.  

 

Lisa starter med at gå rundt i salgsområdet, og da hun kommer hen i sofaafdelingen, 

stiller applikationen hende et spørgsmål om, hvilket materiale der er det mest 

anvendte til betræk til kontorstole. Det har Lisa ingen anelse om, så hun begynder at 

gå rundt og se på varedeklarationerne. Det næste spørgsmål Lisa får, er hvem der er 

chef for denne afdeling. Det står jo ikke på varedeklarationerne, men heldigvis 

fortæller tjenesten Lisa, navn og nuværende lokation på den nærmeste medarbejder, 

der kan kontaktes om dette spørgsmål, så Lisa går hen til Vivi, der besvarer 

spørgsmålet.  

 

Næste morgen aktiveres tjenesten automatisk, da Lisa træder ind i virksomheden, for 

firmaet har pålagt medarbejderne at tjenesten skal være tændt i hele arbejdstiden. I 

frokostpausen hører Lisa nogle af de andre medarbejdere beklage sig over, at mobilen 

på denne måde kan holde øje med, hvor længe de holder frokostpause og hvornår de 

er på toilettet.  
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Om fredagen tager Lisa på møbelmesse i Bruxelles. Da hun træder ud af lufthavnen, 

oplyser hendes telefon hende om, hvor hun befinder sig i forhold til det hotel hun skal 

bo på. Da Lisa ankommer på hotellet klokken halv seks, tilbyder mobiltelefonen, der 

ved at Lisa har tendens til lavt blodsukker og at hun i øvrigt spiste tidlig frokost 

(betalte med sin mobil på Cafe Europa i København ved 11-tiden), at vise hotellets 

aftensmenu, så Lisa kan bestille på forhånd, så maden står klar til hun kommer ned i 

restauranten. 

 

Da Lisa træder ind i den bygning hvor møbelmessen afholdes, spørger telefonen om 

den skal uploade hendes Power point præsentation til den lokale server, og om hun i 

øvrigt er interesseret i at se en oversigt over standene på messen. Til messen er en del 

folk fra forskellige fagområder samlet, og Lisa har lovet sin chef at forsøge at skabe 

kontakt til potentielle samarbejdspartnere. Telefonen kan, ud fra den profil brugerne 

har knyttet til deres bluetooth ID, fortælle Lisa, at der er fire personer i det område 

hun befinder sig i og to lidt længere væk, som kunne være interessante at tale med. 

Hun beslutter derfor at tage kontakt til disse.  

 

Om aftenen er der arrangeret en bytur for deltagerne, og da Lisa på et tidspunkt står i 

baren, fortæller hendes telefon, at den har genkendt en telefon i rummet og at profilen 

tilhører Lisas gamle veninde fra universitetet. Lisa tager straks kontakt til hende, og 

de to veninder får en rigtig hyggelig aften i Bruxelles med masser af drinks og dans til 

den lyse morgen.  

4.2.3 Problemstillinger 
Som det gerne skulle fremgå af ovenstående scenarie, bliver der i løbet af ugen flyttet 

en masse data. Lisas telefon sammenkæder og reagerer på informationer og 

handlinger, der ikke kun omhandler hendes job, men også inkluderer hendes 

forretningsforbindelser, fritidsliv, og hendes helbred.  

4.2.3.1 Dataaggregering  
Indsamling og samkøring af data om medarbejderens præstationer og færden på 

arbejdspladsen, kan udgøre et privacyproblem i sig selv. Data om en persons 

resultater i prøver, vedkommendes lokationshistorie mv. kan misbruges, hvis de falder 

i de forkerte hænder. De forskellige data kan samles i en form, der ikke understøtter 
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den oprindelige hensigt eller de kan bruges til at “afsløre” en persons styrker og 

svagheder, handlinger og vaner osv.  

 

Samkøres data om medarbejderen, der ikke er relateret med arbejde, vil dette 

potentielt, af ledelsen, misundelige medarbejdere eller ved identitetstyveri, kunne føre 

til misbrug. Eksempelvis kunne helbredsoplysninger, som at Lisa har lavt blodsukker, 

eller Lisas bytur med veninden og antallet af drinks der den aften blev betalt, kædes 

sammen med, at Lisa var i Bruxelles i for at varetage opgaver for sin virksomhed, 

hvis det ikke er muligt at adskille de professionelle aktiviteter fra handlinger foretaget 

i privat regi. Oplysningerne kunne fortolkes på en måde således at Lisa kunne 

anklages for ikke at have været tilstrækkeligt seriøs omkring sit job, eller til at 

beskylde Lisa for at have været under påvirkning af alkohol, mens hun skulle 

forhandle vigtige kontrakter hjem. Denne situation beskriver en krænkelse af retten til 

selv at bestemme over egne data, og risikoen for identitetstyveri med krænkelse til 

følge – altså krænkelse af retten til sikring mod identitetstyveri. 

 

4.2.3.2 Kontrol 
Det er uden tvivl en fordel for ledelsen at have adgang til mange af de ovenfor nævnte 

data, der indsamles om medarbejderen i forbindelse med m-læringstjenesten, idet det 

vil kunne give et nuanceret billede af medarbejderens færden, faglige progression, 

medarbejderens forcer, samt på hvilke områder medarbejderen har behov for at få 

styrket sine kompetencer. Disse informationer kan bl.a. benyttes som indikatorer for, 

hvilke tiltag ledelsen kan foretage for at øge medarbejderens trivsel i virksomheden. 

Ligeledes styrkes vidensdelingen i virksomheden, og arbejdsbyrden lettes for en 

medarbejder, der, afhængigt af hendes kontekst, mere eller mindre autonomt, foreslår 

handlinger, der kan være en hjælp for hende. 

 

Når der konstant indsamles informationer om, hvor medarbejderen befinder sig og 

hvordan hun benytter systemet, dannes der et historisk spor af data, som kan 

indeholde private informationer om hende, som hun ikke er interesseret i at afgive. En 

tjeneste, der hele tiden kan logge data om lokation og handlinger, vil ikke kun 

indeholde viden, der har relation til anvendelse af selve tjenesten, men også viden om 

hvornår den ikke er brugt, og i det hele taget hvor medarbejderen har opholdt sig i 
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løbet af dagen og hvor længe. Ikke alle ansatte i en virksomhed er interesserede i, at 

chefen kan overvåge hvor længe den ansatte har opholdt sig ved kaffeautomaten eller 

vandkøleren, på trods af, at megen vidensdeling og netværk i virksomheder foregår på 

netop denne måde. Er der ikke sørget for højere grad af muligheder for at ændre i 

privacypræferencer end, at medarbejderen kan ”slukke” for tjenesten, vil også dette 

kunne føre til mistænkeliggørelse af medarbejderen (”hvad er det vi ikke må vide?”). 

Hvis det, fra virksomhedens side, er pålagt medarbejderen altid at have tjenesten 

tændt, har brugeren således heller ikke kontrol over, hvilke data, der kan indhentes om 

hendes færden i fritiden, hvilket krænker medarbejderens ret til at bestemme over 

egne data. 

 

Hvis medarbejderen føler, at hun ikke har kontrol over den information, der angår 

hendes handlinger, er der dels risiko for at hun ændrer sin adfærd i forhold til hvad 

hun tror vil afgive mindst information om hendes adfærd på arbejdspladsen, dels for 

at hun føler at hendes privatsfære overtrædes. En sådan medarbejder vil sandsynligvis 

ikke yde det optimale ej heller være modtagelig for den læring, som tjenesten skal 

motivere til. 

4.2.3.3 Usikkerhed  
Forbinder medarbejderen brugen af tjenesten med usikkerhed, ubehag og 

overvågning, er der risiko for, at hun opbygger en mistro til sin arbejdsgiver, fordi 

dette opfattes som en mulighed for, at arbejdsgiveren kan misbruge disse oplysninger 

fx som redskab i en mistænkeliggørelse af, om medarbejderen udfører sit arbejde. 

Dette er en uheldig magtforskydning, der ikke er funderet i konstruktiv ledelse, og 

kan føre til, at en context-aware tjeneste vil møde modstand blandt de ansatte. På 

samme måde som erhvervsdrivende kan undgå at kunder modsætter sig 

lokationsbaseret markedsføring, bør virksomheder på samme måde overveje 

indførelsen af privacybeskyttende tiltag, for at imødekomme adoptionen af context-

aware tjenester i virksomheden.  

4.2.4 Autonome tjenester kontra brugerkontrol 
Det kan være en fordel for medarbejderen at tjenester automatisk kan reagere på 

omgivelserne uden brugerens intervention, således at hun hurtigt og nemt modtager 

informationer hvis og når hun har brug for dem. Systemer der på denne måde fungerer 

autonomt, kan, som nævnt, på grund af den manglende brugerkontrol, føre til 
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usikkerhed om informationernes anvendelse. En virksomhed kan derfor, før 

indførelsen af context-aware tjenester, overveje, i hvor høj grad brugeren er villig til 

at opgive kontrol (og dermed muligvis personoplysninger) i bytte for brugervenlighed 

og nemhed. 

 

En undersøgelse foretaget af Barkhuus og Dey21 analyserer brugeres præferencer med 

hensyn til balancen mellem context-awareness og kontrol. I undersøgelsen gives en 

forsøgsgruppe mobiltelefoner med applikationer, der kan reagere på kontekst. Tre 

kontrolniveauer testes: personalisering, passiv context-awareness og aktiv context-

awareness. På personaliseringsniveauet får brugeren selv lov at bestemme, hvordan en 

applikation skal reagere i en given situation. Ved passiv context-awareness bliver 

brugeren præsenteret for den, af applikationen opfangede, kontekst, hvorefter 

brugeren kan ændre applikationens opførsel. Ved aktiv context-awareness ændres 

applikationens opførsel autonomt i takt med ændringer i omgivelserne.  

 

Følgende seks forskellige tjenester blev testet: Private og offentlige ringeprofiler,  

søgning på steder at spise frokost, meddelelse om upload af slides til undervisning 

samt lokations- og aktivitetstracking22. 

 

Et simpelt eksempel på de tre niveauer er søgning på steder at spise frokost, når 

brugeren befinder sig et sted med frokostrestauranter i nærheden. Ved personalisering 

er det op til brugeren selv at foretage søgningen. Passiv context-awareness meddeler 

brugeren om, at der er restauranter i nærheden med frokosttilbud, hvorefter brugeren 

får valget mellem at modtage reklamer fra disse eller ikke. Ved aktiv context-

awareness bliver restauranternes reklamer automatisk ”skubbet” ud til kunden. 

 

Ikke overraskende viste undersøgelsen, at aktive context-aware tjenester blev benyttet 

oftere og blev vurderet til at være mere værdifuld for brugeren, jo mere autonomt den 

reagerede. Til gengæld viste undersøgelsen også, at brugerens følelse af kontrol 

mindskedes, jo mere autonomt applikationen reagerede, og at de var usikre på hvor 

deres personlige informationer ”blev af”. Dette var specielt signifikant når det drejede 
                                                 
21 Barkhuus et al., “Is Context-Aware Computing Taking Control Away from the User? Three Levels 
of Interactivity Examined”, Proceedings of UbiComp 2003, p. 150-156 
22 Ikke alle services kunne tilbydes på alle niveauer, hvorfor nogle af resultaterne er fremkommet ved, 
at brugerne har angivet hvor mange gange i løbet af en dag, de ville have benyttet den. 
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sig om en lokationsbestemmende service. Denne form for service adskiller sig fra de 

øvrige ved, at indeholde information (lokation), som i højere grad end styrke af 

ringetone og upload af slides, er mere personlig. Kan andre mennesker tilgå disse 

lokationsoplysninger, vil det sige mere om den registrerede, end hvilken ringetone 

vedkommende foretrækker, eller hvilket hjemmearbejde en underviser har valgt at 

uploade.  

 

Det skal nævnes, at undersøgelsen blev foretaget i et ”lukket miljø”, hvor ingen 

information om deres brug af de afprøvede tjenester reelt blev logget af andre 

instanser end forskergruppen. Brugernes blev bedt om at reagere som de ville have 

gjort, hvis tjenesterne var blevet brugt i virkeligheden og deres reaktioner er derfor 

”simulerede”. Om en tjeneste i ”det virkelige liv” således havde haft samme effekt, 

kan der kun gisnes om. Man kunne forestille sig at brugeren, på den ene side ikke 

nødvendigvis ville være bevidst om, at andre kunne tilgå personlige oplysninger, og 

derfor ikke være så usikker omkring anvendelsen. Var brugerne sig, på den anden 

side, bevidst om privacyimplikationer, og at informationer blev logget af andre end 

forskergruppen, ville de autonome tjenester muligvis blive benyttet i mindre grad. 

 

En virksomhed som påtænker at anvende en context-aware tjeneste, kunne derfor med 

fordel udarbejde lignende undersøgelser, for at gøre sig bekendt med, i hvor høj grad 

virksomhedens ansatte er villige til at afgive kontrol i bytte for autonomi. Udvikling 

af tjenester, der er tilpasset brugeres ønske om kontrol, vil, alt andet lige, have større 

chance for at blive benyttet, end tjenester, hvor brugerkontrol er blevet negligeret. 

Medarbejdere der således er blevet inddraget i processen, vil sandsynligvis også føle 

sig mere trygge ved at anvende denne service, hvis de ikke føler at den bliver presset 

ned over hovedet på dem. 

4.3 Brugeres registrering af brugere 
Software til mobiltelefoner og andre mobile enheder, der faciliterer social interaktion 

som networking, tagging, blogging, dating osv. ud fra et mobilt koncept, betegnes 

samlet som Mobile Social Software eller kort, MoSoSo. Især lokationsbaseret 

MoSoSo er godt på vej, og snart vil vi, eksempelvis, når vi er på vej ind på en café, 

kunne få oplysninger sendt til vores mobiltelefon om, hvorvidt andre, der har fået den 

salat vi har tænkt os at bestille, har givet den gode anbefalinger. Indholdet i MoSoSo 
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konceptet er foreløbig hovedsagligt baseret på elementer, der er kendt fra Internettet. 

