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Synopsis:

The collection of data is becoming more
and more common when it comes to social
media and applications for smartphones.
One application doing this is the appli-
cation ”PulsoDeLaCiudad” which is part
of a EU project. The project aims to
help turning more cities into smart cities,
optimizing them to fit the needs of the
citizens by knowing more about people’s
whereabouts. The application has already
helped improve the city Santander, where-
fore the application is tried implemented
in Århus. Here the application have met
some obstacles from the municipality, who
are wished as a future partner, wherefore
their reservations are important to take
into account. Being part of an applica-
tion that collects data makes them afraid
that the citizens think that the municipal-
ity is trying to monitor them. Therefore,
this project is a study in privacy and data
collection, seen from the users’ perspec-
tive. In this study an interview was con-
ducted where 20 people were asked ques-
tions about their thoughts when it came
to data collection and habits when it came
to technology and social media. It was
here found that the participants had a hard
time relating to the data collection because
lack of knowledge when it came to the sub-
ject. Therefore, it was found that it is im-
portant for people to know the purpose of
the collection of data.
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Preface

This Master’s Thesis is the product of a 10th semester project from Engineering Psychol-
ogy at Aalborg University. The project is made together with the Alexandra Institute in
Århus and has the title: ”Privacy and Data Collection - From the Users’ Perspective”.
The project has been made in the period 1/2-2014 to 4/6-2014.

A big thanks goes to Dorte Hammershøi who has been supervisor on the project and
also to employees at the Alexandra Institute. A big thanks also goes to people who have
participated in the conducted interview.

Reading Instructions

In this following section the guidelines used for the structure of this report will be de-
scribed.
Source references are made, using the Chicago style. This means that a reference will
consist of the last name of the author followed by the year that the article was published.
An example will be as follows; Shin (2010) will refer to the article ”The Effects of Trust,
Security and Privacy in Social Networking: A Security-based Approach to Understand
the Pattern of Adoption”, by Dong-Hee Shin, published in 2010.
When referring to a figure, it looks like the following example; see figure 4.1 on page 16
and when referring to a chapter it would look like this; see chapter 4 on page 15.
If a website is used the link to the site will be presented in a footnote together with the
date the site was last submitted to, indicated with dd/mm-yyyy.

The interview made in connection with this project has been conducted on Danish where-
fore all quotes from the interview has been translated into English.
Furthermore, the participants from the interview are all promised to be anonymous, where-
fore all the recordings from the interviews are only available to the supervisor of this
project and the examiner, on an attached CD. The files on the attached CD is therefore
not available, to others.
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1. Danish Summary

Som en del af det europæiske projekt ”SmartSantander” er der blevet udviklet en
applikation til smartphones. Denne applikation, kaldet ”PulseDeLaCiudad”, gør brug
af dataopsamling i to aspekter. Den ene del af applikationen er en platform til byens
borgere, hvor de kan dele begivenheder, der foregår i byen og også indberette problemer
i byen til kommunen, således at de bliver gjort opmærksomme på problemet. Den anden
del af applikationen er at den indsamler data til en server, for at få et billede af borgernes
færden rundt om i byen og på den måde lære mere om byen og finde ud af, hvordan man
kan optimere byen.

I arbejdet med at indføre applikationen i Århus blev den mødt af nogle problemer
da det kom til et samarbejde med kommunen. Et af disse problemer var delen af
applikationen, der indsamler data fra brugernes telefoner. Her var folk fra kommunen
bange for, at folk ville føle det som en form for overvågning når kommunen var en del af
denne applikation. På baggrund af denne frygt er dette projekt opstået. Projekter handler
om, hvordan folk har det med dataopsamling i forhold til sociale medier og forskellige
applikationer til ens telefon. Derudover bliver aspektet i at dele data med kommunen og
diverse andre grupper også undersøgt.

Hele undersøgelsen er baseret på et interview med 20 deltagere, hvoraf 10 var mænd
og 10 var kvinder. Ydermere var 10 deltagere fra Aalborg og 10 var fra Århus. Deltagerne
varierede indenfor alderen 22-28 år, hvoraf alle deltagere havde en smartphone. Dette var
to kriterier stillet op for den testede brugergruppe.

Igennem de afholdte interviews blev flere forskellige aspekter af data opsamling
belyst. Emnerne forsøgt dækket igennem interviewet var; demografi, teknologi,
personlighed, sociale medier, privatliv, data og grupper. Meningen med interviewet var i
første omgang at det skulle danne en god grundviden for folks tanker og erfaringer med
data opsamling, men resultaterne, der kom ud af interviewene var meget mere end det,
hvorfor at interviewet blev valgt som hovedkomponent i undersøgelsen.

Ud fra interviewene blev det belyst, at det største problem for folk i forhold til
dataopsamling er, at de ikke ved hvad data bliver brugt til, hvad der bliver opsamlet og
hvem det bliver opsamlet til. Derudover var holdningen til sensordata generel god og
flere kunne se fordelen i sensordata til at hjælpe med at få større viden om eksempelvis
brugen af en by og på den måde hjælpe med at forbedre byen den vej igennem. Når det
kom til personlig data udtrykte flere at de ikke havde lyst til at dele data, der var alt
for personlig. Især telefonnummer og adresse var der ikke stor interesse i at dele, men
dette mest fordi deltagerne i interviewet ikke var interesseret i at blive ringet op af en
telefonsælger efterfølgende.

Generelt var tendensen hos deltagerne, at flere ikke var trygge ved opsamlingen af
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data, fordi de havde svært ved at forstå hele konceptet, men alligevel udtrykte flere at
ofte bliver det ”bare et klik” når der blev spurgt om tilladelse, fordi de egentlig bare
gerne vil igang med den downloadede applikation. Derudover nævnte flere også at de så
dataopsamling som betaling for en applikation, hvorfor de ikke havde noget problem med
dataopsamling, hvis applikationen var en gratis applikation, som de mente at de skulle
bruge.

Når det kom til at skulle dele med folk var størstedelen af deltagerne enige i at de
var mest vilige til at dele data med venner og familie, for så herefter at dele data med
sundhedsvæsen og kommune. Til gengæld var de grupper folk var mindst villige til at
dele data med, kommercielt brug og venners venner. Denne holdning er fundet ud fra en
rangering lavet af deltagerne i interviewet. I rangeringen var der dog ikke helt enighed
hos deltagerne om, hvorvidt de delte med dem de helst ville have vidste mest om dem,
eller om de delte med nogen, der kunne have brug for ens data. På trods af dette blev den
gennemsnitlige rangering som beskrevet ovenover, hvilket siger noget om, at folk helst vil
dele data med folk de stoler på.

I forhold til indførslen af applikationen ”PulsoDeLaCiudad” er det valgt at tage
med videre, at det er vigtigt at indformere brugeren af applikationen om formålet med
opsamlingen, for at skabe en større transparens når det kommer til dataopsamling for at
få folk til at føle sig mere sikre i forhold til opsamlingen og samtidig få brugeren til at føle
de ikke er forsøgt holdt udenfor.
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2. Introduction

The number of smartphones sold in the second quarter of 2013 has reached 435,158.4
units.1 This shows the big interest people have in smartphones. When using a smart-
phone you have the opportunity of downloading all kind of different applications to use
on it. Some applications you have to pay for and other applications you can get for free.
But some times, even if the application is downloaded for free, the developers of the ap-
plication expect to get something in return for their work. A way for developers to get
something in return, besides money, is to ask people permission to collect data from their
phones.

Looking at mobile phones as a device for collecting data suddenly gives a lot of possi-
bilities and it is also a way to collect data that has not been available before. An example
of data that could be collected through a mobile phone could be people’s location in the
city but also a thing like the noise level in the city. Another type of data that can be
collected is data about the use of an application. The collection of data through people’s
phones do not request a lot from people other than their permission to do so. The sensors
used to collect the data with, are sensors that are already incorporated in mobile phones,
wherefore the phone does not need anything extra to get the data.

Even though the collection of data do not request anything from the user the whole
concept of Participatory Sensing (PS) and Mobile Crowd Sensing (MCS) relies on the
users, since it is the users that are responsible for, that there is any data to collect. To
read more about PS and MCS, see section 4.2 on page 17.

At the Alexandra Institute in Århus they have developed several different applications
that depend on getting data from the users and their surroundings. A description of the
different cases can be seen in chapter 3 on page 12. The data that is being collected in
the different cases is meant to be used for improving the city both when it comes to the
condition of the city but also the use of the city. It needs to be easier to find out what is
going on in your own city and also to find out if there is any problems in the condition of
the city. Because of the above mentioned, they are, at the Alexandra Institute, interested
in how to get people to accept applications that collect data e.g. from the users’ phones,
still getting people to use these applications and allow them to gather data about their
movements in the city. When it comes to data collection people might have different views
on why they do not want to share data or why they do. Some might feel like they are be-
ing monitored if providing a server with information about their whereabouts while others
do not want to give their data up for free for others to exploit and make money on and
someone third maybe just do not want their battery to be drained any quicker than it does
already. As something fourth it can be hard for people to see through the consequences

1http://www.gartner.com/newsroom/id/2573415
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of sharing their data wherefore they would rather avoid it (Olson et al. 2005).
One of the cases at the Alexandra Institute, the application ”PulsoDeLaCiudad”, is

recently tried implemented in Århus.2 For more about the application, see section 3.3
on page 13. Implementing this application had two aspects to it; one thing is getting
the students of Århus to be interested in the application and the other thing is getting
a partnership with the municipality on its feet. Through two workshops, one with each
group of interest, it became clear that there were several aspects of getting the application
implemented in Århus. The students who participated in the workshop stated that they
had no problem with data being collected through the application as long as they got a
clear instruction in, what the data was going to be used for. On the other hand, at the
workshop with the municipality it was a very different story. Most of the participants
agreed that they could learn a lot about the city through the application and they were
very interested in the data that they could get through the application but they were not
interested in being a part of the application, since they feared that the citizens of the
city would feel monitored when using an application, that the municipality was a part of,
and that collects data. Through the workshops it became clear that the whole concept of
collecting data is still relatively new to people, wherefore there of course are some reser-
vations. Because the whole concept is still new to people, it is necessary to figure out how
to make people more comfortable with the concept, getting them to elaborate in which
the problem lays in sharing data and how to get them to accept it. For a full description
of the study done in the work of implementing the application ”PulsoDeLaCiudad” in
Århus, see ”Internship.pdf” on the attached CD. For a summary of the experiences done
during the internship concerning implementing the application, see appendix B on page 58.

So the question is; how do we make people comfortable with sharing their data and
other people secure in collecting the data? Where does the problems lie and how do we
get pass those problems?

In the following chapter there will be a review of the different cases used for the project
from the Alexandra Institute and after that there will be a chapter reviewing the different
subjects of matter like privacy, social media, PS and MCS. Inspiration will also be found
in earlier cases from social media and also knowledge about privacy and the perception
of it. All these subjects are subjects deemed important in the matter of privacy and data
collection and problems concerning the matter.

2For more about the EU project, see http://www.smartsantander.eu/ - accessed 20/03-2014
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3. Case Description

At the Alexandra Institute in Århus, they have many different projects where they work
with collection of data, many of the projects made to try to turn more cities into smart
cities. Each case described in the following sections are made as an attempt to improve
different cities with different means. This is the overall concept of smart cities; how can
we improve cities, to make it easier for people to figure out and exploit what a city has to
offer?

3.1 EcoSense

The first project presented is; EcoSense. The purpose of this project is to find ways to
minimize the CO2 footprint of people. This project in itself has several sub cases to it,
one being trying to get people to car pool and another getting a dormitory to reduce their
CO2 footprint. These two cases in EcoSense is tried implemented with different means.
To get people to car pool, people gets different alternatives like sharing their route with
others who can then tell that they are interested in getting a lift. The information about
their route is logged in an application, wherefore the users have to find possible passengers
through it and vice versa for the passengers. This means that the application is handling
the data about people’s position but the alternative is that they have to log the data
themselves, to be part of the project.

In the case with the dormitory the whole building, where the dormitory is located,
has been equipped with sensors that measure the use of energy in the apartments. This
data gives information about the actual use of energy in the building and at the same time
a qualitative study is being conducted to investigate if the perception people have of their
energy consumption is equivalent with their actual consumption. Based on the sensor
data it is possible to find out where the largest part of the energy consumption in the
building is and where it would be an idea to improve. Furthermore, with the qualitative
study, it is possible to get information about people’s habits and in that way learn more
about each consumer. In this case data is being collected without it being available for
the user. Later on an application displaying the users consumption will be available but
this is not the case for now.

3.2 ALMANAC

Another project; ALMANAC, is focusing on waste both when it comes to garbage but
also when it comes to water leakage in the water pipes of the city. The project is being
implemented in the Italian city, Torino, where they want to implement sensors different
places in the city to help optimize the city and minimize waste. The sensors here will be
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3.3. SMARTSANTANDER

used differently, one way being sensors registering if there is a leakage in the water pipes
in the city. Other sensors are being implemented to register if a garbage can is full or if
a person is throwing garbage in a bin. The last mentioned option will later on be used
for people collecting points for when they use the garbage cans rewarding people through
an application for helping keeping the city clean. Also in ALMANAC the case is that the
application has not yet been developed wherefore the whole user aspect of ALMANAC is
not relevant until later in the process.

3.3 SmartSantander

A third project is; SmartSantander. The project started out in the Spanish city of
Santander with the purpose of improving the city, making it easier for the citizens of
the city to exploit the different things the city has to offer. As part of this project an
application has been developed. The application, ”PulsoDeLaCiudad” relies a great deal
on information from the users since the application is made as a platform where users
can inform each other about events and incidents happening in the city. The reports of
incidents are then attended to by the municipality who are affiliated with the platform.
The application is very much about the here and now in the city leaving the strength of
the application up to the users.

Another part of the application is that it collects data about the city through people’s
phones, this being done to learn more about the city and people’s whereabouts in the city.
None of the data collected through the application is about the user as a person but
instead it concerns the city and how the city is used, this being where people stay in
the city and how the noise level is in given places and so on. The application is already
running in Spain and is now tried implemented in Århus as a tool for making Århus into a
smart city. The project of implementing the application for Århus started in the autumn
2013 and it was here that it became clear that the collection of data comes with concerns
from people, not least from the municipality who is afraid of the users feeling monitored.
To read more about this, see ”Internship.pdf” at the attached CD or a summary of the
project in appendix B on page 58.

13



CHAPTER 3. CASE DESCRIPTION

3.4 Focus Point

Based on the three cases it is clear that the use of data and the collection of it in the
cases presented varies a lot. Particularly the cases varies when it comes to the data col-
lection. In EcoSense the users do not have the choice of whether they want to get their
data collected or not because the alternative is that they log the data themselves. In AL-
MANAC most sensors are on items and not part of an application wherefore there is no
data collection for people to make up their mind about. In SmartSantander on the other
hand the users of the application both have to choose if they want to provide a server
with data and at the same time, if they want to create events and enquiries in the appli-
cation with information about the city and the things going on. Because of this distinct
difference in data collection, and because it is already known that there is some concerns
when it comes to privacy with the application ”PulseDeLaCiudad”, the case of SmartSan-
tander has been chosen as the main focus point in the study of privacy and data collection.
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4. Theory

In the following there will be a description of the concept of privacy, people’s perception
of privacy and subjects concerning the area. There will also be a description of the overall
concept of data collection and participatory sensing.

4.1 Privacy as a Concept

Even though many studies on privacy have been made it is hard to find a clear definition.
In Shin (2010) they find privacy to be the ability of an individual to control how personal
information is acquired and used.
Often when people are asked they are quite aware that they want privacy but have a hard
time defining what they mean by that (Solove 2008). Even individuals who claim to be
very private as a person do not necessarily do anything to know more about privacy risks
even when the information is available to them (Acquisti and Grossklags 2005).

On the other hand it might be hard for people to define because they not always
are aware of what they want. Sometimes a small reward can get people to move their
boundaries when it comes to privacy. (Acquisti and Grossklags 2005).

When it comes to privacy there are several different ways that people feel about
it. In Taylor (2003) they divide people in three groups. These groups are ”privacy
fundamentalists”, ”privacy unconcerned” and ”privacy pragmatists”. The difference
between these groups is how people in the groups perceive privacy. People who are privacy
fundamentalists feel that they have lost most of their privacy and they are therefore against
it being broken down even further. This group is about a quarter of all adults (26 %).
The privacy unconcerned are people who do not really care about privacy and have no
real concerns for how data about them are being treated. In this group lies about 10 % of
all adults. In the last group, privacy pragmatists, we have people who feels very strongly
about privacy and try to protect themselves from having their data abused or misused.
In this group lies the last 64% of all adults (Taylor 2003). However, the people who are
in the group privacy pragmatists are often willing to give permission to their data being
accessed and used if they see any benefits in doing so, which is not always the case with
privacy fundamentalists.

Another aspect of privacy is also that it is sometimes confused with security (Shin
2010). In Shin (2010) perceived security is defined as; ”the ability to protect data against
unauthorized access” and perceived privacy is defined as; ”the ability of an individual to
manage information about themselves and thereby reveal themselves selectively.”
To help protect people from their ignorance, the Danish Act on Processing of Personal
Data has been made. For more about this legislation and its effect on data collection and
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CHAPTER 4. THEORY

privacy, see section 4.4 on page 19.

4.1.1 The SITA principle

As part of an investigation of privacy, when it comes to location, a study was conducted.
Based on the study, a model was made, called; the SITA principle. (Andersen, Kjærgaard,
and Grønbæk Andersen et al.) SITA itself stands for: Spatial, identity, temporal and
activity. Here the spatial part is the user’s location in space, identity is who the person is,
the temporal dimension being when the location of a user is reported and the activity is
what the user is doing when their location is reported. Besides the division in parameters
each of these parameters are divided in five levels. Those levels are; no information,
aggregation, obfuscation, regulation and full information. An illustration of the division
can be seen on figure 4.1.

Figure 4.1. An illustration of the division using the SITA principle. (Andersen, Kjærgaard, and
Grønbæk Andersen et al.)

The different parameters used in SITA has been inspired by a classification of location
privacy used in Andersen and Kjærgaard (2012).
With different levels on each parameter it gives people the possibility of adjusting the
information given on their location to each situation and time of day if that is what they
want.

This division of the reported location has been made based on the idea that if you
give people the possibility of either reporting location or not, people will be more inclined
to chose not to provide a server with data. However, if you give them the possibility
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4.2. PARTICIPATORY SENSING AND MOBILE CROWD SENSING

of choosing the degree of information about their location, people will be more inclined
to provide the server with data (Andersen, Kjærgaard, and Grønbæk Andersen et al.).
This leading to the term; privacy-by-substitution, where you can provide different levels
of privacy by replacing detailed data with less detailed data, doing so with the perception
that you would rather have some data than non at all (Andersen, Kjærgaard, and Grønbæk
Andersen et al.).

Besides deciding the amount of detail your data has, trusting the provider is
something that can also help people’s willingness when it comes to sharing data (Metzger
2004). The trust can also help minimizing the cost a given user would have wanted in
return for their data and furthermore the user is more prone to use the given website or
application if the provider is someone they trust.

4.2 Participatory Sensing and Mobile Crowd Sensing

Recent studies have shown that a total of 435 million smart phones have been sold
worldwide in the second quarter of 2013.1 Based on this study a tendency in the
increasing use of smart phones can be seen. The smart phones being developed today
are from the beginning equipped with several sensors like digital compass, gyroscope,
GPS, accelerometer, microphone and camera. Through all these sensors different types
of data can be collected and used to form a body of knowledge. This body of knowledge
can be created using Participatory Sensing (PS) and Mobile Crowd Sensing (MCS). A
formal definition of MCS being: ”A new sensing paradigm that empowers ordinary citizens
to contribute data sensed or generated from their mobile devices, aggregates and fuses the
data in the cloud for crowd intelligence extraction and people-centric service delivery” (Guo
et al. 2014). The concept of MCS originates from the concept of PS which ”tasks everyday
mobile devices, such as cellular phones, to form interactive, participatory sensor networks
that enable public and professional users to gather, analyse and share local knowledge.”
(Burke et al. 2006). Both MCS and PS is used in the application ”PulseDeLaCiudad”
which is the basic case of this project. For more about the application, see section 3.3 on
page 13.

The basic principle of the two concepts is to get to know more about a certain group
of people and their whereabouts or interactions with a certain area of interest. It is used
as a good way to get a lot of data with very little cost and the task does not require
much from the user. The data that is being collected is gained using the sensors already
incorporated in different devices wherefore the user do not need to purchase anything
to help form this body of knowledge. With the data that is being collected it can help
in getting to know for example how people use the city and with this knowledge try to
improve the city to make it fit people’s needs better. A downside with the collection of
data is that the device you use is faster drained for battery because of the activity of the
sensors, wherefore this could be a source of irritation for the people helping to form this

1http://www.gartner.com/newsroom/id/2573415 – accessed 28/05-2014
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CHAPTER 4. THEORY

body of knowledge. A solution that could help overcome this problem is that the device
is not allowed to transfer the data to a server before the device is being charged (Lane
et al. 2010).

4.3 Social Network Services

The concept of Social Network Services (SNS) involves giving the users a platform they can
use for communicating and exchanging information, often being about themselves (Shin
2010). SNS or social media, as it is also called, is becoming more and more widespread
(Lu and Hsiao 2010). The social media is used everyday and tons of information is shared
through them. On the different social networks they have different settings and different
things to offer to the users, but common to them all is that they exist because of the things
people are feeding to the sites, whether it is pictures, text or something third. This does
that the different social networks relies a great deal on its users, wherefore the different
sites have to improve all the time, to make sure that their users are satisfied and still have
an interest in using the site to keep it going.

Over time several types of social media has occurred like; Facebook, Instagram and
Twitter which all have a lot in common but also differ in where their focus lies and in
what they have to offer to the users. The area where they differ is the area they have to
focus a great deal on to make sure that people are still interested in exactly that aspect
of social media that they have to offer.

In 2006 Facebook made it easier for people to keep track on the activities their friends
made on Facebook, which made the users uncomfortable (Boyd 2008). Facebook did not
expose more information than earlier, Facebook just took all information available from
those people had connected with as friends and gathered it at one place easier for people
to see. For an illustration of the news feed from 2006, see figure 4.2 on the facing page.
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Figure 4.2. An illustration of the Facebook news feed in 2006. 2

Why the new news feed made people uncomfortable they could not explain, but they
just felt that it did. But still people are using Facebook and today the site has more
than 1 billion users3, which testify to, that people here was willing to use Facebook in
spite of the fact that their new feature made them uncomfortable. When using Facebook
apparently the advantages were more important than the disadvantages. This also tes-
tify to, that some people are willing to give something up to gain something else, which is
also mentioned to be the case for people in the groups ”privacy pragmatists” in section 4.1.

4.4 Danish Act on Processing of Personal Data

The collection of data is not something new but the use of it is getting more and more
widespread and it is used in more and more occasions. This makes it easy to get a lot of
information about people or a product. For the user it can be hard always to keep track
on when data is being collected and also what is being collected. To try to protect the
user the Danish Act on Processing of Personal data has been made. The act has been
made to help control how data is being treated and who gets to use it. It has been made
to help prevent the user’s data is being abused and it has also been made to make sure

2http : //abulaphiaa.files.wordpress.com/2011/10/2006facebook−news−feed.jpg - accessed 20/03-
2014

3http://www.statisticbrain.com/facebook-statistics/ - accessed 28/05-2014
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that if data is being collected, this is informed about. It also allows the user to deny
that her og his data is being used in an analysis. For more about the Danish Act, see
http://www.datatilsynet.dk/lovgivning/persondataloven/.

There are two overall aspects of the Danish act, one being the protection of privacy
violations and the other is the ability to share personal data across EU (Tranberg
Tranberg). The protection of privacy violations is tried executed by making the
information about the collection of data more transparent. The Danish Data Protection
Agency has among others following tasks and functions (Tranberg 2007):

• To handle complaint cases
• To handle reports and applications for permit

This means that if you need a permit for collecting and analysing data that treats people’s
private life you need a permission from The Danish Data Protection Agency first.
When it comes to trying to protect the users the legislation have some problems. For
more about this, see section 11.4 on page 51.
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5. Statement of Intent

Based on the described cases and theory, different things are worth noticing. The things
that are chosen to focus on from the theory and cases has been summed up in different
statements in the following. This statement of intent is going to be the baseline for this
study.
The statements are as follows:

• People have a hard time describing privacy as a concept.
• People are willing to give up data for the right price.
• People are more willing to share data with people close to them than for commercial

use.
• People are more willing to share data if they can control the level of details

themselves.

The different statements presented above are statements that are going to be tested
through the following study. This is going to be done with help from a chosen user group
that is considered to be a relevant group when it comes to privacy and data collection.
How the answers to the statements are going to be obtained can be read more about in
chapter 6 on the following page.
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6. Methods

The purpose of this project is to find out how people perceive the concept of privacy and
also to find out how people feel about data collection and identify what problems, if any,
people have when it comes to the subject. Below, a description of the chosen user group
will follow and afterwards the method for getting answered the statement of intent will
be described.

6.1 User Group

It has been argued that a group very well representative for internet consumers in general
is college students (Metzger 2004). Because of this, the user group chosen for this project
is young people in their twenties owning a smart phone. The reason for them having to
own a smart phone is that they have to have a relation to the use of applications and the
general use of smart phones. To test their relation to the use of their smart phones, the
people in the user test will also be asked questions concerning this subject through an
interview.

As another aspect of the user group it has also been chosen to focus on people from
both Aalborg and Århus. To have people from both Aalborg and Århus has been chosen
to find out whether there is a difference between people from the two cities when it comes
to privacy and data collection.

6.2 Interview

To shed light on the subject of data collection and privacy an interview has been con-
structed. When constructing an interview four different types of structure of the interview
can be chosen; unstructured, structured, semi-structured and group-interview (Rogers
et al. 2007). An unstructured interview can beneficially be used when exploiting a new
topic where you do not know the answers and where you want to expand your knowledge
of the topic. When conducting a structured interview you have an idea of what kind of
answers you will get wherefore the questions asked do not make room for unfolding a
topic. Combining the two types of interviews and you get a semi-structured interview. A
semi-structured interview works as a; ”basic script for guidance” (Rogers et al. 2007). Here
you have some questions where you have an idea of what the answer is going to be and
you also have questions about topics that you want to unfold. The last type of interview
is a group-interview where you have 3-10 people discussing a specific topic but again with
a script without closed questions (Rogers et al. 2007).

For this project it has been chosen to make a semi-structured interview with both very
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open questions but also questions with multiple choice answers (Rogers et al. 2007). The
purpose of the interview is to get more information about the chosen user group and the
subjects of interest.

The advantages of conducting an interview is that it is a good way to get a lot of
information about a relative new subject and it gives the people who participate a possi-
bility of elaborating their answers and at the same time bring something new to the table
that might not have been thought of. A disadvantage of an interview is that contrary to
e.g. a questionnaire it takes a lot of time to get answered your questions and it is not as
easy to reach a large group of people in a short time but when using a questionnaire it
does not leave room for people to elaborate their answers in the same way as they can in
an interview.

It could also have been chosen to use a focus group for the study (Debus 1988a).
The advantages in using focus groups is that people can inspire each other to talk about
different topics they or the interviewer might not have thought of. A problem using a focus
group is that it is harder talking about sensitive or private topics. Also, the structure of
your focus groups have to be good to make sure you do not just have one participant who
takes over the whole test.

Even though there is both pros and cons conducting interviews when compared to
other methods, the advantages are considered bigger than the disadvantages. The sub-
jects of matter are considered complex subjects wherefore it is easier elaborated through
an interview (Debus 1988b).

For a description of the conducted interview, the questions asked and the people who
participated, see chapter 7 on the next page.
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To get a clearer understanding of people’s perception of privacy and data collection an
interview is constructed. The interview is carried out using people from the chosen user
group with people from both Aalborg and Århus. To learn more about people’s percep-
tion of privacy and their thoughts about data collection, the participants are asked about
habits and use of social media and smart phones, their own definition of privacy and dif-
ferent questions about what they think data is, what they know about data collection and
the whole concept. To see all questions asked in the interview, see appendix C on page 60.

7.1 Choice of Questions

The questions chosen to be asked during the interview has been selected for different
reasons.

First, seven categories of interest has been chosen and each category is going to
contain a number of questions that is wanted to be answered through the interview. The
seven categories are; demographic, technology, personality, social media, privacy, data and
groups.

The questions asked through the category ”demographic” is questions concerning the
demographic of the participant like age, gender and resident city. This is done to get more
information about the participants in the interview.
To get a more clear picture of the participants’ habits and experience with technology,
different questions concerning the use of technology and experience with technology are
asked. The interest in this subject is to know more about the participants as persons
when it comes to technology.

In the category ”personality” the participants in the interview are asked questions
about their habits, their free time and their use of the social media which leads to the
next category ”social media”. In Amichai-Hamburger and Vinitzky (2010) they state that
there is a connection between personality and the way you use social media and what
you chose to share, wherefore the questions are considered important to ask people. The
questions asked in the category ”personality” are therefore asked to find out, whether there
is a connection between the participants’ personality and their willingness to share data.
In the category ”social media” the participants are asked questions concerning their use of
the social media and the settings they use on the social media. These questions are asked
to learn more about the participants thoughts about sharing things on the internet and
how much they actually do themselves to protect their informations they share online.
After this, questions concerning the category ”privacy” are asked. Here the participants
are asked to give their definition of privacy and their thoughts concerning the subject.
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Following this category the participants are asked questions in the category ”data”. Here
the participants are asked to define what data is to them and then they are asked questions
concerning data collection in general and their thoughts and concerns about the subject.

As a last category is ”groups” where the participants are asked questions concerning
different groups of people to share with. This is done to find out whether there is a
difference in what people are willing to share with whom and if there is some data
the participants are willing to share with all listed parties. In extension with this the
participants are asked how they would feel about sharing sensor data with all the presented
parties. This is done to find out how the participants feel about sensor data and sharing
it with others.

In the different groups of question there is also asked questions about the participants
as a person to get to know more about them in general. These questions are asked to
get the participants tuned in on the different topics wherefore they are not meant to be
analysed on but are asked to help the participants during the interview.

7.2 Interview Protocol

The conducted interviews are conducted with one participant at a time. Each participant
is given the opportunity of choosing location for the interview themselves.
When invited to participate in the interview people are informed that the interview is
going to last for 20-30 minutes.

Before the interview is started the participants are informed about the procedure of
the interview and shortly introduced to the different topics that are going to be discussed.
When conducting an interview is it important to consider how much the participants are
allowed to know about the project before the interview start (Jakobsen Jakobsen). There-
fore, it has been chosen just to inform about the different categories the interview is going
to cover and nothing specific about the project.

After this, the participants are asked to fill out a consent form. The consent form
the participants had to fill out can be seen in appendix D on page 63. After the consent
form has been signed, a dictaphone was turned on to record the interview. All interviews
has been recorded but at the same time notes where taken during the interview. The
recordings from the interviews can be found on the attached CD, named ”Recording1” to
”Recording20”.. All the interviews have been transcribed and can be found in appendix F
on page 66.

7.2.1 Pre-Interview

Before the final interviews were conducted a pre-interview was conducted to test the
understanding of the questions and also to time the interview to know how long the
final interview was approximately going to last. The pre-interview was conducted on two
participants and from this it was learned that all questions were easy to understand and
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relate to. The only changes made based on the experiences from the pre-interviews was
small changes in the structure where a few questions were moved in relation to other
questions. The answers obtained through the pre-interviews have not been chosen to
include in the final data.

7.2.2 Final Interview

In the final interview 20 people participated. The participants consisted of both men and
women in the chosen user group. The duration of the interviews varied a lot, from only 14
minutes to 58 minutes. Because the participants were given the opportunity of choosing
location themselves the location for the conducted interviews has varied from people’s
homes to coffee shops and so on. In general it was noted that people felt very comfortable
during the interview and had no hard time talking about the different topics that were
being discussed during the interview.

7.2.3 Source of Error

Because the participants were allowed to choose the location for their interview themselves
it has not been possible to control the amount of background noise during the interview,
wherefore some of the recordings have contained a lot of noise. This has done that it has
not been possible to hear everything on some of the recordings.

However, this has not been considered something that has compromised the results
because notes has been taking during each interview and here the things considered im-
portant has been noted, wherefore these things are not missing in the results.

For a presentation and analysis of the data obtained through the interviews, see chap-
ter 8 on the next page.
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In the following section there will be a presentation and analysis of the answers obtained
through the conducted interviews.
First the demography of the participants from the interviews will be described. Afterwards
the results from the interviews will be divided in different groups with different headlines.
In each category the results will be presented and afterwards analysed based on number
of participants who have stated something and also based on different statements from
the individual.

In the interview 20 people participated, here 10 were from Aalborg and 10 were from
Århus. 10 of those who participated were women and 10 were men. The participants
varied from the age of 22 to 28. In Århus the average in age was 25.1 years (σ(x) = 0.74)
and in Aalborg 25.5 years (σ(x) = 1.84). The division in age can be seen in figure 8.1.

Figure 8.1. A visual display of the division in age distributed on the two cities, Aalborg and
Århus.

From each city 8 out of the 10 participants had a job that was an either full time or
part time job. The education of the participants varied a great deal. The visual display
of the education of the participants can be seen in appendix E on page 64.

8.1 Technology

All the people who participated in the interview had a smartphone either with Android
or iOS as an operating system. In average the participants from Aalborg have had
smartphones for 3.65 years and the ones from Århus 4.2 years. Overall 12 of the
participants have a phone with iOS and 8 of them a phone with Android. Furthermore,
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all participants answered that they use their smartphone and also the internet everyday,
which shows that the user group exists of people used to use technology.
When asked about their relation to technology it is almost fifty/fifty for the participants
if they are interested in technology and spend a lot of time learning more about it or not.
8 of the participants answered that they were interested in technology and 12 that they
were not.

8.2 Social Media

To get some knowledge about the participants’ thought and habits about sharing in gen-
eral they were asked questions about their use of social media. All of the participants
from the interview use some kind of social media. The distribution of different used social
media for the participants can be seen in table 8.1.

Aalborg Århus

Facebook 9 10

Instagram 5 2

LinkedIn 5 6

Twitter 1 2

Hestegalleri 1 0

Table 8.1. A visual display of the division between used social media within the participants from
the interview.

Only 4 of the 20 participants did not think about what others can see about them on
the social media whereas the last 16 cared a lot about what could be read and found about
them on the social media. The p-value for the importance of what can be seen about the
participants on the social media is calculated using a chi-squared test. The calculation
can be seen in equation 8.2. The calculation has been made using equation 8.1 (Zar et al.
1999).

X2 =
∑ (f0 − fe)

2

fe
(8.1)

Here f0 is the observed frequency and fe is the expected number if data is equal.

(16− 10)2

10
+

(4− 10)2

10

= 3.6 + 3.6

= 7.2

(8.2)

To find the p-value, the degrees of freedom (df) also have to be calculated. This is done
by using formula 8.3 on the facing page. In the formula, the information from the table
for the chi-squared test have to be used. In this case a 2∗2 table has been used, wherefore
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r and c are both equal 2. This means that the df in this case is = 1 as calculated in
equation 8.4.

v = (r − 1)(c− 1) (8.3)

v = (2− 1)(2− 1)

v = 1
(8.4)

The two values are used to find the p-value in the chi-squared table in figure 8.2. Here
it is found that the p-value lies between 0.01 and 0.005 which shows that the observed
number of participants who find it important what can be seen about them on the social
media is significant different from a random result.

Figure 8.2. The chi-squared table used for finding the p-value of data. 1

In continuation of this 16 of the participants have thought about their settings on
their profiles on the social media and 14 of the participants have changed something in
their settings after they have made a profile. The number of participants who have thought
about their settings is the same as number of participants who thought about what can
be seen about them on the social media, wherefore the p-value for this is the same as the
previous. The p-value for people who had changed their settings compared with if the
number was random is calculated in equation 8.5.

(14− 10)2

10
+

(6− 10)2

10

= 1.6 + 1.6

= 3.2

(8.5)

Again the df is 1, wherefore the p-value is found to be between 0.10 and 0.05 which means
that the number of participants who have changed their settings on their profiles on the
social media is not significantly different from random.

In comment to the number of participants who have answered one thing or another,
one participant stated that he did not think about his settings but still he had changed
settings on his profile. Another participant stated that he had tried to change settings
but he was not sure if he had succeeded.

In Amichai-Hamburger and Vinitzky (2010) they state that there is a connection
between people’s personality and their use of social media. Because of the small sample
size combined with several different types of participants it has been chosen not to analyse
on the participants’ personality combined with their use of social media.

1The extract of the chi-squared table has been downloaded from
https://people.richland.edu/james/lecture/m170/tbl-chi.html - accessed 27/05-2014
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8.3 Privacy

From the talk about social media the interview continued on in questions about privacy
and the perception of the term. When asked about how private the participants felt they
were as a person, 12 answered that they felt they were a private person and the last 8
that they were not, but still most of the participants had a hard time explaining what the
term ”privacy” meant. To most of the participants privacy was seen as something they
could control themselves and it was something that helped preventing others from seeing
something that they would not like others to see. This is underlined in the following quote:

”Privacy is that I can state what I want, write what I want and upload the
pictures I want and I am able to draw the line myself.” - Participant 2, F.0.2
on page 73, line 426.

Therefore, privacy was described to be protected through settings on profiles online and
by themselves by not sharing something they would not like others to see. This fits the
theory about privacy well in that is says that privacy is something you can control yourself
(Shin 2010).

In continuation of this, people were asked whether they had ex-directory (telephone)
number and here only three of the participants’ answer was ”yes”. A few did mention
that they have thought about it to make sure they were not contacted by people they
did not want to be contacted by. A thing worth noticing was that several participants
mentioned that they did not want their data to be collected because they did not want
to be contacted by salesmen all the time about different offers. Out of the 20 people who
participated in the interview 9 people stated that they were not interested in their phone
number or address was collected as data because they did not want to be contacted and
this was even though people were not asked about this specific. Apparently people do
not want to be contacted by people who want to sell something to them but on the other
hand only a few had made an effort in removing their phone number from the internet to
limit the possibility of the contact being made.

8.4 Data Collection

From the understanding of privacy the interview moved on to the understanding of data,
data collection and the participants’ thought about the whole concept. As a first question
about data collection the participants were asked about their awareness about data
collection from different applications downloaded to their phones. Here the awareness
varied a great deal from participants stating ”well yes, because they inform about it” -
Participant 19 ( F.0.19 on page 200, line 5653) to ”no, nobody told me that” - Participant
5 ( F.0.5 on page 92, line 1236).
To get a joint understanding through the interview about the term ”data” the participants

30



8.4. DATA COLLECTION

were then asked what they felt that data was. For most people data was seen as
”information about you as a person” and a few also included data to be what you do
online and not just you as a person. A few saw data as the thing you use e.g. when
being online on your smartphone but when asked about data collection through phones
the perception was another.

To get more information about the knowledge each participant had about data
collection they were asked questions about which advantages they saw about data
collection and also which reservations they had.

The sight on the advantages varied a great deal but the advantages that were
mentioned was that information could be streamlined for each individual. Another
advantage was mentioned to be if the data was relevant for the downloaded application and
that data either needed to be collected in order to use the application or to help improve
the application. As another aspect of the data collection, 9 people mentioned that they
saw data collection as their payment for a service and if data was not collected then they
needed to pay for the application in another way, wherefore the saw the collection as a
good thing that could save them money. A few also mentioned that it could help others
and help improve things. As a whole other aspect several mentioned that they did not
know what data was being collected for and therefore had no idea about the pros and
cons about it. This is probably also why the participants had a hard time naming which
reservations they had. One of the biggest reservations was ”what do they use it for and
where does it end up?”. Another reservation was how the data is being treated and if you
trust the provider or not. The thoughts about data collection in general varied a great deal

Figure 8.3. A picture of the comparison of
people’s knowledge about col-
lection when having an iphone.

Figure 8.4. A picture of the comparison of
people’s knowledge about col-
lection when having a phone
with Android.
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but when asked about sensor data most of the participants had a very positive attitude
towards this. Only a few of the participants had a hard time understanding why there had
to be collected sensor data, mostly because they did not understand what the data should
be used for but still they answered they would have no problem about the data being
collected. One participant mentioned that if the application was collecting data about
noise level in the city, the application must use the microphone in your phone wherefore
he was afraid of conversations being recorded - Participant 7 ( F.0.7 on page 103, line
1738). When told that the application was only using measurements and not recordings
the participant had no problem with sensor data. However, what he mentioned was worst
case scenario and this will be further discussed in section 11.3 on page 50.

In the interview people were asked whether it was important to be anonymous where
9 said ”yes” and 11 ”no” but several of those who said that it was not important to be
anonymous still felt that when it came to data it would be nice just to be one in the crowd
which is also the case when it comes to sensor data.

It was clear through the interviews that one of the biggest problems concerning data
collection is that most people do not know enough about the subject to feel they are
able to make the decision of whether sharing data could harm them or not. Even when
interviewing a guy working with developing applications and websites he had a hard time
figuring out not just what data is being used for but also what it could be used for -
Participant 16 ( F.0.16 on page 170, line 4705).

Therefore, when asked about the purpose of the collection all participants answered
that they hardly ever knew what data was for if they even were aware that data is being
collected either through social media or an application on their phone. Here 4 of the
participants did not know that social media was collecting data and 5 did not know that
several applications collect data.

To find out whether there was a difference between the people who where aware
of the collection or not the participants from the interviews were compared based on
gender, knowledge about technology, interest in technology and operating system on their
smartphone. The comparison can be seen on figure 8.3 on the preceding page and figure 8.4
on the previous page. When looking at iOS versus Android it was found that there was
no clear connection between who with iOS knew about the collection or not but on the
other hand all participants with an Android phone were aware of the collection both
from the social media but also from different applications. To find out, whether the
difference between the knowledge about data collection, from people who have a phone
with Android or iOS is significant or not, Fisher’s exact test is being used, on both
knowledge in collection from social media and also from applications. The division in
knowledge about data collection from social media can be seen in table 8.2.
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Yes No Total

iOS 8 (9.6) 4 (2.4) 12

Android 8 (6.4) 0 (1.6) 8

Total 16 4 20 (=n)

Table 8.2. The division of people’s knowledge about the collection of data from social media
based on whether they have a phone with android or iOS. The number in parenthesis
is the calculated expected values if there is no difference.

The expected values are calculated by taking the number of observed from a group
and divide it by the number of participants who participated and then multiply it with
the total number observed in the category. This means that the calculation for expected
value in people who have said ”yes” and who have a phone with iOS, can be calculated as
follows in equation 8.6.

12

20
∗ 16 = 9.6 (8.6)

The comparison is made using Fisher’s exact test which also compares the different results
with each other, like the chi-squared test, but it allow for small number of counts (Zar
et al. 1999). The same principle as in the chi squared test is used but instead of using
equation 8.1 on page 28, the equation on figure 8.5 is used.

Figure 8.5. The equation used for calculating Fisher’s exact test.

The explanation for each component in the equation can be seen in table 8.3.

f11 f12 R1

f21 f22 R2

C1 C2 n

Table 8.3. The explanation for each component in the Fisher’s exact test.

The calculation is made using R commander. The script used can be seen in figure
8.6. A screenshot of the calculation can be seen in figure 8.7.
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Figure 8.6. The script used for Fisher’s exact test in R.

Figure 8.7. The results from R on iOS versus Android with knowledge of data collection through
social media.

The p-value is found to be 0.1166 wherefore it is found that the difference between
the knowledge about data collection from social media between people with a phone with
Android and iOS is not significant.

The same comparison is made based on the participants knowledge about data
collection through applications downloaded for their phones. The division can be seen
in table 8.4.

Yes No Total

iOS 7 (9) 5 (3) 12

Android 8 (6) 0 (2) 8

Total 15 5 20 (=n)

Table 8.4. The division of people’s knowledge about the collection of data from applications
downloaded for their phones based on whether they have a phone with android or iOS.
The number in parenthesis is the calculated expected values if there is no difference.

The calculation is again made using R and the calculation can be seen in figure 8.8.

34



8.4. DATA COLLECTION

Figure 8.8. The results from R on iOS versus Android with knowledge of data collection through
applications downloaded for their phones.

