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Data om forbrugerne, som indsamles via nye, smarte produkter og tjene-

ster på tværs af landegrænser, er blevet en eftertragtet handelsvare. For-

brugernes rettigheder skal sikres, og virksomheder og myndigheder skal 

påtage sig et dataetisk ansvar.    
 

 

Baggrund 

Oplysninger om forbrugernes adfærd og inte-

resser er blevet et vigtigt råstof til at udvikle 

tjenester og produkter. Data genereres både, 

når forbrugerne deler oplysninger om sig selv, 

er forpligtet til det på grund af lovgivning, og 

når data indsamles via tracking-teknologier på 

hjemmesider, i apps og via internetforbundne 

produkter (IOT) i hjemmet. 

 

Dataindsamling er ikke længere forbeholdt 

sociale medier, søgemaskiner og netbutikker, 

men indsamles og anvendes i bred forstand i 

sundhedsregistre, gældsregistre, hos forsik-

ringsselskaber og banker mv. 

 

Profilering af forbrugerne udfordrer retten til 

et privatliv, fordi det er blevet sværere og svæ-

rere at kontrollere, hvad ens oplysninger bru-

ges til, fordi de indsamles og deles på et uigen-

nemsigtigt ”datamarked”. Hertil kommer, at 

kunstig intelligens-systemer er uigennemsigti-

ge og anvender data indsamlet til andre for-

mål. 

 

Samtidig er den frie konkurrence sat under 

pres, fordi magten er centreret på fem store 

tech-monopoler, der sidder på størstedelen af 

data. Det gør det svært for mindre virksomhe-

der at konkurrere på lige fod. 

 

Hvad betyder det for forbrugerne? 

I kølvandet på teknologien er der opstået et 

uigennemsigtigt marked, hvor personlige op-

lysninger indsamles og deles nationalt og glo-

balt. Det kan få konsekvenser for den målret-

tede information eller pris, som forbrugerne 

oplever på nettet, eller de frie valg, som for-

brugerne ønsker at tage.  

 

Samtidig er nye former for it-kriminalitet op-

stået, fordi der kan tjenes penge på at misbru-

ge data eller ved at true forbrugeren til at beta-

le løsesum efter at have skaffet sig adgang til 

og blokeret for forbrugerens computer. 

 

På sundhedsområdet oplever forbrugerne, at 

åbenlyse fejl i patientjournaler eller databaser 

ikke kan slettes i sundhedsvæsenet. 

 

Databeskyttelsesreglerne (GDPR) er et vigtigt 

skridt, men afspejles endnu ikke i praksis, når 

aftalevilkår og privatlivspolitikker fortsat er for 

lange og svært tilgængelige. Ligeledes indsam-

les lokationsdata og deles ofte uden forbruger-

nes viden og klare samtykke. 
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Bedre kontrol over egne data         

 

Forbrugerrådet Tænk mener, at 

 

 Datatilsynet bør håndhæve GDPR effektivt, så ny retspraksis kan opstå. 

 Der bør udarbejdes regler for brug af kunstig intelligens på tværs af offentlig og privat sektor. 

 Der bør udvikles et dataetisk mærke med fokus på forbrugernes rettigheder og høj it-sikkerhed. 

 Åbenlyse fejl skal kunne slettes fra journaler og databaser i sundhedsvæsenet. 

  



 

 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,  

der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg.  

Forbrugerrådet Tænk har ca. 82.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.  

Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.  

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på taenk.dk. 

Løsninger: 

 Datatilsynet skal have tilstrækkelige res-

sourcer til at sikre, at GDPR håndhæves 

effektivt i praksis. 

 Private, uafhængige organisationer bør 

kunne føre gruppesøgsmål på vegne af et 

stort antal forbrugere. 

 Der bør udarbejdes regler for brug af kun-

stig intelligens på tværs af offentlig og pri-

vat sektor. 

 Der bør udvikles et dataetisk mærke med 

fokus på forbrugernes rettigheder og høj 

it-sikkerhed. 

 Manglende efterlevelse af GDPR bør be-

tragtes som en mangel og føre til, at man 

fx kan hæve et køb af et IoT-produkt med 

ringe sikkerhed.  

 

 Virksomheder skal understøtte, at privacy 

gøres til et konkurrenceparameter ved at 

indbygge databeskyttelse i selve løsnin-

gens design eller dets indstillinger.  

 E-privacydirektivet (cookie-reglerne) skal 

sikre, at forbrugerne har et reelt valg til 

reklame-tracking på nettet. Dvs. samtyk-

ke-reglen skal sidestilles med samtykke ef-

ter GDPR. 

 Nye, moderne betalingsløsninger skal ov-

erholde nationale særregler og GDPR. 

 Det bør ikke medføre ekstra udgifter for 

forbrugere, at de ønsker at rejse anonymt. 

 Åbenlyse fejl skal kunne slettes fra journa-

ler og databaser i sundhedsvæsenet.  

 Der bør løbende iværksættes dannelsesini-

tiativer, som styrker forbrugernes digitale 

kompetencer. 

 

 

 

Yderligere oplysninger 

Seniorrådgiver Anette Høyrup, ah@fbr.dk / 2715 7432, eller vicedirektør Mette Raun Fjordside, 

mrf@fbr.dk / 3068 3233. 

 

 

 

Faktaboks: Forbrugere og databeskyttelse 

 

 Kun 15 % af forbrugerne læser eller skimmer privatlivspolitikken, når de benytter hjemmesider, 

henter apps osv.1 

 Trods at databeskyttelsesreglerne tilsiger, at vilkår mv. skal være korte og letforståelige, mener 

kun 8 % af forbrugerne, at privatlivspolitikkerne er blevet kortere, og omkring halvdelen mener 

ikke, at de er blevet lettere at forstå1.  

 Hele 91 % af forbrugerne ved ikke, hvor de kan klage, hvis en virksomhed eller myndighed frata-

ger dem deres databeskyttelsesrettigheder, fx ved at afvise at give indsigt i personlige data1. 

 Hele 78 % af danskerne har ikke tillid til, at fx sociale medier ikke videregiver information, og bl.a. 

derfor vil 82 % af danskerne gerne være anonyme, når de går online (altid, ofte, af og til)1. 

 Godt halvdelen af danskerne er bekymrede for deres privatliv, når de færdes på nettet, og endnu 

flere vil gerne gøre mere for at beskytte deres internet-privatliv1. 

 TrygFondens undersøgelse fra 20172 viser også, at 54 % føler sig utrygge ved risikoen for, at deres 

personlige oplysninger ved det offentlige kommer i de forkerte hænder, 49 % føler sig utrygge ved, 

at kommercielle interesser følger deres færden på nettet, og 36 % føler sig utrygge ved den ud-

bredte tendens til at dele egne og andres fotos og filer på nettet. 

 

 

 

 

                                                                    
1 Tal er fra Forbrugerrådet Tænks forbrugerpanelundersøgelse fra juni 2019 samt Forbrugerrådet Tænks og IDA’s 
befolkningsundersøgelse ”Privacy og datasikkerhed 2019”. 
2 TrygFonden ”Ytringsfrihed og digital usikkerhed”, oktober 2017. 