Men det helt unikke består netop i, at disse elementer opleves som en del af en 

context-aware tilpasning til den enkelte brugers sociale behov. Nedenfor illustreres de 

vigtigste principper i MoSoSo indhold nu og i nær fremtid, med henblik på at danne 

grundlag for en senere analyse og refleksion over de privacyovervejelser disse 

tjenester bør afstedkomme. 

4.3.1 Scenarie 
Hannah og Allan er taget i Kongens Have i centrum af København for at nyde denne 

solrige forårsdag. De har taget picnic kurven med, og glæder sig meget til bare at få 

slappet af i det fri. Hannah og Allan er blevet bidt af at blogge og tagge23 og inden de 

spiser, skal de lige hver især afslutte de opgaver de er i gang med. 

 

Allan og nogle af hans venner har planer om, på sigt, at lave et spil der anvender 

spillernes koordinater og tags til at “sætte scenen” altså udforme kriterier for spillets 

videre forløb, og Allan er på sin første mission ude for at sætte “opgaver” op i 

Kongens Have. Han har sat sin mobil til, hvert minut, at sende informationer til sit 

tagsite om sin position, og er i gang med at finde spændende steder at placere sit 

første tag som skal indeholde opgaven: “Sæt dig ned under den gamle eg, og nyd en 

kold øl – du får brug for at samle kræfter til den næste farlige opgave”. 

 

Hannah har mere lyst til at udvide sin blog med nogle forårsbilleder. Indtil videre har 

hun taget syv billeder siden hun og Allan tog af sted hjemmefra, der viser hvilken vej 

de har gået og hvad hun har lagt mærke til på vejen. Nu tager hun tager også lige et af 

Allan der står med sin mobil og er ved at uploade tekst til et tag. Det sidst billede 

Hannah tager i denne omgang er af Allan der er ved at pakke maden ud. Nu skal det 

blive godt med lidt sommerhygge. 

 

Næste dag ser Hannah, at der er blevet skrevet kommentarer til hendes moblog. Det er 

hendes ekskæreste, der har postet ubehagelige kommentarer om hende og Allan. 

Ekskæresten har desuden fulgt Hannahs link til Allans tagsite og beskylder Allan for 

at lave ”barnlige drukspil”.  

                                                 
23 Begreberne forklares på de følgende sider 
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4.3.2 Moblogging 
I 2000 blev datatransmissionen, ved introduktionen af mobiltelefonens digitale 

kamerafunktion, udvidet til også at omfatte billeder,24 hvilket udvidede mulighederne 

for at udtrykke sig ved hjælp af mobiltelefonen. Herved blev det muligt, på en helt ny 

måde, at eksponere oplysninger om sig selv, med eventuelt misbrug af personlige 

oplysninger til følge. 

 

Ordet moblog er en sammenkædning af mobile og log, og er opstået som et mobilt 

supplement til Internettets weblog (en mobil weblog). En moblog er, ligesom en 

weblog, en persons (bloggers) eksponering af oftest dagligdags hændelser og tanker 

udtrykt i billeder og tekst på et delt ”messageboard”. Moblogging foregår ved, at 

bloggeren tager billeder, filmer en videosekvens eller skriver en tekst på sin 

mobiltelefon, som sendes via MMS, e-mail, internetbrowser eller en integreret 

moblogklient til en blog på Internettet. Denne internetdel af mobloggen kan enten 

sættes op af brugeren selv, som det fx er tilfældet ved blogger.com25, eller uploade til 

et etableret blogforum som fx flickr.26 Hvor webloggen kan karakteriseres som tekst, 

der suppleres af fx billeder, udtrykkes mobloggens spontanitet ved hovedsagligt at 

indeholde billeder, eventuelt suppleret med en kort tekst.  

 

Moblogs er endnu mest context-aware i den forstand, at bloggeren med sine postings 

har mulighed for at gøre opmærksom på sin nuværende position, sine omgivelser og 

tanker, i form af billeder, lyd og tekst. Bloggeren kan fx gå en tur igennem Kongens 

Have i København, tage et eller en serie billeder der illustrerer turen og de ting hun 

lægger mærke til undervejs og, sammen med eventuelle kommentarer, uploade dem, 

til hendes internetblog. Således dokumenteres en del af hendes liv i en her-og-nu 

kontekst.  

4.3.2.1 Moblogging i fremtiden 
Der er mulighed for at bloggen, på sigt, i højere grad vil kunne reagere på sine 

omgivelser uden aktiv handling fra brugeren. Man kunne forestille sig ovenstående 

automatiseret således, at mobilen hver halve time optager en situationsrapport af tid, 

                                                 
24 Kato et al.,  “Moblogging as Face-Work: Sharing a “Community-Moblog” Among Project 
Members”, p. 1 
25 Blogger findes på Internetadressen http://www.blogger.com/ 
26 Flikr findes på Internetadressen http://www.flickr.com/ 
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sted og  kendte mobilenheder indenfor en radius af ti meter, og et visuelt “snapshot”, 

dvs. et billede der tages med en lille ekstern kameraenhed, der kan sidde på skyggen 

af en kasket, på en skoletaske, i et knaphul, på brillestangen eller lignende. 

Lokationskonteksten kan betones yderligere, ved at Moblog-tjenesten ikke kun 

uploadeder til Internettet men også broadcaster til mobiltelefoner indenfor en vis 

radius der har ytret ønske om at modtage bloginformationer. Eller omvendt, at den 

kun afgiver information til internetbloggen eller andre telefoner, når den befinder sig 

på en bestemt geografisk position, fx på et universitet. 

 

Blogs er en lynhurtig og effektiv måde at distribuere information på og en lige så 

effektiv måde hvorpå tillid og uvidenhed kan misbruges, hvad enten misbruget er 

overlagt eller ej. 

4.3.3 Tagging 
Et tag er et mærke der fungerer ligesom når vi bookmarker en side i vores 

webbrowser i en kategori eller mappe, som vi fx kalder “Nyhedstjenester”. Tagging er 

en efterhånden udbredt måde at lokalisere, klassificere og dele internetressourcer på. 

En form for Internettets “de gule sider”. I sin simpleste form er tagging bookmarking 

med kommentarer. Du har simpelthen mulighed for at anbefale eller fraråde andre 

brugere et bestemt site ved at poste et tag med dine kommentarer enten i din egen 

blog eller på et formelt tagsite som fx del.icio.us27. Den information du tagger, kan 

være alt fra offentlige sites som beskrevet ovenfor, til personlige oplevelser som 

beskrevet i nedenstående afsnit.  

 

Det kan dog være muligt at udlede oplysninger om en brugers adfærd og præferencer 

ved brug af tagsites. Det er oplagt at disse oplysninger vil kunne (mis)bruges i 

forbindelse med markedsføring, hvor en scanning og en statistisk kategorisering vil 

kunne give gode indikationer af brugeres præferencer og adfærd i forbindelse med 

disse interesser. 28  

 

 

 

                                                 
27 del.icio.us findes på Internetadressen http://del.icio.us/  
28 Golder, “The Structure of Collaborative Tagging Systems” 



 37

4.3.3.1 Eksempler på context-aware tagging 
Flagr29 er en gratis 

location-based 

taggingservice. Tagging”en 

eller her: flagging”en 

foregår ved at brugeren via 

sin mobil sender en SMS 

til flagr.com med titel, 

adresse og beskrivelse på 

et nyt ”flag”, svarende til at 

sætte en virtuel knappenål på et virtuelt kort. Dette flag kunne fx være “Allerførste 

kys, Kongens Have - København, østlige hjørne, Dette er det magiske sted hvor jeg 

fik mit første kys – Se Mia”s inskription i træet med den skæve krone!”. Eller som 

vist ovenfor, en fantastisk anbefaling af en italiensk restaurant. 

 

Den oprettede tag markeres på et kort som vist ovenfor, og andre brugere kan herefter 

tilgå de indkomne oplysninger via flagrs website, ved at klikke på de markerede 

punkter, eller benytte søgefunktionen. I fremtiden vil mobilbrugere der passerer eller 

entrerer et tagged sted, via mobilen, kunne modtage informationer som så oven i 

købet er tilpasset hans eller hendes profil og præferencer.  

4.3.4 Problemstillinger 
Overordnet handler moblogging om at udstille digitale billeder at sig selv og sin 

hverdag som en slags elektronisk udgave af den traditionelle dagbog. Forskellen er 

dog, at hvor historien i den traditionelle dagbog er en privat sag, er netop 

eksponeringen af historien essensen i moblogging. Det handler altså i høj grad om, at 

mobloggeren med denne udstilling kan skabe et image af sig selv, ud fra en bevidst 

stillingtagen til, hvordan hun gerne vil opfattes af andre. Konteksten er i dette tilfælde 

helt essentiel, idet hun også kan udstille hvor hun har været og sammen med hvem. 

4.3.4.1 Awareness 
I scenariet havde Hannah ikke overvejet, at ikke kun hendes venner, men også hendes 

ekskæreste havde adgang til hendes billeder. Når hun samtidig havde linket til Allans 

tagsite, gjorde hun det muligt for ekskæresten at sammenkæde information om hende 
                                                 
29 Flagr findes på Internetadressen http://www.flagr.com/ 
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og Allan og kommentere det på en ubehagelig måde. Det er muligt, på moblogs, at 

sætte kriterier for, hvem der har adgang til disse, men det fremgår ikke altid tydeligt 

hvordan dette skal gøres. 

 

Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om moblogging kan udgøre et privacyproblem, 

når brugerens intention netop er, at eksponere sig selv. Det er dog langt fra altid 

muligt for ejeren af bloggen, at kontrollere hvordan modtageren opfatter eller 

anvender de informationer der offentliggøres, og bloggen bruges også til ulovlig 

udstilling og udhængning af personer, der ikke har givet deres samtykke. 

Diskussionen er derfor tvedelt: Individets offentliggørelse af sig selv og andres 

offentliggørelse af individet. Dette har betydning i juridisk forstand, hvorfor det vil 

blive behandlet i afsnit 6.1.3.2. 

4.3.4.2 Privacykrænkende misbrug af offentliggjort data 
Da mange mobloggere er børn og unge, er der risiko for, at pædofile misbruger 

blogkulturen til at indhente personlige informationer om børn, der uploader billeder 

og på denne måde udleverer detaljer om deres hverdag30. Faren ligger i, at de 

pædofile, på bloggen, kan følge med i barnets bevægelser og aktiviteter i hverdagen 

og derudfra, i værste fald, planlægge en bortførelse af barnet. Der informeres, på 

blog-sites, generelt ikke om denne eller andre konsekvenser ved at opgive personlige 

oplysninger.  

 

Ikke alle, hvis fotografi ender på en moblog, vælger selv at eksponere dette. På det 

seneste har der været rettet en del opmærksomhed mod Happy Slapping. Fænomenet 

der menes der at være opstået i Londons subkulturer består, kort fortalt, i at 

iscenesatte mere eller mindre voldsomme overfald og videofilme forløbet med en 

mobiltelefon. Efterfølgende distribueres billederne via mobilen til venner, kolleger, 

klassekammerater osv. og/eller udstilles i en moblog. Overfaldet udføres som oftest af 

unge i grupper, og formålet er dels at ydmyge offeret, dels at opnå status både 

indenfor gruppen og i forhold til det publikum som billederne distribueres til. 

                                                 
30 Psykolog Rachel O”Connell, Director of research at Central Lancashire University”s Cyberspace 
Research Unit i en BBC artikel om emnet BBC onlineartikel, 26. januar 2005 
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4.4 Sammenfatning 
I forbindelse med m-commerce er den mest oplagte trussel mod brugerens privacy, 

spam, og i særdeleshed den form for spam der er direkte målrettet brugeren på en 

måde hvor det er tydeligt, at oplysningerne anvendes i en sammenhæng, der ikke fra 

brugerens side var tiltænkt. Behandling af personoplysninger vedrørende betaling, 

lokation og præferencer kan ligeledes udgøre et problem, hvis disse samkøres til et 

detaljeret billede af brugeren. 

 

For m-læring er den største trussel at oplysninger om resultater mv. ikke som 

brugeren tror, kun anvendes til at styrke og udvikle brugerens kompetencer, men fx 

som redskab for ledelsen i forbindelse med nedskæringer eller omrokeringer. 

Oplysningerne ville også kunne bruges til at give et forvrænget billede af en 

medarbejders resultater, eller misbruges i forbindelse med identitetstyveri. Desuden 

vil den logning af brugerens lokationsdata ved en tjeneste som er “always-on”, af 

brugeren kunne føles som unødvendig overvågning af hendes færden og handlinger, 

især når disse ikke er relateret til tjenestens funktion. 

 

Ved benyttelse af context-aware tjenester i virksomheden og som 

markedsføringsmiddel, bør erhvervslivet holde sig for øje, at øget fokus på brugerens 

privacy ikke nødvendigvis fører til, at der mistes fordele. Føler brugere sig sikrere på 

beskyttelse af privacy ved brug af en given service, vil chancen for adoption af denne 

kunne øges. I afvejningen mellem kontrol og bekvemmelighed ved anvendelse af en 

context-aware mobiltjeneste er brugere villige til at afgive en vis portion kontrol i 

bytte mod brugervenlighed og bekvemmelighed. Samtidig føler brugere sig usikre 

omkring de afprøvede tjenester mht. deres afgivne personlige oplysninger. Brugen af 

disse tjenester, betyder for brugerne et trade-off mellem kontrol og bekvemmelighed.  