Here the p-value is found to be 0.0547, wherefore it is found that there is no significant
difference between the knowledge people with iOS and Android have. Even though, a
discussion of the subject can be found in chapter 9 on page 44.

For 15 of the 20 participants the purpose of the collection was very important mostly
because several participants felt that data was being collected just to collect and for
other of the participants, the purpose was important because they felt that a purpose
would make the collection more transparent and easier to understand and relate to. Some
participants also added that they felt that, by explaining the users more about the purpose,
it showed some kind of willingness from the provider, wherefore it would make it easier to
trust the provider because it would not feel like they are trying to hide something from
the user.

To find out whether the number of participants, who stated that purpose of an
application was important, is significantly different from not thinking the purpose is
important, a chi-squared test has been made on the data. Here the number of observations
is compared to the expected outcome if H0 should be accepted. H0 states that there is
no difference between if you think that the purpose is important or not. The chi-squared
test is tested by using formula 8.1 on page 28.
The chi-squared test for the observations on the importance of purpose looks as follows in
equation 8.7.

X2 =
(15− 10)2

10
+

(5− 10)2

10

X2 = 5

(8.7)

To find out whether this is significant or not X2 is looked up in table 8.2 on page 29.
Based on the X2 and df, the p-value can now be found in table 8.2. Here we find that the
p-value is just above 0.025 wherefore H0 is rejected.

Since there has been tested on people from both Aalborg and Århus it has also been
tested whether there is a difference between the two groups. The division of people’s
attitude towards the importance of purpose can be seen in table 8.5 on the following page.
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Yes No Total

Aalborg 5 (6) 5 (4) 10

Århus 7 (6) 3 (4) 10

Total 12 8 20 (=n)

Table 8.5. The division of people’s attitude towards the importance of the purpose of data
collection. The number in parenthesis is the calculated expected values if there is
no difference.

The p-value is found using Fisher’s exact test and the output from R can be seen
in figure 8.9. The p-value is found to be 0.6499 which means that there is no significant
difference between the perceived importance of purpose between people from Aalborg and
Århus.

Figure 8.9. The calculation of the p-value between the people from Århus and Aalborg when it
comes to the purpose of the data collection.

As an extra thing, one participant mentioned that making some bullet points with
what, why and what for data are being collected, would make it easier to relate to and
others thought the same when hearing the suggestion.

The participants were also asked whether the time the data was being saved had
something to say. Here 7 said that it did and 11 that it did not, one had no stance and
one said that it depended on the situation. Out of those only two from Aalborg thought
it was important, while 5 from Århus found it important. 8 from Aalborg thought that it
was not important for how long data was being saved while the number in Århus was 3.
The last 2 from Århus had another opinion.

The division of people can be seen in table 8.6 on the next page.
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Yes No Total

Aalborg 2 (3.9) 8 (6.1) 10

Århus 5 (3.1) 3 (4.9) 8

Total 7 11 18 (=n)

Table 8.6. The division of people’s attitude about the time data is being saved after the collection.
The data has been divided into people from Aalborg and Århus. The number in the
parenthesis is the calculated expected values if there is no difference.

The p-value is calculated using Fisher’s exact text and here the p-value is found to
be 0.1448 which shows no significant difference between people from Aalborg and Århus.
The calculation from R can be seen in figure 8.10.

Figure 8.10. The calculation of the p-value between the people from Århus and Aalborg when
it comes to the time the data is being saved.

The concerns that people have concerning data collection is mainly that they do not
know what data is being used for and where the data is going to end up and how the
provider treats the data.

When asked about the consequences of data collection they were most often found
to be abuse. Another consequence was seen to be that data collected about you could be
saved for a long time, wherefore a future boss or someone like it could find it in the future
and since you change as a person over time, the data would might not be equal to who
you are then - Participant 10 ( F.0.10 on page 121, line 2680).

Often when people mentioned abuse the participants related it to something they
had heard or read in the media. Here several participants mentions something like:

”Again, it is all the things I have heard on TV and all kind of different places,
about people who have been exposed to one thing or another and stalking
among other things, because they have found everything about them online
but I don’t feel particularly exposed in the sense but I think, just to make
quite a ramble, where there are some ways to be easier exposed and it is easy
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to get a hold of because there are so many informations freely for everyone.”
-Participant 12, F.0.12 on page 140, line 3274.

Even though some are more unconcerned about the data collection than others all
participants are asked what could make them accept the collection of data if they were not
sure if the data was something they were interested in sharing. The different suggestions
made to improve the participants’ willingness can be seen in table 8.7. The division on
the different suggestions can be seen in figure 8.11 on the next page.

Purpose 12

Quid pro quo 4

To be anonymous 1

Indifferent about data collection 1

Do not want to use applications that collect data 1*

Want to decide what data is used for herself 1

Table 8.7. A visual display of things that could make people accept data collection if doubting
it is something they would like to share. (*The person who answered she was not
interested in using applications that collects data are not aware that several of her
downloaded applications collects data.)

In the group ”purpose” are people who wanted to know the purpose of the data
collection, what is being collected and transparency about the use of the data.
For one participant the purpose was not enough, even though he still thought that it
would help. This is underlined in the following quote:

”Just because you know the purpose does not mean you accept it - the thing
that is important is that you have accepted the collection” - Participant 8, F.0.8
on page 109, line 1935.

For people in the group ”quid pro quo” are people who sees the data collection as payment
for the application.
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Figure 8.11. A visual display of the division between different suggestions that would improve
the participants’ willingness to share data.

What can be seen by figure 8.11 is that people do not want much in return, besides
knowing why their data is being collected and what it is going to be used for. This might
have something to do with people being scared of their data being abused, because they
do not know where it is going to end up and therefore cannot assess the consequences.

8.4.1 The SITA Principle

As mentioned in section 4.1.1 on page 16, the SITA principle states that if people are asked
to share their data or not they would be more inclined to say no given the opportunity.
However, given the opportunity of controlling the amount of details shared themselves
will make people more willing to share. Therefore, people in the interview were asked
if this was the case for them. Here 14 said that it would make a difference, 4 did not
think that it made a difference and 2 participants did not think they knew enough about
data collection to be able to answer the question wherefore they answered that they did
not know. One participant mentioned that if he had the opportunity he would share as
little data as possible wherefore the opportunity of controlling the level of detail could
do that people would share as little as possible instead of just clicking ”OK” as some of
the participants mentioned was the case today. On the other hand it could make people
accept some kind of data that they are not willing to share today, wherefore you would
get a part of some data you need instead of no data at all.

In spite of different concerns about data collection, 10 of the participants from the
interview mentioned that often they just clicked ”OK” when the different terms from an
application appeared on their screen. Two of the participants mentioned that they read
some of the terms but never all of it but tried to figure of what was being collected and
what they were given access to on their phones.
One participant stated that:

39



CHAPTER 8. DATA ANALYSIS AND RESULTS

”I think a lot about it but in principle you still just do as you want to so
basically maybe it does not matter so much, but you still think about it.” -
Participant 9, F.0.9 on page 116, line 2139.

Another participant also stated that:

”Yes, I would feel more safe if I know what it is really about and it is really
weird that I am contradicting myself when I have just said that I do not think
about it in general but it is because it is so easily available just to click on a
button and then it is gone, the thing that disturbed the game I was about to
start or something. But it would be more trustworthy to me if I was asked.”
- Participant 12, F.0.12 on page 140, line 3236.

The last quote clearly states that one thing is what you are thinking but another thing
is what you are really doing. This subject is unfolded in the discussion in chapter 9 on
page 44.

This whole contraction is also seen in the Facebook example mentioned in section 4.3
on page 18. One thing is that something new initiative has been made and you maybe
fear the unknown when asked, but another thing is what you do in practice. An aspect of
this could be that you fear the new concept but on the other hand you do not want to be
excluded from this new initiative and therefore you accept it. Also, when it comes to data
collection the participants from the interview had very little knowledge about the subject
and therefore it seems like they are fearing the unknown more than the consequences
because the consequences there could be with the collection is unknown to them.

8.5 PulsoDeLaCiudad

In the case with getting the application ”PulsoDeLaCiudad” implemented in Århus, several
concerns was underlined by the municipality of Århus. The concerns mentioned by
the municipality of Århus can be seen in appendix B on page 58. Because of this the
participants were asked to rank several types of people and groups, with whom they
would be most willing to share data with. The ranking can be seen in table 8.8 on page 42
and table 8.9 on page 43. The ranking has been divided into people from Århus and
people from Aalborg.

Some of the participants have also argued why they have ranked the different groups
like they have. Here several of the participants, who have ranked healthcare and the
municipality as someone they are very willing to share with, have commented on the trust
they have in that healthcare and the municipality are not someone who would abuse your
data. Instead, by providing them with data, they would try to improve the services they
provide. This has been underlined in the following quote:

”I have picked the first five as being healthcare service, municipality, city, club
and work, only because I think that they could need my data and that they
could help me by having my data. In that way there is no important ranking
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of those five but I have done it because you asked me to and because I know
that people like healthcare and municipality, well again, they could not dream
of abusing my data.” - Participant 3, F.0.3 on page 80, line 861.

Other of the participants from the interviews have ranked the different groups based on
who they would like to know most about them, which makes it hard to analyse the average
ranking each group have gotten. What can be seen, based on the ranking, is that no matter
what argument the participants have used for their ranking family, friends, health care
and municipality are almost always ranked as someone who people are very willing to
share with. On the other hand are commercial use and friends’ friends ranked as someone
you are not very willing to share with.
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9. Discussion

In the following chapter a discussion of different topics will follow. This is topics concern-
ing the data collected through the interviews, the structure of the interview and the chosen
method. Some of the results will also be compared to what was learned through the theory.

9.1 Theory

The SITA principle states that people are more willing to share data if they are given the
opportunity to control the amount of details themselves. Therefore the participants in
the interview were asked whether it would make them more willing to share data if they
were given the opportunity of controlling the amount of details on their data themselves.
Here 14 of the participants said that it would make a difference. In continuation with this,
one mentioned that if he was given the opportunity he would give as little as possible.
On the same time the same participant mentioned that he did not care that data was
being collected. This could seem contradicting but furthermore he stated that data was
the payment he gave for a service or an application and that he would rather give data
than money. Another aspect of this was that most of the participants did not seemed
worried when it came to impersonal data, wherefore if wanting to use the SITA principle
it is recommended to only use it with data that is personal. It is not seen as necessary to
minimize the amount of details on data that the participants where not afraid to share.
Therefore, the use of the SITA principle should only be with personal data where people
might want to have the opportunity of more privacy.

When it came to impersonal data, the participants had something that seemed more
important than the amount of details on the data and that was being one in the crowd.
Several of the participants found that it could be nice to help give a picture of the city
through sensor data and also try to help and improve that way but they would like to be
one in the crowd and in that way be part of a bigger picture instead of being seen as an
individual.

9.2 ”Just a Click”

Through the interviews it was learned that most of the participants were aware of data
being collected either through social media or through different applications downloaded
for their phones. Several of the participants had read about it or heard about it in the
media. Here stories often was related to some kind of abuse or stories where the collection
of data had went wrong. Therefore, several of the participants also mentioned abuse when
it came to the consequences of data collection. On the other hand, 10 of the participants
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mentioned that often they ended up with ”just a click” when downloading an application,
because they did not want to read all the terms and agreements they were presented with,
if presented with any. Several of the participants, with a phone with iOS, stated that
they were not informed about the collection of data when downloading an application,
whereas people with a phone with Android often stated that they are informed about the
collection when downloading an application for their phone. This difference could make
you wonder about the information level with the two operation systems.

When it comes to ”just a click” this fits the Facebook example from section 4.3 on
page 18 where people have stated that they did not like the news feed function on Facebook
but still Facebook was used on a large scale.

As another aspect of this it was mentioned that the topic was not something you think
about in your everyday life (participant 1, F.0.1 on page 66, line 293) which underlines
that one thing is what you do when presented with the choice when downloading an
application but another thing is how you think about it when actually talking about pros,
cons and consequences.

9.3 Ranking

In the interview the participants are asked to make a ranking of different types of groups
with whom they would be most willing to share data with. When looking at the comments
the participants have made together with the ranking the reason the participants have for
their ranking varies. Some participants have ranked based on who they trust the most
where others have ranked based on who they thought could benefit the most from data.
Based on this it is hard to conclude something based on the ranking but instead it has
been chosen to analyse more on the comments given together with the ranking.

Should the interview be performed again it would be beneficial to make a clear
definition when people have to rank the different groups presented to them, to make sure
all participants agree on why they rank as they do.

9.4 The Interview

In the beginning the interview was made as a background check for people’s knowledge
about data collection, wherefore the interview was made as an open interview which made
room for the participants to reveal all their thoughts about the subject. After having
conducted the interview, its result was that the interview answers made a bigger base of
knowledge than first assumed, wherefore the interview was decided to use as the main
component in the study. This means that there have been some challenges in analysing
the data, because the interview was meant as inspiration further on in the process. In
spite of this, the open questions are still seen as a strength in the project, because it gave
the participants a great opportunity to share their thoughts and it also made room for
raising new subjects in the interview, which was things that could have been overlooked
by making a closed interview with a strict agenda.
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9.5 Limitations

Because the project has been limited in the sense that the project has to be handed in
before a certain date the interview has been limited within number of participants who
participated in the interview. Because of this limitation it was chosen to try get different
user profiles within the chosen user group. This has been done by trying to get people
with different background, education and age. The division of the participants’ educations
can be seen in appendix E on page 64 together with a few comments.

9.6 Implications

Based on the conducted interviews several things have become clear. First of all the
amount of knowledge the users have about the subject is very limited and the information
they are given have been hid in terms, agreements and long paragraphs, which is hard for
people to follow. Therefore, the whole concept of data collection has to be more transpar-
ent to make it easier for people to relate to. Furthermore, when using a social media, or
an application that collects data, people needs to be given the opportunity to read about
the purpose of the data collection and also what data is being used for, and it has to be
described so it is possible for people without any legal education to understand what is
written.

To learn more about the use of the data that is being collected through social media
and different applications, an interview with a ”Big data expert” from the Alexandra
Institute has been made. For more about this see chapter 11 on page 48.
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10. Conclusion

Based on the conducted interview several things can be concluded based on the statement
of intend.
When asked about privacy, several of the participants had a hard time describing the term
but in the end the overall perception of privacy was seen as something they could control
themselves and that prevented people from seeing things they would not like people to
see. This also fits the way privacy has been described in Shin (2010).

When looking at the willingness to share data, it is found that nine people see the data
collection as the price for a free application. Furthermore, several of the participants who
express uncertainty towards data collection states, that often it is ”just a click” and they
accept the collection of data to be able to use the downloaded application. This shows
that people are willing to share data for the right price, in this case a free application.
This also fits the theory from section 4.1 on page 15.

When it comes to who people have to share data with, people close to them like friends
and family are rated to be someone who people are very willing to share with. The same
is the case for healthcare service and municipality, where it is found that some partici-
pants are very willing to share with these, because they think it can benefit themselves in
the end and that it helps improve things. On the other hand the participants where not
especially willing to share data for commercial use and with their friends’ friends.

When it came to controlling the level of details that is given on the data, 14 of the
participants thought that it would make a difference for them in their willingness.

Overall, when looking at the case ”PulsoDeLaCiudad” most of the participants were will-
ing to share data and when it comes to sensor data non of the participants found it to
be a problem as long as they could be one in the crowd. To make people more willing
to share data it is important to inform about the purpose of the data collection to make
the collection more transparent to people and help them understand the collection that is
taking place.
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11. Future Perspectives

11.1 Data Collection and Open Data

One of the biggest concerns, that have been revealed through the conducted interviews,
is that people have a hard time relating to what the consequences with data collection
are. Therefore, an interview has been conducted with big data expert Lasse Steenbock
Vestergaard, from the Alexandra Institute in Århus.1 The interview is made as an open
talk about big data and data collection. The recording from the interview can be found
on the attached CD, named ”BigData”. The term ”big data” is defined as:

”Big data is a collection of data from traditional and digital sources inside
and outside your company that represents a source for ongoing discovery and
analysis.”2

In the interview the whole discussion about the knowledge people have, has been brought
up. It is no wonder for Lasse that people have a hard time to see through the consequences
that data collection might have, because not even the developers know the potential abuse
that lies in data, especially when it comes to the combination of data. Here he talks about
mosaic dataset where one type of data is combined with another type of data and the result
of this is that you learn something about people that you have not predicted. Even though
the use of data can be hard to predict, Lasse is still a proponent for the whole concept
of data collection and more precise the use of open data. A big part of the interview
ended up with being about the use of open data. Open data means that data that is
being collected is put on an open server for everybody to see, and more important, for
everybody to use. In figure 11.13 an example of the use of open data can be seen.

1For more about Lasse Steenbock Vestergaard, see http://www.alexandra.dk/dk/medarbejdere/sider/lasse-
steenbock-vestergaard.aspx

2http://www.forbes.com/sites/lisaarthur/2013/08/15/what-is-big-data/
3The picture has been downloaded from http://citydashboard.alexandra.dk/Dashboard/#3dmap -

accessed 02/06-2014.
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Figure 11.1. An example of the use of open data.

The point of using open data is to take some data that is already available and
try to make something new of it. By making data open it gives everyone the possibility
of making something out of the data, wherefore more ideas can be generated. Another
example of the use of open data can be seen in figure 11.2.4 In the following example
data from different libraries in Århus has been displayed. The data used is what library,
what day, what time and if a book has been borrowed or returned. By making the data,
already available, visual it gives a great picture of the activity in each library. With this
visualization an optimization of each library can be made. By this it can be found out
whether more staff is needed in one library or another and also if the opening hours needs
to be changed.

Figure 11.2. Another example of the use of open data.

4The picture has been downloaded from http://odaa.datavis.dk/index_mouse.html - accessed 02/06-
2014
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When it comes to the progress that is being made when it comes to technology, Lasse
does not think people have any use in trying to stop or slow down the progress because
he thinks that the progress is going to be made anyway. What he feels needs to be done
instead is to figure out how we make the use of technology more safe for the user and try
to protect people that way around instead.

11.1.1 SmartSantander

In the case from SmartSantander the data was not collected to be open data but this
is not because the data is tried to be hidden but instead because it would have broken
the project because of the regulations there is about privacy when it comes to European
projects. Therefore, the SmartSantander as an open data platform was not made part of
the project description.

11.2 The Weakest Link

There are different examples on how people are working on making the system safe and
help protect people’s data but is it really the system there has to be focused on? Surely,
if the system is not safe, anyone can access it but on the other hand, why do we need a
secure system? Recently a big scandal has taken place. Here people from Nets (a Nordic
company providing card and payment services) have sold information, about famous
people’s transactions from their debit cards, to a Danish gossip magazine for everyone
to see. This raises the questions; is it really the system that is the weakest link or is it
the people handling the system? One thing do not rule out the other but it is important
not just to focus on the system but on the other hand focus on the system and the people
handling it as a whole.

11.3 Worst Case Scenario

When it came to sensor data the participants saw no problem in sharing that kind of data
but on the other hand non of the participants were aware of what data was being used for
and several had a hard time imagining the use of sensor data. This, combined with the
statement from participant 7 about recordings being made when the microphone in the
phone is being used, is base for the worst case scenario mentioned in the beginning by the
municipality. This raises the question concerning the whole monitoring issue when it comes
to data collection. On the other hand, the participants’ attitude towards the municipality
has been very good combined with statements about trusting the municipality. Still the
result of presenting the participants with worst case scenarios and finding out their attitude
then, could be interesting.
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11.4 Legislation

When it comes to the legislation it is tried to keep up with new laws being made to try
to protect people but somehow it seems like the progress made with technology is moving
faster than the progress in legislation. An example of this is that when ”hurting” someone
online you are being punished according to a law about physical violence simply because
there is no law about cyber bullying. But making new laws in an area you do not know
where is going can be hard because it is difficult to predict the next step when it comes
to technology. Furthermore, are the people who are writing new legislation often people
without a technical background which can make it even harder.

Through this study it has become clear that a lot of areas have to be exposed espe-
cially to the users. This needs to be done to make the user more secure when using a
social media or downloading a new application for their phone. Most importantly is not
to scare people but instead try to inform them in a way that is understood by the average
user. In this way we hopefully get a lot of data to be used for improving the city which
in the final analysis could benefit us all.
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A. Directory of Attached CD

Files:

• Internship.pdf
• Recording1
• Recording2
• Recording3
• Recording4
• Recording5
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• Recording7
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• Recording9
• Recording10
• Recording11
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• Recording18
• Recording19
• Recording20
• BigData
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B. Experiences from Internship

In the autumn 2013 the project of getting the concepts from SmartSantander further out
in the world than just in Santander started. One of the steps in getting this project further
out, was getting the application from SmartSantander; ”PulseDeLaCiudad” implemented
in Århus. An example of what the application looks like in Spain can be seen in figure B.1.

Figure B.1. An example of what the application in Spain looks like.

Overall this project did not seem so difficult given the fact that the application
is implemented in the Spanish city of Santander, working very well and with clear
improvements. Getting the application implemented has however turned out to be more
difficult than first expected.
There are two different sides to the application, namely the user side and the side the
municipality has to manage. The user side involves getting the user to create events
about things going on in Århus and also report enquiries in the city, like a hole in the
pavement. As a user of the application you also provide a server with data about your
movements in the city and your whereabouts.
The part the municipality has to manage is getting the information about the reported
enquiries and afterwards react on those and in that way improve the city, especially in
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areas where the municipality maybe earlier was not aware of the problem.
In the work of implementing the application for Århus, two questionnaires were first sent
out, one for students of Århus and one for people working at the municipality.
Through both questionnaires a very positive attitude towards the application was spotted
and a lot of advantages in getting the application was found. Based on the answers from the
questionnaires, two workshops were constructed, one with students and one with people
from the municipality. At the workshop with the students a general positive attitude was
again found towards the application, but at the municipality the attitude had changed a
bit. Suddenly a lot of concerns had occurred and a lot of questions had to be answered.
The biggest problem spotted at the municipality was that they had to be associated
with an application that collects data from people’s phones, which was found to be
a big problem, because the municipality feared that people were going to think of the
municipality as an observing authority. Another problem for the municipality was that
they feared building some expectations they were not able to maintain, because they were
not sure they had the means for maintaining the city, every time an enquiry was reported.
The biggest problem mentioned by the municipality was however the ”monitoring part”
which therefore led to this project, where the main focus is people’s thoughts about
data collection and their attitude towards sharing data with the municipality through an
application. The questions is; do people fear that the municipality are going to misuse
their data if they are allowed to collect data through people’s phones?
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C. Interview

The interview conducted is divided in different areas of interest. The different areas being
demographic, technology, personality, data, privacy, social media and groups to share data
with.
The demographic questions are about their age, gender and so on, the part called
technology is about use of smart phones and experience on the subject, the personality is
to get more information about the participants as persons when it comes to habits and use
of time in their everyday, the part concerning data is about the whole concept of sharing
and collection of data where the part concerning privacy is to get people to try to define
the term. When it comes to social media the participants are asked questions concerning
how much they are wiling to share on different social networks and as the last part of the
interview people are asked on their attitude towards sharing data with different groups of
people.
Demographic:

• Age
• Gender
• Resident city
• Home town
• Education
• Employment

Technology:

• Are you absorbed about technology?
• Is it something you spend a lot of time on?
• Do you own a smart phone?
• What do you use your smart phone for?
• What kind of smart phone do you have? (Android, Apple, Google)
• How often do you use your smart phone?
• How many years have you had a smart phone? your friends? In general and on the

social media?
• Do you have ex-directory (telephone) number?

Personality:

• Do you see yourself as a person who likes to be at home or out doing stuff?
• What hobbies do you have?
• How much time do you spend on your hobbies?
• Do you have a job? (part-time job/full-time job)
• Is it important for you to share things with your friends?
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• In general and on the social media?

Social Media:

• Do you use social media?
• If yes, which? (Facebook, twitter, instagram, linkedin...)
• Does it matter to you what people can read about you on the social media?
• Have you considered the settings you have on your social media?
• Have you changed anything or do you use the standard settings?
• Are you active or passive on the social media you use?
• Do you share a lot of things on the social media?
• Do you consider which things you share?
• Do you consider the social media as a place where data is collected?
• How do you feel about that the social media collects data?

Privacy:

• What is privacy to you?
• Is it important to you? Why/Why not?
• Is there situations where it is more important to you?
• Do you see yourself as a private person?

Data:

• Are you aware that some applications collect data via your phone?
• What is data to you?
• How do you feel about this data collection?
• Are you willing to share data through an application?
• Would it make any difference in your willingness to share if you were allowed yourself

to decide the amount of detail the data would feature?
• Is there any data you are not willing to share? Why/Why not?
• Do you have any concerns when it comes to data collection?
• Do you see any advantages in data collection?
• With applications that collects data, are you then always aware of what the data is

for?
• Does it matter to you what the data is used for?
• Would you be more willing to share data if you knew what the data is for?
• Does it matter to you for how long the data is archived and for what purpose?
• What could get you to accept data collection via your phone?
• Is it important for you to be anonymous?
• Is there some situations it is more important to you?
• What consequences do you see in sharing data?

Groups:

• Does it matter to you who it is that collects data?
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• Are there some people you are more willing to share data with?
• Who would you be most willing to share data with? (Ranking) - family, friends,

friends’ friends, commercial, health service, municipality, city, clubs (e.g. sports)
• Is there any difference in what kind of data you would share with whom?
• Is there some data you would not mind sharing with any of the above-mentioned?

62



D. Consent Form

Samtykkeerklæring:

Dato: / -2014

Som deltager i følgende interview bekræfter jeg at:

• Jeg har forstået den givne information omkring interviewet
• Jeg må til enhver tid afbryde interviewet
• Viden indhentet igennem interviewet må benyttes i tilhørende rapport
• Viden og citater m.v. må anvendes til den tilhørende projekteksamen

Som deltager i interviewet vil du være anonym og resultaterne opnået igennem interviewet
vil derfor ikke kunne spores tilbage til dig.

Underskrift:
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E. A Visual Display of the Division in
Education

The aspect of the participants’ education is found interesting, especially when it comes to
the participants who study either sociology or anthropology.
The interesting in these participants is that the are very interested in the collection of
data, because it gives a better picture of the population which is something they use a lot
in their study. This means that even though some of the participants with this education
had a hard time understanding technology and data collection they still found it important
to collect data about the population and save it for as long as possible.

It can also be seen that even the participants who study law have a hard time
following the different paragraphs that is presented to them when downloading an
application or using a social media. One of the participants studying law is not even
aware of data being collected when downloading an application.

The division of the participants’ education can be seen in table E.1.
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Participant Education

1 Biology

2 Architecture and Design

3 Upper secondary school teacher

4 Business economics

5 Operations and supply chain management

6 Operation and Innovation management

7 Mathematics

8 Law

9 Value chain management

10 Anthropology

11 Law

12 Flower decorator

13 Danish

14 Salesman

15 Sociology and analytic journalism

16 Professional bachelor’s degree in international trading and marketing

17 Physiotherapist

18 Management accounting and control

19 Professional bachelor’s degree in maritime engineering

20 Master of science in biomedical Engineering and Informatics

Table E.1. A visual display of the participants’ different educations.
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F. Transcribed Interviews

In the following the transcription of the conducted interviews will follow. All interviews1

were performed on Danish, wherefore the transcription will be on Danish. The2

transcription will follow a few basic rules of transcription (Kvale and Olesen 1997). This3

means that the things that have been said by the interviewer is written with bold and4

the things being said by the participants are written normally. A sentence that have5

been started but not finished will be ended with ”...” and then the next sentence will6

follow. Things that have been repeated or empty words like ”er” will not be transcribed.7

Furthermore, a few times it has not been possible to hear what is being said on the8

recordings wherefore this has been marked with (??). When something is being said that9

is implicit the implied answer is written after the statement in (). Lastly, a few times10

a name have been mentioned or something has been said that the participants are not11

interested in having in the interview wherefore this has been marked with XX.12

F.0.1 Participant 113

Køn, den er måske meget lige til14

Kvinde15

Alder16

24 år17

Bopæl, altså det er bare hvilken by du bor i18

Århus19

Fødeby20

Frederikshavn21

Uddannelse22

Biologi23

Beskæftigelse24

Studerende25

26

Okay, så kommer vi lidt mere ind over din holdning til teknologi og det er27

sådan meget generelt. Er det noget du går op i?28

Ikke specielt, men jeg kan godt lide at have nye ting, altså ny telefon eller ny computer,29

men de behøver ikke kunne alle de nyeste funktioner.30

Så det er ikke noget du bruger meget tid på?31

Nej det er det ikke.32

Hvad er dit forhold til internettet? Er det noget du bruger meget?33

Ja, mere end jeg bruger mit tv for eksempel.34

Og er det til alt muligt?35
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Ja36

Hvad kunne det være?37

Sociale medier og internettet hvor jeg søger information om en masse ting. Men ellers38

også youtube, facebook og hvad der ellers er.39

Hvor ofte bruger du internettet?40

Hver dag.41

Er det flere timer om dagen?42

Det varierer, men det kan godt være flere timer om dagen.43

Har du smartphone?44

Ja45

Hvad bruger du den til?46

Den bruger jeg til at skrive på og ringe fra, men også at gå på nettet. GPS bruger jeg47

også nogle gange.48

Hvilken type smartphone, altså android, google?49

Android50

Hvor ofte anvender du den?51

Hver dag.52

Er det meget hver dag?53

Ja, der kan vel godt gå en time eller to med den i hvert fald.54

Hvor mange år har du haft smartphone, cirka?55

2 år56

Har du hemmeligt tlf-nummer?57

Nej58

59

Nu kommer vi mere ind over din personlighed og det vil meget være en vur-60

dering af dig selv, altså hvordan du selv ser dig.61

Ser du dig selv som en person der er meget hjemme, eller kan du godt lide at62

være ude blandt andre mennesker?63

Begge dele, jeg nyder at være herhjemme meget af tiden, men den anden halvdel af tiden64

vil jeg gerne ud og være blandt andre mennesker.65

Så en blanding af de to?66

Ja67

Hvilke hobbier har du?68

Jeg er meget kreativ, jeg kan godt lide at tegne og bruge mine hænder kreativt, jeg kan69

godt lide at se dokumentarer, med noget af det nyeste og så har jeg min sportsgren, karate,70

som jeg dyrker og går meget op i. Natur dyrker jeg også meget, at komme ud i naturen.71

Er det noget du bruger meget tid på dine hobbier? Altså at prioritere dem.72

Ja det gør jeg. Det er hver uge og det er tit.73

Har du et job?74

Ja jeg har et studiejob.75

Hvor meget tid bruger du på det? Gennemsnitligt om ugen?76
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Om ugen? Eller måneden?77

Måske om måneden nok nærmere, hvis det er lettere.78

Jamen gennemsnitligt om måneden bruger jeg nok en 10 timer.79

Er det vigtigt for dig at dele ting om dit liv med dine venner?80

Ja det er meget vigtigt.81

Er det både på de sociale medier eller er du mere til at...82

Jeg kan bedst lide face to face kommunikation, men selvfølgelig bliver det nogle gange en83

opdatering over de sociale medier med folk jeg ikke ser i hverdagen.84

85

Så kommer vi lidt mere ind over de sociale medier. Nu nævner du dem selv,86

men er det noget du bruger meget?87

Ja det er det.88

Hvilke sociale medier bruger du?89

Helt klart mest facebook, men så har jeg også min hotmail, som jeg bruger flittigt og så90

min gmail, men den bruger jeg ikke så meget.91

Går du op i hvad folk tænker om dig og hvad folk kan se om dig på de sociale92

medier?93

Det gør jeg, så det er ikke hvad som helst der kommer på der. Og det er heller ikke særlig94

tit jeg updater meget, så det er mere sådan kommunikation, hvor det ikke er alle der kan95

se det, så det er sådan privat.96

Har du tænkt over hvilke indstillinger du har på de sociale medier?97

Ja det har jeg. Hvem der kan se mine billeder.98

Så det er noget du har været inde og ændre på efterfølgende?99

Ja det har jeg.100

Er du meget aktiv eller passiv på de sociale medier? Hvad synes du selv? Er101

det tit du updater?102

Altså jeg er aktiv på den måde at jeg giver feedback, men det er ikke så tit jeg selv lægger103

noget op.104

Tænker du meget over hvilke ting du deler?105

Ja det gør jeg. Det er ikke hvad som helst jeg synes andre skal se og jeg tænker meget106

over hvad der er passende og hvad jeg har lyst til at dele og hvad andre skal vide om mig107

og min hverdag.108

Ser du de sociale medier som et sted, hvor der bliver opsamlet data omkring109

dig?110

Ja det gør jeg helt bestemt. Jeg er meget opmærksom på det. Der har jo været en masse111

sager om folk, der egentlig ikke vidste hvad der bliver opsamlet om dem på facebook. Og112

hvad de egentlig ved om dig og hvad de lagre om dig. Også selvom du sletter din profil113

så bliver det stadig gemt. Så det betyder helt klart noget for mig og er noget jeg tænker114

over.115

Men hvordan har du det så med det? Er det noget der forhindrer dig i noget116

i forhold til brugen?117
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Nej, men det gør bare at jeg lige tænker mig om en ekstra gang før jeg lægger noget op i118

hvert fald. Det er ikke noget jeg føler mig begrænset i for jeg har slet ikke lyst til at lægge119

en masse ting op som nogle andre måske gør, men det gør selvfølgelig at jeg lige tænker120

mig om en ekstra gang.121

122

Så kommer vi lidt mere ind over det som jeg kalder ”privacy”.123

Privacy for dig hvad er det? Altså hvis du tænker i forhold til ting omkring124

dig. Det kan være dig som person eller på de sociale medier eller. . .125

Jamen når jeg hører ordet privacy så er det noget med personlig data, fødselsdato, tele-126

fonnummer og adresse. Jeg har for eksempel ikke oplyst min adresse på facebook og heller127

ikke telefonnummer. Så ved jeg ikke hvad du ellers tænker på med privacy om det også128

er de ting man deler med andre eller?129

Altså hvis vi nu siger dig som person. Hvis nu du gerne vil have din privacy130

så du føler at du er beskyttet, hvad er det så der skal være beskyttet før du131

føler at du har privacy?132

Jamen for eksempel mine billeder, alt efter hvem der kan se dem. Det er fx kun mine133

venner der kan det. Der har jeg en indstilling, der er helt klar, så det kun er mine venner134

der kan se dem. Ja og så er det sådan noget med at jeg tilbageholder de oplysninger jeg135

kan. Hvis jeg for eksempel kan slipper for at skrive mit telefonnummer og min adresse136

så gør jeg det, for det er jeg ikke interesseret i at folk bag de sociale medier de skal vide.137

Hvis jeg kan undgå det.138

Så det er vigtigt for dig at du føler at der er en eller anden form for privacy?139

Ja det er det faktisk.140

Hvorfor er det vigtigt? Hvad frygter du eller?141

Fordi jeg føler mig overvåget og det er også det der med at stole på at oplysningerne bliver142

videregivet til folk, der måske ikke burde vide det. Folk, der vil opsøge mig fx, jeg tænker143

også i forhold til reklamer.144

Er der situationer, hvor det er vigtigere for dig at du føler du har privacy end145

andre?146

Nej ikke specielt.147

Så du føler bare altid, der skal være en form for...148

Ja sådan har jeg det.149

Ser du dig selv som en meget privat person eller er det kun i forhold til de150

sociale medier?151

Ja det er nok mest i forhold til internettet. Altså mine venner ved meget om mig, så der152

har jeg ikke nogen grund til at have noget at skjule og have meget stor privacy. Så det er153

nok mest i forhold til internettet.154

155

Nu kommer vi sådan lidt mere ind omkring alt det her med data.156

Er du klar over at applikationer for eksempel indsamler data via din telefon?157

Ja det er jeg fordi som regel når man installere programmet på sin telefon så bliver man158
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bedt om at acceptere at de her oplysninger bliver indhentet om en selv. Det er så ikke159

altid jeg gider læse det igennem alle de her oplysninger de får om mig, men det er helt160

klart noget jeg er opmærksom på.161

Hvis man nu så siger data, hvad er det så for dig? Altså hvad er det du162

forbinder med, hvis der bliver opsamlet data om dig, hvad er det så der bliver163

opsamlet?164

Jamen det kan være personlige oplysninger, men det kan også være sådan noget som plac-165

ering, altså hvor man er henne. Det ved jeg i hvert fald at facebook, blandt andet kan166

opsamle data om, altså hvor jeg befinder mig henne geografisk. Men selvfølgelig også alt167

muligt andet som status, hvis man har opgivet det. De ved alt muligt om ens personlige168

liv. Så data er egentlig et vidt begreb tror jeg.169

Det er også derfor vi lige prøver at få det slået fast, så er det lidt lettere at170

snakke om og så har jeg en eller anden ide om, hvad du i hvert fald synes at171

det er.172

Hvordan har du det med at der bliver opsamlet data? Altså nu har vi snakket173

lidt om det, men altså...174

Jeg er faktisk og har altid været en lille smule mistænkelig overfor det for jeg synes det175

lider sådan lidt overvågningsagtigt, altså det der med at der bliver opsamlet data om en.176

Hvorfor er det folk skal vide det, altså jeg skal gerne have en grund til det før jeg synes177

det er iorden.178

Er du villig til at dele dine data igennem en applikation?179

Det kommer an på, hvad det er for en. Om det er en jeg virkelig gør brug af eller noget180

der betyder mindre. Jeg vil nok være mere tilbøjelig til at sige nej til en applikation som181

er en jeg ikke benytter så meget. Men hvis det virkelig er en jeg bruger, så kan jeg godt182

acceptere det. Men det kommer måske også an på hvad det er præcist de opsamler om183

mig, der vil nok også være forskel på hvad det er. Men hvis du føler at det er en applika-184

tion du gerne vil gøre brug af så synes du at det er iorden at skulle give noget igen, eller?185

Ja det synes jeg. Altså hvis jeg kan se en mening med at de opsamler data om mig og186

at det er noget der er nødvendigt for at det virker eller for at jeg kan få den service som187

applikationen ligesom tilbyder, så kan jeg godt se en mening med det.188

Vil der være forskel på hvor villig du ville være til at opgive data, hvis du selv189

kunne skrue på graden af, hvor meget der bliver indsamlet?190

Ja det ville jeg nok.191

Også hvis du for eksempel kunne ændre på detaljegraden også? Ja. Det ville192

jeg faktisk synes var fint.193

Er der nogle data du ikke er villig til at opgive og hvorfor?194

Ja altså. Telefonnummer generelt er jeg meget tøvende overfor og adresse.195

Er der nogen speciel grund til det?196

Ja altså det er det der med at jeg ikke vil opsøges uden at jeg ligesom har givet tilladelse197

til det.198

Har du nogle betænkeligheder omkring dataindsamling?199
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En lille smule ja. Som sagt så er jeg en lille smule betænkelig overfor det når man ikke200

sådan er helt klar over, hvordan det bliver behandlet når man læser de der erklæringer201

om at det kun er os der bruger det, så har man ligesom en tillid til at det også er rigtigt.202

Kan du se nogle fordele ved det? Altså ved at dele data?203

Ja det kan jeg godt, hvis det er nødvendigt for den applikation man ligesom bruger eller204

benytter sig af den service den fungerer, så kan jeg godt se en mening med det.205

Nu nævner du selv at man får en eller anden erklæring om hvor meget de206

indsamler og hvorfor de indsamler osv, gør det dig tryggere at du kan se hvad207

det er de bruger det til?208

Ja209

Ved du altid, ved en applikation der indsamler data, hvad det bliver brugt210

til?211

Nej fordi det er ikke altid jeg får læst det hele igennem af det man får, som information.212

For det er tit meget tekstmættet og det er en lang smøre man skal igennem, hvis man skal213

være fuldstændig klar over hvad det er. Nogle gange så bliver det bare et klik altså.214

Ville det gøre det lettere, hvis du havde en kortere manual, hvor du faktisk215

havde mere lyst til at læse hvad det handlede om?216

Det ville det, kort og godt. Hvis man kunne finde en måde og lave nogle hovedpunkter og217

så kan man altid læse det uddybende tekst bagefter, hvis man vil det, men hvis man fik218

nogle hovedpunkter så det ville være lidt lettere at holde rede på.219

Også i forhold til, hvis vi siger du har en ny applikation, som du måske ikke220

helt ved om den er det værd. Ville det så hjælpe, hvis de havde gjort det?221

Ja det ville nok sælge den bedre.222

Betyder det meget for dig, hvor længe data bliver gemt om dig?223

Ja om det er noget, der bliver slettet, eller om det er noget der altid vil være i kartoteket,224

ja det betyder noget. Altså fx som jeg nævnte med facebook, så er det for evigt alt det225

man har lagt op. Det er i en database og det vil det altid være.226

Nu nævner du det også selv, men ændrer det noget for dig, hvis du vidste227

hvilket formål de anvender data til?228

Det er i hvert fald rart at vide vil jeg sige. Så synes man også det er mere troværdigt. Det229

er mere det der med, hvis det ikke er klart på nogen måde, så er man måske endnu mere230

betænkelig med at udlevere data om sig selv.231

Hvad kunne få dig til at acceptere, eller nu nævner du det lidt selv, men hvad232

kunne få dig til at acceptere at en applikation den indsamler data?233

Jamen helt kort og godt, klarhed over hvad det bliver brugt til, men også formålet med234

det. Hvis jeg kan se en mening med det formål det har, så skal jeg nok give mit samtykke.235

Er det vigtigt for dig med alt det her data, at du er anonym i forhold til det236

her data?237

Ja altså, jo mere anonym jeg kan være jo bedre.238

Er der nogle situationer, hvor det er vigtigere for dig at være anonym end239

andre eller er det bare generelt vigtigt?240
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Jeg tror bare generelt jeg gerne vil være det. I universitetsøjemed er jeg nok ikke nær så241

beskyttende. Altså jeg tror der er forskel på, hvor mistænkelig man er alt efter hvem det242

er, der udbeder en service. Altså hvis det er noget man kender, så er man nok også bare243

nødt til at have tillid til det, i forhold til hvis det var noget helt nyt.244

Hvilke konsekvenser ser du ved at dele data?245

Jamen det har noget at gøre med synlighed og hvor offentlig man er.246

Hvis nu man så siger, at det kunne lade sig gøre for dig at være fuldstændig247

anonym, ville du så have samme betænkeligheder ved det? Ville du stadig se248

de samme konsekvenser?249

Nej altså hvis jeg vidste jeg var fuldstændig anonym eller at jeg vidste at det var et sted,250

hvor mine data var i gode hænder, imod at andre kunne få adgang til dem, det ville jeg251

foretrække, hvis det skulle være.252

253

Så kommer her lige her som noget sidste, nu nævner du selv at det har noget254

at gøre med, hvem du skal dele med.255

Så jeg spørger lige igen – betyder det noget for dig hvem der opsamler data?256

Ja257

Så tilliden, nu nævner du selv den før – er det den der er vigtigst for dig?258

Ja eller det er i hvert fald en faktor. Jeg ved ikke om det er det jeg synes der er vigtigst,259

men det er i hvert fald medbestemmende til om det er sandsynligt om jeg vil opgive mine260

data eller ej.261

Nu har jeg lige en række, der nok er lettere for dig at se her (viser papir med en262

liste med forskellige typer mennesker og grupper at dele data med).263

Hvem ville du være mest villig til at dele data med? Er der forskel?264

Ja.265

Altså hvis det er må du gerne rangere dem med kuglepinden. Hvis det gør266

det lettere.267

Jamen min familie dem stoler jeg på, så det ville nok være den første.268

Hvad menes der med by? – Det er hvis byen opsamler data, det kan godt være269

en del af kommunen.270

Og du må også gerne sige, hvis der er andre du kunne forestille dig at dele271

data med.272

Er der forskel på, hvilken type data det er, hvem du så har lyst til at dele det273

med?274

Ja det tror jeg. Det ved jeg ikke lige, hvis jeg skulle komme med nogle eksempler, men275

helt personlige data om mig, som mit telefonnummer eller min adresse, det ville nok være276

familie og venner som kunne få det at vide, men fx ikke kommercielle.277

Er der noget data du kunne finde på at dele med alle de her grupper der nu278

er nævnt?279

Så én type data som jeg ville kunne dele med alle?280

Ja altså en eller anden form for data som enten kan være om dig eller som kan281
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opsamles via din telefon som ikke nødvendigvis er noget personligt om dig.282

Hvad kunne det være fx?283

Ja altså der er jo både personligt, hvor man snakker personnummer og din284

adresse og sådan noget, men man kan jo også via din telefon generelt bare285

opsamle, hvor du befinder dig i byen eller støjniveau i byen.286

Kunne det også være sådan noget som job? For job ville jeg nok være ligeglad med hvem287

der vidste. Og uddannelse, det må alle gerne vide, hvis det skulle være. Position, ja det288

ville jeg faktisk også synes var okay med de fleste, altså min præcise geografiske position,289

men igen ville det nok komme an på hvem det er, men stadig.290

Hvad med sådan noget helt upersonligt, som støjniveau i byen? Altså forskel-291

lige ting, som man kan opsamle via sensorer i din telefon, hvordan ville du292

have det med det?293

Det ville være fint294

Også uden at vide formålet med det? Ja det ville ikke betyde noget – jo mere295

personligt, jo mere betyder det.296

Sådan her til slut, har du nogle kommentarer? Noget du har tænkt over un-297

dervejs eller nogle tanker om emnet?298

Nej, men det er faktisk interessant at blive spurgt om, fordi det ikke er noget man snakker299

om normalt. Men det er rart lige at få gjort op med sig selv i hvert fald.300

F.0.2 Participant 2301

Så er vi i gang og det første spørgsmål, køn?302

Den tager du selv.303

Ja den kan jeg godt lige klare (mand).304

Alder?305

27306

Bopæl, by?307

Aalborg.308

Fødeby?309

Det må være Farsø.310

Uddannelse?311

Arkitektur og design. Skal du have linje med?312

Det kan vi lige så godt.313

Urban design.314

Beskæftigelse?315

Arbejdsleder, jeg leder efter arbejde.316

Det er også fejt lige efter du er blevet færdig at spørge.317

318

Så kommer vi lidt mere over i din holdning til teknologi, er det noget du319

går meget op i?320

Ja semi vil jeg sige321
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Er det noget du bruger meget tid på?322

Nej det er det ikke, men jeg følger lidt med.323

Så det er bare at du godt kan lide at vide noget om det nye, men det er ikke324

noget du bruger rigtig meget tid på?325

Nej og det er heller ikke noget jeg har brug for at eje kan man sige, hvis der kommer nyt326

teknik. Så ikke som sådan.327

Hvad er dit forhold til internettet?328

Jeg bruger det rigtig meget, flere timer om dagen, både sociale medier, holde mig op-329

dateret, tjekke mails, læse nyheder, prøver at se om der er arbejde via linkedin osv. Sådan330

nogle ting.331

Så hver dag og flere timer?332

Ja det må jeg nok erkende, også til at høre musik og radio.333

Okay, nu sidder du med den, men har du smartphone?334

Ja335

Hvad bruger du den til?336

Selvfølgelig holde mig i kontakt med folk, skrive, ringe, tage billeder, spille nogle gange,337

radio igen og også nyheder.338

Hvor mange timer bruger du den cirka om dagen?339

Aktivt bruger jeg den nok en halv time.340

Men ellers så er det bare for at tjekke den?341

Lige præcis og når den kalder på mig selvfølgelig.342

Hvilken type smartphone har du?343

Iphone 5, nej nu skal jeg tænke mig om, iphone 4s, nej 4 er det.344

Det er ikke sådan. Hvor mange år har du haft smartphone?345

Det har jeg haft i... År?346

Bare sådan cirka?347

Det er mere om det er 3½ eller 4½, det må være 3½ år vil jeg tro.348

Og så lige den sidste i forhold til teknologi, har du hemmeligt telefonnummer?349

Nej, men heller ikke så jeg har været inde og oplyse det på internettet, hvis det har noget350

at sige.351

352

Okay. Så kommer vi lidt mere ind over hvem du er som person og det bliver353

meget din subjektive vurdering af det, så det er ikke fordi der er noget rigtigt354

eller forkert ved det du siger. Ser du dig selv som en meget hjemme eller ude355

person, altså kan du rigtig godt lide at være hjemme eller bruger du meget356

tid på at være ude blandt andre?357

Der vil jeg sige lidt af hvert. Jeg har nogle gange brug for at trække mig tilbage og være358

alene her, men jeg kan også rigtig godt lide at komme ud og være social med nogle men-359

nesker. Så hvis der er nogle frivillige arrangementer de steder, hvor jeg opholder mig, så360

deltager jeg gerne i dem og lige nu er det jo så i Aalborg Marchall Arts.361

Hvilke hobbier har du, nu nævner du lige den ene?362
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Jamen så er der jo kickboxing, så styrketræner jeg, så vil jeg gerne bruge tid på at spille363

lidt guitar, men det er det der med at tage sig sammen og så ser jeg meget fodbold og364

sådan, det er vel det jeg bruger mest tid på.365

Hvor meget tid bruger du cirka på dine hobbier?366

Jamen det er gerne 1 time om dagen, i hvert fald hvis vi tager de fysisk aktive så 7-8 timer367

om ugen vil jeg sige.368

Ej nu er det også fejt at spørge dig, men har du et job?369

Nej det har jeg ikke.370

Er det vigtigt for dig at dele ting med dine venner?371

Hvad mener du helt præcist med at dele ting?372

Altså det behøver ikke nødvendigvis at være på internettet bare sådan generelt,373

hvis der sker noget nyt for dig, er det så vigtigt at fortælle dine venner om374

det?375

Ja det er det nok blevet de senere år, hvis jeg føler der er sket et eller andet, hvor jeg før376

måske følte at jeg blærede mig lidt så nu vil jeg gerne informere om det, så ja, på den377

måde så synes jeg at det er.378

Er det både på sociale medier eller er det bare sådan mere generelt, hvor du379

måske mere tager privat kontakt?380

Det kan være begge dele, afhængigt af begivenheden, når jeg lige er blevet færdig så skal381

det bare flashes på facebook og så skal jeg ud og drikke mig fuld, men ellers så hvis det382

er mere private ting så ringer jeg eller skriver.383

384

Okay. Så kommer vi lidt ind her, nu har jeg nævnt lidt om det, men med385

de sociale medier og din brug af dem. Er det noget du bruger?386

Altså sociale medier, ja facebook og linkedin det bruger jeg da i hvert fald. Er der andre?387

Jeg har prøvet med instagram, men det er aldrig blevet til noget. Jeg kigger bare på de388

andres billeder.389

Men du har en instagram profil? Det har jeg ja.390

Går du op i hvad folk kan se om dig på de sociale medier?391

Jeg går nok mere op i det efter jeg har været til det møde i dag, for hvis man googler mit392

navn så kan det jo komme frem alle de billeder der er og så videre, men jeg vil sige på393

min facebook profil er jeg lidt ligeglad med hvad jeg bliver tagget på, men på lidt mere394

professionelle som fx linkedin, der går jeg nok lidt mere op i det, såe.395

Har du tænkt over hvilke indstillinger du har på de forskellige profiler du har396

på de sociale medier? Ja det har jeg.397

Så har du været inde og ændre dem?398

Altså ja det har jeg, altså min profil den er tilgængelig for alle, men jeg har så nogle399

indstillinger jeg ikke viser til alle i hvert fald.400

Okay.401

Om mig.402

Er du aktiv eller passiv på de sociale medier?403
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Jeg vil sige jeg ikke er den mest aktive, men jeg er heller ikke den mest passive. Jeg vil404

sige at jeg bruger det jævnligt, men jeg synes næsten der skal være en begivenhed, for jeg405

synes næsten det er blevet for meget, kom og se mit barn og alt det der. Nu har jeg jo406

ikke selv nogle børn, så jeg ved ikke selv hvordan det er, men jeg vil sige at jeg er aktiv,407

men ikke meget aktiv.408

Så du deler ikke mange ting?409

Nej jeg synes der skal være, hvad skal man sige, en årsag til at dele noget og ikke bare410

dele for at dele, siger ham der lavede den første aprilsnar på facebook i går.411

Så du tænker meget over det du deler, om du føler det er noget der er relevant412

for andre?413

Ja det må man sige.414

Ser du de sociale medier som et sted, der opsamler data om dig?415

Nej ikke rigtig.416

Men, altså nu kan jeg jo så sige at det gør de, så hvordan har du det med at417

en side du egentlig bruger lidt for sjov opsamler information om dig?418

Det gør mig sådan set ikke så meget fordi nu har jeg jo selv oprettet profilen, så det rører419

mig ikke så meget, men hvis det bliver for privat, så vil jeg jo nok heller ikke oplyse det420

derinde. Så jeg kan selv sætte grænsen på et eller andet plan.421

Nu kommer vi lidt mere over i et emne som jeg kalder privacy og det er en422

bred vurdering så hvad vil du sige at privacy er for dig?423

Jamen det vil jeg sige.. Er det så også mht de sociale medier du tænker eller i forbindelse424

med?425

Det kan godt være på de sociale medier, men det kan også godt bare være dig426

som person, hvis du skal føle at din privacy den er dækket.427

Ja det ved jeg sq ikke lige hvordan jeg skal svare på. Altså jeg føler da at jeg rimeligt428

kan være privat og gøre lige hvad jeg vil, men, ja jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår429

spørgsmålet.430

Hvis nu vi skal sige at det er i forhold til de sociale medier og nu skal din431

privacy være dækket, hvad betyder det så for dig?432

Nååå. Jamen det er jo så igen, som vi snakkede om før at jeg kan oplyse hvad jeg vil og jeg433

kan skrive hvad jeg vil og igen, jeg kan lægge billeder op som jeg vil og jeg kan selv sætte434

grænsen et eller andet sted og som det fungerer lige nu så synes jeg at det er fint nok, det435

skubber ikke ved mine grænser, jeg synes ikke det er grænseoverskridende at bruge dem436

på nogen måde, så jeg synes i hvert fald ved de sociale medier at min privathed er nok til437

stede.438

Er det vigtigt for dig at du føler at du har din privacy?439

Ja det tror jeg for man får en eller anden fornemmelse, en eller anden tryghed om at det440

er sikkert nok det du bruger her og det tror jeg egentlig er det, der driver rigtig mange,441

hvis man kan føle sig sikker på det, så er det lettere for så tænker man ikke ”hvad nu hvis,442

hvad nu hvis?”.443

Er det situationer hvor det er vigtigere for dig end andre at du føler at din444
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privacy den er sikker?445

Altså lige når man siger de sociale medier, så er det nok vigtigt at, ja igen, at jeg selv kan446

styre det og i hvert fald informationerne om mig selv, at jeg selv kan sætte grænsen, for447

hvor meget jeg vil fortælle om mig selv, så man kan vælge at informere om en eller anden448

film man har set, der synes jeg at det er begyndt at blive lidt for overflødig information449

at komme ud med, men også, altså ja, jeg kan jo selv bestemme, hvad folk skal vide om450

mig og hvem der skal vide det også, såe.451

Ser du dig selv som en meget privat person? Altså nu siger du at du kun deler452

ting, du synes er relevant for andre, men . . .453

Jeg ved ikke om jeg ser mig selv som en meget privat person, men måske heller ikke den454

allermest åbne. Det er mit privatliv, men som vi har snakket om før så har jeg heller ikke455

noget imod bare at sige det som det er, men igen, så er det heller ikke alle der behøver at456

vide hvordan det er. Hvis det giver mening?457

Ja, jeg forstår godt.458

459

Okay, så går vi lidt mere over til en snak om data, nu snakkede vi lidt om460

at de sociale medier opsamler data, men er du klar over at nogle af de app-461

likationer du bruger på de smartphone, at de opsamler data om dig?462

Jeg har hørt lidt om det og læst lidt om det, men igen, jeg føler ikke at jeg oplyser noget463

som folk ikke må vide om mig, så om jeg bruger et eller andet program mere end andre464

eller om de ved hvor gammel jeg er osv. det er fuldstændig ligemeget for mig, hvis de kan465

få noget ud af det.466

Hvis vi nu så snakker data, hvad er data så for dig?467

Jamen, det er vel sådan set, hvad skal man sige, i hvert fald kontakt med omverdenen på468

et eller andet plan, hvis man snakker om telefonen i hvert fald, for jeg fandt da hurtigt469

ud af da min telefon den var i stykker og jeg skulle bruge min gamle telefon i to uger at470

jeg så ikke længere var på facebook med den og jeg fik heller ikke mine emails på den og471

det var underligt fordi så skulle jeg hjem og tjekke det på computeren, jeg følte mig så472

nøgen, hvis man kan sige det sådan, så for mig så er data en måde at være i kontakt med473

omverdenen og til at gøre hverdagen lettere.474

Hvordan har du det med at der bliver opsamlet data, altså nu siger du at det475

gør ikke så meget, altså er det så længe at du selv kan styre hvad det er?476

Ja altså og det føler jeg at jeg kan og igen, hvis de bruger det til at lave målgruppe eller477

hvad de nu gør, så er det ikke så galt og også nu kan jeg så også, altså jeg regner med at478

jeg er anonym, og at de ikke bruger nogle billeder af mig, men det kan jeg jo så selvfølgelig479

heller ikke være sikker på, men umiddelbart synes jeg ikke at jeg kan bidrage med nogle480

data, som folk ikke må vide. Men jeg har selvfølgelig heller ikke tænkt så meget over det481

sådan set, så nej, det rører mig ikke så meget.482

Så hvis en applikation du gerne vil bruge, opsamler data om dig, så har du483

ikke noget problem med det?484

Nej det har jeg ikke, men på den anden side så ville det nok være meget rart at blive485
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informeret om, hvis det lige var. Og så igen, hvor mange læser lige hvad der står når man486

trykker ok til det, det gør jeg i hvert fald ikke.487

Hvis nu der var nogle der spurgte efter noget information om dig, hvor du488

måske var lidt imod at de fik alt om dig, ville du så være mere villig til at489

dele, hvis du selv kunne styre på detaljegraden af det de nu fik?490

Ja det tror jeg faktisk, fordi nogle gange så føler jeg at man får sådan nogle spørgsmål,491

hvor man kan sige at jeg føler at de kommer lidt tæt på og tænker behøves de vide det og492

så har jeg nogle gange taget mig selv i at lyve i nogle spørgeskemaer eller et eller andet,493

hvis det ikke har været anonymt, så det tror jeg at det ville kunne påvirke mig, hvis man494

ville kunne skrue på den ja.495

Er der nogle data du ikke er villig til at opgive?496

Hvis det er mht på computer og telefon og så videre, så har der ikke lige været noget som497

jeg kan komme i tanke om, men det kan da godt være at der kommer noget en dag, hvor498

jeg føler at de bliver for personlige eller man skulle ind og fortælle alt for meget om sig499

selv, så kunne jeg godt forestille mig det, men jeg kan ikke huske at det er sket.500

Okay. Har du nogle betænkeligheder ved at dele data?501

Ikke umiddelbart.502

Hvis nu vi siger de her apps, der indsamler data, ved du så altid hvad det503

bliver brugt til, altså nu siger du at du læser ikke altid hvad. . .504

Nej jeg ved næsten aldrig hvad det bliver brugt til, men jeg har da en ide om hvad i hvert505

fald facebook bruger dem til, for det kan jeg da se på de, hvad hedder de nu, reklamer506

der kommer op på siden, fordi hvis man står som single på facebook, så kommer der alt507

det der ”mød din drømmekæreste her” eller et eller andet, men det rører mig heller ikke508

så meget. Jeg synes bare det er lidt sjovt.509

Betyder det noget for dig, hvad det bliver brugt til data?510

Nej ikke umiddelbart.511

Så det ville ikke hjælpe dig, hvis du fik info om hvad det skulle bruges til?512

Det tror jeg også kommer an på i hvilken grad, hvis der kom en jeg kender og sagde jeg513

vil virkelig gerne have din mening om det her så tror jeg at jeg ville give den uden at vide514

hvorfor, men hvis det var en jeg ikke kender, så tror jeg måske at jeg ville være lidt mere515

skeptisk. Ja fordi, hvis det er de der gallup, eller hvem der nu engang laver sådan noget,516

det kan godt gå meget stærkt, hvis man får sagt ja til det.517

Betyder det noget for dig, hvor længe data det bliver gemt?518

Nej det har jeg faktisk heller aldrig overvejet, så nej.519

Hvad kunne få dig til at acceptere, hvis nu vi kom en dag og ville opsamle520

noget data, hvor du måske ikke synes det var det sjoveste data at indsamle,521

hvad kunne så få dig til at ville opgive det alligevel?522

Jeg vil sige, i hvert fald på universitetet, når vi har fået udsendt et spørgeskema, hvis523

der lige har stået at man er med i konkurrencen om at vinde en ipad eller ipod, hvis det524

lige står øverst, så har jeg været tilbøjelig til at tage den med det samme ellers så har jeg525

nogle gange tænkt, at hvis der ikke er sådan noget, hvis det bare er en gruppe, der har526
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brug for hjælp, tænkt at den tager jeg når jeg har tid og så får jeg aldrig taget den, så der527

skal være et eller andet der lige vækker appetitten på den måde.528

Så det behøver ikke være noget stort, bare at der er et eller andet du får igen?529

Ja fordi så viser de også på en eller anden måde at de mener det og at det ikke bare er for530

sjov. Så bruger de måske de informationer lidt mere seriøst kan man sige. Sådan virker531

det i hvert fald og så er man, og så er man, så er jeg i hvert fald tilbøjelig til at være mere532

seriøs med svarene.533

Hvis der nu bliver indsamlet data om dig, er det så vigtigt for dig at du er534

anonym?535

Nogle gange er det. Men det er igen, det afhænger af hvad det er og så videre. Hvis det536

bliver for personligt, så vil jeg gerne være anonym.537

Så det afhænger af situationen?538

Lige præcis.539

Hvilke konsekvenser ser du ved at dele data?540

Som jeg også sagde før, så er det måske sådan noget med at facebook de udnytter det, de541

skal måske også lave noget målgruppe analyse eller hvad skal man sige, i og med jeg så gør542

noget gratis for dem, så føler jeg at de vinder rimelig meget på det, men min holdning til543

det, er at jeg synes det er fint nok, folk de laver frivilligt en profil derinde, så umiddelbart544

har jeg det fint med det.545

546

Så kommer der lige sidste emne som jeg kalder grupper og nu nævner du547

selv at det måske hvis det er en ven du har tæt på, så er du meget villig til at548

dele, men er det meget afhængigt af det, at du tænker over hvem det er du549

deler det med?550

Ja det tror jeg måske lidt, fordi det er måske ikke så galt længere, men i hvert fald da jeg551

var yngre, der gik jeg meget op i hvad folk de syntes om mig og derfor var jeg måske mere552

tilbageholdende dengang, i dag er jeg måske lidt mere åben omkring de fleste ting fordi553

jeg har det sådan at hader man mig, så hader man mig og så er det fint nok, så på den554

måde så har jeg det da fint nok med. . . Nu har jeg glemt hvad spørgsmålet var igen?555

Det var bare om det betyder noget for dig, hvem det er der opsamler data?556

Nej det gør det ikke. Jo igen, når det bliver for personligt så betyder det noget for mig.557

Nu har jeg nogle forskellige grupper her, jeg tror det er lettest at du ser på558

den her og hvis jeg kan få dig til at rangere hvem du ville være mest villig til559

at dele data med af de forskellige. Og du siger bare til, hvis der er nogen du560

ikke forstår eller skriver på, hvis du synes at der er nogle der mangler.561

Det kommer an på hvad der menes med, med klub for for mig er det dem jeg mødes med562

i en klub, så ville de nok komme over, rækkefølgen ser rigtig ud, men den ville jeg nok563

flytte over imellem venners venner.564

Altså klub det kunne fx være din sportsklub.565

Hvor man sådan snakker med folk flere gange om ugen. Men ellers så for mig kommer-566

cielle, sundhedsvæsen, kommune, by, det smelter lidt sammen, men klub og arbejde de567
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kommer i hvert fald før dem og måske også før venners venner fordi dem har jeg ikke så568

meget kendskab til, men igen, hvis folk de kan gå ind på min, hvis dine venner og veninder569

kan gå ind på min profil og finde noget information, så gør det heller ikke noget, fordi jeg570

oplyser igen ikke noget som jeg ikke synes folk de må vide. Men for eksempel ville jeg nok571

være mere tilbøjelig til at fortælle folk jeg arbejder med og er i klub med, ting der ikke572

står på min facebook profil. Så dem ville jeg nok give lidt flere informationer, men familie573

og venner kommer i hvert fald først.574

Er der forskel på hvad det er for noget data, hvem du gerne vil dele det med?575

Nu tænker jeg igen meget personlige oplysninger.576

Ja altså, ja det er det vel, der er der vel en eller anden gradient for, hvor gode venner man577

er jo mere får man at vide. Dem jeg ikke rigtig kender så godt, altså jeg kan da godt stå578

og snakke skide godt med en jeg møder i byen, men dagen efter så, okay han fik måske579

for meget information. Så på den måde vil jeg sige at der er den der gradient, der gør at580

jo bedre jeg kender dem, jo mere vil jeg fortælle.581

Hvad så hvis, nu kommer vi til. . . Er der noget data du kunne finde på at582

dele med alle de her forskellige grupper?583

Så skulle det være sådan noget overordnet data, som fx hvor jeg bor, hvor er jeg fra, hvor584

jeg har studeret, sådan nogle ting, der ikke er så personlige. Jeg synes hvis det ikke er585

personligt nok (??), dem ville jeg ikke have noget imod at dele med alle kategorierne, men586

igen, så jo længere vi kommer imod højre for mig, venstre for dig, jo mere vil jeg være587

tilbøjelig til at dele.588

Hvad så hvis vi siger at det er fuldstændig upersonlig data? For eksempel ting589

din telefon den kan opsamle, sådan noget som hvor du opholder dig henne i590

byen eller støjniveau i byen eller? Ville du have noget imod at dele det med591

de her grupper? Nej overhoved ikke.592

Okay. Så så længe det ikke er noget med dig, så må andre godt få det?593

Ja det føler jeg, det synes jeg ikke der er noget galt i. Nu har du bare lavet analyse på alt594

det jeg har sagt, så får jeg bare en mega opsang bagefter.595

Nej nej. Har du nogen kommentarer, nogle ting du ikke synes vi har været596

indover?597

Ikke jeg lige kan komme i tanke om umiddelbart, nej.598

F.0.3 Participant 3599

Så er vi i gang nu. Og vi starter med den første. Køn?600

Mand.601

Alder?602

25.603

Bopæl?604

Aalborg, lejlighed.605

Fødeby?606

Aalborg.607
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Uddannelse?608

Gymnasielærer.609

Beskæftigelse?610

Studenterunderviser hos Aau on demand, karrierecenteret, Aalborg universitet.611

Jeg tænkte mere på, hvad du laver til hverdag?612

Nåå jeg troede du mente som job. Læser idræt på 2 semester og spiller, nej det er vist fint.613

614

Nå vi går lige lidt videre til lidt mere omkring teknologi. Er det noget du615

går meget op i?616

Om jeg går meget op i teknologi?617

Ja altså går du meget op i at vide noget om teknologi og at have den nyeste618

telefon og computer og?619

Overhoved ikke.620

Det er ikke noget du bruger meget tid på?621

Nej622

Hvad er dit forhold til internettet? Det er noget jeg benytter mig af både via telefon623

og computer for at tjekke mails, holde mig opdateret og især til min uddannelse.624

Hvor meget tid bruger du på internettet? Er det noget du bruger hver dag?625

For meget. Jeg bruger det hver dag. Hvad vil jeg skyde på om dagen? Det ved jeg sq626

ikke. I hvert fald længe. Det er et dumt svar måske.627

Nej nej overhoved ikke. Det er i hvert fald længe.628

Har du en smartphone?629

Ja630

Hvad bruger du den til?631

Sms, mms, ringe, facebook og en lille smule at spille på, men ikke meget. Mest sms,632

facebook og opkald.633

Hvor ofte bruger du den? Hvor mange timer om dagen eller hvor lang tid om634

dagen?635

Den bliver nærmest tjekket hver 5 eller 10 minut, med mindre jeg er sammen med kæresten636

eller venner eller jeg er på. . .637

Hvilken type smartphone har du?638

Samsung galaxy s2639

Så det er android, der er som styresystem?640

Det ved jeg sq ikke.641

Det er android ja.642

Det har jeg ja.643

Så kommer der lige den sidste her til teknologi, har du hemmeligt telefonnum-644

mer?645

Nej646

647

Nu skal vi til at snakke lidt mere om dig selv. Og det bliver meget din648
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subjektive vurdering af dig selv. Så det vil sige at der ikke er noget rigtigt649

og forkert, men det er bare hvad du selv synes du er. Ser du dig selv som en650

person der er meget ude eller meget hjemme? Altså kan du godt lide at være651

meget hjemme eller vil du hellere være ude blandt andre?652

Det var et godt spørgsmål. Umiddelbart vil jeg sige at jeg bedst kan lide at være hjemme.653

Jeg kan bedst lide at dem udefra, at de kommer hjem til mig. På den måde vil jeg rigtig654

gerne være social, men jeg vil helst være derhjemme, men jeg er nok mest ude alligevel,655

det er det der er lidt fucked ved det.656

Hvilke hobbier har du?657

Håndbold, styrketræning og magic. (bliver hvisket)658

Du må gerne sige det højt.659

Ej det gider jeg ikke.660

Jo det kan du sagtens have med. Hvor meget tid bruger du på det?661

Håndbold er 3 gange om ugen så det er 4-5 timer om ugen, altså håndbold og så styr-662

ketræning er fire til 5 gange om uge så det er en 5-6 timer om ugen.663

Så kommer vi til den, har du et job?664

Ja.665

Som?666

Studenterunderviser på AAU667

Er det vigtigt for dig at dele ting med dine venner? Det behøver ikke nød-668

vendigvis at være på de sociale medier, bare sådan generelt?669

Altså dele ting, om mig?670

Ja671

Nej overhoved ikke. For hvis der er noget de vil vide, så spørger de.672

Så hvis der er sket noget for dig, så er det ikke vigtigt for dig lige at ringe til673

dine venner og fortælle om det? Det er mere kun, hvis jeg skal bruge deres hjælp til674

et eller andet.675

676

Så går vi over til at snakke om sociale medier og i forhold til det der med677

at dele ting. Så det er ikke noget du gør? Hvis der er sket noget vigtigt for678

dig, så er det ikke noget du deler på de sociale medier?679

Så skal det være exceptionelt, jeg gider ikke stå og dele hele tiden, hvad jeg har fået til af-680

tensmad og sådan, det er hvis jeg har en færdiggjort eksamen eller et færdiggjort semester,681

en vigtig håndboldkamp, som har gjort noget specielt for sæsonen, hvad kan det sidste682

være? Et eller andet, så skal det være til personer, jeg bruger ikke rigtig sådan, med at683

dele status så alle kan se det sådan offentligt.684

Hvilke sociale medier bruger du?685

Jeg tror egentlig kun at jeg bruger facebook, ej linkedin også.686

Ellers ikke nogen?687

Næ688

Er det noget du går op i hvad folk de kan se om dig på de sociale medier?689
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Jeg har egentlig gjort det sådan, gjort min profil rimelig åben, for jeg synes ikke at jeg690

har noget at skjule. Men jeg er ikke ligeglad med, hvad folk de poster på min væg.691

Har du, nu nævner du det selv lidt før, men har du tænkt over hvilke ind-692

stillinger du har på facebook og sådan noget, er det noget du har tænkt over,693

hvordan de er?694

Øh ja, til at starte med havde jeg egentlig ikke så meget delt, men jeg har med vilje selv695

gået ind og sørget for at folk kunne se den. Mærkeligt svar egentlig.696

Så du har været inde og ændre dine indstillinger i forhold til de standard ind-697

stillinger der var for profiler?698

Nej jeg tror faktisk muligvis at åbnet mere end, altså den var mere skjult inden jeg lavede699

den om. Fordi jeg tænker at hvis der er en eller anden der gerne vil finde mig, så skal700

han/hun også have muligheden for at finde mig, både telefonnummer og mail, så de kan701

kontakte mig.702

Okay. Føler du at du er meget aktiv eller passiv på de sociale medier? Altså703

ikke nødvendigvis med at dele status, men bare brugen af den?704

Altså jeg er aktiv i brugen på den måde at jeg holder mig opdateret på hvad andre skriver705

og hvad andre deler og jeg elsker at tage en diskussion, hvis der er en eller anden der har706

skrevet et eller andet som jeg kan puste lidt til gløderne ved, men jeg er passiv med selv707

at bringe noget på banen.708

Så du deler ikke mange ting?709

Nej710

Tænker du meget over de ting du deler når du deler noget?711

Ja712

Ser du de sociale medier som et sted, der bliver opsamlet data?713

Ligger i baghovedet, men generer mig ikke, så jeg ved det godt, men er ligeglad.714

Okay. Så skal vi ind under et emne, som jeg kalder privacy og det er igen meget715

subjektivt. Så, hvis nu jeg spørger dig, hvad er privacy for dig, hvordan vil du716

så forklare det? Det behøver ikke nødvendigvis at være på de sociale medier.717

Så ser jeg det som ordet privat, så det er ting som jeg føler ikke vedrører andre.718

Er det meget vigtigt for dig at have privacy?719

På nogen områder ja. Men igen, så som jeg sagde tidligere så har jeg åbnet720

min status rimelig meget. Har ikke rigtig noget at skjule. Er der situationer721

hvor det er vigtigere for dig end andre at have privacy?722

Det har jeg ikke lige tænkt over, så et umiddelbart svar ville være nej, når det ikke er723

noget jeg har tænkt over.724

Ser du dig selv som en meget privat person?725

Nej det ville sq være synd at sige.726

727

Så kommer vi til at skulle lidt mere over og snakke om det her med data728

som jeg nævnte før. Når du nu har hentet en applikation på din telefon er du729

så klar over at de nogle gange opsamler data via din telefon?730
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Det står der jo.731

Hvis jeg så nu siger data, hvad er det så for dig?732

Lige når der står at de indsamler data fra min telefon, så tænker jeg bare at de kan se733

alt hvad der er på min telefon undtagen billeder jeg har taget med min telefon og sms-734

beskeder, alt sådan noget jeg selv har lagt ind som min telefonbog og mit nummer, adresse,735

hvis jeg har lagt det ind, mail, så vil de kunne se sådan nogle ting.736

Okay. Hvordan har du det med at der bliver opsamlet data?737

Det gør de bare.738

Så du er villig til at dele data igennem en applikation, hvis det er det der skal739

til før at du må bruge den?740

Engang imellem ved jeg for et faktum at det går ud til et eller andet firma, der vil sælge741

et eller andet, det har jeg oplevet, det er pisse irriterende, men det tager mig 3 sekunder742

at sige nej tak og så ligge på, så det generer mig slet ikke.743

Ville det gøre en forskel for dig i din villighed til at dele data, hvis du kunne744

skrue på graden af hvilken data der bliver delt?745

Ja, helt sikkert.746

Er der nogen data du ikke er villig til at opgive?747

Jamen for eksempel hvis man går ud fra at de kan se alt på min telefon, og når jeg siger748

at jeg ikke tror at de kan se mine billeder og mine sms’er, så tror jeg at det er fordi jeg749

ikke ville bryde mig om, hvis de ser mine billeder og mine sms’er, det er måske mere bare750

et håb.751

Hvad med sådan noget generel information om dig selv eller? Altså nu siger752

du at du selv har delt dit telefonnummer, men hvad med hvis der var nogen753

der spurgte efter dit personnummer eller?754

Ja ja selvfølgelig, personnummer, kontonummer, registreringsnummer, alt sådan noget,755

der er ligesom en grænse der.756

Men hvad med upersonlig data?757

Jamen altså sådan noget, lige så snart det hedder adresse, telefonnummer, mail, kontak-758

toplysninger, alt sådan noget, det kan de få, det er jeg ligeglad med, men lige så snart759

det bliver personligt med min konto og personnummer, hvor jeg har læge fx, det synes jeg760

heller ikke andre de må vide. Forsikring, alt sådan noget, det skal de ikke blande sig i.761

Hvad så hvis vi er ude i det helt upersonlige som ikke har noget med dig at762

gøre, som måske, altså fx din placering eller støjniveau i byen eller?763

Det synes jeg er en fin ting, altså hvis man ser placering, altså det ville være den samme764

ting, som hvis de fik min adresse. Det er fedt nok for ens omgangskreds. Altså jeg regner765

ikke med at jeg bliver stalket af en eller anden psykopat.766

Nej altså, man ved jo aldrig.767

Hvad var det du sagde mere?768

Altså støjniveau i byen for eksempel.769

Hvad mener du med det?770

Jamen alt der kan opsamles via sensorer fra din telefon. Fx når du bruger771
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højttaleren deri så, hvis nu den for eksempel registrerer når du er et eller772

andet sted i byen, så er støjniveauet så og så højt. Ville du have noget imod,773

hvis sådan noget blev opsamlet fra din telefon?774

Så den fortæller mig det?775

Så den fortæller en server det, så man får på en eller anden måde en viden776

om byen?777

Så ville den nok bruge alt mit strøm, men nej altså, hvis ikke det er til mig selv, så vil jeg778

bare føle at jeg hjælper andre.779

Har du nogen betænkeligheder omkring det at dele data?780

Betænkeligheder. Hmm, jeg vil godt være ved at det var først dengang du nævner det781

med cpr-nummer og kontonummer at jeg ikke havde tænkt over det, men at det vil jeg782

forresten ikke have at de ser, så i forhold til det, ja.783

Ser du nogen fordele ved at dele data? Nu nævner du selv at hjælpe andre.784

Ja jeg synes det er super fedt, det her med at kunne se for eksempel placeringer. Nu har vi785

et idrætsforum, sammen alle idrætsstuderende, så tagger de sig måske et eller andet sted786

via deres placering, og så ved vi hvor vi skal tage hen, hvor størstedelen af idrætsstud-787

erende er, hvis man nu er i byen. Allerede et samlingspunkt, det er et kæmpe plus.788

Ved applikationer, der indsamler data, ved du så altid hvad det skal bruges til789

eller siger du bare ja når der kommer sådan en lang smøre op?790

Jeg vil sige at 90 % af gangene så læser jeg det igennem, det meste af det, ikke det hele,791

hvor jeg lige skal skimte, for at se hvad for noget data, det er de henter. Engang imellem792

så gør jeg ikke, for så ved jeg ligesom hvad det er jeg henter og så behøver jeg ikke og793

være bange for det.794

Ville det hjælpe dig, hvis du fx fik en kort opsummering af, som det første,795

hvad det er, der bliver indsamlet og så hvis man vil vide mere om det, så796

kunne det komme senere eller så kunne man læse videre?797

Ja fordi nogle gange så laver app’sene sådan nogle overskrifter over tingene, men du skal798

stadigvæk igennem en helt vild lang smøre, bare for at komme til den næste overskrift og799

den næste overskrift og så ville det være fint, hvis man i en indholdsfortegnelse har de800

forskellige overskrifter og så kunne man bare selv trykke sig ind så den selv hoppede ned801

til, hvis der så var noget man gerne ville vide ekstra om. Det er det jeg gør, jeg sidder802

og scroller ned for at finde de ting jeg ved jeg lige skal læse lidt ekstra om. Det kunne803

sagtens gøres mere overskueligt i en app.804

Ville du være mere villig til at opgive data, hvis du vidste hvad det skulle805

bruges til?806

Ja fordi, der er nogle gange, hvor man læser et eller andet og hvis jeg læser noget hvor jeg807

er det mindste i tvivl så stopper jeg med at downloade. Og det er ikke engang sikkert at808

den app er farlig for mig overhoved, men jeg gider ikke bare ikke at risikere noget, fordi809

jeg har oplevet at jeg fik virus eller et eller andet.810

Betyder det noget for dig, hvad det bliver brugt til data?811

Mit data?812
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Ja813

Ikke så længe det ikke er mine personoplysninger, men når det er sådan en af de der814

udenlandske operatører, der har tusindvis af danske kontonumre, så skal man lige være815

lidt opmærksom på, hvad det er man laver.816

Betyder det noget for dig, hvor længe data bliver gemt om dig?817

Kun hvis det er jehovas vidner.818

Ja, hvis det nu så ikke er dem?819

Nej så betyder det ikke noget. Så må de gerne gemme det, det er helt iorden. Nej alle de820

der forbandede telefonsælgere der ringer om hvad de end vil sælge, der kan det godt være821

en eller anden konkurrence man har deltaget i for 7-8 mdr siden og pludselig så ringer de822

og siger at jeg kan se at du er interesseret i bokseshorts og så skal man. . . Det er pisse823

irriterende at sådan noget bliver gemt i så lang tid.824

Så når det kommer til sådan noget så måtte det gerne bare forsvinde efter du825

havde deltaget eller i hvert fald efter en vis periode?826

Både og fordi der står det jo, altså jeg siger jo ja til det. Jeg siger ja til det, så i bund og827

grund kan jeg jo ikke brokke mig over det. Men det kunne da være rart at få at vide, hvor828

længe man bliver gemt, altså hvor lang tid ens data bliver gemt. Fordi det er da også med829

til at skræmme en engang imellem.830

Hvis nu du skulle hente en app, der indsamler data om dig, hvad skulle der831

så til for at du ville give lov? Er det nok, hvis du får at vide hvad det skal832

bruges til eller du kan se hvad det er for noget data de indsamler?833

Det er nok hvis jeg kan se hvad det er for noget data de indsamler. Altså hvis jeg kan se834

det er mit navn, nummer, mail, adresse, så er jeg på sin vis ligeglad, jeg tænker ikke at835

det er fordi de skal have et russisk tæskehold ud altså. Jeg er heller ikke bange for at de836

henter kontooplysninger via min adresse, for det ved jeg godt man ikke kan lade sig gøre.837

Okay. Er det vigtigt for dig at være anonym? Nu siger du at du har en åben838

profil, men hvis vi så siger i forhold til data, der bliver hentet om dig?839

Nej840

Er der nogen situationer, hvor det ville være vigtigt for dig at være anonym?841

Nej, næ.842

Hvilke konsekvenser ser du ved at dele data? Vi har snakket lidt om betænke-843

ligheder, men. . .844

De to værste ting er helt sikkert, nummer 1 den er over dem alle og det er virus, men det845

tænker jeg ikke er ved at dele data at man får virus, tror jeg ikke, men det er jo mere det846

med at man trykker ja til at dele oplysninger, så det er jo ikke data, der gør, altså delt847

data at du får virus, men det er det første jeg tænker på når det er. Og den anden ting848

det er på grund af det der tv-program med kontonummer og registreringsnummer, men849

det er ikke noget jeg går og frygter, for jeg synes selv at jeg får tjekket det nogenlunde850

uden at vide om det er rigtigt.851

Så kommer der bare lige en sidste kategori her som jeg kalder grupper. Bety-852

der det noget for dig hvem det er du deler data med?853
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Meget.854

Jeg har sådan en række forskellige grupper her, som du gerne lige må kigge855

på og så må du gerne prøve at rangere dem i forhold til, hvem du helst vil856

dele data med.857

Skal jeg bare skrive nedenunder eller skal jeg skrive derpå? Og så fortæller jeg hvorfor858

bagefter?859

Ja altså, hvis du har noget argumentation for hvorfor, så må du gerne.860

Den jeg helst vil dele med til at starte med?861

Ja det er en 1er. Og hvis du synes der mangler nogen...862

Og dele data med?863

Ja, hvis du synes der mangler nogen må du gerne skrive dem på og hvis der864

er nogle af dem du er i tvivl om må du også gerne spørge.865

Hmm klub?866

Ja altså håndboldklub, eller..867

Nu tror jeg at den er der. Alle de, hvad skal man sige.. Jeg har valgt de 5 første som868

sundhedsvæsen, kommune, by, klub og arbejde udelukkende fordi jeg tænker at de kan869

have brug for at have min data og de kan hjælpe mig ved at de har min data. Så på sin870

vis er der ikke nogen vigtig rangering af de 5, men jeg har alligevel valgt at gøre det fordi871

du bad mig om det og fordi jeg ved sådan nogen som sundhedsvæsen og kommune ved872

jeg, ej altså igen, men altså, de kunne ikke finde på at udnytte min data. Og det tænker873

jeg heller ikke by, klub og arbejde kunne. Og så kommer venner, nej undskyld familie874

inden venner, fordi jeg tænker at familie, ja altså de er rangeret efter hvem jeg tror der875

kan bruge det og så kommer kommercielle sidst selvfølgelig.876

Okay, er der forskel på hvilken type data det er, hvem du har lyst til at dele877

det med?878

Ja selvfølgelig. Skal du vide hvad?879

Ja altså, hvis du har nogle eksempler så må du gerne. . .880

Jamen nu tænker jeg for eksempel at sundhedsvæsen og kommune kan have brug for at881

have mine kontooplysninger, hvad jeg arbejder med og sådan nogle ting, imens at venner882

måske er rimelige ligeglade med den del og måske hellere vil have noget personligt at vide883

om mig, det har selvfølgelig ikke noget med data at gøre.884

Er der noget data du kunne finde på at dele med alle grupperne, der er nævnt885

her?886

Ja som nævnt tidligere, navn, mobilnummer, mail, adresse. Altså jeg ville nok have mine887

betænkeligheder ved faktisk mail, navn og mobilnummer, der skulle jeg være sikker på888

hvilken kommerciel forretning de har at dele det med.889

Men hvad så hvis vi snakker om det helt upersonlige som jeg nævnte tidligere?890

Sådan noget som placering, eller støjniveau i byen. Ville du være villig til at891

dele det med alle dem her?892

Ja det tænker jeg. Det kan jeg ikke se hvordan, altså den eneste grund til at jeg ikke vil893

dele mobilnummer, mail og adresse er fordi jeg ikke gider at de opsøger mig eller henvender894
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sig til mig eller at min mail skal blive spammet, men at de henter noget data fra mig for895

at se støjniveau og min placering, som de jo kan bruge til noget og som kan gavne andre896

og også på længere sigt vil kunne gavne mig selv, fred være med det, det er en kanon ide.897

Hold kæft jeg håber der er nogle der laver det.898

Så lige her til sidst, har du nogle ting som du har tænkt over eller nogle ting899

som vi ikke har været inde over. Noget du synes der skal med?900

Nej901

Jamen så var det det.902

Ja.903

904

F.0.4 Participant 4905

Og så starter vi ud med noget så simpelt som køn?906

Mand.907

Alder?908

24.909

Bopæl, by?910

Aalborg 9000.911

Hvilken by er du opvokset i?912

Stenvad 8586.913

Uddannelse?914

HA almen.915

Beskæftigelse?916

Studerende.917

918

Det var sådan lige det generelle om dig, så kommer vi sådan lidt mere ind over919

teknologi og din holdning til det. Er det noget du går meget op i, teknologi?920

Næ, så længe det virker.921

Så du går ikke op i at du skal have det nyeste nye og?922

Næ923

Hvad er dit forhold til internettet?924

Bruger det dagligt hver dag i mange timer925

Har du smartphone?926

Ja927

Hvor mange år har du haft det, cirka?928

4 år929

Hvilken type har du? Iphone, android?930

Android931

Hvad bruger du din smartphone til?932

Alt. Holde kontakt, de sociale medier, facebook, kalender, lommeregner, mere eller mindre933

så mange funktioner den har fuldt ud fordi jeg synes det er nemmere.934

88



Så du bruger den også hver dag?935

Ja936

Flere timer synes du?937

Ja938

Og så lige den sidste i forhold til teknologi, har du hemmeligt telefonnummer?939

Nej940

941

Så kommer vi lidt mere ind over din personlighed og det bliver meget din942

subjektive vurdering af spørgsmålene. Ser du dig selv som en ude eller hjem-943

meperson? Altså kan du bedst lide at være derhjemme eller?944

Ude945

Hvilke hobbier har du?946

Frivilligt arbejde kan det være en hobby?947

Det må man sige, det er din fritid sååe.948

Ja det er det. Hvad har jeg ellers? Der er ikke tid til så meget ud over. . .949

Så kommer den gode – hvor meget tid bruger du på det om ugen/måneden,950

hvad der lige er lettest? 50 timer om måneden, ej måske lidt mindre – 40 timer.951