 

Truslerne ved anvendelse af  Mobile Social Software er af en lidt anden karakter end 

de foregående tjenester, idet brugeren selv, som udgangspunkt, har valgt at udstille 

dele af sit privatliv. Det betyder dog ikke, at disse brugere kan se sig fri for 

privatlivskrænkende trusler. 

 

Blogs er en lynhurtig og effektiv måde at distribuere information på og en lige så 

effektiv måde hvorpå tillid og uvidenhed kan misbruges. Der er langt fra altid muligt 
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for ejeren af bloggen at kontrollere hvordan modtageren opfatter eller anvender de 

informationer der offentliggøres, og bloggen kan også bruges til ulovlig udstilling og 

udhængning af personer der ikke har givet deres samtykke. Desuden er der eksempler 

på at pædofile misbruger den data som børn uploader til deres blogs, som afsæt for at 

udføre handlinger, der i den grad er en krænkelse af barnets private rum. 

 

De strukturelle og dynamiske aspekter af et taggingsite gør det muligt at udlede 

oplysninger om en brugers adfærd og præferencer. Disse oplysninger vil kunne 

misbruges i forbindelse med målrettet markedsføring, hvor en scanning og en 

statistisk kategorisering vil kunne give gode indikationer af brugeres præferencer og 

adfærd i forbindelse med disse interesser. 

 

Gennemgående for ovenstående trusler er, at brugeren enten ikke er vidende om eller 

ikke har indflydelse på den private information som logges, samkøres og anvendes i 

forskellige sammenhænge, samt hvilke konsekvenser dette kan have i tilfælde af 

misbrug, og alene i denne magtesløshed i forhold til at kontrollere egne data, ligger en 

krænkelse af en persons privacy. 

 

For alle nævnte context-aware tjenester foreligger der ligeledes en risiko for, at 

distribuering af data, hvad enten fejlen er menneskelig eller opstået i systemet, ikke er 

tilstrækkeligt sikker og privacy på denne vis bliver kompromitteret.    

 

Ved anvendelse af de beskrevne tjenester, trues, som illustreret i matricen på følgende 

side, samtlige privacyrettigheder. 
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Situation 
 

Trussel Konsekvens 

Virksomheders 
registrering af kunder 

Spam på baggrund af 
overvågning af lokation 
------------------------------------ 
Spam på baggrund af 
indhentning af private 
oplysninger 

Krænkelse af retten til 
at blive ladt i fred 
--------------------------- 
Krænkelse af retten til 
selv at bestemme over 
egne data samt  
Samt 
 
Krænkelse af retten til 
at blive ladt i fred  
 

Virksomheders 
registrering af 
medarbejdere 

Overvågning og logning af 
lokation og handlinger med 
mulighed for misbrug af 
private data  
 
 
------------------------------------ 
Virksomheden bestemmer at 
tjenesten skal være tændt i 
hele arbejdstiden 
 
 
 
 
------------------------------------ 
Risiko for identitetstyveri og 
efterfølgende misbrug af data 
 

Krænkelse af retten til 
at blive ladt i fred  
samt 
Krænkelse af retten til 
selv at bestemme over 
egne data 
--------------------------- 
Krænkelse af retten til 
kontinuerligt at ændre 
sine 
privacypræferencer 
samt 
Krænkelse af retten til 
at blive ladt i fred  
-------------------------- 
Krænkelse af retten til 
selv at bestemme over 
egne data 
Krænkelse af retten til 
sikring mod 
identitetstyveri 

Brugeres registrering af 
brugere 

Overvågning af lokation og 
handlinger samt misbrug af 
offentligt tilgængelig data til 
afsæt for overgreb og 
ydmygelse 
 
------------------------------------ 
Risiko for dataaggregering til 
misbrug af private 
oplysninger  
 

Krænkelse af retten til 
at blive ladt i fred 
samt 
Krænkelse af retten til 
selv at bestemme over 
egne data 
-------------------------- 
Krænkelse af retten til 
selv at bestemme over 
egne data 
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På baggrund af denne gennemgang af privacyrisici ved anvendelsen af forskellige 

context-aware mobiltjenester, kan udledes tre problemområder, som må formodes at 

udgøre de væsentligste trusler mod beskyttelse af brugerens privacy, og som derfor 

kræver særlig opmærksomhed. 

 

De tre områder er:  

• Mængden af den indsamlede data 

• Manglende brugerkontrol  

• Mangel på awareness 

 

De efterfølgende kapitler indeholder en refleksiv gennemgang af mulige modmidler 

til afhjælpning af disse problemområder. 
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5 Modmidler 
Følgende kapitel indeholder en præsentation og diskussion af modmidler til 

afhjælpning af trusler mod brugerens privacy ved anvendelse af context-aware mobile 

datatjenester. Først gennemgås modmidler der henholder sig til problemer vedrørende 

mængden af indsamlet data om brugeren, samt hvordan teknologier der anvendes til 

denne indsamling kan påvirke niveauet af privacybeskyttelse. Dernæst vil modeller 

for brugerkontrol blive gennemgået, specielt med henblik på en stillingtagen til 

identifikation kontra anonymitet og pseudonymitet. Sidst gennemgås hvordan 

privacykrænkelser kan undgås ved at øge awareness hos brugeren, og hvordan 

erhvervslivet og virksomheder ligeledes kan opnå fordele ved dette. 

5.1 Den rette mængde data 
For at mindske risikoen for brud på privacy, er det nødvendigt at overveje, hvor meget 

og hvor præcis data det er nødvendigt at indsamle, for at opfylde formålet med den 

tjeneste, der benyttes. Specielt indenfor lokaliseringsteknologier og teknologier til 

mobil betaling, er der udviklet metoder, der gør data mere eller mindre anonyme eller 

præcise. De følgende afsnit har til formål at give overblik over nogle af disse 

teknologier, og redegøre for, hvordan risikoen for brud på privacy kan mindskes ved 

at vælge en passende teknologi. 

5.1.1 Lokationsdata 
Ved registrering af en brugers position, benyttes forskellige teknologier, alt afhængigt 

af, om brugeren forventes at befinde sig indenfor et større eller mindre område. 

Makropositionering er betegnelsen for positionering, der kan foretages over hele, eller 

store dele af kloden, og vil normalt foregå ved hjælp af satelitter (GPS) eller et 

telenetværk (GSM/UMTS). Mikropositionering benyttes indenfor mindre områder, fx. 

bygninger og lufthavne, og giver mulighed for mere præcis positionering end i større 

områder. Dette kan eksempelvis foretages ved hjælp af Bluetooth eller WiFi. 

5.1.1.1 Proximity- contra location-awareness 
I forbindelse med de fleste former for positionering, er det formålstjenstligt at skelne 

mellem location-aware- og proximity-aware positionering. Location-aware tjenester 

registrerer hvor brugeren befinder sig geografisk, hvor proximity-aware tjenester 

aktiveres, når brugeren er indenfor en vis afstand af et bestemt access point. Location-
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awareness vil ofte være en mere præcis lokationsbestemmelse end proximity-

awareness, og kan derfor afgive mere personlig information om brugeren. 

5.1.1.2 GPS 
Den bedst kendte mobilterminalbaserede positionerings-teknologi er GPS, hvor en 

mobilterminal, med indbygget GPS-modtager, beregner sin position ved hjælp af 

signaler fra satellitter. GPS benytter 24 satellitter der kredser om jorden og hvert 

sekund udsender signaler om deres position og klokkeslæt for signalet til at beregne 

positionen. Mobiltelefonens GPS-modtager 

opfanger disse signaler og beregner på baggrund af, 

hvor lang tid det har taget signalerne at nå frem, sin 

position. Da GPS-modtageren også beregner tiden 

for modtagelse af signalerne, er det derfor muligt, 

hvis man kan komme i besiddelse af disse 

oplysninger, at vide hvor en given person (eller 

rettere: telefon) har befundet sig på et givent 

tidspunkt. Det skal påpeges, at denne information 

altså kun findes i selve telefonen. Satellitterne indeholder ingen information om 

hvilke enheder, der modtager deres signaler, idet de kun kan broadcaste. Præcisionen 

kan forventes at være 5-25m.31 Da GPS-positionering kræver line-of-sight, er dette 

system mindre effektivt indendørs.  

5.1.1.3 GSM positionering  
Selv om GPS er en udbredt og attraktiv teknologi, har ikke alle mobiltelefoner i dag 

indbygget GPS modtager. Ved GSM positionering kan mobilen i stedet anvende 

cellerne i GSM netværket til at udregne sin position. Dog varierer præcisionen af 

positioneringen afhængig af masternes tæthed. Så denne form for positionering vil 

ikke være tilstrækkeligt præcis i forhold til effektiv målrettet markedsføring mod 

eksempelvis en bruger, der befinder sig i et område, hvor masterne er placeret langt 

fra hinanden. UMTS positionering (positionering ved hjælp af 3. generations 

telenetværk), er naturligvis også muligt, hvor dette netværk er opbygget. Dette vil 

foregå på samme måde som GSM positionering. 

                                                 
31 Præcisionen kan forbedres ned til 1-10m ved hjælp af Differential GPS eller Assisted GPS, der dog 
begge kræver opsættelse af sendere til udsendelse af korrektionssignaler. 
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5.1.1.4 Bluetooth 
Bluetooth er en trådløs standard, der muliggør kommunikation mellem medier, fx 

mobiltelefoner, pc”er og PDA”er indenfor en afstand af 15m. Mange mobiltelefoner 

har, allerede i dag, indbygget Bluetooth-standard. Denne form for positionering 

kræver opsættelse af stationære Bluetooth basestationer i det område man ønsker at 

positionere indenfor, eksempelvis et stormagasin eller indkøbscenter. Nøjagtigheden 

varierer fra 1-10m afhængigt af tætheden af basestationer. Positionering med 

Bluetooth kræver, at denne er aktiveret og der vil som oftest vises et lille ikon øverst i 

telefonens display, der indikerer dette. Brugeren er på denne måde informeret om, at 

lokalisering sker. 

5.1.1.5 WiFi 
Ved WiFi positionering anvendes et almindeligt trådløst netværk til positionering ved 

at beregne signalstyrken til et eller flere accesspoints. 

Præcisionen afhænger af hvor tæt de forskellige 

accesspoints er placeret, men kan i princippet nå ned på 1 

meter. Systemet kan anvendes både indendørs og 

udendørs, og der kan desuden være store fordele, ikke 

mindst i forhold til økonomi og kompatibilitet, i at 

benytte den eksisterende infrastruktur.  

5.1.2 Opvejelser 
Beregning af en telefons position kan udføres i selve telefonen (enhedsbaseret) eller i 

en lokationsdatabase, der melder tilbage til telefonen med den udregnede position 

(netværksbaseret). Enhedsbaseret positionering lader på denne måde brugeren ”eje” 

informationen selv, med mindre risiko for dataindsamling til følge. Proximity-aware 

positionering opnås ved måling af afstanden til et enkelt access point, hvorimod en 

præcis lokation kan beregnes ud fra afstanden til flere access points. Er det ikke 

nødvendigt for en erhvervsdrivende eller arbejdsgiver at vide præcis hvor en kunde 

befinder sig, men kun om de er i nærheden af et givent sted eller lokale, bør 

proximity-awareness benyttes. I forbindelse med moblogging og tagging, vil en 

præcis stedsangivelse ofte være at foretrække.  Eksempelvis vil en bruger 

sandsynligvis foretrække at angive det præcise sted på en festival han har set en 

bestemt koncert. Afgivelsen af personlige oplysninger er dog her, som nævnt, 
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selvvalgt, og eventuelle risici for brud på privacy bør søges afhjulpet ved at øge 

awareness om dette. Dette vil blive behandlet i afsnit 5.3. 

5.1.3 Teknologier til mobil betaling 
Når oplysninger om et individs økonomiske 

transaktioner kan sammenholdes med præcise 

informationer om individets færden, kan en følge af 

dette være identitetstyveri og økonomisk 

kriminalitet. Dette kan undgås ved at vælge metoder 

til mobil betaling, der gør, at brugeren forbliver 

anonym. 

5.1.3.1 Ikke-anonyme metoder (kontobaserede) 
Kontobaserede metoder har det tilfælles, at de forudsætter en konto hos enten en 

teleoperatør eller en kortudsteder af den ene eller anden slags. Dette betyder at 

brugeren er registreret på forhånd. 

 

Simple betalingsmetoder kan basere sig på SMS (Short Message Service) hvor 

betaling foregår ved udveksling af tekstbeskeder, eller over WAP (Wireless 

Application Protocol), til overførsel af data på samme måde som på Internettet. Disse 

muligheder er standard i moderne mobiltelefoner, og man behøver derfor ikke 

investere i nye håndsæt eller udstyr for at benytte sig af dem. Disse tjenester udbydes 

(og registreres naturligvis) af teleoperatøren eller en betroet tredjepart og vil blive 

debiteret kunden via telefonregningen. Tyske Paybox32 er et eksempel på en betroet 

tredjepart som benytter SMS til udveksling af betalingsdata. Hverken teleoperatør 

eller sælger får her adgang til kundedata, som ejes af Paybox. 

 

Dual-slot eller Dual-chip-telefoner er håndsæt med indbygget mulighed for et 

betalingskort specielt designet til disse. Ved betaling indtastes en PIN-kode og 

telefonen fungerer som en slags mobil betalingsterminal i lighed med dem vi ser i 

supermarkedet. I dual-chip-telefoner er kortet indlejret i telefonen på samme måde 

som SIM-kortet, hvorimod dual-slot-telefoner har en ekstra indgang til at sætte kortet 

i ved brug. Disse kort, eller chips om man vil, kan, på samme måde som almindelige 

                                                 
32 Mere information om Paybox er at finde på Internetadressen www.paybox.de 
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kredit- eller debetkort udstedes af en finansiel serviceudbyder, eller de kan udvikles af 

teleoperatører som en value added service. Hvorledes kunden bliver debiteret beløbet 

afhænger naturligvis heraf, men kan altså foregå via telefonregningen eller på samme 

måde som ved almindelige kreditkort. Personlige oplysninger kan ligeledes tilgås af 

enten teleoperatøren eller kortudsteder. Iti Achat i Frankrig er et eksempel på dual-

slot-systemer. Dette er udviklet i samarbejde mellem France Telecom og Groupement 

des Cartes Bancaires, men ejes (på samme måde som kundeoplysningerne) af banken.  