Så 40 timer om måneden?952

Ja.953

Så kan jeg godt se at der ikke er tid til meget andet. Har du et job?954

Ja955

Som?956

Bartender957

Hvor mange timer bruger du på det?958

30 timer om måneden måske.959

Er det vigtigt for dig at dele ting med dine venner? Og jeg tænker ikke kun960

på de sociale medier, men sådan mere generelt? Nej.961

Så du er heller ikke typen der lige har brug for at skrive på de sociale medier,962

hvis der er sket noget nyt for dig?963

Nej det er kun for underholdningen at jeg bruger det.964

965

Så skal vi lige snakke lidt mere om de sociale medier. Altså er det noget966

du bruger?967

Ja968

Hvilke?969

Facebook, det er vist det eneste jeg bruger.970

Okay, så du har ikke andre profiler?971

Nej ellers har jeg ikke noget.972

Går du op i hvad folk de kan se om dig på de sociale medier?973

Næ overhoved ikke, jeg ligger ikke noget op folk ikke skal vide.974

Har du tænkt over hvilke indstillinger du har inde på din facebook for eksem-975
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pel?976

Nej977

Så du har ikke været inde og ændre på det sådan efterfølgende?978

Næ979

Nu har vi snakket lidt om det, men er du aktiv eller passiv på de sociale me-980

dier? Det behøver ikke nødvendigvis at være at uploade ting. . .981

Aktiv tror jeg982

Så du er mere. . .983

Jeg bruger det ikke kun til at stalke folk. . .984

Tænker du meget over, når det endelig er at du deler noget, hvad det er at985

du deler?986

Næ, altså har jeg lyst til at dele så gør jeg det.987

Ser du de sociale medier som et sted, der opsamler data?988

Ja989

Hvordan har du det med det?990

Meget ligeglad, jeg ligger ikke noget op folk ikke skal vide noget om.991

992

Nu kommer vi til et punkt som jeg kalder privacy og hvis nu du hører or-993

det privacy for dig, hvad ser du det så som?994

På de sociale medier?995

Ja eller også bare sådan generelt, hvis det er lettest?996

Det er vel hvad der er min holdning til hvad jeg synes der er mit privatliv, eller hvad man997

skal kalde det?998

Så hvis nu vi siger at du siger din privacy er beskyttet, hvad betyder det så999

for dig?1000

Det er at folk ikke ved ting om mig, som jeg ikke har lyst til at de skal vide. Ja hvis folk1001

ved noget om mig som jeg ikke har lyst til.1002

Er det vigtigt for dig at du føler at du har privacy?1003

Ja1004

Er der nogle situationer, hvor det er vigtigere end andre?1005

Nej1006

Det er bare altid vigtigt for dig at du har en eller anden form for privacy?1007

Ja1008

Ser du dig selv som en meget privat person?1009

Nej1010

1011

Så kommer vi over til at skulle snakke lidt mere omkring data og generelt1012

den her dataopsamling. Er du klar over at når du henter en applikation på1013

din telefon at den opsamler data nogle gange?1014

Ja1015

Når der så står at den opsamler data, hvad er data så for dig?1016
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Det er vel oplysninger om mig, som der ligger på min telefon og oplysninger om mig og1017

mine venner.1018

Hvordan har du det med at dele data via. . .1019

Det har jeg ikke noget imod.1020

Så du er villig til at hvis det er en app du gerne vil bruge og den samler data1021

så?1022

Ja1023

Ville der være forskel på hvor villig du ville være til at dele data, hvis du1024

kunne skrue på detaljegraden? Altså, nu siger du at du er ligeglad, men. . .1025

Ja hvis jeg havde muligheden, så ville jeg da give dem så lidt som muligt.1026

Er der nogen data du ikke er villig til at opgive?1027

Ja, men de ligger ikke på min telefon.1028

Bare sådan generelt, hvis du nu blev spurgt, hvad tænker du så at du ville1029

sige nej til?1030

Personlige ting om mine venner.1031

Har du nogle betænkeligheder omkring dataopsamling?1032

Næ1033

Ser du nogle fordele ved det?1034

Ja1035

Hvilke?1036

Hvis nu fx facebook ikke opsamlede data, så skulle de tjene penge på en anden måde og1037

så skal jeg til og betale for facebook og det er sådan jeg ser det generelt. Det er deres1038

måde at tjene penge på i stedet for at få pengene fra mig.1039

Når du nu har en applikation, der indsamler data, ved du så altid hvad de skal1040

bruge data til?1041

Næ1042

Ville det betyde noget for dig, hvis du fik at vide hvad data skal bruges til?1043

Nej1044

Betyder det noget for dig, hvor længe data bliver gemt om dig?1045

Næ1046

Hvad kunne få dig til at acceptere, hvis nu der bliver opsamlet data via din1047

smartphone?1048

Jamen tanken om at det er deres måde at tjene penge på og ellers ville jeg skulle til at1049

have en brugerbetaling.1050

Hvad så hvis nu det er en app du betaler for, så ville du. . .1051

Så ville jeg have lidt flere betænkeligheder ved det. Eller nej det ville jeg ikke, jeg er lidt1052

ligeglad.1053

Er det vigtigt for dig at være anonym?1054

Nej1055

Bare sådan generelt så er du ligeglad med det?1056

Ja1057
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Okay. Hvilke konsekvenser ser du ved at dele data?1058

Ikke så meget, fordi de ting jeg deler er ting jeg ikke har noget imod at dele. Så de ting1059

folk finder ud er ting de gerne må vide om mig, så hvis det er ting jeg ikke vil have folk1060

skal vide, må jeg jo lade være med at dele dem og lægge tingene på min telefon og lignende.1061

1062

Så kommer der lige en sidste kategori, som jeg kalder grupper og den dækker1063

over hvem man deler data med. Er der nogen forskel for dig på, hvad du har1064

lyst til at dele alt efter hvem det er til?1065

Jeg vil sige i forhold til arbejde og sådan så vil jeg gerne holde det så professionelt som1066

muligt, det er ikke sådan at jeg skjuler noget, men jeg vil gerne holde det lidt anstændigt.1067

Hvis nu, nu viser jeg dig lige en række forskellige grupper her af mennesker1068

og firmaer. Hvis nu du skulle rangere hvem du ville være mest villig til at dele1069

med?1070

Venner, by, klub, arbejde, venners venner, sundhedsvæsen, kommercielt, familie, (mangler1071

kommune). Var det ikke dem?1072

Jo det tror jeg. Føler du der er nogen der mangler derpå må du også gerne1073

sige til.1074

Det lover jeg. Arbejde den dækker vidt, du skulle have en der hedder kollegaer så. Nej1075

jeg kan ikke lige se hvad den skulle komme ind under. . .1076

Er der forskel på, nu siger du i forhold til arbejde, at der ligger du ikke op1077

ting de ikke skal se, men er der forskel på hvilken type data du ville dele med1078

hvem?1079

Hvis jeg havde en chef så ville jeg nok ikke lægge op at jeg var ude og drikke mig stiv1080

inden arbejde. Så i forhold til arbejde og folk, der har en højere status end mig, så skulle1081

de gerne se mig som et sobert menneske.1082

Er der nogen data du kunne finde på at dele med alle de her grupper her?1083

Generelt, det der ligger på min facebook, det ville jeg ikke have noget imod at de ser.1084

Hvad med sådan noget som fuldstændig upersonlig data? Sådan noget som1085

kan opsamles igennem din telefon, men som ikke har noget med dig at gøre?1086

Det ville jeg slet ikke have noget imod at dele. Det hjælper samfundet med at blive bedre.1087

Så var det faktisk de spørgsmål jeg havde, har du tænkt på noget eller?1088

Næ1089

Så var det det.1090

F.0.5 Participant 51091

Okay, vi starter. Først køn?1092

Pige, kvinde.1093

Alder?1094

26.1095

Bopæl, by?1096

Aalborg.1097
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Hvilken by er du opvokset?1098

Århus, Viby.1099

Uddannelse?1100

Det hele? Operations and supply chain management.1101

Den skriver jeg lige ned senere. Beskæftigelse?1102

Studerende.1103

1104

Det var bare sådan lige de få ting om dig. Nu skal vi til at snakke sådan1105

lidt mere om teknologi og din brug af det. Er det noget du går meget op i,1106

teknologi?1107

Nej det vil jeg ikke sige, altså jeg har da min telefon som jeg er meget glad for. Men ellers,1108

det er ikke noget jeg ved så meget om, som jeg måske godt kunne tænke mig. Jeg tror jeg1109

kunne få lidt mere ud af teknologi, hvis jeg gik lidt mere op i det.1110

Så det er ikke noget du bruger mange timer på at sætte dig ind i?1111

Nej, det der sådan virker intuitivt for mig og virker smart for mig, det bruger jeg ellers1112

hvis mine venner fortæller mig noget, så bruger jeg det også, men det er ikke noget jeg1113

selv sætter mig ind i.1114

Hvad er dit forhold til internettet?1115

Jamen det kan jeg nok næsten ikke undvære. Der slår jeg mange ting op, det bruger jeg1116

jo dagligt.1117

Er det flere timer om dagen?1118

Ja.. Også fordi jeg bruger det i forbindelse med skole. Så jeg bruger det nok 2-3 timer om1119

dagen på internettet.1120

Har du smartphone?1121

Ja1122

Og hvad er det for en type? Android, google, apple?1123

Apple1124

Hvor mange år har du haft smartphone cirka?1125

Jamen det har jeg jo, altså den her har jeg haft siden sommerferien og så har jeg haft en1126

periode på halvandet år som der ikke var en smartphone, men før det der havde jeg jo så.1127

Det er sådan lidt i perioder, fordi den blev væk. Jeg har nok haft en i 1½ år, så har jeg1128

ikke haft en i 1½ år og så har jeg så haft den siden sommerferien.1129

Hvor ofte anvender du din smartphone?1130

Hver dag.1131

Er det også flere timer?1132

Ja, det er mange timer. Ja hvis det også er apps og internettet så bruger jeg den nok mere1133

end en time om dagen.1134

Nu nævner du selv lidt om det, men hvad bruger du den til?1135

Jamen den vækker mig om morgenen og så bruger jeg den til at skrive med mine venner1136

og til at sende billeder, tage billeder, jeg har tidligere også brugt den meget på facebook,1137

men jeg er ved at trappe ned. Ikke så meget mere, men altså til at holde kontakten med1138
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ens venner, det sker dagligt og det bruger jeg min telefon til.1139

Og så lige den sidste i forhold til teknologi, har du hemmeligt telefonnummer?1140

Nej1141

1142

Så går vi lidt mere over i din personlighed og det bliver din subjektive vur-1143

dering så bare hvad du selv føler. Først, ser du dig selv som en meget ude1144

eller hjemmeperson? Kan du bedst lige at være hjemme eller være ude blandt1145

andre?1146

Jeg kan bedst lide at være ude. Men jeg kan også godt lide at have folk hjemme ved mig,1147

hvis det også hører til ude.1148

Hvilke hobbier har du?1149

Jeg går i fitnesscenter, det er ligesom min hobby.1150

Hvor meget tid bruger du på det?1151

Jamen det bruger jeg nok sådan cirka 1-2 timer, hvad kan man sige, 4 gange om ugen.1152

Har du et job?1153

Ja1154

Som?1155

Studentermedhjælper hos Siemens Windpower og der er jeg 8 timer om ugen.1156

Er det vigtigt for dig at dele ting med dine venner? Og nu tænker jeg ikke1157

kun på sociale medier, men bare sådan generelt.1158

Ja altså også oplevelser? Ja det prioriterer jeg meget højt.1159

Er det så både over telefonen og personligt, men også på sociale medier?1160

Altså jeg foretrækker personligt, hvor man kommer ud og har nogle oplevelser sammen,1161

men i min daglig dag, når jeg ikke ser mine veninder så tit, så kan jeg da godt mærke at1162

jeg bruger telefonen mere og mere til at holde kontakten. Skrive sammen over facebook,1163

lægge nogle billeder op af hinanden på hinanden væg for eksempel.1164

Når nu vi snakker om sociale medier, altså nu nævner du selv facebook, så1165

det er noget du bruger?1166

Ja1167

Hvilke forskellige sociale medier bruger du?1168

Hvad findes der mere? Hvad er et socialt medie? Altså du mener om jeg bruger sådan1169

noget som twitter og sådan noget?1170

Ja det gælder også, men så er der også sådan noget som instagram og linkedin1171

og. . .1172

Nåå.. Altså instagram bruger jeg meget, linkedin har jeg en bruger, men jeg bruger den1173

ikke. Det er min ambition at den skal opdateres, men det er ikke noget, som er sket endnu.1174

Ja det er nok det. Warp er det et socialt medie? Det er bare en app, hvor man kan chatte1175

sammen. Vi skriver den på.1176

Jeg ved faktisk ikke. . .1177

Om den går indunder. . .1178

Det er ikke en jeg bruger så. Men jeg tjekker den bare. Går du meget op i1179
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hvad folk de kan se om dig på de sociale medier?1180

Jeg tænker i hvert fald over, hvad jeg skriver. Og nogle gange kunne jeg måske godt have1181

lyst til at skrive nogle ting, som jeg umiddelbart vælger ikke at skrive, men måske ikke1182

så meget i ekstremerne som man kunne gøre. Men jeg tror måske stadig at jeg lægger1183

nogle ting op, som jeg måske egentlig ikke burde gøre, hvis man skulle være sådan helt1184

reglementeret med, hvad man laver.1185

Har du tænkt over de indstillinger du har på de forskellige sociale medier du1186

bruger?1187

Indstillinger, hvad betyder det?1188

Altså med hvor meget folk kan se om dig for eksempel.1189

Nej det har jeg nok ikke tænkt så meget over.1190

Så du har ikke været inde og ændre på noget?1191

Nej, jo i lang tid, der kunne alle se min facebook profil, det er måske et halvt år siden jeg1192

ændrede på at når man ikke kender mig så kan man ikke rigtig se noget. Så man kan sige1193

at før det, der tænkte jeg slet ikke over det. Og min instagram den kan alle også se, så1194

nej det tænker jeg ikke rigtigt over.1195

Er du aktiv eller passiv på de sociale medier?1196

Aktiv1197

Altså det behøver ikke nødvendigvis være at du uploader en masse, men er1198

det noget du bruger meget?1199

Ja det er det.1200

Deler du mange ting på de sociale medier?1201

Nej, det synes jeg faktisk ikke at jeg gør.1202

Hvis du så endelig deler noget, er det så noget du tænker meget over, hvad1203

du lægger op? Du siger selv at. . .1204

Jeg tænker lige en ekstra gang. Og især der tænker jeg over ikke at dele en masse hold-1205

ninger til ting andre lægger op. Det gør jeg som regel aldrig.1206

Ser du de sociale medier som et sted, der bliver opsamlet data?1207

Det er jeg nok lidt mere begyndt at se det som, det er med tiden ligesom gået op for mig,1208

at alt det du lægger op det kan du ikke trække tilbage igen. Hvor jeg tidligere har tænkt1209

at du nok ligger det ud til andre mennesker, som så ved det her omkring dig, hvor jeg1210

sådan senere har fundet ud af, at der er flere der har adgang til det og at jeg aldrig kan1211

få det tilbage.1212

Hvordan har du det så med det? Altså med at det er noget, der ligger der1213

altid, hvis du så alligevel vælger at dele?1214

Jamen det er sådan noget jeg er begyndt at tænke over når jeg lægger noget op, om det1215

er noget som jeg godt kan undvære.1216

Så går vi lidt mere over i den her gruppe, nu nævnte jeg før med privacy. Hvis1217

nu jeg siger privacy for dig, hvad er det så? Jamen det er jo for eksempel sådan1218

noget med at billederne de er mine, så der ikke er andre der kan bruge dem. Det er nok1219

det.1220
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Er det vigtigt for dig at have privacy? Ja det vil jeg sige, men jeg tror også tidligere1221

at jeg har troet at jeg har været beskyttet uden at jeg var det. Men i og med at jeg tænker1222

over det når jeg lægger det ud, så ved jeg også godt at når jeg så lægger det ud så er det1223

ikke noget jeg har noget imod at dele med andre.1224

Er der nogle situationer, hvor det er vigtigere for dig end andre at have pri-1225

vacy?1226

Det ved jeg ikke lige hvad det betyder.1227

Jeg tænker, er der nogle situationer, nu snakker vi sociale medier, men det1228

kan også bare være generelt i din hverdag. Om det er vigtigt at du føler at1229

dit data på en eller anden måde er beskyttet.1230

Nej fordi, der er vi nok mere over i det med at jeg tænker over, hvad jeg vil lægge derud1231

fordi nu ved jeg jo så godt, at når jeg lægger det derud, så er det ikke rigtigt beskyttet,1232

men det er jo så sådan nogle ting som mine personlige holdninger til ting, det synes jeg1233

skal være godt beskyttet, det har jeg ikke sådan lyst til at dele med alle.1234

Så du føler måske også det er dig selv der styrer at din privacy den bliver1235

opretholdt?1236

Ja1237

Ser du dig selv som en meget privat person?1238

Ja det gør jeg nok lidt.1239

Så skal vi snakke om alt det her med data og opsamling af data og sådan noget.1240

Når du nu henter en app på din telefon, er du så klar over at nogen af dem1241

de opsamler data om dig.1242

Nej, det er der ikke nogen der har fortalt mig.1243

Hvis nu jeg så siger at der er den her opsamling af data, hvad vil du så tænke1244

at data var?1245

Jamen det ved jeg ikke. Altså mine mobilnumre og sådan noget. Hvem jeg skriver med1246

og hvad jeg tager af billeder. Altså de ting som er specielle for netop min telefon. Og i1247

forhold til andres telefon, de har jo nogle andre billeder og skriver nogle andre beskeder1248

og ringer til nogle andre mennesker.1249

Hvordan har du det så med, hvis jeg fortæller dig at der bliver opsamlet data1250

igennem nogle applikationer?1251

Jamen det har jeg det da ikke så godt med.1252

Er du villig til at dele data, altså hvis nu du fik valget om du ville dele eller1253

ej og det var noget du skulle tænke over?1254

Jamen det kommer jo an på hvilken situation det er, fordi nogle gange så tilmelder man1255

sig jo også nogle nyhedsbreve eller sådan noget inde på internettet, hvor man siger at de1256

gerne må bruge mine oplysninger, men så lover de jo så ikke at sælge dem videre. Så er1257

det jo så okay, hvis jeg ved hvad de bliver brugt til. Det er mere det her med at der er1258

nogen, som man ikke ved hvem er, som tager nogle ting og man ved ikke hvad de bruger1259

dem til.1260

Hvis nu du fik at vide at den her app som du gerne vil bruge den opsamler1261
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data, men at du kunne få lov at skrue på detaljegraden af hvor meget de nu1262

kunne hente om dig, ville det så gøre dig mere villig til at opgive data?1263

Ja også fordi at så ved jeg at jeg har givet mine data. Det der måske er lidt klamt med1264

det andet er at de tager noget data, men du ved ikke hvad de bruger det til og du ved1265

faktisk slet ikke at de gør det. Så bare det med at de oplyser om at de gør det, det skaber1266

på en eller anden måde noget troværdighed.1267

Er der nogen data du ikke er villig til at opgive?1268

Mine billeder og hvad jeg skriver af beskeder, altså for eksempel hvilke numre man ringer1269

meget til. Men det er jeg sådan lidt ligeglad med for jeg har ikke rigtig noget at skjule.1270

Er der nogen bestemt grund til at det er billeder og sms’er du. . .1271

Jamen det er jo fordi jeg synes det er sådan noget, der er meget personligt. Hvis man1272

skriver nogle personlige ting og man kan jo også tage nogle personlige billeder.1273

Har du nogle betænkeligheder omkring opsamling af data?1274

Ja, men det er jo så i forhold til hvad det bliver brugt til, hvor ender ens billeder lige1275

henne.1276

Kan du se nogle fordele ved at dele data?1277

Umiddelbart nej, ikke for mig selv i hvert fald. Det skulle være for dem, der tager det her1278

data som kan sælge det videre og tjene nogle penge på det eller de kan bruge det i noget1279

markedsføring eller et eller andet. Men for mig, så umiddelbart ikke.1280

Betyder det noget for dig, hvad data bliver brugt til?1281

Ja og især at jeg selv ved hvad det bliver brugt til.1282

Nu nævner du det selv lidt før, men når nu du henter en app, nu siger du at1283

du ikke altid ved at der bliver opsamlet data, så ved du heller ikke hvad data1284

bliver brugt til normalt?1285

Nej1286

Ville du være mere villig til at dele data, hvis nu du vidste hvor lang tid det1287

blev gemt?1288

Ja. Og hvad det blev brugt til.1289

Hvad kunne få dig til at acceptere den her opsamling af data via forskellige1290

apps?1291

Jamen det er jo lidt det med. . . At man på en eller anden måde skal have en eller anden1292

modydelse fordi tidligere når jeg har sagt ja til at i må godt bruge mit data, så er det1293

jo så fordi at jeg får noget andet igen. Om det så er fordi man får den her app gratis1294

eller man får mere adgang eller et eller andet, men også samtidig at man så ved hvad det1295

bliver brugt til og man ved, som du lige nævnte der, at det bliver måske kun gemt over1296

en begrænset periode. At man hele tiden føler sig oplyst, men jeg tror også lige så meget1297

det er det der med at man får noget igen.1298

Så hvis du også skulle betale for en app, så ville du ikke føle at du også be-1299

høvede at bidrage med data?1300

Nej, så ville jeg synes at jeg havde givet nok. Og hvis den var gratis og jeg selv kunne1301

bestemme om jeg ville dele bare lidt, så ville jeg sige nej.1302
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Er det vigtigt for dig at være anonym?1303

Altså du mener sådan på nettet eller hvad?1304

Ja, altså hvis nu vi siger at der bliver opsamlet data om dig, er det så vigtigt1305

for dig at folk ikke kan finde ud af at data tilhører dig?1306

Ja det synes jeg er vigtigt. Også fordi man måske kan drage nogle konklusioner på bag-1307

grund af det data og det er ikke sikkert at det stemmer overens med den person som man1308

er. Og man har jo ikke rigtig nogen muligheder for at komme med sine egne indvender til1309

det, man har ligesom frigivet det.1310

Er der nogle situationer, hvor det er vigtigere for dig end andre, at være1311

anonym?1312

Nej det er nok bare generelt sådan.1313

Hvordan ville du så have det i forhold til, nu nævner du selv sådan noget1314

personlig data som dine beskeder og dine billeder, men hvis vi så snakker om1315

sådan noget upersonlig data som hvor du opholder dig henne i løbet af en dag1316

inde i byen eller støjniveau i byen. Ville det være lige vigtigt for dig at være1317

anonym ved begge?1318

Nej det er nok mere vigtigt, når det er noget personligt. Jeg vidste ikke man kunne op-1319

samle sådan noget som støjniveau, det er jo for sindssygt.1320

Hvilke konsekvenser ser du ved at dele data?1321

Det er jo nok at kan man stole på dem man deler data med, man får måske at vide at1322

man er anonym, men er man så også virkelig det?1323

1324

Så er der bare lige sidste kategori her, som jeg kalder grupper. Betyder det1325

noget for dig hvem det er du skal dele data med?1326

Altså hvilket firma?1327

Eller også bare om det er dine venner, eller et firma eller familie for eksempel.1328

Ja det synes jeg, for hvis det er nogen jeg stoler på, så er jeg også mere villig til at dele1329

mit data.1330

Jeg har lige sådan en forskellige kategorier af forskellige kategorier af men-1331

nesker og jeg vil gerne have at du rangerer dem efter hvem du ville være mest1332

villig til at dele data med.1333

Det er jo så nok min familie og mine venner og så sundhedsvæsenet fordi jeg forventer at1334

de kan få noget ud af det som de kan bruge til noget. Så skulle det være kommunen, by,1335

klub, ja så må mine venners venner også gerne se det og så mit arbejde og kommercielle.1336

Er der forskel på hvilke data vi snakker om, hvem du så har lyst til at dele1337

det med?1338

Ja altså sådan noget som personlig data har jeg jo mere lyst til at dele med venner og1339

familie og dem der er sådan tæt på. Men igen, hvis jeg kan se et formål med det, nu tænker1340

jeg sådan et sted som sundhedsvæsenet, at jeg kan se et formål med at de ved noget om1341

forskellige mennesker og hvordan man lever og sådan noget. Så er jeg også villig til at1342

dele, med sådan nogle som dem, men hvor sådan noget som kommercielle, de kommer1343
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meget langt ned fordi det kan jeg ikke se at jeg får så meget ud af.1344

Er der noget data du kunne finde på at dele med alle de her forskellige kate-1345

gorier?1346

Min alder og mit køn.1347

Hvad så hvis det kom til sådan noget som, nu snakkede vi før om sådan noget1348

helt upersonlig data. . .1349

Jamen det er måske fordi min fantasi ikke rigtig rækker, til at finde ud af, hvorfor noget1350

data man ellers kan bruge om en person, men hvis det ikke er sådan noget som direkte1351

relaterer sig til mig, så må de da godt få det.1352

Er der noget du har tænkt over eller nogen kommentarer du ikke føler du har?1353

Jeg tror jeg har fået lov at sige alt det jeg ville.1354

F.0.6 Participant 61355

Super, vi starter lige med den nemme, køn?1356

Mand.1357

Alder?1358

25.1359

Bopæl, by bare?1360

Aalborg.1361

Hvilken by er du opvokset i?1362

Århus.1363

Uddannelse?1364

Nuværende er værdikæder og innovationsledelse.1365

Beskæftigelse?1366

Studerende.1367

1368

Okay, så kommer vi lidt mere over omkring det md teknologi. Er det no-1369

get du går meget op i?1370

Ja1371

Så det er noget du bruger meget tid på også?1372

Det er det1373

Hvilket forhold har du til internettet?1374

Uundværligt1375

Så det er noget du også bruger rigtig meget tid på?1376

Ja i alle sammenhænge, både studie og privat1377

Har du smartphone?1378

Det har jeg1379

Og hvad er det for en?1380

Iphone1381

Hvor mange år har du haft smartphone, cirka?1382

5 år1383
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Og hvad bruger du din smartphone til?1384

Ringe, skrive, tjekke sociale medier, søge på nettet når der ikke lige er en computer i1385

nærheden1386

Bruger du den hver dag også?1387

Ja1388

Er det flere timer eller er det?1389

En time1390

Har du hemmeligt telefonnummer?1391

Ja1392

Okay, så kommer vi lidt mere over i dig som person og det er bare din subjek-1393

tive vurdering af det. Ser du dig selv som en ude eller hjemmeperson? Altså1394

en der bedst kan lide at være hjemme eller ude?1395

Meget ude1396

Så du kan godt lide at være ude blandt andre mennesker?1397

Ja1398

Hvilke hobbier har du?1399

Ikke så meget lige nu udover træning og så kan man sige.. Fodbold1400

Er det noget du bruger meget tid på?1401

Specielt træning ja.1402

Har du et job?1403

Nej1404

Er det vigtigt for dig at dele ting med dine venner? Og jeg mener ikke kun1405

på de sociale medier, bare sådan generelt.1406

Ja1407

Hvis du så nu skal dele ting med dine venner, hvordan foregår det så? Er det1408

face to face eller. . .1409

Face to face helt sikkert.1410

Okay, så kommer vi til at snakke lidt mere om sociale medier, er det noget du1411

bruger?1412

Det er det i stort grad1413

Hvilke sociale medier bruger du?1414

Facebook og linkedin1415

Går du meget op i hvad folk de kan se om dig på de sociale medier?1416

Ja i og med det er vigtigt i forhold til hvad en arbejdsgiver kan se når man skal have job,1417

ellers ikke.1418

Har du tænkt over hvilke indstillinger du har på de forskellige sociale medier?1419

Ja1420

Så du har været inde og ændre?1421

Ja jeg har været inde og ændre på at der er ting, der ikke er tilgængelige.1422

Er du aktiv eller passiv på de sociale medier du bruger?1423

Begge dele. Aktiv på linkedin og passiv på facebook.1424
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Deler du mange ting på de sociale medier?1425

Nej1426

Når du så endelig deler noget, er det så noget du tænker meget over hvad du1427

lægger op?1428

Næ1429

Ser du de sociale medier som et sted, der opsamler data om dig?1430

Nej1431

Hvis nu jeg så fortæller dig at de opsamler data, hvordan har du det så med1432

at de opsamler data?1433

Helt fint, altså der kommer ikke noget data ud som jeg ikke selv styrer om kommer ud.1434

Okay, så kommer vi lidt over i den gruppe som jeg kalder privacy. Og hvis nu1435

jeg siger privacy, hvad er det så for dig?1436

Det er med hvor meget jeg kan undgå at andre ved om mig.1437

Er det vigtigt for dig at have privacy?1438

I nogle dele ja1439

Så der er nogle gange det er vigtigere for dig end andre?1440

Ja1441

Kan du nævne nogle situationer eller er det bare sådan du ved at det er?1442

Det er bare sådan jeg ved at det er, men det kommer også an på hvem det er i forhold til.1443

Hvis det er venner så er der ikke rigtig det store forhold til privatfred og sådan for dem1444

vil jeg gerne dele med, men hvis det er andre folk som jeg ikke kender er der måske andre1445

forhold.1446

Ser du dig selv som en meget privat person?1447

Næ, egentlig ikke.1448

Så kommer vi over i det her med data. Og nu når du så har hentet en app på1449

din smartphone er du klar over at de nogle gange opsamler data?1450

Ja1451

Og når du så ved at de indsamler data, hvad er data så for dig?1452

Det er data omkring hvem jeg er som person og hvilken brug jeg gør af den her app i1453

forhold til at de kan bruge det til noget marketing, så de kan bruge det til at indsnævre1454

målgruppe tænker jeg. Der er så meget.1455

Hvordan har du det med opsamling af data?1456

Det har jeg det fint med, jeg synes det er smart.1457

Så du er villig til at opgive data igennem en applikation?1458

Ja det er jeg. Jeg styrer selv hvad jeg opgiver.1459

Ville der være forskel på, hvor villig du ville være til at opgive data, hvis du1460

selv kunne vælge detaljegraden af det der bliver delt?1461

Det ville det nok ja, alt efter hvem udgiver af de forskellige produkter er.1462

Så det betyder meget for dig også hvem det er der udbyder?1463

Ja1464

Er der noget data du ikke er villig til at opgive?1465

101



APPENDIX F. TRANSCRIBED INTERVIEWS

Ikke noget jeg lige kan komme på.1466

Hvilke betænkeligheder har du omkring opsamling af data?1467

Ingen overhoved1468

Kan du se nogle fordele ved det?1469

Ikke for mig, men jeg kan så se fordele for dem der udgiver og måske gøre tingene bedre,1470

altså bedre til markedet som jo i sidste ende også godt kunne blive bedre for mig selv.1471

Men ikke noget der går direkte tilbage til dig?1472

Nej1473

Når du har en app, der indsamler data, ved du så altid hvad data bliver brugt1474

til?1475

Nej1476

Ville det ændre på noget, altså i din villig til at opgive data, hvis du vidste1477

hvad data skulle bruges til?1478

Det kommer an på hvad de så vil bruge det til. Altså hvis det er det standard med at1479

vi bruger dit data til at undersøge hvad du bruger, der er jo forskel på om bruger det1480

selv eller til at sælge, ligesom facebook har en eller anden, men nej. Altså jeg bruger jo1481

facebook og de bruger det jo til at sælge ud til alle. . . (??) Så bare der er et eller andet1482

i det for dig også?1483

Ja1484

Betyder det noget for dig, hvor længe data bliver gemt?1485

Næ1486

Hvis nu du var sådan lidt i tvivl om, om du ville dele data eller ej, hvad kunne1487

så få dig til at ville opgive det alligevel?1488

At de sikrede at det var anonymt i brugen.1489

Nu nævner du det så selv, det er den næste. Er det vigtigt for dig at være1490

anonym?1491

Ja1492

Er det sådan generelt eller er det i forhold til data eller?1493

I forhold til de programmer, hvor jeg ikke ved hvad det er de skal bruge det til hele tiden,1494

så er det vigtigt at være anonym, hvis det er i forhold til spørgeskemaundersøgelser, så1495

kan man altid styre hvad det er.1496

Hvilke konsekvenser ser du ved at dele data?1497

For mig eller?1498

Ja. Altså ikke at du nødvendigvis ser nogen ved det.1499

Nej, ikke nogen.1500

1501

Så kommer der bare lige sidste kategori her, som er grupper. Nu nævner1502

du lige selv, at hvis det er dine venner, så er der måske ikke så meget filter1503

på.1504

Ja1505

Så det afhænger meget for dig hvem det er du skal dele med i forhold til, hvad1506
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du er villig til at dele?1507

Ja, jeg har også styret på facebook at mine venner kan se det her og omverdenen kan1508

egentlig ikke se noget om mig udover mit navn. Det er dejligt. . .1509

Jeg har lige sådan en række grupper hernede i bunden og du må meget gerne1510

rangere hvem du ville være mest villig til at dele med.1511

Ja1512

Og så bare 1 ved den du helst vil dele med og så. . . Er der forskel på hvad1513

for noget data der er tale om, om hvem du har mest lyst til at dele det med?1514

Ja. Altså hvis det har noget at gøre med mit privatliv og hvad der sker derhjemme og1515

hvad jeg laver i min fritid, så er der selvfølgelig forskel på om jeg vil have mit arbejde1516

til at vide det eller om jeg vil have mine venner til at vide det og hvis det har noget at1517

gøre med mit CV og hvad jeg går og laver i, hvad kan man sige, forretningsliv, så er det1518

selvfølgelig mere til den anden side, så man har vel lidt adskilte verdener man arbejder1519

indenfor.1520

Er der noget data du ville være villig til at opgive til alle de her grupper?1521

Nej.1522

Hvad så hvis man snakker om sådan noget helt upersonlig data? Som sådan1523

noget sensordata, som egentlig ikke har noget at gøre med dig.1524

Jo så ville jeg nok være villig, helt sikkert, det ville jeg. Hvis det har noget at gøre med1525

min personlighed og hvad jeg gør i og hvad jeg laver og sådan, så vil jeg ikke have et1526

forhold til hvem det er, men ellers så nej.1527

Så upersonlig data må alle egentlig gerne få?1528

Ja det må alle gerne få.1529

Har du ellers nogle kommentarer, noget du ikke føler du har fået sagt?1530

Nej vi er vidst kommet meget godt omkring.1531

Jamen så var det det.1532

F.0.7 Participant 71533

Så kommer det første meget lette spørgsmål. Køn?1534

Mand.1535

Alder?1536

25.1537

Bopæl, bare by?1538

Århus C.1539

Hvilken by er du opvokset i?1540

Århus C.1541

Uddannelse?1542

Matematiker uddannelse.1543

Beskæftigelse?1544

Nå ja, studerende.1545

1546
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Så kommer vi til at snakke lidt mere om teknik og dit forhold til teknik,1547

er det noget du går meget op i?1548

Det er ikke som sådan noget jeg går meget op i, men det er noget jeg benytter mig meget1549

af.1550

Så er det noget du bruger meget tid på?1551

Forholdsvist meget tid. Det er ikke noget jeg bruger under uddannelse, men det er noget1552

jeg bruger som underholdning.1553

Hvad er dit forhold til internettet?1554

Det bruger jeg vældig meget.1555

Så er det hver dag? Flere timer?1556

Ja, ikke flere timer, men det er hver dag. Det er nok op imod en time eller to.1557

Hvad bruger du internettet til?1558

Jeg bruger det til sådan noget som sociale medier, facebook, youtube, generel underhold-1559

ning og internet billeder og videoer.1560

Har du smartphone?1561

Det har jeg.1562

Hvilken type er det, android eller?1563

Det er en android.1564

Hvor mange år har du haft smartphone, cirka?1565

3 år nok1566

Og hvad bruger du den til?1567

Cirka det samme som jeg bruger computeren til, alt fra sociale medier og selvfølgelig som1568

telefon og videoer, underholdning osv.1569

Og så er der lige den sidste i forhold til teknik, har du hemmeligt telefonnum-1570

mer?1571

Nej det har jeg ikke.1572

1573

Så kommer vi lidt mere ind over dig som person og det bliver meget sub-1574

jektivt, hvad du sådan selv synes. Ser du dig selv som en meget ude eller1575

hjemme person? Kan du godt lide at være meget hjemme eller vil du hellere1576

være ude blandt andre?1577

Jeg er nok mest en hjemmeperson, men ikke kun.1578

Hvilke hobbier har du?1579

Jeg spiller musik og læser bøger.1580

Er det noget du bruger meget tid på?1581

Ja det gør jeg.1582

Så hvis du skulle svare på hvor meget om ugen?1583

Musik bruger jeg nok en 5-6 timer om ugen på og spille og væsentligt flere timer på at1584

lytte og læse bøger, det er nok noget af det samme.1585

Har du et job?1586

Nej det har jeg ikke.1587
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Er det vigtigt for dig at dele ting med dine venner? Nu tænker jeg ikke bare1588

generelt på sociale medier, men mere dig generelt som person.1589

Generelt ja, det vil jeg mene.1590

Hvad så hvis det kommer til sociale medier, er det noget du gør meget i?1591

Det gør jeg ikke så meget i, nej.1592

1593

Så kommer vi til at snakke lidt mere om de her sociale medier. Nu har1594

du selv lige nævnt med facebook, så det er noget du bruger?1595

Det er noget jeg bruger, ja.1596

Hvilke sider bruger du?1597

Altså primært facebook som så er til at holde mig opdateret på hvad folk de laver og så1598

grupper, som holder nogle public arrangementer.1599

Så det er kun facebook du bruger?1600

Ja af sociale medier fordi jeg ved ikke om man kan kalde youtube et socialt medie på det1601

punkt, men ja det er nok det eneste, jeg bruger ikke sådan noget som myspace eller twitter1602

eller noget i den stil.1603

Går du op i hvad folk de kan se om dig på de sociale medier?1604

Ikke synderligt meget nej. Der er i hvert fald ikke noget der er skjult.1605

Har du tænkt over, hvilke indstillinger du har på facebook?1606

Ja en anelse, men det er mest i forhold til, hvis der er en gruppe, der laver for mange1607

notifikationer så har jeg været inde og slå det fra, men ikke synderligt meget nej.1608

Så det er ikke noget du har været inde og ændre på de der generelle indstill-1609

inger der er?1610

Ikke så vidt jeg husker, nej det tror jeg ikke.1611

Er du aktiv eller passiv på facebook? Ikke nødvendigvis med at opdatere,1612

men. . .1613

Jeg er meget relativt passiv vil jeg mene, ja.1614

Så du deler ikke mange ting på?1615

Nej det gør jeg ikke, det er meget meget sjældent jeg opdaterer andre.1616

Når du så endelig deler noget, er det så noget du tænker meget over?1617

Det er ikke noget jeg tænker meget over nej, det er som regel kun hvis jeg får et sjovt tip1618

om et eller andet at jeg så deler det, så andre folk også kan synes det er sjovt.1619

Ser du de sociale medier som et sted, der bliver opsamlet data om dig?1620

Til dels ja, det kan jeg da se at der bliver.1621

Hvordan har du det med at der bliver opsamlet data?1622

Lidt ambivalent for i bund og grund er det selvfølgelig fint nok eksempelvis at de kan se1623

hvad det er jeg godt kan lide og så komme med forslag til andre ting jeg godt kan lide,1624

så (??), så er det måske lidt mere specifikke reklamer til mig, fordi de har opsamlet mine1625

data, men på den anden side kunne man jo godt frygte at sådan noget ville kunne tage1626

overhånd på et tidspunkt, så (??).1627

Nu nævnte jeg før i forhold til privacy, hvis nu jeg siger privacy for dig, hvad1628
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er det så?1629

Altså det er selvfølgelig til en hvis grad at jeg kan værne om mit privatliv i det omfang1630

jeg nu ønsker.1631

Er det vigtigt for dig at der er privacy?1632

Ja det kommer an på hvad det er, men det er i hvert fald vigtigt for mig at have mulighe-1633

den. Jeg har ikke helt umiddelbart så meget som jeg føler at jeg skal skjule, men det er1634

rart at have muligheden for det.1635

Så det afhænger meget af situationen?1636

Ja det er meget situationsbestemt.1637

Ser du dig selv som en meget privat person?1638

Nej egentlig ikke. Så det er derfor det ikke kommer (??)1639

Så kommer vi til at snakke lidt mere om det her med opsamling af data. Nu1640

når du bruger din telefon og henter forskellige apps og sådan noget er du så1641

klar over at der bliver opsamlet data via nogle af dem?1642

Det er jeg klar over, ja.1643

Når jeg så siger opsamler data, hvad er data så for dig?1644

En af de ting som jeg er klar over at de opsamler i hvert fald er sådan noget som min1645

placering, det er jeg klar over i hvert fald og typisk når jeg henter en applikation fortæller1646

de også hvilken applikation (??)1647

Hvordan har du det med at der bliver opsamlet data?1648

Igen, jeg har ikke noget problem med det som sådan, jeg har jo selv valgt at hente app-1649

likationen og i forhold til at bruge den optimalt så må de opsamle data så det ville være1650

lidt hyklerisk ikke at bryde sig om det. Det er ikke noget jeg har det nødvendigvis godt1651

med, men jeg er lidt ligeglad med det, indtil videre.1652

Men du er villig til at dele data, hvis du mener at det er en app som du skal1653

bruge?1654

Ja, det må være prisen.1655

Ville der være forskel på, hvor villig du ville være til at dele noget data, hvis1656

du selv kunne bestemme detaljegraden af det?1657

Muligvis ja, det kan sagtens være.1658

Er der nogle data du ikke er villig til at opgive?1659

Det ved jeg godt nok ikke hvad skulle være. Altså nogle gange kunne det selvfølgelig være1660

rart ikke at skulle opgive, hvor man er henne i verden, alt efter situationen selvfølgelig,1661

men ellers kunne jeg ikke lige se hvad det skulle være, der er selvfølgelig alt det der med1662

konto og alt det der, jeg selvfølgelig ikke vil dele med alle, men ellers kan jeg ikke lige se1663

hvad det skulle være for en type data.1664

Har du nogle betænkeligheder ved dataopsamling?1665

Ja og nej. Altså der er selvfølgelig altid den betænkelig at det kan tage overhånd og de1666

lige pludselig har alle mine informationer, hvilket jeg går ud fra ikke er tilfældet endnu1667

i det jeg bruger, men jeg har da tænkt den tanke at det kunne ske i et større og større1668

omfang.1669
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Ser du nogle fordele ved det? Altså nu nævner du ligesom selv reklamer, der1670

er målrettet imod dig, men ellers ser du så nogle fordele?1671

I meget få situationer kunne det selvfølgelig være en fordel, hvis folk ved hvor man er,1672

hvis man var ude for et uheld og man så kunne tracke en person til at finde dem. Ellers1673

kunne jeg ikke lige se, hvad fordelen skulle være.1674

Ved forskellige apps, der indsamler data, ved du så altid hvad data bliver brugt1675

til?1676

Ikke altid, så nej, det gør jeg ikke.1677

Ville det ændre noget for dig, hvis nu du stod og var lidt i tvivl om du ville1678

dele den her data eller ej, hvis du så vidste hvad den skulle bruges til?1679

Det ville det muligvis.1680

Ville det gøre nogen forskel for dig, hvor lang tid data bliver gemt?1681

Nej egentlig ikke, eller igen, det er lidt svært at sige, for det kommer an på hvilken type1682

data, der er tale om, men (??), for hvis jeg deler det, så har jeg jo delt det en gang og så1683

er det lidt svært at tage det tilbage.1684

Hvad kunne få dig til at acceptere at der blev opsamlet data, hvis der var1685

noget du igen var lidt i tvivl om du ville dele eller ej?1686

Måske bare en, jeg ved ikke om de giver det i forvejen eller ej, men en meget klarhed om1687

hvad det bliver brugt til. Så er det lidt lettere at forholde sig til, hvis man ved hvad de1688

bruger det til.1689

Er det vigtigt for dig at være anonym?1690

Ikke specielt nej, det er vigtigt for mig at have muligheden, men det er ikke vigtigt for1691

mig.1692

Er der nogle situationer, hvor det ville være vigtigere for dig eller er det bare1693

vigtigt for dig?1694

Det er der helt sikkert, men jeg kan ikke lige komme på nogen, men der er sikkert situ-1695

ationer, hvor det er vigtigere. Jeg kunne mest forestille mig det der med at placering i1696

verden, det er garanteret noget, hvor jeg ikke altid ville have at alle folk kunne følge med1697

i, hvor jeg var henne.1698

Hvilke konsekvenser ser du ved at dele data?1699

Mangel på privatliv.1700

1701

Så kommer der lige en sidste kategori, som jeg har valgt at kalde grupper1702

og det er mest sådan i forhold til hvem man har lyst til at dele data med. Er1703

der forskel for dig, på hvem det er du skal dele med?1704

Ja, det er der, der er selvfølgelig nogle ting man hellere vil have i sin inderkreds som man1705

deler med dem og så er der andre ting man godt kan dele med hele omverdenen. Nu ved1706

jeg ikke lige for mit vedkommende, men jeg kunne forestille mig sådan noget som billeder1707

og at der er nogle typer billeder, det kun er ens venner som kan se og ikke nødvendigvis1708

alle, ellers så ved jeg ikke lige hvad det skulle være.1709

Nu nævner du lige selv inderkreds, nu har jeg lige sådan en række grupper1710
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af mennesker her og du må gerne prøve at rangere dem, hvem du ville være1711

mest villig til at dele data med.1712

Sådan fra toppen og nedefter?1713

Altså den du er mest villig til at dele data med og så fra 1 og. . .1714

Okay, jamen altså nr. 1 ville nok være vennerne så, kunne jeg forestille mig eller en delt1715