5.1.3.2 Anonyme metoder (tokenbaserede) 
Ved tokenbaserede betalingsmetoder, forudbetales et beløb, som efterfølgende kan 

benyttes til køb af varer eller serviceydelser på samme måde som kontanter. Dette 

skal forstås på den måde, at betalingen foregår idet man modtager ydelsen, og at dette 

kan gøres anonymt. Denne form for digital-cash metoder, svarer i princippet til  

taletidskort. Digital cash-lignende betalingsformer, kræver specielt software til 

opbevaring af digitale penge og upload af for eksempel en digital wallet.  En metode 

til dette, kaldet Mobilix Payment Procedure er udviklet af teleoperatøren Orange (nu: 

Telia), danske PBS og SIM-card producenten Gemplus. Brugeren registreres gennem 

sin teleoperatør som bruger af systemet, hvorefter hun kan købe ”virtuelle penge” som 

kan benyttes anonymt. 

5.1.4 Sammenfatning 
Idet location-awareness ofte er en mere præcis lokationsbestemmelse end proximity-

awareness, indsamles derfor mere data om brugeren. Er det ikke nødvendigt for en 

udbyderen af en service at vide præcis hvor brugeren befinder sig, men kun om de er i 

nærheden af et givent sted, bør proximity-awareness benyttes. I forbindelse med 

moblogging og tagging, vil en præcis stedsangivelse dog være mere formålstjenstlig. 

Enhedsbaseret positionering lader, i modsætning til netværksbaseret positionering, 

brugeren ”eje” informationen selv, hvorfor denne form for dataopbevaring bør 

implementeres, når der ikke er behov for, at andre parter skal kunne tilgå denne 

information. 

 

Uden at der skal sås tvivl om troværdigheden af hverken banker eller betroede 

tredjeparter, er det af stor betydning for en brugers privacyniveau, hvem, om nogen, 

der har adgang til information om hans indkøb. Ved at benytte anonyme 
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betalingsmetoder, vil denne information ikke eksistere, og brugeren bevarer derfor 

retten til at bestemme over egne data.  

5.2 Brugerkontrol 
Muligheden for sammenkædning af informationer om en bruger med bl.a. 

identitetstyveri til følge, er et af de store privacyproblemer indenfor mobile data 

tjenester. Ofte er dette et resultat af, at brugeren ikke selv har kontrol over, hvilke 

oplysninger der registreres og samkøres. Tekniske løsninger på disse problemer går 

fra komplet anonymisering til entydig identifikation, eksempelvis ved brug af 

biometri. De mere realistiske bud på en privacyløsning, som der her vil blive lagt 

vægt på, er benyttelsen af pseudonymer og højere grad af brugerbemyndigelse. 

Brugerbemyndigelse kan betyde, at det gøres muligt for brugeren, selv at bestemme, 

hvornår og hvilke oplysninger der ønskes, hvorfor pull- og push metoder vil 

gennemgås. 

5.2.1 Biometri 
Fortalere for mere overvågning slår på muligheder for mere identifikation ved hjælp 

af traditionelle IT-sikkerhedsmetoder i form af passwords, biometri osv, for at hindre 

uvedkommendes adgang til information, lagret i telefonen. Dette kan, i forbindelse 

med telekommunikation, betyde telefoner med biometriske identifikationsmetoder, 

som eksempelvis fingeraftryksscanning og ansigtsgenkendelse33. Dette skal sikre, at 

informationer, lagret i telefonen, ikke kan benyttes, selv om telefonen skulle blive 

stjålet. Telefoner med disse features er allerede i handlen, men dog ikke benyttet i 

højere grad. Denne form for sikkerhed er selvsagt kun beregnet på at beskytte mod 

uvedkommendes fysiske håndtering af telefonen og ikke tilgang til data på andre 

måder, eksempelvis over tele- eller Internettet. Dog foreligger muligheden dog for, at 

fingeraftrykket kan benyttes som nøgle i en digital signatur eller lignende. 

 

                                                 
33 Eksempelvis fabrikerer det japanske firma OMRON telefoner med ansigtsgenkendelse 
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Idéen om en unik identifikator  kan dog vise sig at give større problemer end det løser. 

Forestiller vi os en telefon indeholdende mange personlige data, vil en 

uvedkommende, der har held til at forfalske eksempelvis et fingeraftryk, have adgang 

til at misbruge samtlige disse data. Anses fingeraftryk- og ansigtsgenkendelse 

samtidig som en meget sikker identifikationsmetode, vil bevisbyrden for den 

bestjålne, være meget svær at løfte, med uoverskuelige konsekvenser til følge. 

 

Den unikke identifikator kan sammenlignes med det danske personnummersystem. 

Personnummersystemet er ofte blevet kritiseret for at lægge op til 

registersammenkøring og Big Brother-samfund. Spørgsmålet om, hvorvidt det er 

nødvendigt at registrere alle danskere med cpr-nummer i alle offentlige databaser, er 

dog sjældent til seriøs debat andre steder end i mindre privacy-fora.  

 

Et alternativ til den unikke identifikator, eller ”primærnøgle” om man vil, kunne være 

pseudonymer, eller ”virtuelle identiteter”. Pseudonymer kan anses som en mellemting 

mellem anonymitet og identifikation. 

5.2.2 Anonym eller pseudonym 
Ved anonymitet forstås normalt, at en persons identitet eller identitetshenførbare 

informationer er ukendte. Et pseudonym er et falsk navn, og termen er bedst kendt fra 

litteraturen, hvor forfattere kan vælge at udgive sine bøger under pseudonym. Dette 

kan have til formål at skjule det faktum, at forfatteren, ved siden af sit ”normale” 

forfatterskab, også skriver såkaldt ”underlødig” litteratur. Ligeledes vælger nogle 

meget produktive forfattere at udgive nogle af sine værker under pseudonym for ikke 

at oversvømme markedet (eksempelvis Erle Stanley Gardner). Når en forfatter på 

denne måde ønsker at holde sin identitet hemmelig, kunne han eller hun vælge at 

udgive værker uden navn (fuldkommen anonymitet). Udover, at det ville blive svært 

at finde disse værker i boghandlen og på biblioteket, ville det heller ikke være muligt 

for en fan af denne forfatter, at finde andre bøger skrevet af denne. Pseudonymer kan 

altså bruges til at kæde visse informationer sammen, uden at afsløre ophavsmandens 

virkelige identitet. 

5.2.2.1 Anonymitet 
Når det drejer sig om virtuelle identiteter findes mange lighedspunkter. Vi vælger i 

høj grad hvilke informationer der skal kunne tilgås af hvilke grupper eller individer, 
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når vi færdes på Internettet. Ønsker vi at være anonyme, kan vi benytte et nyt 

brugernavn ved hver session og opgive falske oplysninger. Et taletidskort kan 

benyttes til mobiltelefonen, hvis man ikke er interesseret i, at ens tale- og datatrafik 

kan registreres af et telefonselskab, eller fremgå af en telefonregning. Fordelene ved 

context-aware mobiltjenester går dog fløjten, hvis det ikke er muligt at knytte 

konteksten til en person. Ofte er en vis grad af datasamkøring ligeledes ønskelig. I 

scenariet afsnit 4.1.1, samkøres eksempelvis en elektronisk huskeseddel med 

brugerens indkøb. Dette er ikke muligt hvis der ikke eksisterer en ”nøgle” der linker 

disse oplysninger til samme bruger. 

5.2.2.2 Pseudonymitet 
I tilfælde hvor en bruger på denne måde gerne vil kæde 

visse, men ikke alle, informationer om vedkommendes 

brug af de mobile tjenester sammen, kan man med fordel 

gøre brug af pseudonymer. Pseudonym-tanken er på sin vis 

udledt af den måde, individer agerer på i den ”analoge” 

verden. Individets evne til at kontrollere adgangen til egne 

informationer, er i høj grad med til at, om ikke skabe, så 

understøtte dennes identitet. I den ”analoge” verden vil din 

fysiske person være konstant, hvorimod din (af andre) 

opfattede identitet vil være forskellig for forskellige mennesker. Dette skal ikke 

forstås som i Frederick Forsythes ”Sjakalen”, men de fleste af os har forskellige 

fortrolighedsniveauer om vi taler med vores venner, mor eller læge, for blot at tage 

nogle oplagte eksempler. Din mor ved ikke nødvendigvis hvor meget du drak til 

festen med dine venner i lørdags, ligesom dine venner ikke kender alt til alle 

sygdomme du har haft i dit liv. Pseudonymet udgør altså her den identitet man 

præsenterer et givent individ (eller gruppe) for på et givent tidspunkt. Man er 

naturligvis kun ét individ, men opfattes mere eller mindre forskelligt alt efter hvem 

man omgås, og hvordan man vælger at forvalte sit personlige rum. 

5.2.2.2.1 Anvendelse af pseudonymer i telekommunikation 
Idéen om brug af pseudonymer i telekommunikation udspringer fra teorier om, at det 

ved mange dataoverførsler, ikke er nødvendigt at kende brugeren eller telefonens 

virkelige identitet for at udføre databehandlingen. I virkeligheden er det langt de 

færreste databehandlinger der kræver dette. Taletid kan købes anonymt på et 
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taletidskort, så ikke engang debitering af brugeren kræver kendskab til dennes 

identitet. 

 

Ved brug af pseudonymer, vil brugeren være i stand til at bygge virtuelle identiteter 

ovenpå sin virkelige identitet. I stedet for én enkelt, vil mange forskellige identiteter 

kunne benyttes alt efter hvilken service og hvilken grad af hemmeligholdelse af 

informationer man ønsker. 

 

Pseudonym-konceptet er patenteret af danske Stephan Engberg34, manager af Open 

Business Innovation. Konceptet er tænkt som en åben standard, der bygges ovenpå 

eksisterende infrastrukturer (tele- såvel som Internet). Således vil det ikke være 

nødvendigt at foretage ændringer i infrastrukturen som helhed. Essensen i konceptet 

er, at bemyndige den enkelte bruger til selv at bestemme, i hvor høj grad 

vedkommende vil afgive personlige oplysninger. Brugerens mobiltelefon bliver på 

denne måde kontrolenheden. Det vil være muligt, for brugeren, at vælge mellem 

næsten-anonymitet og stærk identifikation ved hjælp af digital signatur. I 

kriminalsager vil der dog være mulighed for, for myndighederne, at linke virtuelle 

identiteter til virkelige personer, dog kun ved brug af en dommerkendelse.  

 

Konceptet er tænkt som en løsning til informationssamfundet i almindelighed og 

Danmark i særdeleshed, og er bl.a. udviklet med henblik på en forbedring af det 

nuværende danske personnummersystem. Det danske personnummersystem 

medvirker i dag til unik identifikation der letter samkøring af data, idet vores cpr-

nummer fungerer som primærnøgle til adskillige personlige oplysninger. Der lægges i 

tankerne omkring konceptet op til en gentænkning af registreringen af 

personoplysninger og særligt en opdeling i forskellige virtuelle identiteter 

(pseudonymer). Det er for eksempel ikke nødvendigt at sundhed, skat og kriminalitet 

skal have noget med hinanden at gøre, og oplysningerne om disse emner bør ikke 

uden videre kunne linkes til hinanden.  

 

En brugbar privacyløsning baseret på pseudonymer vil naturligvis forudsætte et 

interface, der gør det nemt for brugeren at administrere disse, samtidig med at 

                                                 
34  Patenteringen nævnes bl.a. i Danmarksposten, “Friheden tilbage til borgerne”, november 2003  
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implikationerne ved at afgive mere eller mindre information, gøres tydelig for 

brugeren. Dette aspekt vil blive behandlet i afsnit 5.2.3.1. 

 

Metoder til fuldstændig anonymitet eller brug af pseudonymer ved kommunikation 

over telenettet, mødes ofte med politisk modstand, idet politiets opklaringsarbejde i 

kriminalsager, kan besværliggøres. Metoder til pseudonymisering har ydermere den 

ulempe, at kravene til telefonens hukommelse og beregningskraft stiger i takt med 

større behov for sikre krypteringsnøgler og nøglegenereringer.  

5.2.2.2.2 Kommunikation med teleoperatøren 
Teleoperatører ligger i dag inde med store mængder informationer om deres kunder. 

Dette drejer sig både om taletrafik, lokationsdata, hvilke tjenester der benyttes samt 

meget mere. Engberg foreslår en metode, ifølge hvilken en mobiltelefon kan etablere 

en autentificeret, trådløs session over telenetværket, uden at teleoperatøren har 

mulighed for at kæde denne session sammen med en foregående eller følgende35.  

 

Kort fortalt fungerer metoden ved, at mobiltelefonen, når den indgår en “session” med 

teleoperatøren, fx når Mark ønsker at benyttet en tjeneste der kan oplyse ham om hvor 

i byen han kan finde et museum der har en Picassoudstilling, ikke afslører Marks 

virkelige identitet, men et pseudonym, hvis ægthed teleoperatøren kan checke hos en 

autentifikationsenhed. Hvis denne autentifikationsenhed godkender pseudonymet som 

værende kunde hos teleoperatøren, kan opkaldet gennemføres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Engberg et al., “Privacy Authentication – persistent non-identification in Ubiquitous environments” 
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Mark kan vælge altid at anvende samme pseudonym og autentifikationsenhed, eller 

han kan vælge at skifte mellem flere pseudonymer og forskellige 

autentifikationsenheder hver gang han benytter tjenesten. Når han således vil tilgå en 

anden tjeneste, vil oplysninger om denne, ikke kunne kobles til oplysninger 

vedrørende Picassoudstillingen. 