1. plads sammen med familien, venner og familie, det må næsten høre sammen. Igen,1716

det kommer meget an på situationen, men ellers kunne vi sige at det var venners venner,1717

så burde der heller ikke være alt for mange problemer med at skulle dele med ens arbe-1718

jde og kommunen og så byen, måske kunne klubben have stået et højere sted, men det1719

kommer an på hvad det er for en type, men den kan så komme efter byen og så måske1720

sundhedsvæsenet, som i nogle tilfælde kunne det selvfølgelig være rart, hvis det var højere1721

og så til sidst kommer i hvert fald de kommercielle.1722

Er der forskel på hvilken type data det er? Nu siger du selv det afhænger at1723

situationen, men er der så forskel på, hvilken type data det er, hvem du så1724

har lyst til at dele det med?1725

Ja altså, hvad man kan man sige, hvis nu man for eksempel tager det med de kommercielle,1726

så det eneste tidpunkt, det er sjovt at dele ting med det kommercielle er hvis man er i1727

gang med at for eksempel at søge efter produkter på internettet, som man kunne tænke1728

sig at købe, hvor venner nok ville være rimelig ligeglad med, hvad det er man søger efter1729

der, mens det kommercielle nok ville være rimelig ligeglade med at jeg lige har lagt et nyt1730

billede op af mig selv til en fest, mens at vennerne nok ville påskønne det lidt mere så jeg1731

synes der er stor forskel på, hvorfor en type data man gerne vil dele med hvem.1732

Er der nogle type data du kunne forestille dig at dele med alle de her grupper?1733

Jeg ved simpelthen ikke hvad det skulle være. Nu er jeg som sagt ikke så anonymt anlagt,1734

så i princippet kunne de alle sammen godt få lov at se alt jeg deler, det er nok bare meget1735

lidt relevant for nogle af dem.1736

Hvis nu vi så siger i forhold til sådan noget forskelligt sensordata, som kan1737

blive opsamlet fra din telefon, men som i princippet ikke har noget med dig1738

at gøre. Ville du være ligeglad med også, hvis det blev opsamlet?1739

Altså hvorfor noget siger du?1740

Hvis nu vi siger din telefon for eksempel, nu siger du selv din placering, det1741

er jo via gps’en, men så sidder der jo andre sensorer deri, for eksempel dine1742

højttalere, som for eksempel kunne opsamle lydniveau i byen. Hvordan ville1743

du have det med at sådan noget data blev opsamlet?1744

Altså hvis højttalerne opsamler lydniveauet, så må det være fordi de optager eller i hvert1745

fald måler og der ville jeg måske nok have nogle. . . Altså jeg ville ikke have noget imod at1746

de opfanger lydniveauet i byen, hvis det er for at lave en undersøgelse om hvor høj støjen1747

er i byen, men jeg ville så nok have en rimelig stor betænkelighed omkring at de er i gang1748

med at bruge min enten højttalere eller mikrofon og hvis de begynder så at optage noget,1749

så kunne det være at de ville optage noget, som jeg ikke kunne tænke mig blev optaget og1750

blev brugt, men det kommer igen an på, hvilken grad der blev optaget eller om der kun1751
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blev målt.1752

Så hvis nu det kun er målinger for eksempel fra din telefon?1753

Så ville jeg nok ikke have noget imod det nej.1754

Så har jeg faktisk ikke flere spørgsmål, men har du noget som du har tænkt1755

over eller noget som du synes du ikke har fået lov at sige?1756

Nej det tror jeg egentlig ikke.1757

Så var det det, så vil jeg lige slukke den her.1758

F.0.8 Participant 81759

Okay, og så starter vi med den nemme. Køn?1760

Mand.1761

Alder?1762

24.1763

Hvilken by bor du i?1764

Århus.1765

Hvilken by er du opvokset i?1766

Frederikshavn.1767

Uddannelse?1768

Jura, cand. Jur.1769

Beskæftigelse?1770

Studerende.1771

1772

Så kommer vi lidt mere ind over teknologi, er det noget du går meget op1773

i?1774

Nej1775

Så det er heller ikke noget du bruger meget tid på?1776

Nej1777

Hvad er dit forhold til internettet?1778

Det er udmærket, i den forstand at jeg anvender det ofte og meget.1779

Er det hver dag du bruger det?1780

Ja, hver dag, flere gange om dagen, professionelt og privat1781

Har du smartphone?1782

Ja1783

Hvad er det for en type?1784

Apple, iphone 51785

Hvad bruger du den til?1786

Jeg bruger den til at ringe, skrive sms’er, tjekke mails, praktisk anvendelse, bank, eboks,1787

nyheder, sådan nogle ting.1788

Hvor mange år har du haft smartphone, cirka?1789

år1790

Har du hemmeligt telefonnummer?1791
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Nej det har jeg ikke.1792

1793

Så kommer vi lidt mere over i det med dig som person og det bliver bare1794

din helt egen vurdering af det.1795

Ja det er super.1796

Ser du dig selv som en meget ude eller hjemme person? Altså kan du godt1797

lide at være meget hjemme eller kan du godt lide at være meget ude blandt1798

andre?1799

Både og, hvis man må tage den gyldne mellemvej?1800

Det må du gerne.1801

Jo jeg ser mig selv som en god mellemblanding.1802

Hvilke hobbier har du?1803

Ikke noget. Det er jeg vidst gammel nok til at kunne indrømme.1804

Det er også helt iorden.1805

Ja ja1806

Har du et job?1807

Ja delvist. Arbejder som vikar og så laver jeg frivilligt arbejde.1808

Er det noget du bruger mange timer på eller?1809

Nej, i og med det er tidsbestemt i den forstand at vikar det er eksamensvagter blandt1810

andet og det er jo periodeafhængigt og det frivillige arbejde er en gang om måneden.1811

Er det vigtigt for dig at dele ting med dine venner? Nu tænker jeg ikke sådan1812

generelt på de sociale medier, men bare. . .1813

Ja1814

Når du så deler ting med dine venner, hvordan foregår det så?1815

Så foregår det ved personkontakt og ikke over de sociale medier. Hvis det er der du vil1816

have den hen?1817

Ej det er bare mere for at vide noget om, hvordan du deler ting. Men bruger1818

du sociale medier?1819

Ja i et begrænset omfang. Jeg anvender facebook og det er det.1820

Okay. Går du op i hvad folk de kan se om dig på de sociale medier?1821

Ja det gør jeg1822

Har du tænkt over hvilke indstillinger du har inde på facebook?1823

Ja det har jeg1824

Så er det nogle du har ændret så?1825

Jeg har prøvet, men det er ikke sikkert at det har lykkes. Du må gerne sige, hvis jeg skal1826

komme med længere svar, ikke?1827

Ja, men bare dine indskydelser eller hvis du har noget mere at sige til det så1828

bare kom med det.1829

Ja, jamen jeg har prøvet at ændret det. Jeg prøver at begrænse det for omverdenen skyld,1830

altså i den forstand at jeg mener ikke at det vedkommer andre rigtigt, altså folk jeg ikke1831

kender, hvad der står på min væg eller hvad der for eksempel står på ens facebookprofil.1832
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Og det har jeg så prøvet at begrænse til et vist omfang.1833

Nu siger du selv at du ikke bruger det så meget, altså i forhold til at opdatere,1834

men er det ellers noget du bruger? Altså føler du at du er aktiv eller passiv1835

på de sociale medier?1836

Det må vel være passiv, altså i den forstand at jeg opdaterer ikke rigtig selv, men jeg ser1837

da hvad andre skriver og jeg anvender det til at kommunikere med folk privat i hvert fald.1838

Hvis du så endelig deler noget på facebook, er det så noget du tænker meget1839

over?1840

Ja det tror jeg, ja det er det. Jeg tror at jeg overvejer om det selv var noget jeg synes er1841

værd at læse og hvis jeg ikke synes det, så gør jeg det ikke.1842

Ser du de sociale medier som et sted, der opsamler data?1843

Ja1844

Hvordan har du det med det?1845

Det synes jeg er kritisabelt, fordi der er rigtigt mange, og ikke engang jeg selv, ved hvad1846

der bliver indsamlet. Og det er selvfølgelig en del af de sociale medier at det skal udnyttes1847

kommercielt på en eller anden måde, men folk de ved ikke altid, hvad de skriver sig op til.1848

Jeg læste ved den nye facebook app til mobiltelefoner, at hvis man skriver sig op til den1849

kan facebook gå ind og læse folks sms beskeder, hvor jeg har sådan...1850

Nej tak1851

Det dur ikke, det er i hvert fald lige at strække den lidt for langt. Der bliver opsamlet for1852

meget i forhold til hvad folk ved eller de interesserer sig for og det bliver jo selvfølgelig1853

udnyttet, synes jeg selv.1854

Så går vi ind under den kategori, der hedder privacy. Hvis nu jeg siger privacy,1855

hvad er det så for dig?1856

Jamen så tænker jeg privatlivets fred. Altså privatsfæren for det enkelte individs person,1857

men jeg tror måske også bare det afspejler noget juridisk uddannelsesmæssigt. Altså hvis1858

man tænker privatlivets freds krænkelse, det er (??).1859

Er det vigtigt for dig, at du har privacy?1860

Ja til dels. (??)1861

Er der nogle situationer, hvor det er vigtigere for dig end andre?1862

Situationer hvor jeg ikke selv kan kontrollere det, altså hvor jeg ikke selv kan. . . Altså jeg1863

skal selv have kontrol over privatlivet. Altså jeg synes for eksempel at det er kritisabelt1864

at et medie som instagram, at når man lægger billeder derind, så ejer de det for evigt.1865

Selvom man har annulleret sin profil derinde, så ejer de det for evigt og så er det som om at1866

der er ens privatliv blevet brudt og så kan man ikke længere kontrollere det og det samme1867

gælder på facebook, altså der, de ejer jo ens, eller kan få lov at anvende ens oplysninger1868

og billeder imens man har en profil derinde, det synes jeg også er lettere kritisabelt.1869

Ser du dig selv som en meget privat person?1870

Ja det gør jeg vel nok.1871

Nu skal vi snakke lidt mere om alt det her med data, nu har du nævnt lidt af1872

det, men når du henter en app på din telefon, er du så klar over at de nogle1873
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gange opsamler data?1874

Jeg går ikke konkret ind og læser hvad der står om dataopsamling, men jeg er godt vidne1875

om til dels at de indsamler data, altså eksempelvis at den der gps ting, det er jo ikke for1876

vores vedkommende at den er der, det er selvfølgelig fordi de skal kunne se hvor er man1877

henne.1878

Nu nævner du selv lige lidt i forhold til placering, men hvis jeg siger data,1879

hvad er det så for dig?1880

Det er oplysninger om mig.1881

Så det kan være alt om dig?1882

Alt, hvad jeg trykker på, hvad jeg skriver. Jeg har lige fået sådan en ny app, whisper1883

tror jeg den hedder, den synes jeg er meget sjov. Så kan man gå ind og læse alt muligt,1884

så hvad jeg trykker på, men det opfanger folk jo nok også, eller det er der jo nok et eller1885

andet selskab der opfanger.1886

Nu har du selv sagt at du synes det er kritisabelt, men ellers, hvordan har du1887

det med at der bliver opsamlet data via apps?1888

Jamen det er nok mere fordi. . . På et punkt synes jeg det er kritisabelt, men det er nok1889

mere fordi det er så nyt at jeg ikke rigtig sindssygt meget interesseret mig for at sætte1890

mig ind i tingene, for det er jo nok bare den nye Gallup undersøgelse. Og det er jo højst1891

sandsynligt også kommet for at blive og er en ny måde at samle informationer ind om1892

befolkningen og sådan noget og det kan jeg da også godt se ideen med, men mens det1893

stadig er så nyt og der er så lidt information omkring det for offentligheden så synes jeg1894

godt at det kan blive for meget.1895

Er du villig til at dele data igennem en applikation?1896

Kan du komme med et eksempel?1897

Hvis nu du havde en app som du tænkte at den ville du gerne bruge, som der1898

opsamlede data. Altså hvis nu du var lidt i tvivl om du ville af med din data1899

eller ej, men du tænker at den her app den vil jeg virkelig gerne bruge, men1900

så skal jeg opgive mit data. Ville du så være villig til det for at kunne bruge1901

den her app?1902

Delvist. Det skulle være fordi jeg kunne se formålet med appen, det kommer an på hvor1903

meget og hvad de indsamler, hvad man reelt skriver sig op til og hvad jeg fik ud af den.1904

Der skal være proportionalitet imellem min glæde og hvad de tager. For eksempel så har1905

jeg ikke facebook på min telefon, det er der flere grunde til, men ja jeg synes ikke der er1906

nogen grund til at de indsamler data ind fra min telefon. Selvom det jo alligevel sker.1907

Ville der være forskel på, hvor villig du ville være til at opgive data, hvis du1908

selv kunne styre detaljegraden af det?1909

Ja det er der. Hvis jeg kunne styre hvad der skulle opgives, så ville jeg være mere villig1910

til at opgive det. I den forstand, at hvis jeg bliver spurgt om de må anvende de her1911

oplysninger og jeg kan sige nej og jeg ved at et nej er et nej, så ville jeg anvende den, en1912

app, helt sikkert.1913

Er der nogen data du ikke er villig til at opgive?1914
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Ja det er der også. Data som jeg ikke, jamen personlige data, noget der siger noget om1915

mig, altså noget man kan læse ud fra. Personlig data, det ville jeg være ret stram i be-1916

trækket med at skulle opgive.1917

Hvad så med upersonlig data?1918

Det ville jeg ikke have noget problem med, hvis man er en i mængden, det ville jeg godt1919

kunne leve med. Jeg synes i hvert fald ikke at det udgør et lige så stort problem som1920

personlig data.1921

Hvilke konsekvenser ser du ved at dele data?1922

Jamen jeg synes ikke at der er nogle reelle konsekvenser ved at dele dem, fordi hvis der nu1923

skulle et eller andet misbrug af ens data, så ville der helt sikkert også komme et ramaskrig,1924

men jeg synes selv at for eksempel billeder er det bedste eksempel, for man ved ikke altid1925

hvor billeder de ender op henne. Det kan godt være at de ikke er i en landsdækkende1926

reklame, men så kan de havne op på en hjemmeside eller de kan havne op alle mulige1927

steder, hvor de bliver udnyttet til noget som de ikke skal udnyttes til.1928

Hvilke fordele ser du ved det?1929

Altså sådan helt konkret set fra et kommercielt synspunkt eller hvad?1930

Nej bare sådan generelt om du ser nogle fordele, også bare for dig, hvis nu du1931

giver noget data, kan du så se på nogen måde at det kan hjælpe dig?1932

Jeg kan da godt se det i den forstand med en nyhedsapp for eksempel, eller noget i den1933

stil, så kan man, hvad hedder det, streamline data direkte som er interessante for mig,1934

nyheder der er interessante for mig, ud fra hvad jeg har opgivet af informationer. Det ville1935

da helt sikkert være interessant for mig, kun at få nyheder som jeg er interesseret i, så jeg1936

slipper for at se på alle andre nyheder, der ikke interesserer mig. Så på den måde synes1937

jeg det er smart nok at man kan få målrettet information fra producenten af.1938

Nu nævner du selv, at når det er så nyt, så ved man ikke altid hvad data er1939

til. Hvis nu du altid var klar over hvad data var til, villig du så være mere1940

villig til at opgive data?1941

Nej ikke nødvendigvis tror jeg. Bare fordi man kender formålet med det, så har man1942

stadig opgivet rettighederne til det, jeg synes mere det handler om man giver tilladelse til1943

det eller ej.1944

Betyder det noget for dig, hvor lang tid data bliver gemt om dig?1945

Ja det gør det. Jeg synes absolut det gør en forskel om data bliver gemt for evigt eller1946

de næste tre måneder eller det næste år til nogle kommercielle undersøgelser, fordi de1947

undersøgelser udløber på et eller andet tidspunkt og så kan jeg ikke se, hvorfor man skal1948

have sin data længere, det er almindelig databeskyttelse og god skik indenfor data og1949

personbeskyttelse eller dataopbevaring.1950

Hvad kunne få dig til at opsamle data via din smartphone, hvis nu der var1951

noget du var lidt i tvivl om om du havde lyst til at opgive eller ej? Hvad1952

kunne så lige. . .1953

Det ved jeg ikke. Kan du komme med et eksempel?1954

Jamen altså, skulle du for eksempel have et eller andet pengebeløb eller var1955
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det en konkurrence der kunne gøre det. Eller hvis du er i tvivl er du så bare1956

mere tilbøjelig til at sige nej end til at tænke at du skulle have noget igen?1957

Altså hvis jeg er i tvivl så ville jeg være tilbøjelig til at sige nej, men det der kunne få mig1958

til at opgive det, det skulle være mere gennemsigtighed i den forstand at hvis man får lagt1959

klare retningslinjer ud for hvad det er man går ind til, så ville jeg være mere tilbøjelig til1960

det end hvis det bliver gemt ind i lange paragraffer som ingen læser alligevel. Heller ikke1961

mig.1962

Så hvis nu man siger at nu har du alle de her forskellige terms du får der i1963

starten, hvis nu man nu kunne lave en eller anden kort opsummering over at1964

det her er det data, der bliver opsamlet, det her det er så lang tid, det her er1965

det som det skal bruges til, så ville du. . .1966

Så ville jeg ikke have noget problem med det. Altså hvis det kunne komme ud i punkt-1967

form, hvor, som du selv siger, her er hvad vi samler, så lang tid gemmer vi det og det her1968

bruger vi det til, så ville jeg synes det var langt mindre kritisabelt at opsamle noget data1969

fordi så gør man forbrugeren opmærksom på det og så gør man mig opmærksom på, hvad1970

der overhoved bliver opsamlet.1971

Så det er bare meget den der, en form for tillid også til at du selv er klar over,1972

hvad det er du siger ja til?1973

Uden tvivl fordi som sagt, så bliver det nok ikke misbrugt på den grove måde sådan noget1974

data, altså det er jeg jo også godt klar over, men jeg synes at informationen om det til1975

forbrugeren den er simpelthen for begrænset i forhold til hvor nyt det er. Hvis nu det var1976

20 år henne så var det nok noget mere almindeligt og alle vidste hvad man går ind til,1977

men jeg tror at det er så nyt at der skal mere information til. Det var nok det samme1978

med internettet for 20 år siden.1979

Er det vigtigt for dig at være anonym?1980

Nej det er det faktisk ikke1981

Nu nævner du selv før når vi snakker om upersonlig data og du siger at det1982

kunne være rart at være en i mængden, hvis nu vi siger i forhold til din data,1983

er det så vigtigt for dig?1984

Det kommer an på hvad det skal bruges til. Fordi hvis det var sådan noget som sådan1985

en undersøgelse her som du laver, så ville det egentlig ikke betyde så meget for mig om1986

jeg var anonym eller ej fordi det er noget jeg godt kan stå inde for, jeg skal nok gå ud og1987

forsvare min holdning, men det er jo ikke alle ting man vil gå ud og forsvare på samme1988

måde.1989

Så det afhænger meget af situationen?1990

Ja, hvis det var en politisk diskussion eller et politisk spørgeskema, så ville jeg højst1991

sandsynligt også kunne være ikke anonym fordi det er nok noget jeg ville gå ud og ville1992

gå ind til.1993

Hvilke konsekvenser ser du ved at dele data?1994

Det er jo nok det der med et potentielt misbrug af min data som jeg ikke selv kan kon-1995

trollere.1996
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1997

Så kommer der lige sidste kategori, som jeg kalder grupper og det er no-1998

get med i forhold til, hvem man har lyst til at dele med. Er der forskel for dig1999

på hvem det er der opsamler data, i forhold til hvor villig du er til at opgive2000

det?2001

Altså i forhold til om det er selskaber eller?2002

Ja altså for eksempel om det er dit arbejde eller kommercielt eller om det2003

er. . .2004

Ja det er der. Det kommer an på hvad det skal anvendes til.2005

Nu har jeg lige sådan en liste her med nogle forskellige typer mennesker, du2006

må meget gerne prøve at rangere, hvem du ville være mest villig til at dele2007

data med og så bare fra 1 og så opefter, hvem der så er mindst.2008

Bare dem her?2009

Ja der står det samme på alle sammen.2010

Hvor 1 er bedst?2011

Ja2012

Hvad står by for?2013

Det er, nu har du kommune som er hele kommunen, hvor by måske mere er2014

målrettet.2015

Var det ikke det?2016

Jo. Er der forskel på hvad for en type data det er, hvem du så har lyst til at2017

dele det med?2018

Ja. Prøv lige at sig det igen spørgsmålet.2019

Er der forskel på hvad det er for noget data, der bliver opsamlet om hvem du2020

så har lyst til skal have det her data? Ville der for eksempel være noget data2021

du ikke ville have lyst til at dele med din familie, men som du godt ville kunne2022

finde på at dele med dine venner?2023

Ja ja, men det er fordi jeg har meget skrapt adskilt hvem skal have hvad og alle skal ikke2024

have alt at vide.2025

Ville der være noget data du ville være villig til at dele med alle de her grup-2026

per du lige har fået præsenteret?2027

Ja det tror jeg, ja det er der.2028

Har du nogle eksempler på, hvad det kunne være?2029

Politisk holdning og samfundsholdninger, på en eller anden måde, det tror jeg ikke jeg2030

ville have noget problem med at dele.2031

Nu snakkede vi lidt om det her med helt upersonlig data før, hvordan ville2032

du have det med at dele det med de her forskellige grupper? Sådan noget2033

som ting, der kan opsamles fra din telefon, men som ikke har noget med dig2034

at gøre. Hvordan ville du have det med at dele det med de her forskellige2035

grupper?2036

Det tror jeg umiddelbart jeg ville have det fint med. Så længe det er upersonligt og der2037
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er et formål med det, så tror jeg ikke jeg ville have det store problem med det. Så længe2038

der ikke opsamles bare for at opsamle for opsamlingens skyld. Der skal være et eller andet2039

formål bag det. Hvis vi taler upersonligt, så er det super.2040

Så så længe du kan se formålet med det?2041

Ja så synes jeg det er fint.2042

Har du noget som du ikke har fået lov at sige eller nogle holdninger?2043

Nej. Jeg tror mit største kritikpunkt er det der med at man opsamler bare for at opsamle,2044

det synes jeg godt kan blive lidt af et problem, fordi det er både i strid med god datapolitik2045

ren juridisk, men også, hvorfor skal man have så mange oplysninger liggende om folk som2046

ikke har noget direkte formål. Det tror jeg er mit største kritikpunkt.2047

Så var det det.2048

Super2049

Så vil jeg lige slukke den her.2050

F.0.9 Participant 92051

Vi tager lige den første, køn?2052

Meget, ej kvinde.2053

Alder?2054

25.2055

Bopæl, by?2056

Århus.2057

Og hvilken by er du opvokset i?2058

Aars.2059

Uddannelse?2060

Hvor mange vil du have med?2061

Du må gerne tage dem alle sammen med.2062

Folkeskole, HHX, erhvervsuddannelse med speciale i revision og så læser jeg pt value chain2063

management.2064

Beskæftigelse?2065

Studerende.2066

2067

Nu kommer vi til at snakke lidt mere om det med teknologi..2068

Skal vi lige stoppe den og høre om du overhoved kan høre noget?2069

Nej jeg tror det er fint nok.2070

Okay2071

Teknologi er det noget du går meget op i?2072

Det er blandet, nogle gange, nogle gange ikke.2073

Så går du op i og have det nyeste teknologi?2074

Nej jeg går bare op i at vide hvordan det virker det teknologi jeg har.2075

Okay, så det er ikke noget du bruger mange timer på?2076

Nej, det er mere min kæreste.2077
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Hvad er dit forhold til internettet?2078

Uundværligt2079

Så du bruger det meget?2080

Hver dag.2081

Flere timer eller?2082

Ja, hvis ikke jeg kan komme på internettet derhjemme, så kan jeg godt blive meget sur.2083

Har du en smartphone?2084

Ja2085

Hvad er det for en, hvilken type er det? Er det android eller?2086

(??)(Android)2087

Hvad bruger du din smartphone til?2088

Hvad bruger jeg den ikke til? Mest spil, candy crush, facebook, mail, ringe og skrive,2089

madopskrifter.2090

Hvor mange år har du haft smartphone, cirka?2091

Siden 2008, så 6 år2092

Hvor ofte anvender du den?2093

Hver dag2094

Er det også flere timer?2095

Ja ja, det er kun når jeg sover at jeg ikke bruger den.2096

Okay og så den sidste i forhold til teknologi, har du hemmeligt telefonnum-2097

mer?2098

Delvist, jeg har det hemmeligt, hvis man krakker mig, men jeg har ikke hemmeligt når2099

jeg ringer, så delvist må det vel være.2100

2101

Så kommer vi sådan lidt mere ind over personlighed. Ser du dig selv som2102

en meget ude eller hjemme person? Altså kan du bedst lide at være hjemme2103

eller ude blandt andre?2104

Nok mest som en hjemme person med mindre jeg skal . . .2105

Så en god blanding?2106

Ja ude godt, men hjemme bedst. Jeg kan godt lide at være hjemme, så det er sådan lidt2107

en balance.2108

Hvilke hobbier har du?2109

Håndbold, men det er ikke rigtig muligt længere, så mere bare løb og mad.2110

Det er også en god ting.2111

Ja ja2112

Er det noget du bruger meget tid på?2113

Løb det gør jeg lige for tiden og maden, ja meget og ellers bare familien.2114

Har du et job?2115

Mange. Jeg er teacher assistent på min uddannelse og så arbejder jeg på en 50er diner.2116

Er det vigtigt for dig at dele ting med dine venner? Sådan generelt, det be-2117

høver ikke at være på facebook eller sådan.2118
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Ja meget, alt hvad jeg laver det vil jeg gerne dele med folk. Jeg er meget udadvendt.2119

Hvad så når du deler, hvordan foregår det så?2120

Mest over sms eller et opkald eller face to face, fordi alle mine venner de bor langt væk2121

fra mig, så er det ikke altid så nemt med face to face.2122

Nu skal vi lidt mere over i de sociale medier og du nævner selv facebook socialt2123

medie du bruger, men har du andre sociale medier du bruger ellers?2124

Nej faktisk ikke, jeg har kun facebook, men jeg skal til og komme ind på linkedin.2125

Går du meget op i hvad folk de kan se om dig på facebook og?2126

Ja meget2127

Så når du deler noget, så er det noget du tænker meget over hvad er?2128

Ja, mit udgangspunkt med facebook var at alle skulle vide alt, men nu er det kun de2129

vigtigste ting der kommer derind og meget få ting, der bliver delt som statusopdateringer2130

(??).2131

Hvad med dine indstillinger på facebook, er det noget du har tænkt over?2132

Ja meget, den er helt privat min profil, hvis man ikke er venner med mig.2133

Så du har været inde og ændre på det?2134

Ja og også afhængigt af hvilke statusopdateringer jeg laver sætter jeg det også til offentligt2135

eller om det kun er mine venner der kan se det.2136

Er du aktiv eller passiv på facebook? Ikke nødvendigvis med opdateringer,2137

men også bare med brugen.2138

Aktiv, jeg synes det er irriterende når der ikke sker noget derinde hver andet minut. Jeg2139

er en stalker på facebook.2140

Ser du de sociale medier som et sted, der bliver opsamlet data?2141

Meget , for eksempel facebook de lagrer jo alt hvad du laver, hvad du skriver, dine billeder,2142

så i bund og grund... Men ja, det betyder rigtig meget, de ved jo nærmest alt om hvad2143

du laver.2144

Er det noget du tænker meget over? Betyder det noget for dig at de gør det?2145

Altså jeg tænker meget over det, men i princippet gør man stadig de ting man vil, så i2146

bund og grund betyder det ikke så meget, men man tænker stadig over det.2147

Så kommer vi ind under det, som jeg kalder privacy og når du hører ordet2148

privacy, hvad er det så for dig?2149

Det er jo, når jeg hører ordet så tænker jeg på internettet, hvad du gør, hvad folk kan se2150

om dig, din facebook. . . (??)2151

Er det vigtigt for dig at have privacy?2152

Nej, på facebook er det, men ellers ikke. (??)2153

Er der nogle situationer, nu siger du facebook, men er der nogle situationer2154

hvor det er vigtigere for dig end andre at du føler at du har din privacy?2155

Ikke rigtigt, men hvis jeg føler mig utilpas så er det vigtigt for mig at have privacy, men2156

ellers så gør jeg ikke.2157

Ser du dig selv som en meget privat person?2158

Altså jeg føler selv at jeg er meget udadvendt, så jeg er nok ikke så privat, men det er2159
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meget situationen det afhænger af. Jeg vil gerne dele med alle, men det er jo heller ikke2160

alt jeg føler at de skal have at vide. Altså alle de gode ting om hvad der sker, dem deler2161

man jo, men især omkring hjemmet, der er jeg meget diskret.2162

2163

Nu skal vi snakke lidt mere omkring det her med data. Når du nu henter2164

en app på telefon, og nu nævner du selv facebook’s app, er du klar over at der2165

er den her opsamling af data?2166

Ja meget2167

Hvis nu der så er nogen der siger at de opsamler data, hvad er data så for dig?2168

Jamen for eksempel med facebook, der giver man dem tilladelse til at se i din telefonbog,2169

jeg ved ikke helt hvad de vil bruge det til, det de opsamler, men de kan jo bare se hvad man2170

har... Billeder, de har jo adgang til alt. Det er jo bare det man gør, hvis man for eksempel2171

på facebook, hvis man har kigget en masse på nogle datingsider, jamen så dukker der jo2172

datingsider op på ens facebookprofil fordi det er det man har søgt på.2173

Hvordan har du det med at man også har adgang til den her data?2174

Det er meget foruroligende. Hvis de har adgang til hvem jeg ringer til i min opkaldsliste,2175

det rager ikke dem. Det . . . (??), for mig giver det ingen mening.2176

Hvis nu man siger at du selv kan skrue på detaljegraden at den data de kan2177

opsamle om dig, ville det så gøre dig mere villig til at opgive data?2178

Ja for så kan jeg selv styre, hvad de får at vide og hvad de ikke får at vide. Det er mere2179

hvad jeg synes de har brug for at vide eller ej.2180

Er der noget data du ikke er villig til at opgive?2181

Ja sådan noget som adgang til sms’er og alt sådan noget der, hvis der er nogen der har,2182

det håber jeg ikke at der er. Det er jo mine private ting, men de må sq godt se hvor mange2183

timer jeg bruger på at spille, det er ikke det. Det er jeg ligeglad med. Det er jo også for2184

at de kan se hvor meget man benytter deres app.2185

Så det er mere i forhold til, hvis det kommer for tæt på?2186

Ja de må gerne vide ting omkring deres app og hvordan man bruger deres app. Nu glemte2187

jeg hvad spørgsmålet var?2188

Bare om der var noget data du ikke er villig til at opgive?2189

Ja2190

Har du nogen betænkeligheder omkring dataopsamling?2191

Betænkeligheder? Ja, hvad de bruger det til. Det er mere det der med at de kan bruge2192

ting, hvor ender det henne på nettet, som man ikke ved. Når det ligger på nettet kan man2193

jo ikke vide, hvor ender det henne. Bare med når jeg uploader ting på nettet, for eksempel2194

på facebook, så har de jo ret til at bruge mit data overalt på nettet og så kunne det for2195

eksempel ende på en datingprofil, det har jeg set før, det er sket for en af mine venner og2196

det synes jeg er meget betænkeligt at de gør det og har mulighed for det.2197

Ser du nogle fordele ved det?2198

Nej, jeg kan ikke se hvad de skal bruge det til, så det kan jeg overhoved ikke.2199

Ved apps der indsamler data, nu siger du selv at du ikke ved hvad de bruger2200
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data til, ville det gøre nogen forskel for dig, hvis du vidste hvad data blev2201

brugt til?2202

Meget, rigtig meget, for så ville det jo give mening, hvorfor de skal have adgang til alt det2203

de vil.2204

Så det ville også gøre dig mere villig, hvis nu du kunne se et formål med det?2205

Ja, det er det der med bare at gøre noget bare for at gøre det i stedet for at vide hvorfor.2206

Det er lidt mærkeligt i mit hoved (??)2207

Gør det nogen forskel for dig, hvor lang tid data bliver gemt?2208

Nej egentlig ikke. Det er jo sådan det er når du opgiver noget. Hvis du fortæller en person2209

noget lagrer de jo også i forskellige tidsperioder, det kan man ikke styre selv.2210

Hvad kunne få dig til at være villig til at opgive data? Nu nævner du selv2211

formål, men er der andre ting der?2212

Nej faktisk ikke.2213

Så hvis du fik at vide, hvad de skulle med data, så ville det være nok for dig2214

eller?2215

Nej eller hvis nu det for eksempel var et spørgeskema, hvor jeg kunne hjælpe med at2216

videreudvikle på noget med noget feedback, et godt formål og hjælpe dem med noget, så2217

er det fint nok, ja.2218

Er det vigtigt for dig at være anonym?2219

Det kommer an på hvad spørgsmålene de går ud på. Nogle ting vil jeg gerne være anonym2220

i, nogle ting hvor det er sådan noget med kom med din holdning til det her, så jo, så vil2221

jeg faktisk gerne, men ellers, det er meget blandet tror jeg, men ellers i undersøgelser, så2222

afhænger det af hvad de skal bruge mine ting til.2223

Så det afhænger af situationen?2224

Ja2225

Hvilke konsekvenser ser du ved at dele data?2226

At det kan blive misbrugt. Hvis nu jeg ender i en reklame som jeg slet ikke ved, så ja,2227

misbrug.2228

Så har jeg sådan lige sidste kategori, som handler mere om hvem man har lyst2229

til at dele data med. Er der forskel på hvem det er der opsamler data, hvor2230

villig du er til og opgive det?2231

Det vil der nok altid være, jeg fortæller heller ikke mine dybeste hemmeligheder til alle2232

folk, det er også kun de tætteste, ikke? Så på den måde så kunne det også godt være det2233

samme i forbindelse med apps. Hvem har jeg egentlig lyst til skal vide noget mere om mig,2234

hvis det er en app med for eksempel vægttab eller løb, så er der mange privatoplysninger2235

om en selv man gerne vil give, men hvis det er facebook så gider jeg ikke rigtig skrive hvor2236

meget jeg vejer. For det er jo heller ikke fedt det er samlet sådan et sted, hvad jeg vejer,2237

så på den måde er det meget forskelligt, hvad jeg vil dele.2238

Jeg har lige sådan en liste med forskellige kategorier af folk som du umiddel-2239

bart kan dele ting med og jeg vil gerne bede dig om at rangere hvem du ville2240

være mest villig til at dele data med? Bare fra 1.2241
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Må jeg skrive på den?2242

Ja2243

1 som i nummer 1, ikke?2244

Jo2245

Nu står der sundhedsvæsen og det er igen alt efter hvad det er for noget data man deler.2246

Ja2247

De har jo ikke brug for at vide, hvis jeg har fået nye sko, de har nok mere brug for at vide2248

om jeg har et dårligt hjerte.2249

Hvis nu det er data som du ser data som data der er relevant for nogle. Hvis2250

nu vi siger at sundhedsvæsen kun er ting, der er relevante for dem.2251

Så ville de jo. . . Ej jeg skulle da have familie med. Jeg ved ikke helt (??)2252

(??)2253

Ja2254

Så der er ikke noget data du kunne finde på at dele med alle de her grupper?2255

Samme (??) Nej det ville jeg ikke.2256

Hvad så hvis vi nu siger sådan noget helt upersonligt data, som i princippet2257

ikke har noget med dig at gøre, men som du kan hjælpe med at opsamle, for2258

eksempel igennem din telefon?2259

Hvad skulle det være?2260

Jamen altså, sensordata som er sådan noget som for eksempel din placering,2261

men det kan også godt være sådan noget som støjniveau i byen.2262

Ja det er ligemeget, det må de gerne få.2263

Det må alle de her grupper gerne få?2264

Ja, ikke at jeg kan se hvad de skulle bruge det til, men de må gerne. Men ja ja.2265

Så når det kommer til sådan noget data, så ville det også komme an på for-2266

målet med det?2267

Ja lidt, hvis man bare fik at vide at ”hey vi opsamler data omkring støjniveauet fordi vi2268

er ved at lave ??” og man bliver oplyst om at de gør det.2269

Har du andre kommentarer eller andet som du ikke føler du har fået lov at2270

sige?2271

Nej jeg synes at du gør det godt.2272

Tak, så var det det.2273

F.0.10 Participant 102274

Den første den er meget lige til, køn?2275

Jeg er pige, kvinde.2276

Alder?2277

25, Berlinmurens fald.2278

Bopæl, by?2279

Århus.2280

Hvilken by er du opvokset i?2281
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Sæby.2282

Uddannelse?2283

Antropologi.2284

Beskæftigelse?2285

Dagpengemodtager – jobsøgende.2286

2287

Så skal vi til at snakke lidt mere om teknologi, hvad er dit forhold til teknologi?2288

Er det noget du går meget op i?2289

Det er noget jeg ikke rigtig forstår.2290

Så det er ikke noget du bruger meget tid på?2291

Jo, jeg bruger meget tid på min iphone og jeg bruger meget tid på min computer, men2292

prøver at forstå konceptet bag det.2293

Så du går ikke meget op i at vide hvad det nyeste nye er eller har du. . .2294

Jeg er meget selvmodsigende, jeg er helt vild glad for at have en iphone 5 og jeg er helt2295

vild glad for min macbook, men jeg forstår ikke helt, hvordan jeg bruger det optimalt.2296

Jeg forstår ikke en ipad, jeg har lånt en engang da min far kom til Danmark og den var2297

skide smart at have en iphone sammen med, med kombinationsmuligheder, mainstream2298

teknologi kender jeg og følger jeg med i.2299

Hvad er dit forhold til internettet?2300

Jeg er glad forbruger.2301

Så det er noget du bruger meget?2302

Ja og jeg kunne mærke, jeg har været bare to døgn, en enkelt overnatning, to dage i Berlin,2303

hvor der ikke var wifi og efter en hel dag fra klokken 7 om morgenen til klokken 10 om2304

aftenen uden at have været på nettet, arh så skulle jeg lige have koden til wifi så jeg lige2305

kunne se hvad der var sket af mails og på de sociale medier og hvad jeg var gået glip af.2306

Og jeg glædede mig til at vi kom over grænsen, altså seriøst hvornår kommer mit danske2307

netværk tilbage.2308

Så du er meget afhængig af det?2309

Jeg er glad bruger af det.2310

Hvad bruger du internettet til?2311

Sociale medier, jeg googler ufatteligt meget, jeg bruger det til at vide noget om mennesker,2312

jeg kan godt lide at virke til at være klog. (??) Hvis man diskutere, så kan man altid lige2313

finde ud af, hvis man er uenig om noget eller føler sig usikker så kan man lige ”hov det2314

skal jeg lige vise dig” eller når man sidder og bagtaler folk, at man lige kan gå ind på via2315

facebook og sige ”nåå det er den her person, ja okay, hvad har hun at have det i”.2316

Nu nævner du selv at du har en iphone 5, hvor mange år har du haft smart-2317

phone?2318

Jeg fik en brugt, dengang iphone 4 eller også var det 4s kom frem, der fik jeg en brugt2319

iphone 3, da 4’eren kom frem fik jeg en 3’er der var brugt og det var da jeg startede på2320

antropologi i 2010, i oktober/november 2010.2321

Hvad bruger du din iphone til?2322
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Alt. Når jeg er ude at rejse er det en af de vigtigste ting, af de tre materielle ting, der2323

er absolut vigtigst for mig, der har jeg på min top tre af materielle goder, ikke personlige2324

goder som sagt, af materielle goder er det min cykel, sodastream og min iphone. Det er2325

også et af mine vigtigste rejseredskaber, jeg rejser ufattelig meget og jeg fik stjålet min2326

iphone 5 i sydamerika og det var forfærdeligt, det var jo min kontakt til omverdenen,2327

det var mit kamera, det var min kalender, det var min kilde til viden, det var min kom-2328

munikationsmuligheder i Argentina, hvor jeg holdt kontakt med mine lokale venner over2329

facebook, men også min måde at komme i kontakt med dem hjemme på, jeg brugte den2330

ufattelig meget, jeg ville synes det var forfærdeligt at leve uden min iphone og det første2331

jeg gjorde da jeg kom hjem, det var at købe en iphone 5, som kostede latterligt mange2332

penge når jeg ikke har nogle penge, som var noget jeg prioriterede at det var noget jeg2333

havde brug for i mit liv.2334

Så du bruger den hver dag og meget?2335

Ja meget, mit musik det ligger også herpå og jeg lytter altid til musik og jeg har ikke råd2336

til at købe ny musik så jeg streamer meget musik og det er jo online, så jeg bruger også2337

mit internet rigtig meget fordi jeg hører rigtig meget musik hele tiden, når jeg laver mad,2338

når jeg går til og fra, jeg bevæger mig rigtig meget rundt, jeg har mange aftaler i løbet af2339

en dag, så jeg hører altid musik. På vej til (??) hører jeg musik eller også ringer jeg, det2340

var derfor jeg væltede med min cykel i dag, fordi jeg snakkede i telefon med min veninde.2341