 

Koblingen mellem Marks rigtige identitet og hans pseudonym(er) vil være sløret ved 

hjælp af kryptering, så for at kunne identificere Mark, skal man kende nøglen til 

denne kryptering. Det kan besluttes fra politisk side, at visse instanser kender til eller 

kan komme i besiddelse af denne nøgle, fx i forbindelse med opklaring af kriminelle 

handlinger. 

 

Metoden er udviklet til brug på mobiltelefoner, men kan også finde anvendelse på 

andre former for kommunikation over trådløse netværk. Systemet sikrer således ved 

hjælp af pseudonymisering, at det ikke umiddelbart er muligt for teleoperatøren at 

aggregere information om brugeren. Systemet er en klar forbedring i forhold til den 

nuværende situation (entydig identifikation). Det er dog ikke desto mindre 

forventeligt at der, ud fra aggregering af de forskellige pseudonymer eller data om det 

samme pseudonym, med tiden vil kunne indsamles den rette mængde og type af data, 

til at disse vil kunne henføres til en identificering af en konkret person. Det skal derfor 

fortsat overvejes hvordan dette system kan forbedres. 

5.2.2.2.2.1 TMSI-numre 
Pseudonym-konceptet er ikke et ukendt fænomen i telenetværket. En mobiltelefons 

SIM-kort indeholder et IMSI-nummer (International Mobile Subscriber Identification) 

som er telefonens ”cpr-nummer” eller identitet. IMSI-nummeret er ikke at forveksle 

med telefonnummeret, men er et internationalt fastlagt nummer med en fast struktur. 

For at undgå at uvedkommende kan følge telefonens dataoverførsler (herunder tale), 

tildeles SIM-kortet et TMSI-nummer (Temporary Mobile Subscriber Identity) som 

benyttes til broadcast af ukrypterede kontrolsignaler. Dette TMSI-nummer kan 

udskiftes (af teleoperatøren) med mellemrum. Dette kunne være når et nyt opkald 

eller dataoverførsel initieres36. 

 

                                                 
36 Forland og Kammersgaard., ”Aflytningsmuligheder i GSM-netværket”, p. 9-10 
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Brugen af TMSI-numre har til formål at forebygge uautoriseret aflytning og 

opsnapning af data, men det må formodes, at samme metode må kunne benyttes til at 

skabe pseudonymer til sikring af brugerens privacy, både overfor teleoperatøren og 

andre instanser. 

5.2.3 Pull og push 
For i højere grad at kunne bemyndige en bruger og give kontrollen over 

informationer, der skal afgives eller modtages, kan der med fordel tænkes over, 

hvorvidt brugeren skal have lov til at anmode om information, eller om den, 

uopfordret, skal præsenteres for ham. En medarbejder i en virksomhed kan blive 

overdænget med information af større eller mindre relevans for hende, hvis det ikke er 

muligt, selv at kontrollere, hvilke hun ønsker at modtage på et givent tidspunkt. 

 

Ligeledes er de færreste brugere interesseret i uanmodet markedsføring. Sammenholdt 

med det faktum, at individuel markedsføring har langt større effekt end 

massemarkedsføring37, må det være i alles interesse at udvikle muligheder for at 

kunne individualisere markedsføringen, samtidig med, at brugeren får mulighed for, 

selv at have kontrol over, hvor og hvornår uanmodet henvendelse kan ske. 

 

Metoder til udsendelse af information kan inddeles i to kategorier: pull og push 

metoder38. Ved pull metoder anmoder brugeren selv om informationer, der synes 

relevante for hende. Således kan man sende en forespørgsel om restauranter i området 

og modtage besked om hvilke der har ledige borde på det givne tidspunkt. Ved push 

metoden ”skubbes” informationen fra netværket til brugeren når brugeren befinder sig 

i en given kontekst (ofte et sted). Her vil man altså modtage henvendelser fra 

restauranter uden at have anmodet om det, når man er indenfor en vis afstand af disse. 

Dette ville af mange føles som en krænkelse af retten til at blive ladt i fred. 

 

Mange brugere er dog glade for tjenester, der virker autonomt, og hvor der ikke skal 

forespørges først. Et kontrolelement til en tjeneste der fungerede mere autonomt, 

kunne således implementeres ved hjælp af pseudonymer. En bruger kunne på denne 

                                                 
37 Haghirian et al., “Increasing Advertising Value of Mobile Marketing – An Empirical Study of 
Antecedents" 
38 Steinfield, “The Development of Location Based Services in Mobile Commerce” 
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måde automatisk modtage informationer, men kun til det pseudonym, hun brugte på 

det givne tidspunkt. Drejede det sig om markedsføring, kunne brugeren have et ”gå-i 

byen-pseudonym” og modtage SMS om dobbelt op på barer i nærheden. Om dagen 

kunne hun benytte sit ”shoppe-pseudonym” og  få beskeder fra butikker i nærheden, 

matchet med hendes præferencer. Brugerens pseudonymer og disses præferencer ville 

blive opbevaret i brugerens telefon, og altså ikke hos tjenesteudbyderen. Dette valg af 

opbevaring er endnu et tiltag, der vil kunne give brugeren en følelse af at have kontrol 

over egne data. Det kræver dog at telefonen er forsvarligt sikret både fysisk og logisk, 

samt at brugeren på en nem og overskuelig måde kan vedligeholde denne beskyttelse.  

5.2.3.1 Design af interface 
Et privacy-beskyttende design bør naturligvis udformes, så det udgør en naturlig, 

integreret del af den funktionalitet det understøtter. På denne måde vil det føles nemt 

for brugeren at administrere pseudonymer og præferencer. Ydermere vil en funktion 

der gør, at brugeren på en nem måde kan stoppe al modtagelse eller afgivelse af data, 

være fordelagtig. Her menes en form for ”stop-knap” der helt afbryder 

kommunikationen i lighed med at slukke for sin telefon eller dække et kamera til.  

5.2.4 Sammenfatning 
Tekniske løsninger til afhjælpning af eksempelvis identitetstyveri spænder over 

komplet anonymisering til total overvågning og entydig identifikation. Biometriske 

løsninger kan være en forholdsvis sikker metode til at sikre adgangen til personlige 

oplysninger. Anonymitet, eksempelvis i form af taletidskort, gør, at ingen data om 

brugeren lagres nogen steder, men på denne måde kan fordelene ved context-aware 

tjenester ikke benyttes. Pseudonymer kan facilitere en højere grad af 

brugerbemyndigelse samt forebygge dataggregering hos eksempelvis teleudbyderen. 

På denne måde opnås fordele ved at kunne samkøre data samtidig med, at brugeren 

bevarer kontrol over hvilke oplysninger, der kan aggregeres. 

 

Pull-metoder til udsendelse af markedsføring eller oplysning i virksomheden, kan 

benyttes til at give brugeren mere kontrol over, hvad hun modtager. Ønskes mere 

autonomt fungerende tjenester, kan brugerbemyndigelse foregå ved hjælp af 

pseudonymer med tilhørende præferencer. Her er det vigtigt at designet af interfacet 

gør det nemt at skifte mellem præferencer og pseudonymer. 
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5.3 Awareness 
Kun de færreste brugere forstår sikkerheds- og 

privacysystemer til bunds, og det kan derfor være 

svært at gennemskue, hvilke informationer der 

videregives, opbevares eller på anden måde 

håndteres af andre mennesker eller maskiner. 

Ligeledes kan det være svært at gennemskue, 

hvordan data behandles i et system. Et ellers sikkert 

system, som er uigennemskueligt for brugeren, kan 

synes lige så utrygt som et usikkert system. 

Utryghed baseret på uvidenhed kan således 

medføre, at et system eller en tjeneste ikke 

benyttes, ligesom uvidenhed alene kan føre til, at 

brugerens privacy krænkes. Dette er uholdbart for brugeren og for udviklingen af 

informationssamfundet som helhed. Det er projektgruppens standpunkt, at både 

brugeren og erhvervslivet kan nyde godt af at brugeren gives øget awareness altså 

viden om beskyttelse af privacy, hvilket dette afsnit har til formål at illustrere. 

5.3.1 Asymmetrisk information 
Ved asymmetrisk information forstås i klassisk økonomi39 det fænomen, at den ene 

part i en transaktion har bedre oplysninger end den anden. Som oftest vil det være 

sælgeren, der er den bedre informerede som fx. ved salg af brugte biler, forsikringer 

og fast ejendom. Er køberen (brugeren) bevidst om denne asymmetri, vil mange enten 

ikke være villige til at betale så meget for produktet, eller helt undgå at købe. På 

samme måde kan det frygtes, at brugere af mobile datatjenester vil undgå at benytte 

disse, hvis de er usikre omkring hvad ”modtageren” af personlige oplysninger 

benytter disse til. 

 

Det kan hævdes at mængden af asymmetrisk information er for nedadgående i 

informationssamfundet, da det i dag er langt nemmere at skaffe oplysninger om 

tjenester og sammenligne services. Dette er uden tvivl korrekt med hensyn til mange 

produkter, men information om hvorledes brugerens privacy beskyttes, er oftest enten 

                                                 
39 Bedst kendte eksempel er Akerlof, ”The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market 
Mechanism”, Quarterly Journal of Economics 84, p. 488–500 
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mangelfuld eller uforståelig. Brugeren af en bestemt service føler sig ofte ikke i stand 

til at vurdere, hvad disse oplysninger skal, kan og må bruges til. Mange af de trusler 

der forekommer i forbindelse med moblogging og tagging skyldes, at brugeren ikke er 

opmærksom på konsekvenserne af, at offentliggøre information om sig selv.  

5.3.1.1 Eksempel på asymmetrisk og symmetrisk information 
Som eksempel på uigennemsigtighed og heraf følgende asymmetri mellem bruger og 

udbyder, kan nævnes Googles email-system, Gmail, i hvilket man i browseren får 

bannerreklamer, hvis indhold er auto-genereret ud fra indholdet af brugerens e-mails. 

Systemet er blevet stærkt kritiseret for at invadere brugerens privacy, på trods af, at 

Gmails arkitektur umuliggør at Google-personale, annoncører eller andre, får 

kendskab til indholdet af emails. Pointen er her, at selv et design, hvor der er taget 

hensyn til privacybeskyttelse (her i form af sikkerhedsarkitektur) kan møde bruger-

modstand, hvis systemet er uigennemsigtigt. 

 

Instant messaging systemer er et eksempel på et symmetrisk design, 

med hvilket en bruger modtager en meddelelse, hvis en anden 

bruger ønsker at tilføje vedkommende til sin kontaktliste. Tillades 

dette, vil vedkommende optræde på brugerens kontaktliste sammen 

med de andre kontakter, der er blevet accepteret. Symmetrien i dette 

system opstår ved at operationer der vedrører afgivelse af 

informationer er gennemskuelige for brugeren og at denne har 

kontrol over de valg der tages. 

5.3.2 Specielt om medarbejderregistrering og medbestemmelse 
En virksomheds motivation for at anskaffe m-læringsprodukter er som oftest en 

forventning om, at produktet af en succesfuld implementering af m-læring er en 

effektivisering af medarbejderens indsats. 

 

Kulturen i mange danske virksomheder er i dag baseret på en horisontal struktur med 

plads til individualitet og forhandling, medarbejdere og ledelse imellem. En følelse af 

overvågning eller kontrol for medarbejderen nemt kan komme til at føles som et 

unødigt indgreb i dette billede af frihed under ansvar og derfor skabe mistillid i 

forhold til ledelsen. Denne mistillid er ikke motiverende for medarbejderen, og kan 

skabe en modstand der betyder, at den effektivitet som virksomheden håbede på 
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udebliver. Denne situation er en ulempe både for virksomheden og for den ansatte. 

Det er derfor vigtigt at medarbejderens ret til valg og fravalg af registrering 

respekteres, og tjenesterne anvendes på en måde hvor medarbejderens 

medbestemmelse opretholdes. 

 

Et godt redskab i denne forbindelse er at der fra virksomhedens side foreligger en klar 

politik  på området. Virksomheden bør informere sine medarbejdere om anvendelsen 

af dataindsamling, logning og overvågning, samt om hvilke muligheder 

medarbejderen har for valg og fravælg inklusiv konsekvenserne af disse. 

5.3.3 Brugeren 
Før det overvejes, hvordan en virksomhed eller organisation skal håndtere awareness 

hos brugeren, er det vigtigt at holde sig for øje, at der findes forskellige 

vidensniveauer omkring privacy for disse. Følgende karakteristik af brugere kan 

fungere som en oversigt for organisationer og beslutningstagere i det danske samfund 

om, hvem de henvender sig til, når de skal skabe awareness om privacy, så de med 

denne viden kan målrette deres formidling ud fra behov hos brugeren. 

5.3.3.1 Den uvidende bruger 
Nogle brugere vil anvende context-aware mobiltjenester uden at overveje, om der kan 

være konsekvenser ved brugen, der ikke er hensigtsmæssige i forhold til at beskytte 

deres privacy. Uvidende brugere kan groft opdeles i to grupper. Den første er de 

personer der i ren og skær godtroenhed ubetinget stoler på, at tjenesten er udviklet 

således, at der ikke er nogen fare ved at anvende den. Eksempelvis tror mange børn, 

der bruger blogs, at de udtrykker sig i et sikkert forum, fordi man som bruger skal 

have adgangskode for at blive lukket ind på siden. Disse børn kender ikke til 

privacytrusler, ligesom de ikke kender konsekvenserne ved, at de på bloggen afgiver 

personlige informationer såsom billeder, navn, alder, adresse, venners navne osv. I 

værste fald kan dette, som nævnt, føre til pædofiles misbrug af børn, altså en 

krænkelse af barnets private rum. 

 

En anden gruppe af uvidende brugere er de, som føler sig usårlige (”jeg har intet at 

skjule, jeg er ikke kriminel”). Denne gruppe har ikke forstået, at mange former for 

informationer, potentielt kan føre til krænkelse af privacy. Der er dog en vis 

sandsynlighed for, at selv denne gruppe en dag vil kunne opleve privacykrænkelser, 
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som ændrer dette synspunkt. Chokket over en sådan krænkelse kan føre til, at en 

given service ikke længere benyttes. 

5.3.3.2 Den usikre bruger  
Den usikre bruger har en fornemmelse af, at modtageren af de private oplysninger 

kender til måder at bruge denne information på, som ikke er hensigten fra brugerens 

side. Dette kan være i forbindelse med mobil betaling, eller, når brugeren bliver bedt 

om at afgive oplysninger til erhvervsdrivende. Den usikre bruger ved således, at hun 

afgiver kontrol, men kan ikke gennemskue konsekvenserne ved at benytte en context-

aware tjeneste, idet systemet ikke er tilstrækkeligt gennemsigtigt. Dette segment af 

brugere, er det samme som det, som gerne vil handle på Internettet, men er bange for 

at benytte dankort. Denne slags brugere kunne, ved hjælp af øget awareness indse, at 

truslerne måske ikke er så store som frygtet, og at man faktisk ikke er forsvarsløs 

overfor dem.  

 

Projektgruppen har, i forbindelse med møder i politiske og professionelle 

privacytaskforces og -fora, erfaret, at denne brugergruppe anses som værende et svært 

segment at behandle. Det frygtes, at gør man en usikker bruger til en vidende bruger 

ved også at fortælle om de negative konsekvenser ved anvendelsen af forskellige 

tjenester, vil netop denne awareness om at produktet indeholder privacytruende 

“huller”, føre til, at brugeren afstår fra at benytte tjenesterne. Netop denne frygt 

anvendes som argument for at holde initiativer til fremme for bruger-awareness 

tilbage. Projektgruppen mener ikke det er holdbart at forsøge at undgå eller ignorere 

brugerens bekymring ved at holde dem hen i uvidenhed. I stedet burde tages hånd om 

trusler mod privacy på en måde således, at brugeren føler sig mere tryg ved at 

anvende disse produkter og tjenester, med alle de muligheder de indeholder. 

5.3.3.3 Den vidende bruger 
Den vidende bruger er udmærket klar over, at der findes risici ved at benytte context-

aware mobiltjenester, og ved til hvilke formål og hvordan personfølsomme data kan 

benyttes. Denne viden kan betyde, at brugeren vælger enten helt at afstå fra at bruge 

disse tjenester, eller vælger, hvis det er muligt, at afgive ukorrekte personoplysninger. 

Ingen af disse valg er fordelagtige for den organisation eller virksomhed, der har en 

interesse i at benytte disse informationer. Vælger en medarbejder i en virksomhed, der 

benytter sig af lokationsbestemmelse til sit m-læringsprogram at slå 
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lokationsbestemmelsen fra, vil ingen nyde godt af denne funktionalitet. Set fra 

virksomhedens side vil denne ikke kunne gøre brug af viden om, hvor medarbejderen 

befinder sig, ligesom medarbejderen eksempelvis ikke vil kunne lokalisere kollegaer, 

der kan hjælpe med en bestemt opgave. 

5.3.4 Sammenfatning 
Brugeren udsættes for risiko for krænkelse af privacy ved enten ikke at være 

opmærksom på eller ignorere de trusler som anvendelsen af visse tjenester indebærer. 

Det er i samfundets interesse at skabe awareness om truslerne i forbindelse med 

sociale tjenester for at forebygge krænkelse af børn og andre uvidende brugeres 

rettigheder.  

 

Organisationer og virksomheder har interesse i at sørge for at vinde tillid hos den 

usikre forbruger, for således at nå en brugergruppe der nok er interesseret i at benytte 

context-aware tjenester, men ikke kan gennemskue privacyimplikationer forbundet 

med anvendelsen af disse og derved afstår fra at benytte dem.  

 

Ligeledes er der ingen økonomiske fordele for virksomhederne ved, at en vidende 

bruger ikke benytter en given service eller afgiver forkerte oplysninger for at undgå 

registrering. Den bruger der fravælger tjenester fordi han ved, de kan være 

privacykrænkende, fravælger måske samtidig positive input til udvikling af hans 

kompetencer, som kunne komme både ham selv, virksomheden og samfundet til gode.  

 

Det er ikke givtigt for hverken bruger, virksomhed, organisation eller samfund at 

ignorere brugeres behov for viden. På baggrund af ovenstående, må det være i alles 

interesse at skabe øget awareness omkring privacy i forbindelse med brug af context-

aware tjenester. 
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6 Regulering 
Når udviklingen indenfor mobile tjenester gør, at stadigt flere 

former for personoplysninger lader sig registrere, kan dette 

resultere i, at persondataretlige beskyttelsesregler 

tilsidesættes. I første omgang fordi registreringen lettes, men 

i lige så høj grad fordi oplysninger om personlige forhold, 

der før i tiden ikke kunne behandles (eksempelvis 

lokationsdata) nu vil være tilgængelige elektronisk.  

 

Dette afsnit har til formål at redegøre for de vigtigste bestemmelser og definitioner i 

personoplysningsloven og udbudsbekendtgørelsen, der kan have betydning for sikring 

af privatlivets fred ved brug af context-aware mobile datatjenester. Formålet er ikke at 

redegøre for samtlige bestemmelser i lovgivningen, men at give overblik over 

reguleringen af persondatabehandling og sætte fokus på de, for specialet, relevante 

bestemmelser, navnligt reglerne om lokaliseringsdata, uanmodet markedsføring samt 

offentliggørelse af billeder. Fælles for mange former for anvendelse af 

personoplysninger er, at de kræver samtykke fra den registrerede, hvorfor dette 

samtykkekrav vil blive behandlet særskilt. 

6.1 Privacy-beskyttelse i telesektoren 
Retten til respekt for privatlivet anses for værende en grundlæggende rettighed i de 

fleste lande. Den er fastslået i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 8, 

ligesom EU´s personoplysningsdirektiv40 sigter på sikring af dette. 

Personoplysningsdirektivet er implementeret i dansk ret ved personoplysningsloven 

(POL)41, som dog ikke kun har sikring af privatlivets fred som hovedformål, men 

også varetager erhvervslivets interesser på dette område. Dansk ret giver mht. 

telesektoren den registrerede bedre rettigheder end i den mere generelle POL, hvorfor 

loven suppleres af et særskilt kapitel i Bekendtgørelse om udbud af elektroniske 

kommunikationsnet og –tjenester, den såkaldte udbudsbekendtgørelse.  

 

Udbudsbekendtgørelsen finder anvendelse på udbydere af alle former for elektroniske 

kommunikationstjenester, uanset om der er tale om telefoni, datakommunikation eller 
                                                 
40 Direktiv 95/46/EF 
41 Lov 429/2001 



 62

tv- og radioprogrammer. Der er således søgt taget højde for, at det, i takt med 

mediekonvergensen, bliver stadigt sværere at skelne mellem forskellige typer 

tjenester. Som uafhængigt EU-rådgivningsorgan vedrørende databeskyttelse og 

beskyttelse af privatlivets fred, blev Artikel 29-gruppen nedsat ved artikel 29 i 

direktiv 95/46/EF. Gruppen forholder sig bl.a. kritisk til Personoplysningsdirektivets 

behandling af lokaliseringsdata, der, ifølge gruppen, ikke bør have fokus på hvorledes 

virksomheder eller tjenesteudbyder forsvarligt opbevarer disse, men snarere på at 

sikre at data anvendes i overensstemmelse med principperne for behandling af 

personoplysninger. Gruppen er desuden positivt indstillet overfor en lovgivning der 

lægger op til en minimering af indsamlingen af personhenførbar lokationsdata. 

6.1.1 Personoplysningsloven 
Som ovenfor nævnt har POL til formål at beskytte retten til privatlivets fred, samtidig 

med, at den forsøger at afbalancere dette med erhvervslivets legitime interesser i, at 

kunne markedsføre sig over for kunder ved hjælp af moderne teknologi. Dette skal ses 

på baggrund af, at POL er implementeret i dansk ret på baggrund af et EU-direktiv, 

der, som så mange andre EU-direktiver, også søger at øge samhandlen af varer og 

tjenesteydelsers fri bevægelighed i det indre marked.  

 

Loven omhandler ikke kun behandling af persondata på elektroniske medier, men al 

håndtering af personoplysninger, det være sig manuelt eller elektronisk. Loven er på 

denne måde teknologineutral og tager derfor højde for teknologier, tjenester og 

problemstillinger der, ved lovens tilblivelse, ikke fandtes. 

 

Ifølge lovens § 1 omfattes både offentlig og privat behandling af personoplysninger. 

Personoplysninger skal i denne sammenhæng forstås som oplysninger om 

identificerede eller identificerbare fysiske personer (juridiske personer er altså som 

hovedregel ikke omfattet) iflg. § 3. Behandling af oplysninger skal forstås i videste 

begreb. Dette dækker herved både over indsamling, opbevaring, registrering, 

videregivelse, samkøring, ændring, brug, blokering, sletning osv.42  

 

Loven sondrer mellem følsomme og ikke-følsomme oplysninger. Følsomme 

oplysninger er oplysninger, som de fleste ville mene i højere grad tilhørte privatlivet. 

                                                 
42 Jakobsen, ”Medieret i informationssamfundet”, p. 150 
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Iflg. §§ 7 og 8, stk. 4, omfatter dette helbredsmæssige og sociale forhold, seksuelle, 

politiske og religiøse tilhørsforhold mm. Ikke-følsomme oplysninger indbefatter 

oplysninger, som oftest er nødvendige for registrering og opretholdelse af en 

kundekontakt, som fx. navn, adresse, produktpræferencer mm.  

 

Der sondres ligeledes mellem den dataansvarlige og databehandleren. Den 

dataansvarlige er den, der bestemmer over, hvad oplysningerne benyttes til, og på 

hvilken måde dette sker. Databehandleren er det organ, virksomhed eller institution, 

der behandler data på vegne af den dataansvarlige. Indenfor telesektoren kunne dette 

tænkes at være en serviceudbyder (databehandler), som udbyder en lokationsbaseret 

service, der på vegne af en teleoperatør (dataansvarlig) behandler 

lokationsoplysninger om dennes kunder. Teleoperatører, serviceudbydere og 

erhvervsdrivende, kan alle have den dataansvarliges rolle. Det må forventes, at en 

bruger af context-aware tjenester ikke altid vil være klar over, hvem den 

dataansvarlige er i denne forbindelse, og der kan derfor opstå problemer mht. hvor 

ansvaret for misbrug af data skal placeres. 

 

En række grundlæggende betingelser for persondatabehandling skal altid være 

opfyldt, uanset hvilken form for oplysninger det måtte dreje sig om. Behandling af 

persondata skal, uanset type og formål, altid ske i overensstemmelse med ”god 

databehandlingsskik” jfr. § 5, stk. 1. Denne del af loven har til formål at sikre, at 

behandling af oplysninger om privatpersoners forhold kun sker i det omfang det er 

nødvendigt og kun til saglige formål. Den dataansvarlige skal således sikre, at 

oplysninger er korrekte og ikke opbevares længere end det er nødvendigt til det givne 

formål. Regler om ”god skik” findes på mange retlige områder og kan anskues som 

fremtidssikringer, der kan opfange problemstillinger der ikke er taget højde for på 

forhånd, men giver samtidig mulighed for at ”bøje” lovgivningen, hvilket kan føre til 

usikkerhed omkring en brugers retsstilling. 

 

Hvad der er god databehandlingsskik, og om kravene til dette bliver overholdt, tilses 

af Datatilsynet, som løbende fastlægger retlige standarder på området. Enhver 

virksomhed, der behandler personfølsomme oplysninger, skal anmelde dette til 

Datatilsynet. Der er dog en del undtagelser fra denne bestemmelse, hvilket i praksis 
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betyder, at behandling af ikke-følsomme oplysninger som hovedregel ikke skal 

anmeldes hertil. 

 

Hvad angår følsomme oplysninger, kræves der, forudsat at de grundlæggende 

betingelser er opfyldt, et udtrykkeligt samtykke fra den registrerede jfr § 3, stk. 8. Om 

samtykket foreligger i ”fysisk” eller elektronisk form, har ingen betydning for 

gyldigheden. Dette samtykke skal til enhver tid kunne tilbagekaldes. Der kan dog 

undtages fra denne regel under specielle omstændigheder, eksempelvis for at kunne 

fastlægge et retskrav. 

 

Ikke-følsomme oplysninger kan behandles hvis én af følgende betingelser er opfyldt: 

Der foreligger et samtykke fra den registrerede, behandlingen er nødvendig for at 

opfylde en aftale, behandlingen er nødvendig for at varetage en vital interesse 

(herunder samfundets), som overstiger den registreredes interesse, eller dette er 

nødvendigt i forbindelse med myndighedsudøvelse. 

 

Ovenstående regler gælder også når virksomheder benytter kundeoplysninger som led 

i markedsføring over for egne kunder. Ønsker virksomheder at sælge 

kundeoplysninger til brug for andre virksomheders markedsføring, skal der ligeledes 

foreligge udtrykkeligt samtykke fra den registrerede om dette. Disse regler gælder dog 

ikke, hvis der er tale om generelle oplysninger, der har til formål at inddele kunder i 

kategorier hvad angår fx. køn, alder, præferencer mv. 