Jeg bliver så optaget af min telefonsamtale at jeg ikke sanser omverdenen omkring mig og2342

jeg vælter. Det er sådan et fjols som jeg er. Jeg har kæmpe blå mærker, det har jeg lige2343

tjekket på toilettet. (??)2344

Lige den sidste i forhold til teknologi, har du hemmeligt telefonnummer?2345

Nej desværre.2346

Men det er noget du gerne ville have, hvis det var?2347

Jeg gad godt at jeg ikke var tilgængelig. Før jeg købte min iphone 5’er har jeg stået i min2348

fars navn og jeg synes det er fantastisk ikke at blive ringet op af telefonsælgere, ikke blive2349

ringet op af i hvert fald dr licens, (??), så nu betaler jeg licens.2350

Snydt2351

Det er kun fordi jeg kan være anonym at jeg siger det.2352

2353

Jeg sladrer ikke om hvem du er. Så kommer vi lidt ud i det med det jeg2354

siger er dig som person. Ser du dig selv som en meget ude eller hjemmeper-2355

son? Kan du bedst lide at være hjemme eller vil du hellere være ude?2356

Jeg er, hvad skal vi sige, ude 12 timer om dagen, tror jeg.2357

Hvilke hobbier har du?2358

Hvor mange timer har du? Jeg har vanvittigt mange hobbier. Jeg har den hobby at sige2359

ja til alt. Bare for at gøre det kort.2360

Så hver gang der er nogle der foreslår et eller andet, så er det noget du gerne2361

vil bruge tid på?2362

Som regel. Jeg er meget nem at overtale. Om det er en tur i biografen, om det er, jeg har2363
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prøvet at gå til tango da jeg boede i Argentina, jeg arbejder gratis for et teater, jeg arbe-2364

jder gratis for et musiksted, studenterhuset, jeg arbejder på en bodega fordi jeg synes det2365

er sjovt at møde nye mennesker, min hobby er at møde nye mennesker af flere forskellige2366

etniciteter. Om det er at rejse, om det er fitness, om det er, jeg synes holdundervisning er2367

sjovt til fitness. Jeg engagerer mig rigtig meget i, hvordan vi indfører social engagement2368

i samfundet, alt sådan noget. Jeg er bare typen, der siger ja til alt, alle mulige skøre2369

muligheder synes jeg.2370

Så hvis nu jeg spørger dig, det er nok et svært spørgsmål, men hvor mange2371

timer bruger du på det om ugen tror du?2372

På at være ude?2373

Ja eller på dine hobbier?2374

Det mit liv, altså jeg tror jeg ser alle ting som en hobby. Mit studie er min hobby, at rejse2375

er min hobby, så ja, mange timer.2376

Så du bruger tid på dine hobbier hver dag?2377

Ja. Min hobby er at drikke kaffe med venner og det gør jeg rigtig meget. Jeg har en hobby2378

for samvær.2379

Så hvis nu jeg bare skriver. . .2380

Samvær i alverdens relationer. Jeg ved ikke, 7 timer i døgnet.2381

Ja det er meget af dagen der ryger der. Har du et job? Nu nævner du selv2382

frivilligt, men har du noget ellers?2383

Jeg er på teater svalegangen, der er jeg ambassadør, så er jeg på studenterhuset, på stu-2384

denterhuset er jeg på den del der hedder igroup, der er en international gruppe, som2385

facilliterer gode ophold for internationale studerende, laver nogle tirsdagsfester, og så er2386

jeg med til at facilitere og jeg deltager i noget der hedder friendship ambassadorship, der2387

er et tværkulturelt forløb, hvor man parrer en dansk og en international studerende sam-2388

men og får skabt nogle relationer, så er jeg på Hondas pub som bartender og så bidrager2389

jeg stadig på mit gamle praktiksted og laver forskellige ad hoc opgaver. Hvor folk de lige2390

har brug for mig. Og hobby-wise så deltager jeg i forskellige workshops, det er særligt2391

undervisning på mit studie.2392

Er det vigtigt for dig at dele ting med dine venner? Nu tænker jeg ikke nød-2393

vendigvis på sociale medier, men. . .2394

Ja jeg er et meget åbent menneske og jeg kan godt lide at engagere mig i mine venner og2395

for at få mine venner til at fortælle om sig selv, er det vigtigt at man også selv giver noget2396

af sig selv. Det er det hele med det her gaveudveksling, jeg fortæller lidt om mig og så2397

fortæller du lidt om dig og så udveksler vi sådan konstant.2398

Når du deler ting med dine venner, hvordan foregår det?2399

Som regel over en kop kaffe eller en øl.2400

Så meget face to face?2401

Meget face to face. Jeg hader at sms’e, jeg synes det er belastende når folk de chatter til2402

mig, jeg kan godt lide at få kommentarer, på den måde er jeg meget bizar, men jeg vil2403

meget hellere have en samtale end jeg vil skrive en samtale. Så jeg kan sagtens bruge 1½2404
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time på facetime med mine veninder, dem som ikke bor her, dem som er i udlandet. Jeg2405

bruger lang tid på, hvis jeg ikke kan se dem face to face, så bruger jeg tid på at have lange2406

telefonsamtaler. Og på den måde bruger jeg min teknologi, jeg bruger min telefon eller2407

min computer til at holde kontakt med det hele.2408

2409

Nu kommer vi til at snakke lidt om, nu siger du facetime og sådan, men2410

hvis nu vi snakker sociale medier, nu har du selv nævnt at det er noget du2411

bruger. Hvilke sociale medier bruger du?2412

Der er jeg meget stenalder niveau, facebook. Jeg bruger ikke twitter, jeg bruger ikke2413

instagram, jeg har en instagram, men det er bare for at jeg kan lave nogle pæne billeder2414

indimellem. Jeg bruger det ikke, jeg deler ikke billeder og ser ikke på andres billeder, det2415

siger mig ikke så meget fordi jeg ikke er blevet ordentligt introduceret til det. Venner2416

prøver at introducere mig, men jeg har sådan lidt nej hatten på faktisk, jeg bliver meget2417

mere interesseret i de mennesker omkring mig, så det ville bare blive en tidsrøver og så2418

ville jeg bare begynde at engagere mig i de billeder de lægger op og det er også derfor jeg2419

(??) og det er fordi jeg kender mig selv godt nok til at vide at jeg begynder at snage og2420

jeg bryder mig ikke om at bruge den tidsrøver på at beskue andres liv. Twitter synes jeg2421

er meget ”her er min holdning” og jeg har ikke brug for at dele min holdning, jeg udveksler2422

perspektiver, men jeg har ikke brug for at berette mine egne holdninger.2423

Går du meget op i hvad folk de kan se om dig på de sociale medier?2424

Ja jeg er meget bevidst om, hvordan jeg selv fremstiller mig selv. Snapchat, jeg bruger2425

snapchat, men det er også først siden januar fordi min stedmor, der er absurd, sygeligt2426

forbruger af smartphone, synes at nu var det på tide at vi kunne snappe til hinanden,2427

fordi det gør hun meget med datteren i Budapest.2428

Så det er mere fordi der er andre der opfordrer dig til det også?2429

Jeg har prøvet det der wordfeud og jeg blevet stresset over at den sagde at nu er det tre2430

dage siden at du fik et modspil og om få timer udløber dine træk og jeg tænkte ”jamen2431

jeg har ikke tid til at svare lige nu” for jeg går meget op i, at når jeg er sammen med2432

andre mennesker, at når du går på toilettet så tjekker jeg min telefon, men jeg prøver at2433

lade være med at tjekke min telefon imens jeg er sammen med andre mennesker, jeg synes2434

det er vildt uhøfligt at være på sociale medier når du er (??), så jeg går også meget op2435

i, hvordan jeg forbruger. Jeg bruger den når jeg har tid og det er når jeg trækker min2436

cykel, det er der jeg bruger den, jeg sidder altid med mobilen i hånden, hvis jeg sidder i2437

en bus på vej et eller andet sted hen, min telefon er rødglødende når jeg tager rød billet2438

til København.2439

Har du tænkt meget over hvilke indstillinger du har?2440

Det har jeg bestemt, jeg har tænkt meget over, hvordan jeg fremstiller mig selv, jeg går2441

meget op i at fortælle folk alt ting, snapchat det er så der, hvor jeg kan fortælle folk ”fuck2442

jeg har det dårligt”, eller ”øv det her det er nedern”, men derimod på facebook, det er der2443

man fortæller succeshistorierne. Så jeg går meget op i, nu hvor jeg skal til og have job, jeg2444

går op i mit profilbillede, det har jeg for eksempel gjort sådan at det er åbent for venners2445
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venner, så de ved hvem det er jeg kender fordi de kan sige ”hov, dig ved jeg hvem er”, fordi2446

de har set flere billeder end bare ét, men der er også nogle af mine profilbilleder, dem synes2447

jeg er lidt for upassende til at dem som ikke kender mig, men som bare har fælles venner,2448

det er kun mine venner, der kan se de her upassende billeder med mindre jeg så siger at2449

jeg vil også gerne være ven med dig, så må du også gerne se dem. Så har du mødt mig, så2450

ved du godt at jeg er sådan meget, altså du skal have et førstehåndsindtryk for at du kan2451

danne dig et helhedsindtryk af mig. Jeg har også nogle forskellige privatindstillinger, jeg2452

har en gruppe, hvor jeg plotter mennesker ind, som jeg gerne vil acceptere som en del af2453

mit netværk, fordi der er også en form for anerkendelse af de mennesker man møder, men2454

som jeg ikke synes har noget som helst at skulle gøre med mine informationer. Jeg har2455

lavet feltarbejde på en katolsk highschool på Filippinerne og jeg synes ikke de skulle se2456

et billede af mig klædt ud som en sømand med et vedhængende lem, som min kammerat2457

holder fast i. Det synes jeg var lidt for grænseoverskridende og det er også sådan noget2458

som jeg synes, altså der har jeg en gruppe, der har begrænset, en gruppe der hedder SLU,2459

der står for Sct. Louis Highschool og universities og det er så alle dem her som jeg ikke2460

synes skal inddrages i alt det her om mig og så kan de kun se mit eksisterende profilbillede2461

og nogle af de ting jeg selv lægger op. Så jeg kan gå ind og sige på mine profilbilleder at2462

her er de faktisk blevet blokeret, for jeg har valgt meget brugerdefinerede billeder.2463

Så du går selv ind og tager stilling til de forskellige indstillinger?2464

Ja og hvis jeg har gjort det ukritisk så tjekker jeg lige op på, hov er der nogle som ikke må2465

se det her. Og så er det enormt sjældent at jeg laver en statusopdatering, jeg opdaterer2466

mest i billeder, men jeg skriver også i billeder så i stedet for at sende en tommel op som2467

jeg synes er enormt upersonligt, så sender jeg et billede af mig, med en tommel op. Jeg2468

prøver at finde en anden måde at kommunikere på end bare at, altså et billede siger mere2469

end tusind ord, men tilføjer lige få ord inden jeg sender billedet.2470

Så ser du dig selv som meget aktiv eller meget passiv på de sociale medier?2471

Passiv på sociale medier, aktiv på facebook. Selektiv aktiv på facebook. Jeg var meget2472

fremmed og skeptisk overfor snapchat, jeg er enormt skeptisk overfor instagram, jeg er2473

enormt skeptisk overfor twitter, hvad skal man bruge det til, altså jeg er enormt hurtig til2474

at tænke at det gider jeg ikke og jeg var meget skeptisk overfor facebook indtil jeg fik det,2475

men det var fordi jeg ved at det bliver en tidsrøver og jeg bruger i forvejen alt den tid jeg2476

har, altså jeg synes i forvejen at døgnet har for få timer.2477

Til at der skal komme mere. . .2478

Til at jeg skal bruge og så skal jeg også lige huske at tjekke op på det her, altså efter jeg2479

startede i praktik, der skulle jeg til at tjekke mine mails, dagligt, flere gange. Det er jeg2480

ikke vant til, jeg plejer ikke at få nogle vigtige mails, men lige pludselig så fik jeg vigtige2481

mails jeg var nødt til at svare på, jamen lørdag morgen, er der så nogle mails jeg ikke lige2482

så fredag aften, det synes jeg er for meget og jeg gider ikke at det også sker med de andre2483

sociale medier. Mails det er praktisk, det er jo ikke et socialt medie, men. . .2484

Deler du mange ting, altså nu nævner du selv billeder, men er det tit du deler2485

noget?2486
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Jeg er meget selektiv med, hvor meget og hvornår jeg deler, jeg har ikke lyst til at spamme.2487

Jeg har fået en fetich med at dele billeder på venners væg og på den måde så er det et2488

billede mellem du og jeg, jeg gider ikke at have 200 mobiloverførsler, men hvis jeg har2489

taget et billede, så poster jeg det på vedkommendes væg og siger tak for i dag. Jeg er vild2490

med anerkendende psykologi, at man ligesom giver det der virale, virtuelle skulderklap2491

og siger ”det var virkelig lækkert, du så virkelig godt ud i dag, tak for i dag”. Så jeg er2492

begyndt at dele billeder på folks vægge også bare sådan sjove, de der memes og sådan2493

noget. Men på min egen væg, så er det kun når der er noget, der er virkelig sjovt. Ja jeg2494

går meget op i hvad jeg deler, ved billeder tænker jeg at det skal enten 100 % afspejle mig,2495

så jeg er heller ikke typen, der nogensinde kunne finde på at skrive ”mm, friskbagte boller2496

og nu skal jeg ud og i fitness”. Der er en pige blandt mine facebook venner, du kender2497

hende garanteret, (anonymt og off the record – XX), og jeg hader hendes mobiloverførsler,2498

hun er så ekshibitionistisk og narcissistisk at jeg kunne brække mig. Hun har så mange2499

instagram billeder uploaded af sig selv, ”mm så har jeg lige været ude og løbe en tur”, ”mm2500

så er der aften”, så er der et billede, hvor hun sidder med en pude eller et pudevår bag2501

sig som en sød baggrund så hun bare ser mega nice ud på sit selfie. Altså jeg kan godt2502

have det lidt svært ved, hvordan de virkelig kan positivt selvfremstille sig selv. Jeg har da2503

profilbilleder af mig selv, hvor det er meget in-the-face, hvor det er meget close-up og hvor2504

jeg har fået positiv feedback på det, men selv kan jeg mærke at jeg har et behov for at2505

pille det ned og sige ”wow ,se på mig, jeg har lært at lægge filter på” for at tage en ironisk2506

distance til at ja jeg har taget et selfie. Jeg kan godt finde på at tage selfies, men jeg2507

prøver også at pålægge det en ironisk distance fordi jeg er en ekshibitionist, men jeg har2508

ikke lyst til at indrømme det overfor mig selv eller mine venner at jeg er en ekshibitionist.2509

Nu skal jeg lige se hvor langt vi kom. Ser du de sociale medier, som et sted,2510

der bliver opsamlet data?2511

Jeg ved det godt i teorien, men jeg glemmer det i praksis, men jeg tror også det er derfor2512

jeg til dels er selektiv i hvad jeg deler.2513

Hvordan har du det med opsamlingen? Altså nu siger du at du glemmer det,2514

men. . .2515

Man siger jo det der med at internettet glemmer aldrig og jeg ved det jo godt, men jeg2516

ved faktisk ikke hvordan det er med chats, hvor private dine chats er og der kan jeg godt2517

nogle gange sende nogle ting, der er, ja jeg har haft nogle samtaler med nogle tidligere2518

flirts, hvor jeg blev lidt sur og så sendte jeg et billede af mig, der gav en fuck-finger til2519

ham, lidt ucharmerende, men hvor jeg efterfølgende tænkte ”åh nej, tænkt hvis det kom2520

frem nogensinde”. Tænk nu, hvis jeg fik et job nogensinde, ikke fordi jeg tror jeg bliver2521

noget stort, noget offentligt stort, men tænkt nu hvis det kom frem engang, så jeg er nogle2522

gange begyndt at tænke, skal jeg nu have det her billede af mig som sailor, skal jeg nu2523

have det her profilbillede af mig, hvor min røv er i fiskeøje forstørrelse, altså med fish-eye2524

linse har jeg taget et forstørrende billede af min numse, hvor jeg tænkte at det er måske2525

ikke den bedste side af mig at vise frem. Tænker mere og mere over det, men det er heller2526

ikke den vilde viden omkring det jeg har. Samme som at jeg ved at man ikke skal (??) 302527
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gange om dagen og at man ikke skal spise pommes frites, men det er heller ikke noget jeg2528

altid overholder.2529

2530

Så kommer vi lidt mere over i den kategori jeg kalder privacy, hvad er privacy2531

for dig?2532

Privacy det er når du kan lave personlige privatindstillinger på din profil, hvem kan finde2533

dig på facebook, hvad kan de se. Jeg vil for eksempel ikke have at mit telefonnummer står2534

på facebook, hvem kan se dine profilbilleder, hvem kan se de billeder som du lægger op.2535

Jeg går meget op i at mine venner de kan se alt, stort set, men det eneste mine venners2536

venner kan se, det er et udvalg af mine profilbilleder. Så privacy, det er noget jeg går op2537

i overfor folk jeg ikke kender, men folk jeg kender er lukket ind.2538

Så er det vigtigt for dig?2539

Ja, det afhænger af om jeg kan bestemme hvem der kan se hvad. Også bare det med at2540

være online på facebook, jeg har nogle venner som jeg ikke gider skriver til mig, de kan2541

godt skrive mails til mig, men jeg gider simpelthen ikke at chatte med dem, der er vist2542

tre mennesker og jeg har faktisk 2 mennesker, som jeg har blokeret på facebook, fordi det2543

er nogle mennesker som jeg overhoved ikke synes skal kunne se, hvad der sker i mit liv.2544

Så privacy afhænger også lidt af situationen for dig?2545

Ja, min mors kæreste, som jeg ikke kan udstå, synes jeg ikke skal kunne gå ind og stalke2546

mig, så han er blokeret fordi jeg ved at han nogle gange bare for at snage og kunne sige,2547

ja du var jo også bla bla, men nu går han så i stedet ind fra min mors facebook profil og2548

stalker. Svin! Det må du godt tage med. . . Ej og så har jeg en pige, som jeg havde en2549

virkelig dårlig boligoplevelse med og hun har så blokeret mig, men så valgte hun at fjerne2550

blokeringen, men så blokerede jeg så hende fordi jeg har ikke lyst til at blive påmindet2551

om det her med den her affære, så jeg har to mennesker jeg har blokeret fuldstændig på2552

facebook. Og så er jeg selv blevet blokeret og det gjorde mig helt vildt ked af det, af min2553

x-kæreste, så der er også helt vildt mange følelser indblandet i hvem du er ven med og hvis2554

du bliver slettet lige pludselig er der helt vildt meget socialt i at man pludselig er blevet2555

fravalgt og det synes jeg lidt er ligesom at få en lussing, som ikke er sjov at få, ligesom2556

hvorfor gider du ikke mig? Men der hvor folk de oftest sletter mig, det er når jeg ligger2557

rejsebilleder ud.2558

Nå, det var da alligevel mærkeligt. Hvorfor?2559

Jamen jeg tror det er fordi folk ikke gider se på at nu er du ude og rejse igen. Fedt, fuck2560

dig. Jeg ved det ikke.2561

Imponerende at man kan ryge i svinget på sådan en. Ser du dig selv som en2562

meget privat person?2563

Nej. Selektiv privat. Men min personlige strategi er at være åben over for dig mennesker2564

jeg møder fordi det er det mest afvæbnende i mødet med andre mennesker. Hvis du åbner2565

og deler ud af dig selv, så tør de også dele ud og føler sig tryg i dit selskab, som regel.2566

2567

Så skal vi snakke lidt mere om alt det her med data og sådan noget. Når2568
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du nu henter en app på din telefon er du så altid klar over, hvis der er en app,2569

der opsamler data via din telefon?2570

Nej, men (??)2571

Så det er meget efter, hvor vigtig appen er også?2572

Ja.2573

Hvis nu jeg så siger data, hvad er data så for dig?2574

Det er sådan noget som computernørder de ved. Først så tænker jeg datalogi og det er2575

svedige fyre, der holder LAN party. Jeg ved godt at data, det er en mængde informationer.2576

Eller nej, jeg ved faktisk ikke sådan. . . Det er viden og informationer, der bliver lagret på2577

sådan en datamaskine, som det hedder på norsk, som vi kalder en computer og det er jo2578

fordi den indsamler en masse viden, som er tilgængelig for mennesker.2579

Så der er ikke noget specifik information du tænker, at den indsamler når der2580

står at de indsamler data? Så er det ikke sådan at du tænker at det er lige2581

dét her de indsamler om mig?2582

Næ. Jo jeg ved at data, det er informationer, men jeg ved ikke hvilke informationer det2583

specifikt er, men det er også fordi jeg bruger ordet data i forbindelse med mit studie og så2584

har vi indsamlet data og det her det er viden omkring stammefolk for eksempel. Begrebet2585

data det er for mig lige så tomt som at sige at ordet data, altså min opfattelse af ordet2586

data kommer 100 % an på den kontekst det er i. Det samme som, hvis man siger, hvad2587

er en gris. Altså det afhænger af, hvilke briller du bruger, om du er en bondemand eller2588

en slagter eller om du er et svin eller om du er bacon-fan. Og det samme ser jeg med2589

data, det er en viden du indsamler, men alt efter hvilken viden du indsamler afhænger af2590

konteksten.2591

Nu nævner du lidt om det, men hvordan har du det med, nu siger du at du2592

godt kan finde på at fravælge en app, men gør du altid det, hvis der står at2593

der bliver indsamlet et eller andet?2594

Det kommer an på om det er en app jeg synes at jeg skal bruge. Couch-surfing appen,2595

den bruger jeg meget og den er jeg glad for og den indsamler data og det synes jeg er fint2596

nok fordi det er en måde, hvor du kan se på hvad er det for nogle mennesker du kommer2597

til at bo hos. Skal jeg definere, hvad couch-surfing er?2598

Nej det er. . . Så hvis du føler du får noget igen fra appen, så har du ikke så2599

meget imod det?2600

Nej, så er det en form for gaveudveksling der forekommer og jeg har det fint med gaveud-2601

veksling, det er min yndlingsteori indenfor antropologi og noget jeg efterlever meget i2602

praksis.2603

Ville der være forskel på, hvor villig du ville være til at opgive data, hvis du2604

kunne skrue på den detaljegrad der nu er på dataen?2605

Det er ikke transparent nok for mig til at jeg ville kunne træffe et valg. Jeg ville ikke2606

kunne tage et valg om hvad de må have lov at indsamle om mig, fordi jeg ikke har noget2607

begreb om, hvor vigtigt det er.2608

Så for dig ville det ikke helt være nok i forhold til dataopsamling fordi du ikke2609
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helt ville kunne gennemskue det?2610

Det er ikke transparent nok for mig til at jeg kan træffe et velovervejet valg, et aktivt valg2611

og det er jo ikke fordi de prøver at holde det hemmeligt, det er bare de der koder i 1 og 02612

taller, binære koder for mig. Når jeg hører ordet datalogi eller teknik så tænker jeg straks2613

koder og programmeringskoder. Det gør mig forskrækket og får mig til at tænke at det er2614

for kompliceret til at jeg kan sætte mig ind i det.2615

Er der nogle data du ikke er villig til at opgive? Altså nu nævner du selv at2616

nogle apps de kan skræmme dig lidt.2617

Ja, der er da ting jeg ikke har lyst til at, men jeg ved at jeg har ikke lyst til at give mit2618

cpr-nummer, men det ved jeg ikke kan lade sig gøre når du skal logge ind på din jobbank2619

eller din netbank eller. . . Ja når du skal logge ind på SKAT, så er det med cpr-nummer2620

og det var fordi som barn fik man hele tiden banket i hovedet af du må ikke uddele dit2621

cpr-nummer, så derfor har jeg det stadig lidt sådan, okay, men nu gør jeg det så fordi jeg2622

har blind tiltro, og virkelig med tryk på blind tiltro til at systemet nok har ret. Det er2623

meget overlagt de teknologiske systemer, at den magt de har over mig, at jeg ved ikke,2624

hvordan jeg skal sige fra, fordi jeg ikke ved om jeg kan sige fra og hvor min mulighed er2625

for at sige fra. Så derfor hopper jeg bare i med begge ben og håber på det bedste.2626

Har du nogen betænkeligheder omkring dataopsamling?2627

Muligvis. Altså jo, hvad skal det bruges til og det er det. Og så kan jeg ikke andet end at2628

sige, nå det er nok vigtigt.2629

Kan du se nogle fordele ved det?2630

Nej, men jeg kender heller ikke ulemperne ved det. Det er ikke noget jeg har tænkt så2631

meget over. Jeg har lige studset et nanosekund og så tænkt, nå ja, pyt. Jeg tror jeg har2632

en meget pyt-holdning til det.2633

Nu nævner du selv før at du ikke helt ved, hvad de skal bruge det til. Ville2634

det gøre nogen forskel for dig, hvis du fik at vide, hvad data skal bruges til?2635

Nu får man sådan en smøre, hvor der står er du enig og der trykker jeg bare at jeg er enig2636

fordi det ikke interesserer mig overhoved, jeg er jo nødt til bare at sige OK. Hvis det var2637

noget der blev formidlet andet end i lange skriftlige forklaringer, så ja, så ville det gøre2638

en kæmpe forskel at jeg ved, hvorfor er det jeg betaler 37 % i skat, jamen så kan du læse2639

sådan nogle lange forklaringer, jeg gider ikke læse de lange forklaringer, jeg skal have det2640

i (??) form.2641

Hvad nu hvis der for eksempel i toppen stod i punktform at det her er det vi2642

opsamler, det her er det vi bruger det til, ville det gøre nogen forskel så?2643

Kæmpe forskel, altså hvorfor bruges det her, hvordan bruges det og hvad bruges det til.2644

Så ville det lige pludselig være sådan, okay super.2645

Så formålet har også noget at sige?2646

Rigtig meget ja. Og i den rækkefølge. Hvorfor skal det bruges, hvordan skal det bruges2647

og hvad skal det bruges til. I stedet for sådan en akademisk, lang redegørelse, hvad er det2648

vi har med at gøre her, hvordan kan det gøres og derfor kan vi, nej i stedet så sig, det her2649

det er det som det kan bruges med, altså hvad er formålet, hvordan. . . Så kan man sige,2650
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hvad er det helt præcist og så kan man sige nå okay.2651

Gør det nogen forskel for dig, hvor lang tid det bliver gemt data?2652

Det har jeg ikke nogen holdning til eller det har jeg ikke haft nogen overvejelser omkring.2653

Hvad kunne få dig til at acceptere at få opsamlet data? Ville det være nok for2654

dig, hvis du fik de der, hvorfor, hvordan og hvad?2655

Det er slet ikke noget jeg har tænkt over, altså jeg har jo ikke gjort mig de store tanker2656

omkring det. Jeg tror igen at jeg har meget pyt-hatten på fordi det er et felt, der er så2657

fremmed for mig. Hvor jeg på forhånd siger skidt pyt, der er alligevel for kompliceret til2658

at jeg ville kunne forstå det. Det er lige som med politik, det der med at man siger at det2659

bliver lidt for mange informationer fra den enkelte politiker, ikke bare indenfor partiet,2660

men indenfor den enkelte, hvor det bliver sådan lidt, jeg stemmer aldrig personligt fordi2661

der er alt for mange informationer jeg skal forholde mig til og jeg vil bare så gerne bare2662

sige OK til det.2663

Er det vigtigt for dig at være anonym?2664

Det afhænger rigtig meget af situationen.2665

Så der er situationer, hvor det er vigtigere?2666

Ja2667

Kan du nævne nogle eksempler eller er det bare sådan du ved at du har det?2668

Jeg tror bare det er sådan jeg ved at jeg har det, jeg ved ikke, jeg kan ikke lige komme på2669

nogle ting tror jeg. Jeg har givet et interview engang omkring det at være skilsmissebarn,2670

men det er en meget privat historie, jeg delte den fordi det er rart at vide, at man ikke er2671

den eneste, for andre, og kunne læse, hvordan har andre håndteret det her kritiske forhold2672

og der står jeg med hele mit navn og der ville jeg ønske at jeg havde valgt kun at tage et2673

af mine to efternavne, så jeg kunne være mere anonym, jeg har ikke noget imod at skulle2674

stå frem, jeg skulle stå frem med billede og navn og studie, så der er ingen tvivl om hvem2675

det var og det kan jeg godt mærke nu at der ville jeg bare ønske at det var et af mine2676

to efternavne så hvis man søger på mit navn på nettet er det ikke det første, der popper2677

frem. Og der har jeg det sådan lidt at jeg står 100 % inde for den artikel, men jeg gad godt2678

at den var mindre søgbar. Jeg har haft en blog faktisk, jeg har lavet en rejseblog, hvor2679

jeg lavede en privatindstilling så at man ikke kunne søge på den på google, eller man kan2680

godt søge på den, men den popper ikke frem på google søgningen fordi jeg syntes at det2681

var mine tanker og den var forbeholdt mine venner som jeg havde givet min blogadresse2682

til, så man skulle virkelig ville vide noget om det for at kunne finde frem til det. Og så2683

har jeg tænkt, at hvis du har gjort så meget arbejde for at finde frem til det, så skal du2684

også have lov til det.2685

Hvilke konsekvenser ser du ved at dele data?2686

Jobforringelser, at en fremtidig chef kan sige at dét er ikke særligt appellerende og jeg ved2687

at jeg er kun 25, det er mange år at udvikle mig i fremadrettet og jeg ved at den jeg var for2688

5 år siden er en helt anden end den jeg er i dag og jeg har fået så mange flere erfaringer på2689

blot 5 år, jeg kan forestille mig, hvor meget jeg vil ændre mig i løbet af de næste 15 år og2690

hvordan de visioner og holdninger jeg har i dag kan have ændret sig fuldstændig fordi jeg2691
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jo så har fået yderligere mere viden og så ville jeg synes at det var ufedt, for det første at2692

vide i forhold til at når du først har skrevet det til nogen kan du ikke tage det tilbage igen2693

i forhold til det sagte, der kan man bedre trække i land. Det synes jeg er skræmmende,2694

fordi jeg ved at man hele tiden udvikler sig og ændrer holdninger, det er mere holistisk at2695

det er sådan det bliver i situationen (??).2696

2697

Så har vi lige den sidste gruppe med spørgsmål og det er sådan lidt omkring2698

hvem man deler med. Gør det nogen forskel for dig, hvem du deler med?2699

Ja2700

Har du nogle eksempler?2701

Jo det er det med at jeg har lavet nogle grupper, jeg har lavet nogle undergrupper på2702

facebook for at sige, hvem må se hvad. Og det der med at dele, jeg arbejder PR for Svale-2703

gangen, der skal jeg få folk til, via facebook, at få dem til at deltage i nogle arrangementer2704

og der går jeg også meget op i at jeg deler kun de ting som jeg selv vil kunne stå inde2705

for så man ved, at hvis man får en invitation fra mig, så er det noget som jeg selv ville2706

synes kunne være fedt og ikke kun fordi det er mit job og på den både går jeg op i hvad2707

jeg deler og hvem jeg deler det med. Jeg kunne ikke finde på at sende en invitation om2708

noget, der sker i Århus til nogen jeg ved ikke bor i Århus og ikke kommer til Århus, så jeg2709

kan tænke at du kunne godt finde på det fordi du kender nogle i Århus og så skal du have2710

invitationen og så kunne vi lave det her sammen. Jeg prøver at undgå og spamme ved2711

at sende et link til anden række forbindelser, jeg spammer gerne overlagt, altså overlagt2712

spam til den planlagte modtager, den planlagte modtager kan jeg godt spamme, men jeg2713

har ikke lyst til at spamme, fordi man kan se at nu har du delt på din vens væg og der2714

har jeg ikke lyst til hele tiden at poppe op i newsfeed fordi det er ikke det jeg vil, altså2715

jeg vil gerne spamme, men (??)2716

Nu har jeg lige sådan en liste her, bare den øverste, for det er det samme der2717

står, med forskellige grupper mennesker og der vil jeg gerne bede dig om at2718

rangere, efter hvem du ville være mest villig til at dele ting med. Og bare fra2719

1, er den du helst vil dele med.2720

Data om mig, altså facebook ting eller?2721

Bare det du siger er data for dig, altså viden og informationer.2722

Snakker vi face to face informationer eller offentlige?2723

Bare det du ser som data for dig, hvem ville du være mest villig til at dele det2724

med?2725

Arbejde er nummer 3, men det er fordi jeg har et godt forhold til mine kollegaer og sørger2726

for at de ved hvem de har med at gøre og de ikke bliver stødte over. . . Altså noget af2727

det vigtigste for mig er, jeg overvejer hvad jeg deler, men det er også fordi det er vigtigt2728

at jeg kan stå inde for det og antager at jeg ikke støder nogen overlagt. Jeg er ikke en2729

provokatør på nettet, jeg er mere det underholdende element, prøver i hvert fald. Bortset2730

fra når jeg provokerer med mine rejsebilleder.2731

Men det er som du siger heller ikke overlagt, man kan jo ikke altid gøre for,2732
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hvad man støder folk med. Er der forskel på hvilken type data, du har lyst til2733

at dele med forskellige grupper af folk?2734

Ja, altså sjove billeder, humor er individuelt. Jeg har en kristen veninde, som kender mig2735

godt, hvor hende har jeg sendt et billede af en hunds numse, hvorpå der står ”can you see2736

Jesus?” og så kan man faktisk se at Jesus’ hoved er anus på hunden og det er hylende2737

morsomt og hun kender mig nok til at vide, at det er ikke for at støde hende, men det er2738

fordi jeg synes det er sjovt og det er ikke noget jeg ville sende til en af mine kollegaer, der2739

er HR direktør for et (??), så hvor det er sjovt afhænger meget af hvem det bliver sendt2740

til.2741

Er der noget data du kunne finde på at dele med alle de her forskellige grupper2742

som vi har herovre?2743

Ja. Jeg har et enkelt billede, en enkelt mobiloverførsel som faktisk er offentlig, ud af mine2744

50 billeder og det er sådan et ”kom til vælgermøde på klostertorvet, for hjemløse”, hvor2745

jeg skrev ”kom forbi, lyt til din egen bys hjemløse og jeg serverer suppe og smil.” Fordi2746

det er noget PR jeg gerne vil engagere andre mennesker i og være gode medborgere.2747

Hvad så hvis vi siger sådan noget helt upersonlig data?2748

Det er sådan noget jeg synes viser en klar politisk holdning at vi tager hånd om vores2749

medmennesker og vi alle sammen har et fælles ansvar for hinanden, så på den måde er2750

den politisk. Ikke så tit politisk, men der er en ret politisk agenda bag. Kan jeg lige få2751

spørgsmålet igen?2752

Ja, jeg tænker på noget helt upersonlig data som ikke har noget med dig eller2753

din holdning at gøre, hvis nu vi siger at der kan opsamles noget fra din telefon,2754

for eksempel bare hvor du er henne i byen, men ikke dig som person, bare2755

hvor byen bliver brugt. . .2756

Det vil jeg ikke have, jeg synes den der ”Find my friends”, jeg er så meget imod den, det2757

er totalt overvågning.2758

Jeg tænker, hvis man ikke ser dig som person, men du bliver mere en del af2759

et bybillede, at lige nu, der er der 50 mennesker på det her sted, men du ved2760

ikke hvem de er. . .2761

Det vil jeg have det fint med.2762

Så hvis der er. . .2763

Det synes jeg bare er sjovt, jeg så sådan noget i morges, eller også var det i går, sådan2764

noget med ”rich people use iphone”, hvor de havde taget udgangspunkt i folks tweets og2765

opslag, hvor man så ved at i New Arch, der er folk fattige i forhold til New York og der2766

havde de så lavet et overslag over, hvor havde folk sendt deres tweets fra og så kunne man2767

se om det var sendt fra iphone eller android og så kunne man se at Manhattan var fyldt2768

med iphone tweets, hvorimod New Arch var fyldt med android tweets, hvor det er sådan2769

lidt, det synes jeg det er sjovt, der kan man sætte nogle ting sammen med nogle sjove2770

data der og så længe de er anonyme så synes jeg egentlig det er meget sjovt.2771

Så anonymt og upersonligt så er det okay?2772

Så synes jeg egentlig bare det er en god måde at give et billede af mennesker, men jeg er2773
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også typen, der selv indsamler upersonlig data om forskellige folkefærd, så derfor tror jeg2774

ikke at jeg har det store problem, det ville være lidt hyklerisk at være imod det.2775

Har du andre kommentarer, noget du ikke føler du har fået lov at sige?2776

Jeg synes du har været behagelig interviewer.2777

Det var godt at høre. Så var det det.2778

Super.2779

F.0.11 Participant 112780

Så vi klar, så får du det første svære spørgsmål, køn?2781

Kvinde.2782

Alder?2783

25.2784

Hvilken by bor du i?2785

Århus.2786

Hvilken by er du opvokset i?2787

Frederikshavn.2788

Uddannelse?2789

Jura.2790

Beskæftigelse?2791

Det er vel også jura (studerende).2792

2793

Så kommer vi ind over det her med teknologien og hvad er dit forhold til2794

teknologi? Er det noget du går meget op i?2795

Nej det kan man ikke ligefrem sige.2796

Så det er ikke noget du bruger meget tid på?2797

Nej det er det ikke2798

Hvad er dit forhold til internettet?2799

Stor forbruger, jeg bruger det nok egentlig mere end jeg gerne ville.2800

Bruger du det hver dag?2801

Ja det gør jeg.2802

Hvad bruger du det til når du er på nettet?2803

Facebook, modeblogs, madblogs, engang imellem nyheder og så i forbindelse med studiet.2804

Har du en smartphone?2805

Ja.2806

Hvilken type er det?2807

Det er en iphone 42808

Hvor mange år har du haft smartphone?2809

2 år2810

Hvad bruger du din smartphone til?2811

At sende sms og gå på facebook og tjekke reklamer og så engang imellem at bruge kortet2812

og finde vej. Jeg har ikke så mange apps derpå faktisk i forhold til hvad jeg nok kunne2813
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have. Jeg bruger den for eksempel aldrig nogensinde til at spille på.2814

Den sidste omkring teknologi, har du hemmeligt telefonnummer?2815

Det kommer an på hvad du mener?2816

Altså at man ikke kan slå dig op på krak for eksempel.2817

Det skulle jeg være ret sikkert på, at det kan man ikke.2818

Man kan ikke slå dig op?2819

Nej, men man kan godt slå mig op inde på facebook tror jeg og man kan selvfølgelig også2820

se når jeg ringer.2821

Så kommer vi ind over det her med dig som person og igen, bare din helt egen2822

vurdering af det. Ser du dig selv som en meget ude eller hjemmeperson? Kan2823

du bedst lide at være hjemme eller vil du hellere være ude blandt andre?2824

Det er lidt forskelligt tror jeg. Altså jeg kan rigtig godt lide bare at være sammen med2825

mig selv, men jeg kan også rigtig godt lide at være sammen med andre, det kommer lidt2826

an på, hvordan jeg har det.2827

Så en god blanding af begge dele?2828

Ja det synes jeg.2829

Hvilke hobbier har du? Altså hvad bruger du din fritid på?2830

Det bruger jeg på madopskrifter, det synes jeg er rigtig sjovt og være sammen med min2831

kæreste og fitness og engang imellem at gå nogle lange ture og gå nede i byen og kigge.2832

Er det noget du bruger meget tid på, dine hobbier?2833

Ja det synes jeg. Jeg forsøger i hvert fald at prioritere det højt fordi jeg ved det er vigtigt2834

også i forhold til at få tingene til at hænge sammen også i forhold til studiet.2835

Har du et job?2836

Ja2837

Som?2838

Jeg arbejder i føtex, hvor jeg arbejder i bageren og det har jeg gjort lige siden jeg var 152839

år, så det er egentlig bare sådan et fritidsjob, hvor jeg tjener til at få studiet til at hænge2840

sammen.2841

Hvor mange timer bruger du på det om ugen eller om måneden?2842

Gennemsnit der har jeg måske mellem 50 og 70 timer om måneden, det svinger virkelig2843

meget, så det er meget forskelligt og i ferier har jeg selvfølgelig meget mere, eller ek-2844

samensfri.2845

Er det vigtigt for dig at dele ting med dine venner? Jeg tænker ikke nød-2846

vendigvis på facebook og sådan noget, men bare sådan generelt at fortælle2847

dine venner, hvad der sker.2848

Ja, det kommer lidt an på hvilke emner det er. Altså jeg bruger facebook rigtig meget til,2849

hvad det er jeg render og laver, men det er egentlig bare fordi jeg synes det er hyggeligt,2850

men jeg holder også rigtig mange ting for mig selv, som jeg ikke har brug for at de ved2851

noget om.2852

Så hvis du endelig deler noget med venner så kan det foregå både face to face,2853

men også bare på facebook?2854
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Ja og jeg vil også sige at det er ret forskelligt hvem jeg deler hvad med.2855

2856

Så skal vi snakke lidt mere om brugen af sociale medier. Nu nævner du2857

selv facebook, så det er noget du bruger, men hvilke sociale medier bruger2858

du?2859

Jeg bruger kun facebook og så linkedin, men jeg ved ikke om man kan, om det er?2860

Jo2861

I forhold til at skulle søge jobs, så er det egentlig meget rart at de kan se hvem jeg er,2862

men ja, det er mest facebook.2863

Går du meget op i hvad folk de kan se om dig på de sociale medier?2864

Ja det gør jeg. Altså jeg vil ikke have at der kommer alle mulige mærkelige billeder, så2865

det har jeg selvfølgelig også slået fra at folk kan tagge mig i alt muligt mærkeligt. Det er2866

kun sådan nogle positive ting der er der også i forhold til, hvis folk nu går ind og kigger,2867

altså det her med folk man kender, men man måske ikke kender så godt skal ikke vide2868

hvad som helst og også i forhold til det her med at finde job og sådan noget. Men jeg har2869

slået det fra på facebook, så hvis man søger på google så kan man ikke finde min profil.2870

Så skal man være på facebook for at kunne finde den.2871

Så du har tænkt over, hvilke indstillinger du har og har også ændret?2872

Ja det har jeg.2873

Er du aktiv eller passiv på sociale medier, synes du selv?2874

Altså på linkedin, det er faktisk ikke fordi jeg laver noget derinde, altså det er ikke fordi2875

jeg deltager i diskussioner eller noget som helst, men på facebook, ja det er jeg nok og jeg2876

tjekker det da også flere gange om dagen, men jeg bruger det egentlig mest til at finde ud2877

af, hvad laver andre folk og prøver så de også kan få lov til at se, jamen hvad laver jeg i2878

min hverdag og så bruger man den til at huske folks fødselsdage og sådan noget og så at2879

skrive beskeder fordi nogle gange er det lettere at skrive beskeder over facebook end for2880

eksempel over mobiltelefonen og sms.2881

Deler du mange ting på de sociale medier? Nu siger du selv at du laver op-2882

dateringer, men synes du at det er ofte du deler noget?2883

Ja det synes jeg. Altså jeg deler i hvert fald ofte flere gange om ugen og jeg kan også dele2884

flere ting på samme dag, men jo, i gennemsnit flere gange om ugen, men der er også nogle2885

gange så deler jeg slet ikke noget, det afhænger af om jeg laver noget, som jeg synes er2886

værd at dele.2887

Så du tænker også meget over, hvad det er du lægger op?2888

Jeg vil ikke sige jeg tænker mega meget over det, men jeg vil sige at jeg tænker da lidt2889

over det. Det skal for eksempel ikke være sådan noget med ”åh jeg er mega stiv” altså2890

jeg vil helst ikke have at jeg bliver tagget alle mulige mærkelige steder og på mærkelige2891

tidspunkter og der kommer alle mulige mærkelige billeder og sådan noget, det vil jeg ikke2892

have, så jo det tænker jeg nok egentlig meget over.2893

Ser du de sociale medier som et sted, der bliver opsamlet data? Altså infor-2894

mationer om dig.2895

136



Nej.2896

Hvis nu jeg så siger til dig at det gør de, hvordan har du det så med det, at2897

du bruger en service der opsamler alt muligt information?2898

Jamen jeg har egentlig ikke tænkt så meget over det, men jeg har læst artikler om det i2899

dameblade, hvor de skriver en helt masse om det her med at de sociale medier de bruger2900

en frygtelig masse af de her oplysninger man lægger ud, det er da lidt skræmmende synes2901

jeg, at billederne tilhører facebook når man har lagt dem op og at det i virkeligheden ikke2902

er muligt at slette ting, når man har postet det, så er det for evigt, men jeg synes det er2903

noget, der er lidt svært at forholde sig til. Det er egentlig også derfor at jeg forsøger med2904

de oplysninger jeg lægger ud af, nå ja, hvis der var nogen der opdagede det så herre gud.2905

Det er ikke vildt fortrolige oplysninger jeg deler.2906

2907

Så skal vi snakke lidt om det her med privacy og hvis nu jeg siger privacy,2908

hvad er det så for dig, hvordan opfatter du det?2909

Så ved jeg ikke helt lige hvad du mener.2910

Hvis nu vi tager for eksempel din facebook og vi siger at du vil gerne have at2911

din privacy er beskyttet, hvis du så siger at den skal være det, hvad er det at2912

være beskyttet så for dig?2913

Altså på facebook eller hvad?2914

Ja det kan vi bare tage som eksempel.2915

Jamen der vil jeg helst ikke have at folk de kan se, hvor det er jeg bor, telefonnummer og2916

sådan noget, men de må godt have lov at se et billede af en madopskrift jeg har lagt op2917

eller sådan noget, men jeg vil ikke have at man på den måde kan finde frem til mig, hvis2918

man ikke kender mig.2919

Er det vigtigt for dig at føle at du har en eller anden form for privacy i forhold2920

til din profil?2921

Ja, det er det for jeg føler ikke at sådan nogle ting, altså personlige oplysninger, de kommer2922

ikke rigtig andre ved og jeg synes at det er skræmmende at ens fremtidige arbejdsgiver2923

måske kan gå ind og finde alt for mange oplysninger om en, så ja det er det og det er også2924

derfor at alle billeder og sådan noget deler jeg også kun med folk jeg er venner med så jeg2925

ligesom kan holde alle andre udenfor.2926

Ser du dig selv som en meget privat person?2927

Ja, jo det gør jeg egentlig.2928

2929

Nu skal vi snakke lidt mere om det her med data og sådan noget. Nu siger du2930

selv at du har ikke så mange apps, men når du så har hentet en app, er du så2931

klar over at der er nogle af dem, der opsamler data via din telefon?2932

Nej det vidste jeg faktisk ikke.2933

Hvis jeg så siger data, at der bliver opsamlet data, hvad synes du så data er2934

for dig?2935

Jamen jeg tænker, at det er vel bare oplysninger om, ja det kunne være telefonnummer2936
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eller navn eller et eller andet.2937

Så du ser det meget som oplysninger om dig?2938

Ja altså sådan mere overfladiske oplysninger.2939

Hvordan har du det så med, hvis nu jeg fortæller at der er forskellige apps,2940

der opsamler data, hvordan har du det med det?2941

Det kan jeg da godt have det sådan lidt mærkeligt med, det kan godt være at jeg tager fejl,2942

men lige så snart jeg downloader en app, så synes jeg ikke man bliver spurgt om man er2943

klar over at de opsamler. Det kan godt være at jeg har overset det. Det har jeg muligvis.2944

Hvis nu man så siger at du skulle give tilladelse til at der bliver opsamlet2945

data, ville der så være forskel på, hvor villig du ville være til at opgive det,2946

hvis nu du selv kunne bestemme den detaljegrad de nu kunne få? Hvis nu for2947

eksempel de gerne vil vide, hvor du bor, men du ikke har lyst til at opgive din2948

adresse, så kunne du bare sige, hvilket område du bor i.2949

Altså det ville jeg synes var okay, altså for eksempel hvilken region man bor i eller hvilken2950

del af landet man kommer fra, men jeg har ikke lyst til at de skulle kunne se lige præcis,2951

hvor det er jeg bor sådan at de kan sende mig alle mulige mærkelige reklamer eller ringe2952

mig op og alt sådan noget. Det andet ville være okay, jeg synes bare at sådan noget med2953

hvilken landsdel bor du i og hvilket køn er du og hvor gammel er du og sådan nogle ting,2954

det er måske lidt mere ligegyldig data og det ville være okay.2955

Er der nogen data du ikke har lyst til at opgive? Nu har du selv nævnt adresse2956

og telefonnummer, men er der ellers noget som er sådan noget som du ikke2957

kunne forestille dig at dele med andre?2958

Jeg synes sådan noget som civilstand og ens jobsituation det synes jeg er lidt mærkeligt2959

at skulle dele med apps og sådan noget, så kommer det alligevel lidt for tæt på. Eller for2960

eksempel hvor det er man tidligere har arbejdet eller hvor man arbejder nu, det ville jeg2961

have det stramt med.2962

Har du nogen betænkeligheder i forhold til den her opsamling af data? Noget2963

du har tænkt over i forhold til at, altså nu siger du at du vil ikke have at2964

folk skal kunne finde dig eller ringe til dig, men har du ellers sådan nogen2965

betænkeligheder i forhold til når der bliver opsamlet data?2966

Så skulle det mest være i forhold til fremtidig arbejdsgiver, de ville kunne gå ind og tjekke2967

en, altså at de vil kunne se alt for mange ting, som jeg ikke har behov for at forbinde mig2968

til.2969

Kan du se nogle fordele ved at der bliver opsamlet data?2970

Jamen jeg ved ikke rigtig hvad det er de bruger det til egentlig, så jeg synes det er lidt2971

svært.2972

Ville det ændre noget for dig, hvis du fik at vide hvad data blev brugt til?2973

Ja det tror jeg.2974

Så du kunne godt have mere lyst til at dele data?2975

Det kunne godt være, ja igen, hvad bruger de det til.2976

Så formålet er vigtigt for dig?2977
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Ja det er det.2978

Ville du være mere villig til at dele data, hvis det for eksempel kun blev gemt2979

i en vis periode? Nu siger du på facebook, der ved man at det er for evigt,2980

men hvis du nu fik at vide at vi skal kun bruge det i en uge og så blev det2981

slettet igen, ville du så have det bedre med at dele nogle ting?2982

Ja det ville jeg.2983

Hvad kunne få dig til at ville opgive data, hvis nu vi siger at du har en app,2984

hvor de indsamler det her data og du tænker at du måske ikke helt ved om2985

du har lyst. Hvad kunne så få dig til at give lov alligevel?2986

Jamen det er hvis man skulle bruge dataen til noget forskning eller noget, men jeg synes2987

det er svært at forestille mig for jeg tror ikke rigtig at nogle af de apps som jeg har, jeg2988

tror ikke at de samler data til noget som helst bedre formål. Jeg gider ikke at de opsamler2989

data bare i forhold til at spamme mig med alle mulige mærkelige ting, men hvis det var2990

til noget forskning eller et eller andet så kunne det godt være, jeg har bare svært ved at2991

forestille mig, hvad det kunne være i hvert fald med de apps jeg har.2992

Er det vigtigt for dig at være anonym?2993

Ja det er det i hvert fald i visse sammenhænge.2994

Har du nogle eksempler på, hvornår det er vigtigt for dig?2995

Hvis nu der er en eller anden undersøgelse om et eller andet studiemiljø eller noget oppe2996

på universitetet og man bliver spurgt til nogle konkrete undervisere og man så svarer på2997

det, det er jo ikke sikkert man lige har den mest positive holdning og så ville jeg synes2998

det var træls, hvis underviseren kunne stå og se at det var mig der havde svaret.2999

Ser du nogen konsekvenser ved at dele data?3000

Ikke udover at det bliver spredt til alle mulige og at det for eksempel på facebook, at det3001

ligger derude og folk ville kunne søge på det, hvis det var.3002

Du nævnte selv før at der er nogle ting, som du gerne vil dele med nogen,3003

men ikke vil dele med andre. Så det gør stor forskel for dig, hvilken data det3004

er i forhold til hvilken person det er?3005

Ja.3006

Nu skal du se, nu har jeg sådan en liste her med forskellige grupper af men-3007

nesker, bare den øverste her, de er alle sammen ens og jeg vil gerne bede dig3008

om at rangere dem alt efter, hvem du ville være mest villig til at dele data3009

med. Eller bare oplysninger om dig selv. Så du må også gerne sige til, hvis3010

der er nogen du synes mangler eller et eller andet.3011

Klub, er det sportsklub eller hvad?3012

Ja for eksempel nu siger du at du går i fitness, det kunne godt være en klub3013

eller også en klub du går i oppe på universitetet, eller hvis du er medlem af3014

et eller andet.3015

Er der stor forskel på, hvilken type data du kunne finde på at dele med de her3016

forskellige grupper?3017

Ja det synes jeg, altså jeg vil sige private billeder, det ville være fint bare at dele med3018
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familie og venner, det ville jeg synes var træls, hvis at der var nogen fra mit arbejde,3019

der for eksempel kunne se dem, altså selvfølgelig alt efter, hvilket arbejde jeg havde på3020

pågældende tidspunkt, men det ville ikke være sådan noget jeg synes ville komme alle3021

mulige ved, noget som alle bare kunne søge på.3022

Er der noget data du kunne forestille dig og ville dele med alle de her grupper3023

her?3024

Jamen så skulle det være sådan noget med, hvor gammel jeg var eller jeg ved ikke hvad3025

du tænker?3026

Bare om der er nogle oplysninger, hvor du tænker, at det ville være ligemeget3027

hvem af de her grupper, der fik den information om dig?3028

Så skulle det bare være sådan noget landsdel, alder og. . .3029

Hvad så hvis vi snakker sådan noget helt upersonlig data, som er ting, der kan3030

opsamles fra din telefon, som egentlig ikke har noget med dig selv at gøre?3031

Hvordan ville du have det med, hvis det blev opsamlet? Altså hvis man nu3032

for eksempel kunne opsamle støjniveau i byen fra din telefon, hvordan ville3033

du have det med det?3034

Det ville jeg egentlig også være lidt ligeglad med, fordi det har jo ikke noget med mig at3035

gøre som sådan. Det ville være okay.3036

Har du andre kommentarer, noget du ikke føler du har fået lov at sige?3037

Nej ikke andet end at jeg bruger facebook lidt for meget og at jeg i hvert fald prøver at3038

skrue rigtig meget ned for det, men det er svært når der alligevel er så mange ting som er3039

forbundet med facebook. Fordi det er nemmere, hvis man skal invitere til noget, at lave3040

invitationer over facebook og det er nemmere at snakke flere sammen på én gang fordi der3041

er de der gruppesamtaler, så det er egentlig meget nemt at anvende og så også i forhold3042

til mit arbejde, vi har sådan en gruppe, hvor vi bytter vagter inde. Altså hvis jeg afskar3043

mig fra facebook ville jeg jo også afskære mig fra at kunne bytte vagter, så på den måde3044

ville jeg være rigtig træt af ikke at være på facebook. Og jeg har da overvejet flere gange3045

om jeg skulle melde mig fra det fordi facebook kan egentlig også ødelægge rigtig mange3046

ting for en, hvis man har en rigtig dårlig dag så er det måske dumt at gå på facebook og3047

se at der er 10 der har fået drømmejobbet, når man selv står og ved ikke helt, ikke fordi3048

der er noget galt i det, men man skal bare passe på at man ikke lægger for meget i hvad3049

der står på facebook og man skal huske på at folk de selvfølgelig kun viser alle de gode3050

sider, de viser aldrig når de har en lorte dag, det kan være at det er den eneste dag, hvor3051

de har haft en god dag og så har haft 100 andre dage, men selvfølgelig viser man ikke det.3052

Okay, så var det faktisk det.3053

3054

F.0.12 Participant 123055

Sådan der, vi starter med den nemme, køn?3056

Jeg er en pige.3057

Alder?3058

140



24.3059

Hvilken by bor du i?3060

Aalborg.3061

Hvilken by er du opvokset i?3062

Sulsted.3063

Hvilken uddannelse har du?3064

Jeg er blomsterdekoratør.3065

Beskæftigelse?3066

Blomsterdekoratør.3067

3068

Så skal vi snakke lidt mere om din brug af teknologi, er det noget du går3069

meget op i?3070

Ja i hvert fald mobiltelefon, går det ikke også ind under det?3071

Jo. Er det noget du bruger meget tid på?3072

Ja.3073

Også at vide noget om teknologi eller kan du bare godt lide teknologi?3074

Jeg går op i at vide noget om, hvordan jeg bruger det eller den genstand.3075

Hvad er dit forhold til internettet?3076

Mit forhold er sådan at det er uundværligt for mig.3077

Så det er noget du bruger meget?3078

Jeg bruger det rigtig meget.3079

Og er det hver dag?3080

Ja.3081

Har du en smartphone?3082

Ja.3083

Hvad er det for en type?3084

Det er en iphone.3085

Hvor mange år har du cirka haft smartphone?3086

3 år tror jeg.3087

Hvad bruger du den til?3088

Jeg bruger den til at ringe og sms’e, og så bruger jeg den til internettet og til at tage billeder3089

med og jeg bruger den også til at holde mig opdateret med mine andre beskæftigelser for3090

eksempel med håndbold fordi jeg selv spiller, ja jeg bruger den til alt. Det er et meget3091

vidt begreb.3092

Har du hemmeligt telefonnummer?3093

Nej.3094

3095

Så kommer vi lidt mere over i det her med din personlighed og igen bare3096

din vurdering af det. Ser du dig selv som en meget ude eller hjemmeperson?3097

Altså kan du bedst lide at være hjemme eller vil du hellere være ude blandt3098

andre?3099
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Den er svær. Jeg kan rigtig godt lide at være hjemme, men jeg kan også godt lide at være3100

social. Kan jeg godt svare sådan?3101

Ja, så bare en god blanding af?3102

Ja faktisk, men jeg sætter pris på når jeg er hjemme.3103

Hvilke hobbier har du?3104

Jeg spiller håndbold og jeg ved ikke om det er en hobby, men jeg kan godt lide at gøre3105

noget ud af mit hjem og flytte om på ting og sætte nye ting ind og flytte rundt på det,3106

omdekorere, det går jeg faktisk og hygger mig meget med. Ja og så blomsterne, det kom-3107

mer sådan lidt ved siden af, det er ikke kun arbejde.3108

Det kan jo også sagtens være en hobby, selvom det er et arbejde.3109

Men hvad med sådan noget som familie, det kunne vel egentlig også godt være en hobby,3110

hvis man bruger meget tid på det?3111

Ja.3112

Og det gør jeg også og ses med dem.3113

Er dine hobbier generelt noget du bruger meget tid på?3114

Ja og dem sætter jeg også rigtig stor pris på3115

Er det er sådan hver dag du bruger tid på en af dine hobbier eller er det?3116

Ja mere eller mindre faktisk, ja det vil jeg sige.3117

Nu nævner du selv at du er blomsterdekoratør, så du har fuldtidsjob?3118

Ja.3119

Er det vigtigt for dig at dele ting med dine venner? Nu tænker jeg ikke nød-3120

vendigvis på facebook og sådan noget, bare sådan generelt.3121

At dele ting? Ja det er det, det giver en eller anden form for tillidserklæring og det er3122

vigtigt i et venskab.3123

Hvad med når du deler ting, hvordan plejer du så at gøre det? Er det meget3124

face-to-face eller er det sociale medier eller. . .3125

Altså det kunne det også godt være, det er sådan lidt en blanding, er det noget personligt,3126

privat noget så er det selvfølgelig ansigt til ansigt, men er det noget, det kan også godt3127

være over en samtale, altså en telefonsamtale eller sms og er det sådan noget, der er lidt3128

mere som andre også ville synes om, som er lidt mere internt så kan man også sagtens3129

bruge facebook eller instagram eller sådan noget. Kan jeg godt bruge facebook eller in-3130

stagram.3131

Nu nævner du nogle sociale medier, som du bruger, hvilke forskellige profiler3132

har du?3133

Jeg har instagram profil og jeg har facebook profil og jeg har snapchat profil, er det ikke3134

de profiler jeg har?3135

Måske.3136

Jeg tror ikke, jeg har vel ikke andet, email og sådan noget, det er jo ikke det samme.3137

Nej.3138

Nej det må være de tre.3139

Går du meget op i, hvad folk de kan se om dig på de sociale medier?3140
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Altså hvis der er sådan et billede, hvor jeg har totalt dobbelthage, så synes jeg ikke det3141

er særlig rart, så ja det gør jeg jo.3142

Tænker du over, hvilke indstillinger du har på dine profiler?3143

Ja det gør jeg faktisk i forhold til hvem der kan se hvad jeg lægger op og sådan noget.3144

Men det er sjovt du spørger for jeg har faktisk tænkt lidt over det fordi ens mobilnummer3145

det står jo egentlig oplyst derinde og det har jeg måske ikke lige tænkt videre over, men3146

ja jeg tænker over det fordi man kan begrænse folk i hvem der skal se hvad.3147

Så er det noget du har været inde og ændre på eller kører du bare med de3148

indstillinger der er?3149

Jeg har været inde og det nogle gange, så tjekker jeg lige igennem om der er kommet noget3150

nyt og sådan noget.3151

Er du meget aktiv eller passiv på de sociale medier du bruger?3152

Jeg er meget aktiv.3153

På hvilken måde? Hvad bruger du det til?3154

Det er nok allermest på, lad os starte med facebook, der er det mest i forhold til, hvis3155

jeg synes det er sådan noget sjovt noget eller det er til grupper eller sådan noget, fordi de3156

grupper man er med i som for eksempel håndbold eller vi er nogle veninder, der har en3157

gruppe sammen, så kan vi skrive derinde, men min egen profil som er offentligt for alle så3158

er det mest sådan noget der er sjovt eller hvis jeg har været med til et eller andet, men3159

på de sociale er det mest instagram og billeder jeg bruger for at vise hvad jeg har lavet af3160

blomster og. . .3161

Så du deler mange ting også på de sociale medier?3162

Ja.3163

Tænker du meget over, hvad det er du deler?3164

Ja det gør jeg faktisk også. Det er kun som hovedregel, hvis det er mig selv eller hvis folk3165

de har givet tilladelse til det, nu har jeg blandt andet to små kusiner på 11 og de elsker3166

at få taget billeder og sådan noget og dem lægger jeg ikke op på facebook, jeg kan godt3167

lægge et enkelt op, hvor vi har lavet en collage, hvor de er nede i hjørnet eller et eller3168

andet på instagram, der føler jeg at jeg bedre kan styre, hvem det er der kan se det og3169

plus man ikke bare kan kopiere billederne så at de bliver brugt. Så det bruger jeg meget3170

tid på at tænke over.3171

Ser du de sociale medier som et sted, der bliver opsamlet data og forskellige3172

informationer?3173

Jamen det gør jeg egentlig, fordi det har jeg hørt meget om at det gør, at det bliver3174

brugt af politiet og sådan noget, så ja det ser jeg det som og det er også tit, bare sådan i3175

hverdagsbrug, så samler jeg da også oplysninger op derinde på andre mennesker.3176

Hvordan har du det med hele den opsamling her?3177

Jeg synes faktisk, alle ved det jo, hvis man læser det der står, så ved man, hvad man går3178

ind til, så jeg har det egentlig okay med det. Jo jeg har det egentlig okay med det for man3179

vælger selv, hvad man lægger op og man kan selv styre det og så må man ligesom også3180

tage konsekvensen af det, hvis man lægger noget op, der ikke er iorden fordi det handler3181
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jo tit om, hvis man lige bruger den sunde fornuft så kan man godt se om det er okay eller3182

det ikke er okay.3183

Så du synes også lidt at man selv skal styre det?3184

Ja det synes jeg faktisk, selvom tit så hører man i medierne at politiet bare kan gå ind3185

og tjekke hvad de vil, men det kan de vel lige så vel som vi andre kan gå ind og tjekke de3186

oplysninger om folk, så jeg synes selv man styrer det ja.3187

3188

Nu skal vi lidt over og snakke om det jeg kalder privacy. Hvis nu du hører3189

ordet privacy, hvad er det så for dig?3190

Det er vel mit private rum, eller hvad skal man sige. Det er det jeg har, der er privat,3191

men er det, tænker du bare sådan generelt?3192

Bare generelt når du hører ordet.3193

Jamen det er mit og ingen andres.3194

Er det meget vigtigt for dig at have privacy?3195

Nej. Eller, det kommer helt an på situationen. Fordi i situationer, hvor jeg føler ubehag3196

eller ikke er tryg, så er det meget vigtigt for mig, men er jeg i en situation, hvor jeg er3197

sammen med nogen jeg kender, så er det ikke så vigtigt for mig, tror jeg. Jeg tror det er3198

sådan jeg vil vælge at sige det. Selvfølgelig er privacy vigtigt, men det jeg vil holde helt3199

for mig selv, det kan jeg jo bare holde inde i hovedet. Min krop er jo ikke særligt meget3200

anderledes end din, altså på den måde.3201

Så det er meget situationen, der afgør det?3202

Ja det synes jeg.3203

Ser du dig selv som en meget privat person?3204

Nej det gør jeg ikke.3205

3206

Så kommer vi over og snakke lidt om forskellige typer data og opsamling3207

og sådan noget. Hvis nu du henter en ny app på din telefon, nu nævner du3208

selv at man kan jo bare læse, så er du godt klar over at forskellige app de3209

opsamler data når du bruger dem?3210

Det oplyser nogle af dem om, så ja.3211

Hvis du så får at vide, at der bliver opsamlet data, hvad er data så for dig?3212

Så er det for eksempel at noget af det kan man logge på via facebook og så står der at de3213

opsamler data eller sådan noget, så i den situation er det at de finder mit navn og måske3214

et billede af mig, min alder og så gør de garanteret rigtig meget mere end jeg ved.3215

Hvordan har du det med, at når du godt ved at der bliver opsamlet data?3216

Hvis jeg sådan virkelig, nej den er svær. Det har jeg det jo egentlig okay med, for det er3217

ikke noget jeg sådan går og tænker over i hverdagen, så må jeg jo have det okay, ja jeg3218

har det okay med det, men når vi sådan sidder og snakker om det nu så får jeg da lidt3219

ubehag. Jamen det gør jeg, det er ikke engang løgn, men generelt så må jeg jo have det3220

okay med det når det ikke rigtig er sådan noget jeg bruger min tid på at tænke over.3221

Er du villig til sådan at dele data, hvis nu du fik valget om at dele eller ej, er3222
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du så villig til at dele data?3223

Ja, jeg tænker tit at det kan vel ikke gøre nogen skade.3224

Hvis nu du var i tvivl om der var noget data du havde lyst til at dele eller ej,3225

ville det så gøre nogen forskel, hvis du selv kunne bestemme, hvilken detalje-3226

grad at de fik?3227

Ja det ville gøre en stor forskel, altså hvis man selv kunne sidde og vinge af, hvad de fik3228

at vide og ikke fik at vide.3229

Er der nogen data du ikke er villig til at opgive?3230

Ja, men hvad. Umiddelbart ville jeg sige det personlige, altså sådan noget med om jeg3231

har en kæreste eller en mand eller har børn, det synes jeg er irrelevant, men det kan jo3232

godt være noget man bliver spurgt om, det kan jeg ikke se, hvorfor der er nogen grund til3233

at vide og jeg synes heller ikke der er nogen grund til at vide hvem jeg er i familie med og3234

sådan noget eller hvem der sidst har sendt mig en snap eller et eller andet, på den måde.3235

Jeg har også lidt svært ved min adresse, selvom den er nok overalt på internettet.3236

Har du nogle betænkeligheder omkring dataopsamling?3237

Så meget har jeg slet ikke tænkt over det, nej.3238

Kan du se nogle fordele ved det?3239

Det kan jeg heller ikke for jeg kan ikke se hvad de skal bruge det til.3240

Ville det gøre nogen forskel for dig, hvis du blev oplyst om, hvad data skal3241

bruges til?3242

Ja, så ville jeg måske føle mig mere tryg, når jeg ved hvad det egentlig handler om og det3243

er meget mærkeligt at jeg sidder og modsiger mig selv, når jeg lige har sagt at jeg ikke3244

tænker over det generelt, men det er fordi det er så let tilgængeligt bare at trykke på en3245

tast og så er det væk, det der forstyrrede det spil jeg nu skal i gang med eller sådan noget.3246

Det ville virke mere troværdigt for mig, hvis jeg blev spurgt.3247

Nu nævner du selv tidligere, at man kan jo bare læse det med småt, ville det3248

gøre det lettere, hvis nu man lavede for eksempel en punktopstilling i toppen3249

som fortæller at de fem ting her, det er egentlig en opsummering af de her 403250

sider der står. Ville du synes det var lettere at finde ud af så?3251

Ja meget nemmere. Uanset hvad man siger så får du ikke nogen til at læse 40 sider når de3252

bare lige skal ind og gøre et eller andet, så det ville jeg synes var meget lettere og måske3253

tror jeg også at jeg har oplevet det et par gange at der har stået et eller andet, så man3254

kan se at der bare står side 1 af 5 for eksempel og så er det bare de der iphone sider og de3255

er ikke længere end det, så kan jeg bedre overskue det, end hvis der står alt muligt andet.3256

Gør det nogen forskel for dig, hvor lang tid data bliver gemt?3257

Jeg ville synes det var skræmmende, hvis det blev gemt i flere år. Også hvis nu det for3258

eksempel var en app, et spil og så den her app blev slettet, altså de gik konkurs, så ville3259

jeg synes det var skræmmende, hvis de lå inde med mine data, for igen så tænker jeg bare,3260

hvad skal de bruge det til.3261

Så det kunne godt gøre en forskel om du fik at vide at det blev gemt i en uge3262

eller det blev gemt for evigt?3263
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Ja , det er igen trygheden tror jeg.3264

Hvis nu du havde en app, hvor der stod den opsamlede data og du var lidt i3265

tvivl om, om du ville opgive data eller ej, hvad kunne så få dig til at ville give3266

tilladelse til det alligevel?3267

Nu tager jeg lidt dine ord, men det ville nok være, hvis jeg fik at vide, hvad det skulle3268

bruges til.3269

Så det ville være nok for dig at få igen, at du kunne se et formål med det?3270

Ja jeg tror faktisk ikke at jeg behøver andet end sikkerhed, altså den form for sikkerhed.3271

Er det vigtigt for dig at være anonym sådan generelt?3272

Det kommer meget an på sammenhængen. Hvis nu det var, ikke fordi jeg er med i noget,3273

men bare hvis jeg var med i et eller andet aktivistisk et eller andet, hvor man skal ytre sin3274

mening og jeg måske føler mig lidt usikker ved at deltage, så tror jeg, hvis det var noget3275

jeg ville være bange for reaktionen af, eller hvad skal man sige. . .3276

Så det er igen også situationen?3277

Ja situationen der afgør det, meget. Igen, hvornår jeg føler mig tryg og hvornår jeg føler3278

mig utryg.3279

Ser du nogen konsekvenser ved at lave dine data blive opsamlet?3280

Umiddelbart nej, men det kan jo ikke passe, at der et eller andet sted. . . Altså igen er3281

det det der med at jeg har hørt i fjernsynet og alle mulige steder om folk, der har været3282

udsat for det ene og det andet og stalking og bla bla bla fordi de har fundet alt om dem3283

inde på nettet, men jeg føler ikke at jeg specielt er udsat i den forstand, men så tror jeg,3284

bare for at blive ved med at køre i den samme smøre, at er der nogen måde, hvor det er3285

let at blive udsat, så er det jo let tilgængeligt fordi der er så mange oplysninger, der bare3286

ligger frit for alle.3287

Så skal vi ind over den sidste kategori, som jeg kalder grupper og vi har snakket3288

lidt om det før, men er der forskel for dig, hvem det er du skal dele ting med,3289

hvor meget du har lyst til at opgive?3290

Ja, det er der stor forskel på. Nu er det ikke sådan jeg har lyst til at, og igen, på facebook3291

er det ikke så galt igen i forhold til, bare det er folk jeg ved hvem er, jeg er kun venner3292

med folk jeg ved hvem er eller har haft en relation til på et tidspunkt. Og det er kun3293

dem der kan se mine ting, så i forhold til det så deler jeg det lidt op, men i forhold til om3294

jeg skriver noget på en venindes væg, det gør jeg heller ikke, som min mor ikke må læse,3295

fordi min mor er derinde så jeg kunne aldrig drømme om at skrive noget som, jeg er også3296

venner med mange i min familie, som jeg ikke ville have at de skulle vide eller hvad skal3297

man sige.3298

Så igen styrer du det også bare selv, hvad der er. . .3299

Ja.3300

3301

Jeg har lige sådan e forskellig række grupper af mennesker, de er ens så bare3302

den øverste, hvis nu jeg kunne få dig til at rangere, hvem du ville være mest3303

villig til at dele ting med, bare 1 ved den du ville være mest villig til at dele3304
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med. . .3305

Og så 2 og 3 og 4 og 5 og 6?3306

Ja og du spørger bare, hvis der er noget du. . . Og du må også gerne tilføje,3307

hvis der er nogen du synes der mangler derpå.3308

Klub er det sportsklub eller er det?3309

Det kan sagtens være sportsklub.3310

Er det bevidst den måde du har sat det op på?3311

Nej, overhoved ikke, det var sådan som jeg lige kom i tanke om dem.3312

Det er nok forkert det her. . .3313

Du må gerne ændre i det, hvis. . .3314

Sådan der, er det ikke godt nok?3315

Er der forskel på, hvilken type data det er, hvem du har lyst til at dele det3316

med?3317

Kan jeg få den igen?3318

Er der forskel på, hvilken type data du ville have lyst til at dele med de her3319

forskellige typer data?3320

Det er ikke stor forskel vil jeg sige. Så kommer det an på om det lige er noget personligt3321

eller hvad det lige er i forhold til venner og familie agtigt, men min familie ved rigtig3322

meget, selvfølgelig ved de ikke lige hvem XX, det var kun dig der hørte det der. . .3323

Den bliver censureret fra den der. . .3324

Det kan da godt være. Prøv lige at stil mig spørgsmålet én gang til.3325

Om der er forskel på den type data du har lyst til at dele med de forskellige?3326

Så kan jeg godt lige bytte rundt på den der. (udfylder en ny rangering til at besvare3327

spørgsmålet) Så får den den samme, er det trivielt?3328

Nej det er. . . Så kommer der lige den sidste, er der nogen type data, du kunne3329

forestille dig at dele med alle de her typer grupper? Noget som du ikke ville3330

have noget imod at nogen af de her grupper så?3331

Ja.3332

Hvad for eksempel?3333

Hvis jeg havde vundet en førsteplads i søndags (blomsterdekoratørkonkurrence), så ville3334

jeg være ligeglad, hvis jeg selv har præsteret et eller andet, hvis vi for eksempel er rykket3335

op i håndbold i en højere række, så er jeg også ligeglad, er det noget der er personligt for3336

mig, men som ikke personificerer mig, så er det okay. Jeg bryder mig ikke om at skulle3337

stå til ansvar for alt der der som alene person. . .3338

Hvad så hvis vi snakker helt upersonlig data som er noget du kan hjælpe med3339

at opsamle, men som i princippet ikke har noget med dig at gøre, hvordan3340

ville du have det med at dele det?3341

Hvad kunne det for eksempel være? Ikke for at, for eksempel. . . Nej hvad kunne det3342

være?3343

Hvis nu vi siger du har hentet en app og så spørger den om den må opsamle3344

støjniveauet, hvor du er henne i byen, sådan noget, som du kan hjælpe med3345

147



APPENDIX F. TRANSCRIBED INTERVIEWS

at opsamle fordi du bevæger dig rundt i byen, men det har ikke noget med3346

dig at gøre. Kunne du finde på at dele sådan noget data?3347

Det tror jeg mere jeg ville tænke, hvorfor skal jeg det, så der tror jeg at jeg ville trykke3348

nej og så ville jeg tænke at det gider jeg ikke bruge min tid på.3349

Hvad så, hvis vi igen er tilbage til, at du kan få formålet med det og du så3350

faktisk kunne se en ide med det, kunne du så forestille dig at?3351

Jamen det kommer jo helt an på hvad det er. Kunne det også være sådan noget som, nej3352

det er et dårligt eksempel. Hvis nu man samler et eller andet ind og de finder ud af, hvor3353

man har været, kunne det også være sådan noget?3354

Ja.3355

Jo, men så kunne jeg godt.3356

Så igen mere at du vil bare gerne vide hvorfor, eller?3357

Ja det vil jeg rigtig gerne for ellers så ser jeg ikke rigtig nogen mening med at gøre det.3358

Har du andre kommentarer, noget du ikke har fået lov at sige?3359

Nej det tror jeg ikke.3360

Så var det det.3361

F.0.13 Participant 133362

Sådan der. Første den er rimelig let, køn?3363

Pige, kvinde, hvad siger man.3364

Alder?3365

22.3366

Hvilken by bor du i?3367

Aalborg.3368

Hvilken by er du opvokset i?3369

Strandby.3370

Uddannelse, altså bare hvad din uddannelse er?3371

Dansk.3372

Så tager vi den næste, beskæftigelse?3373

Studerende.3374

3375

Så kommer vi ind over det med teknologi og sådan noget, er det noget du3376

går meget op i?3377

Nej.3378

Så det er ikke noget du bruger meget tid på?3379

Nej det skal bare virke.3380

Hvad er dit forhold til internettet?3381

Jeg vil sige at jeg bruger det til at finde oplysninger og til at finde nyheder, hvis det er3382

sådan noget du spørger om?3383

Ja.3384

Okay. Altså nyheder det søger jeg dagligt og så bruger jeg det jo til skole til at finde3385
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materiale og sådan og jeg handler også inde over nettet.3386

Så det der noget du bruger meget tid på, internettet?3387

Ja.3388

Og hver dag så?3389

Ja.3390

Har du en smartphone?3391

Ja.3392

Hvad er det for en?3393

Det er en iphone 4s.3394

Hvad bruger du den til?3395

Den bruger jeg til at ringe og sms’e og tjekke mails og være på facebook og instagram og3396

snapchat.3397

Hvor mange år har du haft smartphone, cirka?3398

Altså den her har jeg nok haft i 1 år, så før den havde jeg en i et år eller to, så nok tre år3399

vil jeg sige.3400

Har du hemmeligt telefonnummer?3401

Nej.3402

3403

Så kommer vi lidt mere ind over dig som person og igen bare subjektiv vur-3404

dering. Ser du dig selv som en meget ude eller hjemmeperson? Altså kan du3405

bedst lide at være hjemme eller vil du hellere være ude blandt andre?3406

Jeg vil helst være hjemme, men jeg kan godt lide at være ude.3407

Så en god blanding?3408

Ja.3409

Hvilke hobbier har du?3410

Jeg spiller håndbold, det er vel det eneste sådan umiddelbart.3411

Hvor meget tid bruger du på det, sådan cirka om ugen?3412

Hvor meget bruger vi? 10 timer.3413

Ja det er nok meget fint sat tror jeg.3414

Ej det er vist ikke så meget. 8 måske.3415

Det gælder også for de kampe du ser så.3416

Ja præcis.3417

Har du et job?3418

Ja.3419

Hvad er det for et job?3420

Det er et studenterjob, hvor jeg opdaterer facebook og instagram for en virksomhed og en3421

hjemmeside også.3422

Er det vigtigt for dig at dele ting med dine venner? Ikke nødvendigvis på3423

sociale medier, men bare sådan generelt.3424

Ja nogle ting.3425

Hvis du skal dele noget med dine venner, hvordan foregår det så? Er det3426
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meget face-to-face eller er det. . .3427

Både face-to-face, men det kan også være at jeg ringer eller sms’er, nogle gange på face-3428

book, men ikke så tit.3429

3430

Nu nævner du selv nogle forskellige sociale medier. Hvor har du profiler3431

henne?3432

På instagram og facebook.3433

Ellers andre?3434

Snapchat gælder det?3435

Vi kan godt skrive den på i hvert fald så er vi dækket ind. Går du meget op i3436

hvad folk de kan se om dig på de sociale medier?3437

Ja det gør jeg, det tror jeg alle de gør i bund og grund.3438

Har du tænkt over hvilke indstillinger du har på dine forskellige profiler?3439

Nej.3440

Så du har ikke været inde og ændre noget eller?3441

Altså jeg har været inde og sortere i mine billeder, hvad jeg vil have folk skal se og ikke3442

skal se, men jeg tror faktisk at jeg har sådan en åben profil, hvor alle kan gå ind og se det,3443

jeg tror ikke det er noget der kun er lukket for kun mine venner. Men det er selvfølgelig3444

vigtigt for mig at der ikke står oplysninger om mig, som for eksempel adresse og telefon-3445

nummer og sådan noget.3446

Er du meget aktiv eller passiv på sociale medier?3447

Jeg bruger det, men jeg opdaterer ikke selv på facebook for eksempel, der tjekker jeg bare3448

ting og holder mig informeret.3449

Så du bruger det stadig meget?3450

Ja, men på instagram, der ligger jeg stadig billeder og sådan noget op.3451

Deler du mange ting, er det mest billeder eller, hvis du endelig deler noget?3452

Så er det nok mere begivenheder tror jeg, som jeg synes folk de skal deltage i.3453

Tænker du meget over de ting du deler?3454

Nej. Umiddelbart deler jeg kun de ting jeg selv synes der er interessante, men jeg tænker3455

ikke over, hvad andre de synes om det jeg deler.3456

Ser du de sociale medier som et sted, der opsamler data?3457

Næ.3458

Hvad så hvis jeg nu siger at de gør det, hvad er dine tanker så omkring det?3459

Det ved jeg ikke, jeg har ikke rigtig tænkt over at det er et sted man egentlig opsamler3460

data, men det er jo heller ikke noget man bliver gjort opmærksom på, synes jeg. Så det3461

har jeg ikke lige tænkt over.3462

Det er jo også fair nok.3463

3464

Nu skal vi over i det her med privacy, som jeg kalder det. Hvis nu jeg siger3465

privacy, hvad er det så for dig?3466

Privacy, det er vel hvor privat ens profil eller bruger den er, tænker jeg umiddelbart.3467
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Er det vigtigt for dig at du føler at du har privacy?3468

Jeg tror det er vigtigt for mig, at de oplysninger om mig, altså nogle personlige oplysninger,3469

altså hvornår jeg har fødselsdag og sådan noget, at de ikke altid kommer ud fordi man3470

hurtigt kan komme til at hacke folk. Så det synes jeg at jeg er meget opmærksom på at3471

alle de her oplysninger som telefonnummer og adresse og sådan noget, at det ikke står3472

nogle steder på min bruger, men ellers så tænker jeg ikke så meget over det.3473

Så du føler det er noget du selv kan styre så?3474

Ja fordi det er jo mig selv der vælger om jeg vil have de oplysninger ind eller ej. Også min3475

mail og sådan noget.3476

Ser du dig selv som en meget privat person?3477

Ja.3478

3479

Så skal vi snakke lidt mere om alt det her med data. Når du nu henter3480

en app på din telefon for eksempel er du så godt klar over at de nogle gange3481

opsamler data om dig?3482

Nej.3483

Hvis nu jeg så siger data, hvad vil du så sige at det er for dig?3484

Altså for mig er data en masse oplysninger, men så ved jeg jo ikke om det er om mig de3485

henter data, men det er forskellig data om programmerne tænker jeg.3486

Så for dig er det ikke nødvendigvis oplysninger om dig?3487

Nej.3488

Er du villig til at dele data, hvis nu du føler at du får valget ville du så være3489

villig til at dele data igennem en app?3490

Nej, det tror jeg ikke, men det fordi så har man en sikkerhed i at der ikke er noget man3491

ikke vil have kommer ud, det kommer ud. Så man er privat, eller hvad man kalder det.3492

Ja det tror jeg, også fordi så kan man ikke misbruge hinandens, tror jeg, data eller hvad3493

man nu siger. Forstår du hvad jeg mener?3494

Ja. Ville det ændre noget for dig, hvis nu du selv kunne bestemme detalje-3495

graden af den data, der blev frigivet?3496

Nej det tror jeg ikke, fordi så kan man dele det på nogle andre måder, hvis man nød-3497

vendigvis vil dele det, så kan man godt gøre det på en anden måde. Og så har man selv3498

valgt og så er man sikker på, at der ikke smutter noget, der ikke skal med.3499

Så det er generelt at du ikke har lyst til at dele data eller er der noget du slet3500

ikke har lyst til at dele?3501

Generelt tror jeg.3502

Har du nogle betænkeligheder omkring dataopsamling? Altså du nævner lidt3503

misbrug og det der med at blive hacket. . .3504

Jeg synes bare altid man hører så mange ting om at der er nogen der hacker og det vil3505

jeg bare helst undgå så derfor vil jeg bare ikke gøre det. Jeg vil ikke sætte mig selv i3506

situationer, hvor jeg så kan blive hacket. Jeg tror man bliver et nemt offer.3507

Kan du se nogle fordele ved at dele data?3508
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Jamen det kan jeg da sagtens, men jeg synes at lige så mange fordele der er, lige så mange3509

ulemper er der ved det. Eller ulemperne er nok større end fordelene, hvad kan man sige,3510

konsekvenserne ved det.3511

Ville det gøre nogen forskel for dig, hvis du vidste hvad formålet var med op-3512

samlingen af data? Hvis der var nogen der fortalte dig, hvad data blev brugt3513

til?3514

Umiddelbart nej, men man kan jo aldrig sige aldrig.3515

Hvad med varighed af data? Er det noget der betyder noget for dig? Altså3516

med hvor lang tid ting de kan blive gemt.3517

Nej.3518

Hvad kunne få dig til at acceptere det? Altså hvis du en dag blev bedt om at3519

opgive et eller andet data, hvad kunne så få dig til at acceptere at det blev3520

opsamlet?3521

Godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Nej det ved jeg ikke lige tror jeg.3522

Hvad nu hvis vi siger at du har den her app som du virkelig gerne vil have,3523

men den så siger at den skal have lov at opsamle noget data om dig, ville det3524

så gøre at du slet ikke ville vælge at bruge appen eller er der nogen ting, der3525

ville kunne gøre at du ville tænke at så var det okay?3526

Så ville jeg ikke bruge appen.3527

Er det vigtigt for dig at være anonym?3528

Ja.3529

Er der nogen situation, hvor det er vigtigere for dig end andre?3530

Ja for eksempel i sådan noget her. Altså hvor man bliver spurgt direkte synes jeg. I hvert3531

fald hvis man deltager i undersøgelser.3532

Hvilke konsekvenser ser du ved datadeling? Altså nu nævner du lidt misbrug,3533

men. . .3534

Jamen jeg tror det er det jeg er mest bange for, at der er nogen der vil misbruge den del.3535

Gør det nogen forskel for dig, hvem det er du skal dele med, i forhold til hvor3536

villig du så er til at dele nogle oplysninger?3537

Ja det gør det.3538

Jeg har lige sådan en række her med nogle forskellige. . .3539

Kort brud i interview3540

Nå, jeg har lige sådan en, bare den øverste, en række forskellige kategorier af3541

mennesker som man måske kunne finde på at dele data med og jeg vil gerne3542

bede dig om at rangere hvem du er mest villig til at. . . Og 1 det er den du er3543

mest villig til at. . . Det er det samme der står her. Og du spørger bare, hvis3544

det er eller tilføjer bare, hvis der er nogen du synes der mangler.3545

Og 1 er den man helst vil dele med?3546

Ja3547

Kort brud i interview3548

Hvis nu vi så ser på de her grupper du lige har rangeret, er der nogen forskel3549
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på, hvilken data du har lyst til at dele med hvem af dem?3550

Ja, det er et godt spørgsmål. Ja det tror jeg der er. Ja fordi ens personlige data vil man3551

måske ikke dele med for eksempel sundhedsvæsenet og kommunen sådan umiddelbart,3552

som jeg ville med min familie.3553

Er der noget data du kunne forestille dig at ville dele med alle de grupper3554

her?3555

Ikke lige umiddelbart, så skulle det være sådan noget arbejdsrelateret data, tænker jeg3556

umiddelbart, som de alle sammen ville kunne få gavn af på en eller anden måde, men det3557

tror jeg umiddelbart det ville være det.3558

Hvad så hvis vi siger sådan noget helt upersonlig data, som for eksempel ikke3559

har noget med dig at gøre, men som du kunne hjælpe med at opsamle?3560

Altså hvis det skulle hjælpe med at optimere noget i forhold til sundhedsvæsenet eller en3561

kommune eller sådan noget, så ville jeg helt sikkert gøre det med dem alle sammen fordi3562

der påvirker det jo dem alle sammen.3563

Så du har ikke lige så meget imod at dele data, der ikke har med dig at gøre?3564

Nej det har jeg ikke, men de personlige data som man sådan mere selv er en del af, ikke3565

nogen man har indsamlet, men nogen man er en del af på en eller anden måde, så ville3566

jeg nok ikke dele dem på samme måde som jeg ville dele nogle jeg slet ikke er en del af.3567