6.1.2 Privacykodeks 
ITEK/Dansk Industri har dette forår nedsat et privacytaskforce bestående af IT-

leverandører og menneskerettighedsorganisationer, der i disse måneder arbejder på at 

udforme et privacy code-of-conduct for de danske IT-leverandører. Kodekset er 

udformet på baggrund af både national og international lovgivning og konventioner 

og opstiller dels krav til sikring af brugerens privacy, dels retningslinjer for hvorledes 

IT-produkter og -tjenester bør udvikles, så de efterlever disse krav. Arbejdet forventes 

færdigt i løbet af sommeren og vil være at finde på ITEKs hjemmeside 

www.itek.di.dk 
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6.1.3 Udbudsbekendtgørelsen 
Som før nævnt har visse regler forrang frem for personoplysningsloven. Indenfor 

telesektoren drejer dette sig om de dele af 2002-telepersondatadirektivet43, der bl.a. er 

implementeret i den danske udbudsbekendtgørelse.44  

6.1.3.1 Spam 
Ifølge telepersondatadirektivets art. 13, er direkte og uanmodet henvendelse til kunder 

forbudt, medmindre kunden har givet sit samtykke til dette. Således vil den 

uanmodede spam ikke være lovlig, men ikke desto mindre mulig, så længe afsenderen 

af denne spam har mulighed for at tilgå en eller anden form for kontaktoplysninger 

om en mobilbruger. Virksomheder har dog lov til, uanmodet, at markedsføre 

produkter til kunder, der i forvejen har aftaget lignende eller samme produkter, hvis 

kunden i forvejen har afgivet sin ”elektroniske kontaktadresse”, i dette tilfælde 

telefonnummer. Telepersondatadirektivets art. 13, er implementeret i 

markedsføringslovens § 6 a. Denne form for markedsføring er ofte et trade-off, der 

går ud på, at kunden, kun ved afgivelse af private informationer, kan nyde godt af 

diverse rabatter. Dette ses ofte på Internettet, og er en af de hyppigste overtrædelser af 

markedsføringsloven. Hvis kunden ikke på forhånd har været opmærksom på, at de 

afgivne private oplysninger hun har afgivet i forbindelse med et køb, vil blive benyttet 

til markedsføringsformål, vil efterfølgende spam kunne føles som en krænkelse af 

hendes privacy, uanset om hun før har købt lignende produkter. Det kan forventes at 

lignende problemstillinger vil gøre sig gældende ved m-commerce, hvorfor 

sanktionsmuligheder overfor dette bør overvejes af lovgivere. 

6.1.3.2 Offentliggørelse af billeder 
En moblog bygges, som illustreret i kapitel 4.3.2, i høj grad op af billeder der 

fortæller en historie om brugeren. Som følge heraf vil mobloggen indeholde en del 

billeder af brugere i forskellige situationer, hvilket kan give et detaljeret billede af 

denne.  

 

Ved offentliggørelse af billeder taget med mobilkameraer, enten på Internettet eller 

ved hjælp af MMS, gælder samme regler som offentliggørelse af billeder på 

                                                 
43 Direktiv 2002/58/EF 
44 Telepersondatadirektivet har også til formål at være teknologineutralt og finder altså anvendelse på 
”elektroniske kommunikationsnet og –tjenester” og ikke blot ”telenet og –tjenester”. 
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Internettet generelt. Datatilsynet udgav i 2002 en vejledning.45 Vejledningen om 

offentliggørelse af billeder på Internettet. Vejledningen formodes at finde analog 

anvendelse på mobile netværk46. Vejledningen fastslår, at denne form for 

offentliggørelse skal behandles ifølge personoplysningsloven, som behandling af 

personoplysninger. 

 

Der skelnes i loven mellem situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilleder 

defineres ved billeder hvor hovedformålet er, at dokumentere en situation, 

eksempelvis en fest eller en koncert. Disse billeder kan offentliggøres uden de 

fotograferedes samtykke. Dog gælder interesseafvejningsreglen i POL § 6, stk. 1, nr. 

7, ifølge hvilken hensynet til den fotograferede skal opvejes imod formålet med 

offentliggørelsen. Portrætbilleder må ikke offentliggøres, medmindre der er givet 

samtykke. 

 

Loven forholder sig til andres offentliggørelse af en persons billeder, og billeder af sig 

selv, som en person vælger at offentliggøre, er af gode grunde ikke omfattet. 

Indeholder mobloggen derimod billeder af andre end ejeren af mobloggen, finder 

loven herimod anvendelse. Situationsbilleder i en moblog kan udgøre en større trussel 

end portrætbilleder, idet det er muligt at kæde oplysninger om, hvor vedkommende 

har været, hvem vedkommende har været sammen med osv., sammen med personens 

identitet. En fare ved dette er, som nævnt i 4.3.4.2 om pædofiles misbrug af moblogs, 

ikke kun at en brugers privacy kan krænkes, men at det kan føre til så alvorlige 

handlinger som misbrug af børn. Det kan diskuteres om lovgivningen på dette punkt 

yder tilstrækkelig beskyttelse, når situationsbilleder kan offentliggøres uden tilladelse, 

men et samtykkekrav i forbindelse med situationsbilleder ville fx gøre det umuligt, for 

en avis, at bringe billeder fra en rockkoncert. Når egen behandling af egne 

personoplysninger, i sagens natur, ikke kan omfattes af loven, må en beskyttelse i 

højere grad bestå i, at øge awareness om de farer der ligger i, at offentliggøre både 

portræt- og situationsbilleder. 

 

                                                 
45 Datatilsynets vejledning af 26. september 2002 
46 Jakobsen, ”Medieret i informationssamfundet”, p. 291 
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6.1.3.3 Lokaliseringstjenester 
Det har længe været muligt at lokalisere en mobiltelefons omtrentlige geografiske 

placering. Dette har, i sagens natur, været nødvendigt, for at kunne videreføre et 

opkald til en mobilbruger, og i visse tilfælde også for at kunne debitere kunden. Nyere 

teknologi har dog gjort det muligt at lokalisere en mobiltelefon meget præcist (se 

afsnit 5.1.1) og som følge heraf vil lokalisering, som tidligere nævnt, anvendt i 

forbindelse med context-aware mobiltjenester, udgøre en trussel mod brugerens 

privacy. Dette har speciel betydning, hvis dette medfører, at informationer om 

brugerens privatliv og professionelle liv ikke kan holdes adskilt som nævnt i kapitel 4. 

 

Data vedrørende en brugers geografiske position, må, ifølge telepersondatadirektivets 

art. 9, kun behandles efter samtykke eller hvis de først er blevet gjort anonyme. Er 

samtykke givet, må behandlingen kun ske i det omfang og i det tidsrum det er 

nødvendigt for, at formålet med behandlingen er opfyldt. Tjenesteudbyderen skal 

oplyse kunden om, hvilke oplysninger der behandles, hvor længe dette sker, og hvad 

formålet er. Desuden skal der oplyses om, hvorvidt oplysningerne videregives til en 

anden part. Kunden skal desuden have mulighed for at trække sit samtykke tilbage. 

Det kan overvejes om et krav om, at proximity-lokalisering bør anvendes, når en 

præcis lokalisering ikke er nødvendig, med fordel kunne implementeres i 

lovgivningen. Hvad angår lokalisering af en medarbejder i arbejdstiden, henstiller 

Artikel 29 gruppen til at lokalisering af en medarbejder skal modsvare virksomhedens 

reelle behov for dette, således at kun den nødvendige mængde lokaliseringsdata 

registreres. Samtidig henstilles der til, at det til alle tider skal gøres muligt for 

medarbejderen at ”slukke” for en lokaliseringstjeneste, når medarbejderen har fri47. 

6.1.3.4 Samtykkekravet 
Samtykkekravet er i praksis et vanskeligt område, idet det kan volde problemer at 

opfylde kravene til dette på et medie som en mobiltelefon, på grund af den ringe 

”plads” på skærmen til at vise et aftaledokument. Sammenholdt med, at indhentelsen 

af samtykke ofte negligeres af tjenesteudbydere, vil det være relevant at overveje at 

præcisere samtykkekravet. 

 

                                                 
47 Udtalelse fra Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse, p. 10 
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En virksomhed eller organisation kan vælge, ved ansættelsen af en ny medarbejder, at 

udfærdige en samtykkeerklæring, der giver virksomheden mulighed for at overvåge 

en medarbejders færden. Dette er på ingen måde ulovligt, når samtykke således er 

indhentet, og er underlagt samme bestemmelser som behandling af lokationsdata 

generelt, men kan være svært for en ny medarbejder at undslå sig. Alt efter hvorledes 

et sådant samtykke er udformet, kan det være ugennemsigtigt for medarbejderen, 

hvilke oplysninger han afgiver, hvornår og hvorfor, fordi han ikke får mulighed for 

aktivt at tage stilling, hver gang han afgiver informationer. Artikel 29-gruppen 

fremhæver fælles aftaler, medarbejdere og ledelse imellem, som en hensigtsmæssig 

måde hvorpå man kan regulere indsamlingen af samtykkeerklæringer i 

virksomheden48.  

6.2 Sammenfatning 
På trods af, at lovgivning til beskyttelse af persondata er søgt udformet så 

teknologineutralt og fremtidssikret som muligt, er der dog et par områder, som kunne 

genovervejes i forbindelse med persondatabeskyttelse ved brug af context-aware 

mobiltjenester. Nogle problemstillinger bør munde ud i lovændringer, andre i 

sanktionsændringer og atter andre kan løses ved øget awareness på området. 

 

Spam og indhentning af kunders personlige oplysninger i bytte for adgang til 

tjenester, kan forventes at udgøre problemer i lighed med de, der opleves på 

Internettet. Trods mulighederne for at pålægge tjenesteudbydere sanktioner ved 

overtrædelse af disse regler, sker dette dog sjældent. 

 

Det bør gøres mere overskueligt for brugere, hvem der har dataansvaret for, at 

brugerens data ikke misbruges. Det kan være vanskeligt for en bruger at afgøre om 

teleoperatøren, serviceudbyderen eller en erhvervsdrivende er ansvarlig. Ofte er 

brugeren slet ikke bevidst om denne opdeling af  ”telefødekæden”. 

 

Idet situationsbilleder kan offentliggøres uden den afbildedes samtykke, bør 

privacyimplikationer for den afbildede overvejes. Situationsbilleder indeholder mere 

information end portrætbilleder, og sammenholdt kan disse informationer føre til 

                                                 
48 Udtalelse fra Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse, p. 11 
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privacykrænkende handlinger. Offentliggørelse af egne situationsbilleder kan have 

samme implikationer, men krav om samtykke ville i denne situation ikke give 

mening. I stedet kan øget awareness på området tænkes at afhjælpe privacyproblemer. 

 

Lokationsdata må kun anvendes hvis samtykke fra den registrerede er blevet 

indhentet og kun hvis de er blevet gjort anonyme. Idet proximity-aware lokalisering 

registrerer mindre præcis data om den registrerede, bør det overvejes, om det kan 

pålæggges erhvervsdrivende udelukkende at benytte denne form for lokalisering. 

 

Samtykkekravet volder i praksis problemer, idet mobiltelefonens display kun giver 

mulighed for en begrænset mængde skærmtegn. Indhentelsen af samtykke bliver 

samtidig ofte negligeret af tjenesteudbydere, hvorfor en genovervejelse af 

samtykkekravet kan være en fordel. 
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7 Perspektivering og anbefalinger 
Udviklingen af informationssamfundet gør, at nye tjenester, herunder context-aware 

tjenester, kan indhente og gøre brug af informationer om en person, for, ved hjælp af 

disse, at yde services der er tilpasset den enkelte bruger og dennes omgivelser. For 

erhvervslivet betyder dette mulighed for at nå potentielle kunder, forbedre 

arbejdsgange i virksomheden og dele viden på helt nye måder.   

 

Netop muligheden for at indsamle, registrere, samkøre og videregive store mængder 

data om enkeltpersoners forhold øger imidlertid muligheden for misbrug af 

personoplysninger. Beskyttelse af individets privacy har aldrig været så aktuelt som 

nu, hvor terrorbekæmpelse fylder både avisers forsider og borgere og politikeres 

bevidsthed. Holdningen til privacybeskyttelse hos virksomheder, organisationer og 

borgere vil være afledt af de værdier det danske samfund bygger på, og de politiske 

beslutninger der har til formål at understøtte disse værdier. Beslutninger om, hvordan 

borgerens rettigheder beskyttes, kan derfor have effekt på, hvordan virksomheder og 

organisationer vælger at beskytte kunder og medarbejderes privacy. Den foreslåede 

terrorlovgivning er blevet mødt med protester fra borgere, der er bekymrede for, om 

der, på nuværende tidspunkt, lovgives på en måde, som trods alle gode hensigter om 

at beskytte borgeren, ikke er hensigtsmæssigt set fra en privacyvinkel.  

 

Borgerne er ansatte i den virksomhed, der hedder samfundet, og som ledes af 

politikerne. Forhandling og medbestemmelse kendetegner den moderne virksomhed 

samt det moderne samfund. I en virksomhed er det ikke blot chefens opgave at give  

sine medarbejdere medbestemmelse, men også at give plads til det. Det nytter altså 

ikke noget at “chefen”, som det er sket med terrorlovgivningen, ikke lytter, når 

medarbejderne (borgerne) protesterer. Det sender et uheldigt signal af ligegyldighed 

overfor ovennævnte principper om forhandling og medbestemmelse, som er 

kendetegnende for et demokratisk samfund. 

 

Bæredygtige privacyløsninger, der tilgodeser samfundets, erhvervslivet og brugerens 

behov, er ikke umulige at udvikle, men bør tage udgangspunkt i brugerens 

grundlovssikrede ret til beskyttelse af privatlivets fred. 
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Tendenser på internationalt plan bevæger sig imod, at privacy ikke længere behandles 

særskilt, men som en del af IT-sikkerhed, hvor privacybeskyttelse påtænkes før 

implementering af IT-systemer. I Danmark bør der ligeledes tænkes langsigtet, og i 

forebyggende arbejde, for at undgå senere at skulle slukke brande når noget går galt. 

Brandslukning er ikke befordrende for tilliden, hverken til virksomhederne, eller til 

politikerne. Netop tilliden er en vigtig forudsætning for det demokratiske styre i 

samfundet, for virksomhedens omdømme og derfor økonomien. 

 

Der bør, fra politisk side, lægges op til åben debat om privacy på en måde, så det 

kommer til at vedrøre borgeren. Debatten bør tage udgangspunkt i 

privacyproblemstillinger, som kan komme til at berøre den almindelige, lovlydige 

borger, og ikke kun, som det sker i øjeblikket, hvor udgangspunktet er bekæmpelse af 

terror og andre kriminelle aktiviteter. Ligeledes må det overvejes, at ikke alle borgere 

ligestiller persondata med privacy, og derfor ikke er bevidste om, hvordan persondata 

kan misbruges. 

 

Virksomheder, borgere, politikere og andre interesseorganisationer kan med fordel 

inviteres til at præsentere deres side af sagen for hinanden og motiveres til at stille 

spørgsmål samt samarbejde om at finde brugbare løsninger i stil med Netsikker Nu!49 

kampagnen. Politiske og erhvervsmæssige tiltag på privacyområdet er i skrivende 

stund i gang i Dansk Industri, Videnskabsministeriet samt Nordisk Ministerråd. 

Fælles for disse fora og taskforces er, at mange medlemmer har politiske og 

økonomiske interesser omkring privacybeskyttelse, hvorimod den almindelige borger 

er i klart mindretal. Dette gør, at mange diskussioner strander på teknologispecifikke 

problemstillinger, politiske interesser, samt på langvarige forsøg på at definere 

privacy. Der kunne, i disse forsamlinger, ønskes en højere grad af fokus på at definere 

teknologineutrale privacykoncepter og –modeller, før en egentlig stillingtagen til 

disses implementering i specifikke tjenester og teknologier. 

 

Erhvervslivets interesse i at markedsføre sig overfor kunder og facilitere vidensdeling 

i virksomheden, er faktorer der har stor indflydelse på niveauet af privacybeskyttelse. 

Ikke kun kan en brugers privacy krænkes, hvis der ikke er taget højde for beskyttelse 

                                                 
49 www.it-borger.dk/netsikkernu 
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af denne, men virksomheden, og de tjenester denne udbyder, er også i fare for at blive 

fravalgt af brugere, der er usikre på, hvordan, af hvem og til hvilke formål personlige 

oplysninger benyttes. Brugerens frygt for registrering samt opvejning af fordele og 

ulemper ved benyttelse af en context-aware tjeneste kan være udslagsgivende for 

adoptionen af denne. For at øge chancerne for en succesfuld implementering af en 

context-aware tjeneste, bør dette derfor påtænkes af virksomheden. Både for at 

beskytte brugeren, men også for at opnå økonomiske fordele ved at øge awareness.  

 

Følgende anbefalinger er målrettet organisationer, virksomheder og andre udbydere af 

context-aware tjenester, samt udviklere af disse. Anbefalingerne skal ses dels som en 

motivation for, at implementere privacybeskyttende foranstaltninger, dels som en 

check-liste, der kan konsulteres før udvikling af tjenester, der risikerer at krænke 

brugerens privacy. 

 

Vær på en ”need-to-know” basis 

• Overvej hvor meget og hvor præcise data det er nødvendigt at indsamle, for at 

opfylde formålet med den tjeneste, der benyttes. Hvor præcist skal en brugers 

lokation eksempelvis kunne bestemmes. Er det nødvendigt at vide præcis hvor 

brugeren er, eller er det nok at vide at hun er tæt på et bestemt sted. Vælg en 

teknisk løsning der understøtter dette. 

• Overvej om det, for at opfylde formålet med tjenesten, er nødvendigt at kende 

brugerens rigtige identitet, eller om pseudonymer eller eventuel 

anonymisering er tilstrækkeligt. 

• Indsamler en datatjeneste oplysninger om medarbejdere på en arbejdsplads, 

læg da ikke op til, at en tjeneste skal være tændt i fritiden eller at data om 

arbejde og fritid kan samkøres. 

 

Giv kontrol til brugeren 

• Giv brugeren mulighed for, på en nem måde, at slukke for en tjeneste, således 

at der ikke bliver sendt eller indsamlet mere information om hende. 

• Giv brugeren mulighed for selv at ændre sine privacypræferencer og eventuelt 

at tilpasse disse til en given kontekst. 



 73

• Benyt, om muligt, et system, hvor oplysninger ikke afgives uden foregående 

accept. Dette kan være ved begyndelsen af hver enkelt informationsudveksling 

eller som en stående aftale med brugeren. 

• Overvej hvorvidt det er formålstjenstligt at information ”skubbes” ud til 

brugeren, eller om hun selv skal anmode om dem. 

 

Styrk awareness  

• Giv brugeren mulighed for at få indsigt i, hvad der sker med hendes data. 

• Udarbejd en persondatapolitik og gør den let tilgængelig for brugeren både 

forståelsesmæssigt og fysisk. Giv adgang til den på firmaets hjemmeside eller 

intranet. 

• Gør opmærksom på om det er muligt for andre (og hvem) at få adgang til 

brugerens data og om dette kan misbruges, samt hvad brugeren selv kan gøre 

for at undgå misbrug. 

• Benyt et gennemskueligt interface til privacy-administration, der gør det nemt 

for brugeren at ændre præferencer og eventuelt pseudonym. 

• Tro ikke at brugere kan styres ved at holde dem hen i uvidenhed omkring 

potentielle privacytrusler. Virksomhedens ry kan lide skade, hvis der sås tvivl 

om behandlingen af personoplysninger.  

• Gør dig bekendt med, i hvor høj grad brugeren er villig til at opgive kontrol i 

bytte for brugervenlighed og nemhed. Udarbejd eventuelt bruger-

undersøgelser, for at belyse, i hvor høj grad brugeren er villige til at afgive 

kontrol for context-awareness. Udvikling af tjenester, der er tilpasset 

brugerens ønske om kontrol, vil have større chance for at blive benyttet, end 

tjenester, hvor brugerkontrol er blevet negligeret. 

 

Regulering 

• Sørg for at overholde gældende lovgivning. Personoplysningsloven og 

udbudsbekendtgørelsen indeholder bestemmelser angående behandling af 

personoplysninger. 

• Læs eventuelt ITEK/Dansk Industris privacy code-of-conduct, på 

www.itek.di.dk. Kodeksen oplister en række krav til sikring af brugerens 
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privacy samt retningslinjer for, hvordan IT-produkter og –tjenester bør 

udvikles, så de efterlever disse krav.  

• Vær bevidst om, hvorvidt din virksomhed har rollen som dataansvarlig eller 

databehandler. Der er forskel på ansvarsbyrden. 

• Indhent samtykke fra brugeren før nogen form for behandling af personlige 

oplysninger. 

 

Det behøver ikke være dyrere at udvikle privatlivsfremmende teknologier end ikke at 

gøre det, så længe de bliver indtænkt i teknologier fra starten. Privacybeskyttelse er 

ikke kun en nødvendighed. Det er også en juridisk og teknisk mulighed der ikke 

behøver blive en byrde for virksomheder eller samfund. Så da CEO Scott McNealy 

fra Sun Microsystems i 1999 udtalte: “You have zero privacy anyway, get over it!” 

bør udtalelsen ses som en falliterklæring. En mere visionær udtalelse ville have lydt: 

You have zero privacy, what are we gonna do about it?” 
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8 Konklusion 
At udvikle privatlivsfremmende løsninger til context-aware mobile datatjenester og 

anvende dem på en måde, der er bæredygtig for alle aktører er en kompleks opgave, 

og mange faktorer, fra politiske beslutninger til den erhvervsdrivende og borgerens 

interesser, har indflydelse på niveauet af privacybeskyttelse. 

 

Øget overvågning i forbindelse med bekæmpelse af kriminalitet og terror kommer til 

at ramme den almindelige borger i uforholdsmæssig høj grad i forhold til sit tiltænkte 

mål og risikerer at sætte demokratiske værdier over styr. Politiske beslutninger om, 

hvordan borgeres rettigheder beskyttes, må samtidig forventes at have en afsmittende 

effekt på, hvordan organisationer og virksomheder vælger at beskytte medarbejdere 

og kunders personlige oplysninger.  

 

Erhvervsdrivendes behandling af personoplysninger vedrørende kunders betaling, 

lokation og præferencer kan udgøre et problem, hvis disse samkøres til et detaljeret 

billede af brugeren. Dette kan, i værste fald, føre til, at identitetstyveri bliver muligt. 

Ligeledes kan målrettet markedsføring, hvor personoplysning anvendes i en 

sammenhæng, der ikke fra kundens side var tiltænkt, føles som en krænkelse af 

kundens ret til at blive ladt i fred, samt af dennes ret til, selv at bestemme over egne 

data. I virksomheder kan logning af en medarbejders data, føles som unødvendig 

overvågning, især hvis private og arbejdsrelaterede data samkøres. Dette kan give et 

forvrænget billede af en medarbejder, og kan i værste fald misbruges i forbindelse 

med identitetstyveri. Ved at benytte Mobile Social Software, vælger brugeren som 

udgangspunkt selv at offentliggøre dele af sit privatliv, herunder adfærd og 

præferencer. Det er langt fra altid muligt for brugeren at kontrollere hvordan de 

informationer, der offentliggøres, anvendes, ligesom disse tjenester kan benyttes til 

udstilling og udhængning af personer der ikke har givet deres samtykke. 

 

Fælles for de, i specialet beskrevne, trusler er, at brugeren enten ikke er bevidst om 

eller ikke har indflydelse på, hvilke personlige oplysninger der registreres, samkøres 

og anvendes i forskellige sammenhænge, samt hvilke konsekvenser dette kan have. 
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Problemerne i denne forbindelse fordeler sig i følgende kategorier: Mængden af den 

indsamlede data, manglende brugerkontrol samt mangel på bruger-awareness. 

 

Det er hverken formålstjenstligt for brugere, virksomheder eller samfund at negligere 

awareness og gennemskuelighed, når der udvikles context-aware tjenester. Mange 

brugere vil fravælge tjenester, eller afgive urigtige oplysninger, hvis tjenesten er 

uigennemsigtige, eller hvis brugeren føler, at afgivelse af personoplysninger kan 

krænke privacy. Øget fokus på brugerens privacy fører ikke nødvendigvis til, at 

virksomheder mister markedsfordele. Brugere er villige til at afgive en vis portion 

kontrol i bytte mod brugervenlighed og bekvemmelighed, og føler brugeren sig sikker 

på at dennes personlige oplysninger ikke misbruges, øges chancen for, at en tjeneste 

vil få succes. 

 

Det har stor betydning for en brugers valg af privacyniveau, hvem der, ved afgivelse 

af information, efterfølgende har adgang til denne og hvor meget og præcis 

information der indsamles. Ved at benytte anonyme betalingsmetoder, vil information 

om betaling ikke eksistere, og brugeren bevarer derfor retten til at bestemme over 

egne data. Er det ikke nødvendigt at vide præcis hvor brugeren befinder sig, men kun 

om de er i nærheden af et givent sted, bør proximity-awareness benyttes. 

Enhedsbaseret positionering lader, i modsætning til netværksbaseret positionering, 

brugeren ”eje” informationen selv, hvorfor denne form for dataopbevaring bør 

anvendes, når der ikke er behov for, at andre parter skal kunne tilgå denne 

information. 

 

For at give brugeren kontrol over, hvilke informationer der modtages, kan pull-

metoder benyttes. På denne måde undgås at brugerens ret til at blive ladt i fred 

krænkes ved, at information skubbes ud til vedkommende. Ønskes mere autonomt 

fungerende tjenester, kan brugerbemyndigelse foregå ved hjælp af pseudonymer, der 

lader brugeren benytte sig af forskellige identiteter, alt efter hvilke tjenester der tilgås. 

 

Lovgivning til beskyttelse af persondata er søgt udformet så teknologineutralt som 

muligt. Dette resulterer dog i en meget generel lovgivning, der, på visse områder, 

kunne præciseres for at tage højde for privacyimplikationer for brugere af mobile 

datatjenester. 
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For, juridisk, bedre at beskytte en brugers privacy, bør det overvejes at præcisere 

samtykkekravet, på en måde, så der tages højde for mobiltelefonens mindre display. 

Hvad angår lokationsdata, kan det med fordel pålægges udbydere af tjenester at 

benytte den teknologi, der giver mindst præcis information om kunderne, hvor andet 

ikke er nødvendigt. Situationsbilleder kan indeholde mere information end 

portrætbilleder, men offentliggørelse af disse er, af praktiske grunde, ikke underlagt 

samme krav om den afbildedes samtykke. Et krav om bedre information til brugere 

om mulighederne for misbrug, ville her kunne afhjælpe potentielle privacyproblemer, 

ligesom det bør gøres mere overskueligt for brugere, hvem der har ansvaret for, at 

brugerens data ikke misbruges. I det tilfælde at målrettet spam fører til krænkelse af 

en brugers privacy, bør der i højere grad end nu, sanktioneres over for 

erhvervsdrivende, der benytter sig af denne form for markedsføring. 

 

På trods af, at der er mange hensyn at tage, når der skal overvejes privacyløsninger til 

context-aware mobile datatjenester, er opgaven på ingen måde umulig. Udviklingen af 

informationssamfundet gør, at bæredygtige privacybeskyttelse ikke kun er en 

nødvendighed. Det er en juridisk og teknisk mulighed, der kan blive en fordel for 

både borgere, erhvervslivet og samfundet. 
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