Har du nogen ting som du ikke føler du har fået lov at sige?3568

Nej det tror jeg ikke.3569

Så får du lov at slippe.3570

F.0.14 Participant 143571

Så er den i gang. Og den første den er meget let, køn?3572

Jeg tror nok jeg er mand.3573

Men du er ikke helt sikker?3574

Nej.3575

Alder?3576

27.3577

Hvilken by bor du i?3578

Aalborg.3579

Hvilken by er du opvokset i?3580

Aars.3581

Uddannelse?3582

HHX og derefter videregående til business college syd med speciale i trælastvarer eller3583

materialer om man vil.3584

Beskæftigelse?3585

Teamleder i organisationslager i Stark Aalborg.3586

Hold da op, noterer lige teamleder i Stark Aalborg, så får du lige resten på3587

senere.3588

Ja det er iorden.3589
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3590

Nu skal vi snakke lidt mere om din brug af teknologi. Er det noget du går3591

meget op i, teknologi?3592

Jeg vil sige at jeg kunne nok ikke leve så meget uden det. Jeg har bærbar og internet og3593

jeg har hvad der nu ellers skal bruges i hverdagen til forskellige ting.3594

Er det noget du bruger meget tid på at vide noget om?3595

Overhoved ikke, desværre. Jeg har andre interesseområder.3596

Hvad er dit forhold til internettet?3597

Jeg har et godt og tillidsfuldt forhold til internettet, jeg gør da brug af mange diverse3598

sider i hvert fald. Du læser imellem linjerne.3599

Det kan man jo ikke gøre for. Så det er noget du bruger meget?3600

Ja internettet, jeg bruger det næsten hver dag i 1-2 timer, hvis det er du skal have nogen-3601

lunde tid på også. Jeg er kæmpe fan af google, by the way.3602

Har du smartphone?3603

Iphone 5 hvis det tæller?3604

Det gør det, det var næste spørgsmål. Hvad bruger du den til?3605

Alt. Vejret og internet og de sociale medier, networking, kontakt med omverdenen, ens3606

personlige relationer vil jeg sige er rimelig tilknyttet ens telefon.3607

Hvor mange år har du haft smartphone, cirka?3608

Cirka, et skud i tågen. Det er ikke så lang tid siden at jeg kom med på bølgen må jeg3609

ærligt indrømme, det er nok omkring, jeg tror faktisk kun det er 3 år siden.3610

Det er alligevel en del år.3611

Er det det?3612

Ja.3613

Der kan man bare se, jeg troede jeg var bagud.3614

Lige den sidste i forhold til teknologi, har du hemmeligt telefonnummer?3615

Nej.3616

Så skal vi snakke lidt mere om dig som person og det er bare din subjektive3617

vurdering, ser du dig selv som en meget ude eller hjemmeperson? Altså kan3618

du bedst lide at være ude eller vil du hellere være hjemme?3619

Jeg kan godt lide en fifty/fifty del af den der. Jeg kan godt lide at være hjemme, men jeg3620

kan ikke lide at være alene for lang tid af gangen, det gør en sådan lidt mere indelukket3621

synes jeg eller indadvendt. Hvorimod at når man kommer ud sammen med kammerater3622

og venner det hjælper på ens, hvad kan man kalde det. . .3623

Sociale skills?3624

Ja lige præcis, sociale skills er faktisk et godt ord for det faktisk eller begreb må vi hellere3625

kalde det.3626

Hvilke hobbier har du?3627

Fitness træning og løb engang imellem.3628

Er det noget du bruger meget tid på?3629

Ja.3630

154



Hvis du skal sige cirka om ugen?3631

Cirka om ugen. . . 2 timer, ej det er ikke nok, det er nok hver dag.3632

Så 2 timer om dagen?3633

Ja cirka, så det er vel nok omkring 14 timer om ugen eller sådan noget.3634

Uh hovedregning kan han også. Er det vigtigt for dig at dele ting med dine3635

venner? Jeg tænker ikke nødvendigvis på facebook og sådan noget, men bare3636

generelt.3637

Altså viden eller?3638

Hvis der sker noget nyt for dig eller. . . Er det så vigtigt for dig at fortælle3639

dine venner om det?3640

Der vil jeg nok sige at jeg er lidt begrænset på det område der. Jeg deler ikke så meget3641

over facebook som mange andre de gør, skriver måske til nogle få personer, hvis der er3642

sket sådan noget virkelig vildt ellers så deler jeg det kun hvis man sidder i nærkontakt,3643

hvad vil man kalde det. . . Face-to-face.3644

Så du kan bedst lide at dele det, når du sidder sammen med folk?3645

Ja.3646

3647

Så skal vi snakke lidt om brugen af sociale medier, nu har du lige nævnt3648

det lidt, men det er noget du bruger?3649

Ja pænt meget ja.3650

Hvor har du profiler henne?3651

Jeg har primært på facebook, har haft et par datingsider, men det er vel også det.3652

Går du op i hvad folk kan se om dig på de sociale medier?3653

Ikke altid, men nogle gange gør jeg, jo jeg vil sige, at til et eller andet niveau så gør jeg3654

nok. Jeg vil helst ikke have at folk de får et forkert indtryk af mig, hvis det er sådan at3655

jeg er i byen og deler nogle flotte billeder af mig selv i udskejelsernes øjeblikke. Men ja,3656

jeg går pænt meget op i hvad der bliver delt på facebook og jeg tænker over det, ja det3657

gør jeg.3658

Har du tænkt over, hvilke indstillinger du har på for eksempel facebook? Altså3659

med hvor mange der kan se hvad om dig og sådan noget.3660

Nå nej, der tænker jeg lidt længere frem før jeg gør noget.3661

Men du har ikke været inde og ændre dine indstillinger omkring din profil3662

eller noget?3663

Nej det har jeg ikke. Den er vist rimelig tilgængelig for alle.3664

Er du meget aktiv eller passiv på facebook og sådan noget?3665

Jeg er vist meget passiv, hvis det kommer til de sociale medier. Jeg er, som jeg nævnte3666

lidt tidligere nok lidt mere. . . Tænksom. . . Kan man kalde det det? Det kan man vel3667

godt. Over hvad jeg lægger op og hvad jeg deler.3668

Så hvis du endelig deler noget så er det noget du overvejer?3669

Ja det er noget jeg overvejer, at man ikke støder andre folk eller for den sags skyld ødelæg-3670

ger noget fremadrettet for mig selv.3671

155



APPENDIX F. TRANSCRIBED INTERVIEWS

Ser du de sociale medier som et sted, der bliver opsamlet data?3672

Det gør jeg, utroligt meget endda, tror jeg. Hvis jeg skal uddybe det lidt så tror jeg at3673

folkene bag de sociale medier de har lidt mere viden end folk de render og tror. Der bliver3674

delt rigtig mange personlige oplysninger omkring en selv på de sociale medier, hvilket ikke3675

altid er lige godt, som man også kan se i de forskellige udsendelser i udlandet, hvor der3676

bliver misbrugt oplysninger fra forskellige personer og jeg synes at man skal virkelig tænke3677

over det nogle gange, hvad man bruger de sociale medier til.3678

Hvordan har du det generelt med at der bliver opsamlet data via sociale me-3679

dier?3680

Jeg har det sådan set fint nok med det, jeg tænker bare at det er op til folk selv, altså de3681

skal selv kunne tænke over, hvilke konsekvenser det får for dem fremadrettet i det at det3682

højst sandsynligt er tilgængeligt på nettet når det nu engang først er blevet lagt ud.3683

Så du mener meget at man selv skal stå for at passe på sine egne oplysninger?3684

Ja, de personlige oplysninger er alligevel en rimelig vigtig information du har om en selv3685

og den kan blive misbrugt af andre mennesker, så i hvert fald tilråder jeg mange når vi3686

kommer ind på det at de skal nok lige begrænse deres forbrug af personlige oplysninger på3687

de sociale medier. De skal skrive det, der er højst nødvendigt og relevant for deres venner3688

og omgangskreds. Du er blevet hurtig på tasteturet. . .3689

Det er ikke sådan når man bruger det hver dag.3690

3691

Så skal vi snakke lidt mere om det begreb jeg kalder privacy og hvis nu jeg3692

siger privacy, hvad er det så for dig?3693

Jeg vil nok sige at det er, ja det har vel noget at gøre med. . . Ens private indstillinger,3694

privatliv om man vil. Jeg har godt nok set det stå flere gange på adskillige hjemmesider,3695

men jeg har aldrig tænkt videre over det. Men jeg tænker også selv at folk de skal lade3696

fornuften råde når det kommer til det der.3697

Er det vigtigt for dig at have privacy?3698

Det vil jeg bestemt sige.3699

Er der nogle situationer, hvor det er vigtigere for dig end andre?3700

Nej sådan ser jeg det ikke. Jeg synes at det jeg har lyst til at dele med folk, det skal jeg3701

nok dele med folk, så det er ikke noget jeg føler jeg behøver at bruge internettet til. Så er3702

det kun jokes og andet sjov som videoer og sådan noget.3703

Ser du dig selv som en meget privat person?3704

Bestemt. Det vil min omgangskreds nok også være enig med mig i. Jeg er nok lidt privat3705

og det kræver nok lidt at komme ind på livet af mig.3706

3707

Så skal vi snakke lidt om det her med data og opsamling. Når du henter3708

en app på din telefon er du så klar over at der er nogle apps, der opsamler3709

data, via din telefon?3710

Ja bestemt. Man kan jo sige at hele reklamebranchen er bygget op omkring at opsamle3711

data omkring folk og dvs den der nyttige viden de nu har skabt på det område er nok3712
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også blevet taget i brug at de her forskellige apps og sociale medier etc. Så det tror jeg3713

bestemt.3714

Hvis nu du så hører ordet data, hvad er det så for dig?3715

Data det er personlige oplysninger, det er min færden på internettet, det er min fødsels-3716

dato, det er mit navn, cpr-nummer, det er selvfølgelig hvornår jeg er født, min alders-3717

gruppe.3718

Når en app så indsamler data via din telefon når du bruger den, hvordan har3719

du det så med det?3720

Jeg har det sådan set fint nok, for jeg ved jo godt at det sker. Det ville være værre, hvis3721

nu jeg ikke havde noget clue about it, så ville jeg nok føle mig truffet i den sidste ende,3722

men jeg er rimelig bevidst om, hvad der sker.3723

Så det er vigtigt med den der information omkring det?3724

Ja lige præcis. Det er det samme, lige i øjeblikket der er alle de der websider også fået3725

meldt, eller hvad hedder det, der er kommet et krav om at de tager cookies fra deres3726

hjemmesider, er det ikke sådan det hedder nu? Som indsamler information omkring folk3727

og deres færden på deres hjemmeside fordi på en hjemmeside opsamler de mere passivt3728

på den enkelte bruger.3729

Er der nogen data du ikke er villig til at opgive?3730

Det var et godt spørgsmål. Ja min bankkonto selvfølgelig, de sidste 4 cifre i mit person-3731

nummer. Udover det er det næsten krævet alle steder at man giver alle sine personlige3732

informationer, men det har jeg det sådan set fint nok med fordi (??).3733

Ville det ændre noget på din villighed til at dele data, hvis du selv kunne3734

skrue på detaljegraden af, hvor meget du vil opgive?3735

Nej det ville det nok ikke, jeg har et rimelig fast standpunkt der, hvis jeg har noget jeg3736

ikke vil opgive så forlader jeg enten nyhedssiden, de sociale medier eller appen.3737

Har du nogen betænkeligheder omkring dataopsamling?3738

Umiddelbart ikke nej, hvis jeg finder et eller andet mistænksomt ville jeg selvfølgelig for-3739

lade stedet, men for det meste så er den dataopsamling, der bliver gjort på nettet stadig3740

rimelig overfladisk, fordi det eneste de søger er målgruppe, navn, måske placering, hvor i3741

landet man befinder sig henne, så de kan udarbejde en analyse ud fra det som sådan set3742

er meget fint, det har jeg overhoved ikke noget problem med.3743

Ser du nogle fordele ved det?3744

Det gør jeg sådan set. Jeg tror også bestemt at de sociale medier de har fået et kæmpe3745

boost på de her år, hvad skal man sige, fra slutningen af 90erne og til nu fordi man ligesom3746

har fundet ud af at tilpasse dem til deres behov og det er sket via den dataopsamling, der3747

er blevet gjort.3748

Så du ser også nogle fordele i forhold til dig selv og ikke kun sådan at de3749

kommercielle de tjener noget på det, men du føler også selv at du får noget3750

ud af det?3751

Ja jeg har også selv fået noget ud af det, jeg tror ikke der ville være nogle sociale medier,3752

hvis ikke der havde været den dataindsamling, så ja. Via de sociale medier, der får man3753
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også et større netværk og jeg tror det er det vi lever for efterhånden, stort set alle sammen.3754

Det er det der sociale aspekt via teknologi, alt foregår jo via teknologien i dag med billeder3755

og så videre.3756

Når du har sådan en app, der indsamler data, ved du så altid hvad det bliver3757

brugt til?3758

Jeg har en god ide om det, men jeg ved selvfølgelig ikke om det bliver brugt til mere end3759

det. Jeg har nok min egen lille utopiske forestilling om at folk ikke misbruger min data,3760

men jeg har da mine mistænkeligheder indimellem.3761

Ville det ændre noget for dig, hvis du altid var klar over, hvilket formål data3762

blev indsamlet til?3763

Ja jeg ville da nok være mere villig til det, det er jo ikke fordi man altid gør det med stor3764

glæde, deler ud af sig selv, til fremmede så hvis jeg fik en liste over, hvordan og hvorledes3765

de vil bruge min data og de gjorde mig klar over det på hver eneste side jeg besøgte, så3766

jo, så ville jeg ikke have så mange betænkeligheder.3767

Betyder det noget for dig, hvor lang tid data bliver gemt?3768

Det gør det sådan set ikke. Jeg er godt klar over at det bliver gemt mindst 3-5 år, så nej.3769

Hvad kunne få dig til at ville opgive data, hvis det var noget du var i tvivl3770

om at du ville opgive eller ej? Hvad kunne så overtale dig til at du gerne ville3771

dele ud af det her. . .3772

Jamen hvis de gjorde det meget meget synligt for mig, hvad de bruger data til og be-3773

grænsede deres spørgsmål såsom de mest almindelige ting du kan finde over det hele, så3774

ville jeg ikke have noget problem med det overhoved.3775

Er det vigtigt for dig at være anonym?3776

Anonym, nej jeg tror ikke på at man kan være anonym når det er sådan at man er på3777

internettet, jeg tror du skal tænke dig om og på en eller anden måde så skal dem der står3778

bag analysen nok finde ud af eller i hvert fald få indsnævret hvem det kunne være, så det3779

gør mig egentlig ingenting.3780

Er der nogle situationer, hvor det ville være vigtigere for dig end andre at3781

være anonym?3782

Godt spørgsmål. Det skulle da lige være, hvis jeg var ude i noget snavs, men det tror jeg3783

nu ikke. Nej sådan set ikke, så vil jeg gerne opgive mit navn, det er ikke noget problem.3784

Så er der lige den sidste i forhold til data, hvilke konsekvenser ser du ved det?3785

Jeg ser konsekvenser såsom, at jeg tror at dem som vil sælge ting for eksempel nok har3786

lettere ved at ramme min målgruppe og få mig til at købe impulsivt fremfor overvejet,3787

men ellers er der ikke rigtig nogen konsekvenser ved det, man har vel sin sunde fornuft.3788

Hold op, hvor lyder jeg fornuftig.3789

3790

Så har jeg lige sidste punkt, som jeg har valgt at kalde grupper. Gør det3791

nogen forskel for dig, hvem det er du skal dele data med i forhold til, hvor3792

villig du så er til at opgive noget data eller information?3793

I hvilken sammenhæng?3794

158



Sådan generelt, betyder det så noget for dig hvem det er der skal have oplysningerne3795

om dig om det er dine venner eller om det er facebook eller. . .3796

Hvis det foregår i mit eget netværk og det er folk jeg kender personligt vil jeg nok ikke3797

have nogen spekulationer på at dele de der forskellige data, der nu er om mig selv, men jo3798

til fremmede som folk jo er bagved facebook eller ekstrabladet eller et eller andet andet,3799

så jo, så tænker jeg over det, så ville jeg nok være lidt mere skeptisk.3800

Så har jeg lige sådan en, de er ens begge to, så bare den ene af dem, men en3801

række af forskellige menneske grupper og jeg vil gerne have at du rangerer3802

dem efter hvem du ville være mest villig til at dele data med.3803

Og bare 1 som den vigtigste, ikke?3804

Jo. Er der forskel på, hvilken data du ville have lyst til at dele med de her3805

forskellige grupper?3806

Bestemt. Familie og jeg vil sige 1,2,3,4 som jeg har rangeret dem ville ikke gøre mig noget3807

at dele for dem har jeg stor tillid til. 5,6,7,8 og 9 vil jeg nok være lidt mere påpasselig3808

med, hvis det skal gøres meget simpelt og kort.3809

Er der noget data du kunne finde på at dele med alle de her grupper?3810

Ja selvfølgelig, mit navn og min fødselsdato og hvor jeg kommer fra.3811

Hvad så hvis vi snakker sådan noget helt upersonlig data, sådan noget data3812

som du kan hjælpe med at opsamle, men som ikke har noget med dig at gøre?3813

Noget man kunne samle via din telefon, altså for eksempel støjniveau i byen3814

for eksempel, hvordan ville du have det med at dele sådan noget data?3815

Det ville jeg ikke have nogen problemer med at dele, det tror jeg kun at det vil gavne.3816

Har du noget du føler du mangler at sige eller nogle kommentarer du man-3817

gler. . .3818

Jeg synes du fik dækket rimelig godt med alle de spørgsmål. De var sådan rimelig gode3819

og dybdegående.3820

Det var godt at høre. Så skal du få lov at slippe.3821

F.0.15 Participant 153822

Du må snakke alt det du vil. Så har vi fået sat den her i gang og så starter vi3823

lige med den første og den letteste, køn?3824

Jeg er en kvinde.3825

Alder?3826

Jeg er 25 år gammel.3827

Hvilken by bor du i?3828

Jeg bor i Århus, centrum.3829

Hvilken by er du opvokset i?3830

Jeg er opvokset i Vejen, Sydjylland.3831

Uddannelse?3832

Jeg er uddannet i sociologi og kulturanalyse som bachelor og nu er jeg i gang med at tage3833

en bachelor i analytisk journalistik.3834
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Så det vil sige beskæftigelse er studerende?3835

Ja.3836

3837

Så skal vi snakke lidt mere om teknologi. Er det noget du går meget op3838

i?3839

Ja det synes jeg da. Jeg synes også jeg går mere op i det end mange andre mennesker.3840

Så det er noget du går op i og lære noget nyt om og vide noget om?3841

Ja helt sikkert. Jeg interesserer mig meget for ny teknologi, det er ikke sådan jeg har det,3842

altså det er ikke sådan at jeg spiller playstation 3 eller har en Xbox one eller vent, der er3843

lige kommet en ny playstation 4, så det er ikke fordi jeg har sådan noget, men jeg inter-3844

esserer mig meget for det og jeg interesserer mig også for hvad det er der sker på teknologi3845

fronten, hvad der sker af nye ting og sager også fordi jeg synes det er lidt spændende. Ikke3846

kun for underholdningen skyld, men også for sundhedens skyld, altså den der 3D printer,3847

hvor de har fundet ud af at man kan lave et kranie eller sådan noget, der er en kvinde,3848

der lige har fået opereret et kranie ind i hovedet og det er ekstremt spændende synes jeg.3849

Det synes jeg er ret fedt at følge med i.3850

Hvad er dit forhold til internettet?3851

Jeg har et godt forhold til internettet, nu er jeg jo vokset op med dengang internettet3852

nærmest blev lavet eller kom ud og man fik sin bruger eller hvad man kan sige. Jeg har3853

en storebror, der er ret teknisk og altid har været meget teknisk så vi fik allerede internet3854

ret tidligt og det var jo dengang, hvor man havde opringningsmodem så internettet har3855

jeg jo levet med hele mit liv og jeg bruger det hver evigt eneste dag og også i forhold til3856

mit studie. Altså nu læser jeg jo journalistik, så der skal også noget research til.3857

Ja det må man sige.3858

Det er alle kilderne. Så det er en del af min hverdag og det er også en stor del af min3859

hverdag.3860

Så det er også flere timer om dagen nogle gange?3861

Ja, meget. Jeg tror også at jeg bruger mere tid på internettet end de fleste kunne jeg3862

forestille mig.3863

Har du smartphone?3864

Ja det har jeg, jeg har en iphone.3865

En iphone?3866

Ja.3867

Hvad bruger du den til?3868

Jeg bruger min iphone meget til beskeder, jeg bruger den også meget til facebook og face-3869

book messenger og så bruger jeg den til spil nogle gange. Det kommer meget an på apps3870

og det er egentlig mest spil-apps jeg bruger den til. Jeg kan godt bruge den på youtube,3871

jeg kan også godt bruge den på google maps, hvis det er, der er noget jeg mangler at finde.3872

Bruger den til at surfe på internettet, ringe til folk, skrive beskeder, spil-apps, hvis det er3873

der er en der interesserer mig, men det er mest i perioder. Så jeg bruger den jo faktisk til3874

alt, det er min lille værktøjskasse. Jeg bruger den ikke så meget til kalender, men det er3875
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fordi jeg er et ustruktureret menneske generelt, men det ville jeg nok også gøre, hvis jeg3876

var meget struktureret anlagt af natur, men det er jeg ikke. Jeg tror egentlig jeg bruger3877

den til alt jeg har brug for i hverdagen.3878

Så det er også hver dag den bliver brugt?3879

Ja ja helt sikkert. Altså det er ikke fordi jeg har et problem med, hvis jeg har glemt den3880

derhjemme eller ikke lige har opladt den, det er ikke fordi min verden falder sammen fordi3881

jeg ikke har den, men jeg synes da at det er rart at have den.3882

Hvor mange år har du haft smartphone, sådan cirka?3883

Jamen jeg tror at jeg fik min første iphone dengang at jeg var, hvad må jeg have været,3884

18-19 år eller sådan noget, må det have været. Min første iphone gik i stykker og så gik jeg3885

egentlig tilbage til en normal telefon igen og så har jeg faktisk først fået iphone herefter,3886

det må så have været i 2012 så det har været sådan lidt i perioder kan man sige. Så hvor3887

lang tid har jeg haft det? Det må have været 5,6,7 år efterhånden, on/off.3888

On/off forhold til din telefon. Sidste spørgsmål omkring det med teknologi,3889

har du hemmeligt telefonnummer?3890

Nej det har jeg ikke. Jeg har tænkt over at jeg godt kunne tænke mig at have det fordi jeg3891

synes det er røv-irriterende når folk de ringer til mig med reklamer og når folk de ringer3892

og vil sælge mig noget, men jeg har ikke fået gjort det endnu, eller. . . Det er nok noget3893

jeg godt kunne tænke mig at få i fremtiden.3894

3895

Så skal vi til at snakke lidt mere om dig som person, ser du dig selv meget3896

som en ude eller hjemmeperson? Vil du helst være hjemme eller vil du hellere3897

være ude blandt andre?3898

Jeg er nok meget en hjemmeperson, men det er fordi jeg er et introvert menneske, så3899

derfor nyder jeg egentlig at være alene med mig selv og nyder mit eget selskab så derfor3900

så er jeg nok en mere hjemmeperson end jeg er en udeperson. Jeg har ikke noget problem3901

med at være ude blandt andre mennesker, jeg synes det er skide hyggeligt, men hvis det3902

var sådan at jeg kunne vælge imellem og sidde derhjemme og se en film eller være ude og3903

drikke mig fuld en hel aften, så vil jeg hellere sidde derhjemme og se en film. Det tror jeg3904

også man bedre har lyst til, når det er sådan at man bliver lidt ældre, jeg er ved at blive3905

gammel, det er forfærdeligt.3906

Det er lidt tidligt er det ikke det?3907

Nej det er okay, jeg vil bare gerne være derhjemme og strikke.3908

Så kommer vi lige over til det, hvilke hobbier har du?3909

Hvilke hobbier jeg har? Jamen jeg kan godt lide at male, men jeg kan godt lide at male på3910

internettet, altså jeg bruger faktisk en app på min ipad til at male på fordi jeg synes det3911

er lidt nemmere end hvis man står med lærredet faktisk. Det er også lidt rarere. Så jeg3912

maler og så synger jeg og det bruger jeg også, altså jeg bruger egentlig ret meget tid på3913

noget kunstnerisk og kreativt og jeg skriver også historier eller laver blog eller sådan noget3914

og ellers så bruger jeg også meget tid på at være på cafe sammen med veninderne, bruger3915

også meget tid på kultur, på Aros for eksempel, det kan jeg godt gøre alene, det kan jeg3916
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godt lide, eller tager ud og ser et teaterstykke eller går ud og drikker et glas rødvin, et3917

eller andet, går ned og hører noget livemusik, det kan jeg rigtig godt lide. Og ellers så3918

kan man jo sige at mit studie også lidt er min hobby, det er jo egentlig også det jeg laver3919

meget i min fritid, sådan researcher ting og finder på ting jeg kan skrive om og prøver at3920

finde ud af, hvad jeg skal skrive om i min fremtid og sådan noget, så det er nok også lidt3921

min hobby.3922

Så det er noget du bruger meget tid på?3923

Hvorfor noget?3924

At dine hobbier, det er noget du bruger meget tid på?3925

Ja jeg er ikke så god til at bruge meget tid på mine hobbier fordi jeg laver så meget på3926

mit studie, men siden studiet også er min hobby så kan man jo sige at det er noget jeg3927

bruger meget tid på.3928

Er det hver dag, der bliver brugt tid på hobby så?3929

Nej ikke hvis vi siger at studiet er mit studie, så er det ikke hver dag jeg bruger tid på3930

det. Ja fordi nogle gange kommer man hjem og så har man bare brug for at lægge sig ned3931

og sove. Men kan man så sige at sove det er en hobby?3932

Det kunne det være for nogen.3933

Det kunne det også godt være for mig nogle gange, men ikke hver dag, så skulle det være3934

sådan noget som at sidde og se tv og det vil jeg ikke sige er en hobby.3935

Har du et job?3936

Nej ikke lige nu. Jeg har slet ikke tid til at have et job og nu har jeg jo boet her det sidste3937

år, men så har jeg læst i København imens jeg boede i Esbjerg, så der har det jo også3938

været begrænset, hvad jeg har kunne få af job, der var jo faktisk ikke nogen, der gad at3939

have mig fordi jeg var så lang en pendler. Så nej, jeg har ikke noget job.3940

Er det vigtigt for dig at dele ting med dine venner? Altså jeg tænker ikke3941

nødvendigvis over nettet, bare sådan generelt.3942

Nej det er det ikke og det er blevet mindre og mindre med årene, synes jeg. Dengang jeg3943

var yngre, der var det mere vigtigt at dele sine følelser og sine tanker og sådan noget, men3944

jo ældre jeg bliver, jo mere har jeg også en privatsfære, der gør at jeg også har brug for3945

noget privatliv og jeg også har brug for at have nogen ting bare med mig selv og at jeg3946

ikke har brug for at dele mine problemer og brug for at dele mine tanker og høre andres3947

meninger om ting, på samme måde som jeg havde da jeg var yngre.3948

Hvis du skal dele noget med folk, hvordan foregår det så?3949

Hvis det er jeg deler noget med folk, som er dårligt for eksempel, altså at jeg har en dårlig3950

dag for eksempel, så kan det godt være at jeg har en dårlig dag og jeg så fortæller det til3951

en veninde over en sms eller et eller andet og så kan det være hun siger om det er noget3952

jeg har lyst til at snakke om, hvis det er det er noget jeg har lyst til at snakke om, så3953

mødes vi over en kop kaffe eller sådan noget og så snakker vi om det, men hvis det er det3954

er gode ting, så kan det godt være at jeg selv reacher out, hvis man kan kalde det det og3955

siger, nej nu skal i lige høre, hvad der skete for mig i dag eller sådan et eller andet, men3956

det er meget begrænset hvem det er jeg fortæller det til altså generelt, alt der sker i mit3957
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liv det er meget begrænset.3958

Så det er privatkontakt og face-to-face?3959

Ja meget. Det kan også sagtens være telefonisk kontakt, men det er lidt privat, altså mit3960

liv er lidt privat. Det tror jeg også at det er for mange introverte mennesker.3961

3962

Så kommer vi over og snakke lidt om sociale medier. Er det noget du bruger?3963

Ja det er det.3964

Hvilke sider bruger du?3965

Jeg bruger facebook, den er jeg ret glad for og så bruger jeg også instagram og hvad bruger3966

jeg ellers? Så tror jeg egentlig ikke at jeg bruger andre sociale medier. Jeg bruger ikke3967

twitter og jeg bruger heller ikke. . . Hvad findes der mere?3968

Linkedin?3969

Linkedin det bruger jeg, men det er kun fordi at jeg skal fordi jeg er faktisk ikke ret stor3970

fan af linkedin, jeg synes det er meget besværligt og pisse irriterende, jeg gider ikke at3971

bruge det, men det skal jeg åbenbart mener alle, så det gør jeg. Jeg gør det, men jeg gider3972

ikke.3973

Så det er ikke så aktivt du bruger det?3974

Nej overhoved ikke. Det er sådan nogle ting, der lige skal opdateres engang imellem fordi3975

så har man ikke lige været der i flere år. Nu er jeg ved at lave praktikansøgninger så3976

nu skulle det opdateres og nu skulle der også lige opdateres nyt billede, så den er blevet3977

opdateret, men jeg er ikke glad for det og jeg gider ikke være derinde, jeg synes det er3978

en åndsvag side. Så jeg gider den egentlig ikke, men facebook og instagram er nok de3979

største sociale medier jeg bruger. Jeg kan også godt bruge, ja jeg ved ikke om (??) det er3980

et socialt medie. . . Det er vel bare sådan noget nyheds noget. Der findes jo alle mulige3981

forskellige former for sociale medier, der findes også tinder, men det bruger jeg heller ikke.3982

Nej jeg tror facebook og instagram, det er dem jeg bruger.3983

Betyder det meget for dig, hvad folk de kan se om dig på de sociale medier?3984

Ja, det betyder rigtig rigtig meget og igen, det betyder også mere, jo ældre jeg bliver.3985

Fordi dengang jeg var yngre, der delte jeg nok nogle andre ting end jeg deler den dag i3986

dag. Helt sikkert.3987

Har du tænkt over, hvilke indstillinger du har på de sociale medier?3988

Ja meget. Ikke så meget på instagram fordi der er det sådan at jo jeg kan vælge om min3989

profil den er privat eller om den er offentlig og der har jeg ligesom valgt at det er den3990

offentlige, altså den er offentlig fordi jeg er der. Hvorimod på facebook, der tænker jeg3991

meget over, hvad det er jeg deler, jeg tænker meget over, hvad mine private indstillinger3992

de er og hvor meget jeg deler med folk og hvem der kan se det ud fra mine indstillinger,3993

det synes jeg er vigtigt for mig.3994

Så det er noget du har været inde og ændre på også efterfølgende?3995

Ja det er det og det er faktisk omkring et år siden, der har jeg været inde og gemme ting3996

så meget som jeg jo kan som mig. Altså facebook vil meget gerne have at jeg opdaterer3997

min civilstatus og hvor det er jeg bor henne, eller ikke hvor jeg bor, men hvor jeg har boet3998
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og hvor jeg er vokset op og hvem der er min mor og far og så videre, det får den ikke lov3999

til.4000

Så det er mere, hvis der er noget du synes er vigtigt, så putter du det derind?4001

Ja, fordi det grundlæggende det tænker jeg, sådan noget som, hvor jeg bor nu, så nogle4002

profilbilleder og nogle enkelte billeder, jeg har faktisk ikke, altså lige nu, jeg kan faktisk4003

ikke lide når folk de prikker mig forskellige steder, det kan jeg ikke lide og jeg har egentlig4004

ikke ret mange statusopdateringer overhoved faktisk, det er kun hvis nu der sker noget4005

sjovt og så deler jeg noget, hvis der er noget jeg synes, der er vigtigt at dele og noget der er4006

interessant, men det er ikke fordi det er sådan noget. . . Billeder kan jeg godt dele, billeder4007

af mig, det er ikke sådan jeg har lyst til at dele billeder af mig sammen med andre, det4008

er ikke billeder af mig i sociale situationer eller sådan noget, fordi det egentlig er sådan4009

noget som jeg gerne vil have for mig selv. Jeg kan måske godt virke lidt egoistisk på det4010

punkt, men det er fordi der er mange billeder kun af mig, men det er bare sådan jeg er.4011

Jeg har også sørget for at jeg skal godkende, hvis mine venner lægger noget op som de4012

tagger mig i. Og det er egentlig ikke så meget fordi jeg ikke vil være grim, men det er4013

mere fordi, jeg har for eksempel en veninde, der har lagt et billede op fra nytår, hvor det4014

er vi står ude på store torv og drikker champagne og laver noget sjovt med nogle masker4015

de har på og det har jeg egentlig ikke lyst til at dele, det har jeg egentlig ikke lyst til og4016

det skal ud på facebook. Det er fint nok at de deler det på deres væg, men det behøver4017

ikke være noget, hvor ens navn det står åbent på. Så det er sådan lidt at jeg tænker over,4018

hvad jeg deler, helt sikkert.4019

Ellers er du så meget aktiv eller passiv i din brug af det? Ikke nødvendigvis4020

og dele ting.4021

Jamen jeg er meget aktiv på for eksempel facebook, men det jeg bruger facebook mest4022

til, det er til at holde kontakter og sådan noget, fordi, som du sikkert også selv ved, at4023

jo ældre man bliver jo sværere bliver det også at holde kontakten med nogle af de venner4024

som bor langt væk eller som er i udlandet eller som et eller andet. Så synes jeg det er4025

virkelig rart at man kan skrive privat sammen og spørge om hvordan går det og så holde4026

kontakten med det, den vej igennem, i stedet for at skulle gå ind og være mega aktiv og4027

for eksempel ringe til folk, så synes jeg det er rart nok at man kan snakke med venner4028

derinde, så det er egentlig det jeg bruger det mest til.4029

Ser du de sociale medier som et sted, der opsamler data?4030

Ja det gør jeg. De opsamler jo alle mine data og det bliver jo kun værre fordi lige meget4031

hvor man er, så får man at vide at man skal have ens cookies. De skal gerne vide alt om4032

dig og man kan sige at det er fantastisk, altså på en eller anden måde så er det en god4033

ting og på den anden side er det også ret skræmmende kan man sige.4034

Så hvordan har du det med det? Er det noget du bare accepterer eller. . .4035

Ofte så accepterer jeg det bare fordi jeg føler sådan lidt. . . Altså på en eller anden måde4036

så kan jeg godt forstå at man gør det og på en eller anden måde så kan jeg godt se det4037

smarte i og dele sine informationer med udbyder og så videre så man lave det mere til en4038

person som mig, altså lave det mere personligt, det kan jeg godt se det smarte i, så derfor4039
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synes jeg også at det er en god ting, men jeg kan også godt se at der er et eller andet4040

problematisk i det også synes jeg, men ofte så accepterer jeg det bare.4041

4042

Så skal vi snakke om det jeg kalder privacy og hvis nu du hører ordet pri-4043

vacy, hvad er det så for dig?4044

Det er jo mit privatliv som sådan noget med, hvor meget jeg har lyst til at dele og om jeg4045

har lyst til at dele og hvor meget jeg egentlig deler, selvom jeg egentlig ikke har lyst til at4046

dele det.4047

Så privacy er også noget du selv føler at du kan styre?4048

Ikke altid på internettet.4049

Okay. Er det vigtigt for dig at have en eller anden form for privacy?4050

Ja det må det jo være siden jeg selv prøver så vidt muligt at gøre det privat, altså min4051

profil på facebook for eksempel, gøre den mere privat i forhold til. . . Så det er vigtigt for4052

mig, men det bliver lagt ud til mig som om det er noget jeg godt kan styre, men det er jo4053

ikke sikkert at jeg kan styre det så meget som jeg går og tænker.4054

Er der nogle situationer, hvor du føler det er vigtigere for dig at have privacy4055

end andre?4056

Jeg synes det er blevet rigtig vigtigt for mig i forhold til mine personlige forhold, sådan4057

noget som kæresteforhold eller mor og far og det synes jeg er meget privat og det synes jeg4058

ikke at andre mennesker de skal blande sig i. Og igen den der med i sociale sammenhænge,4059

jamen det kan da godt være at jeg sidder nede på (2triller??) og tænker at det her er det4060

fedeste, jeg sidder sammen med fem venner og det her det er det sejeste i verden, men det4061

behøver ikke være sådan at folk de skal vide hvor jeg er eller vide, hvad det er jeg laver.4062

Det var måske sådan noget jeg delte da jeg var yngre, men ikke så meget mere.4063

Nu har du svaret lidt på det, men ser du dig selv som en meget privat person?4064

Altså jeg tror at jeg er mere privat end den yngre generation, jeg tror at den yngre gen-4065

eration, de er ligesom vokset op med, altså der er jo som vi også har snakket om, nogle4066

der er vokset op uden selv og have valgt at ville være på medierne, fordi deres forældre4067

ligesom har taget valget for dem. Jamen de har bare været på medierne, fordi det var4068

bare det man gjorde, hvorimod den yngre generation de har måske også en lidt mere løs4069

holdning omkring hele internettet og omkring det man deler og sådan noget, fordi der er4070

det måske vigtigere at dele, det er vigtigt at få likes for nogle mennesker, det er vigtigt at4071

lave sådan nogle ting, men jeg vil da mene at jeg er et mere privat menneske i forhold til4072

det og jeg tror også at jeg er et mere privat menneske end mange andre fordi jeg tænker4073

over, hvad det er jeg deler og hvor lidt jeg deler og hvor meget jeg deler og så videre.4074

Altså det tror jeg også at der er mange af dem, som der er ældre der gør, men jeg tror4075

også der er mange på vores alder, der ikke går så meget op i det fordi så mange i vores4076

generation tror jeg egentlig ikke er sådan nogle teknologi freaks, nu kommer jeg lige med4077

nogle fordomme, men at de faktisk ved helt vildt meget om. . . Jeg tror lidt mere det er4078

den yngre generation, der ved hvor meget de deler og hvor meget de har lyst til at dele.4079

4080
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Nu skal vi snakke lidt mere om alt det her med deling af data og sådan noget.4081

Hvis nu du bruger en app på din telefon, er du så klar over at der nogle gange4082

bliver opsamlet data via. . .4083

Ja helt sikkert. Det gør der jo.4084

Hvis du så hører ordet data, hvad er det så for dig?4085

Data er jo alt muligt, data det er jo både, altså for eksempel når man er på en app, så er4086

data jo både, hvor meget du er på og hvad du laver, altså hvor ofte du logger på. Facebook4087

der er det jo også alle dine statusopdateringer, alle dine privatindstillinger også alle de der4088

cookies, der ligger på computeren. Hvad er det jeg har liket tidligere, det er jo også data.4089

Data er jo alt muligt, data er jo også kodeord og data er jo også dine privatindstillinger4090

og hvor du bor, også sådan noget med location, altså bare jeg sidder på min computer så4091

har jeg jo også en IP-adresse, der er bestemt et eller andet sted, hvor det er jeg sidder.4092

Det er også sådan nogle data. Altså data er jo rigtig rigtig rigtig mange ting og det er jo4093

rimelig sygt at der kan sidde en eller anden og fordele din data, altså det er jo hele dit4094

privatliv på computeren, for eksempel den historie computeren har samlet sammen, det4095

er jo data.4096

Hvordan har du det generelt med opsamling af data?4097

Jamen som sagt så har jeg det både positivt, men også. . . Altså jeg tror måske at jeg4098

er mere positiv overfor det end jeg egentlig er negativ overfor det fordi jeg kan godt se4099

det smarte i at opsamle data og jeg kan også godt se det smarte i at opsamle data, både4100

fra privatpersoner, men også fra firmaer, jeg kan godt se det positive i det, så derfor tror4101

jeg egentlig at jeg har det okay med at man samler data, men jeg tror stadig at. . . Jeg4102

synes det er fint nok, at der er den der ”er det okay at vi bruger dine cookies?”, jeg er bare4103

ikke sikker på at så mange mennesker ved, hvad er mine cookies. Så det kunne godt være4104

at man måske skulle prøve at uddybe det lidt eller på en eller anden måde ikke særlig4105

pædagogisk, hvis man kan sige det på den måde. Men jeg har det egentlig fint nok med4106

det, jeg vil bare gerne have lov at sige okay til at de må tage mine cookies, det er okay.4107

Så ved jeg godt at nogle steder gør man det uden at bede om det, men alligevel.4108

Gør det nogen forskel for dig, hvor villig du er til at opgive data, hvis du selv4109

kunne bestemme detaljegraden af hvad der blev delt?4110

Nej det tror jeg egentlig ikke ville gøre nogen forskel for mig fordi det er lidt den der med4111

at vi føler os så overvåget, men altså på en eller anden måde kan man sige at det er fint4112

nok at de har alle data, også det af ting jeg har lavet af ulovlige ting på internettet, men4113

det er sq fint nok. På en eller anden måde så er det sådan lidt. . . Jeg tror ikke at det4114

ville gøre nogen forskel om der. . . Tja, nej det tror jeg ikke.4115

Ved du altid, hvad data bliver brugt til?4116

Nej det tror jeg ikke at jeg gør. Ikke i lige så høj grad i hvert fald, men jeg ved at virk-4117

somheder bruger noget data til at lave, hvad hedder det, til at retningsgøre forskellige ting4118

og produkter til mig som forbruger, men jeg tror også at data bliver brugt til rigtig meget4119

andet, jeg tror også at data bliver lagret et eller andet sted, jeg tror også at facebook de4120

bruger data til at kunne gå tilbage og kigge på, hvad det er for noget jeg lige har lavet4121
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eller et eller andet. Men jeg tror der bliver brugt data til meget mere og at de har fået4122

data til meget mere end hvad det er min hjerne den lige kan dække sig over. Jeg tror også4123

at det bliver brugt til meget mere end hvad man lige regner med.4124

Ville det gøre nogen forskel for dig, igen i forhold til villighed, hvis du altid4125

vidste hvad data blev brugt til?4126

Ja det kan man godt sige fordi man kan sige, at hvis jeg ved hvad det er min data egentlig4127

bliver brugt til af den enkelte udbyder så ville jeg måske være mere villig til at tænke at4128

det må de gerne fra den enkelte udbyder. Også bare for mig som privatperson og som4129

forbruger for den sags skyld, det tror jeg måske ja. Det tror jeg helt sikkert ja.4130

Gør det nogen forskel for dig, hvor lang tid data bliver gemt?4131

Nej. Altså på en eller anden måde så synes jeg jo, altså jeg er jo teknologi freak så jeg4132

synes bare det der data skal gemmes så lang tid som overhoved muligt også selvom det er4133

forfærdeligt at det bliver samlet sammen eller at det er et brud på privatlivet, det synes4134

jeg er fantastisk at kunne gå tilbage og at historien langt frem i århundrede skal gemmes4135

også selvom vi streamer og downloader og alt sådan noget, det skal gemmes, helt sikkert.4136

Så kom sociologen lige frem?4137

Ja ja helt sikkert. Til fremtidig videnskabelig brug.4138

Hvis nu du havde en app eller en side, der ville opsamle data, hvor du ikke4139

var helt sikker på om du ville af med det eller ej, hvad kunne så få dig til at4140

sige, at det er så iorden?4141

Jamen det er netop det der med at vide præcis hvad det bliver brugt til. Altså hvis det4142

er sådan at der er noget information til mig som forbruger, så tror jeg at jeg ville være4143

mere villig til at sige at det var fint nok at de gemmer det fra mig af. Altså igen det der4144

med at vi vil gerne have dine cookies, du skal bare trykke okay, det er meget nemt, ikke?4145

Men altså, det er jo sådan lidt, ja, men hvad skal de bruge det til og hvor ligger det henne4146

og hvordan er det lige og hvad er cookies egentlig, for det er jeg sq ikke sikker på at Fru.4147

Hansen hun ved altid. Hvad fanden er de her cookies?4148

Hvad er det for nogle kager de vil have?4149

Ja, men jeg tror at det ville gøre en stor forskel også for folk, der måske er lidt skeptiske4150

overfor det i forhold til, hvis man gik ud som virksomhed og sagde at vi vil gerne forklare,4151

hvad det er det her handler om i stedet for at sige at vi vil gerne have dine cookies, bare4152

tryk okay og hvis ikke så kan du ikke komme ind på vores side. På en eller anden måde4153

med opkoblingen af internettet så er det jo bare at de skriver at vi har adgang til alle4154

mulige informationer hele tiden også som privatpersoner. Altså vi har adgang til viden vi4155

ikke havde adgang til før og på sin vis så kan man sige at det er rigtig rigtig godt, men4156

når det er sådan man bliver frarøvet noget, altså sådan er det for eksempel, hvis man går4157

ind på Berlingeren, jeg tror ikke at Information har det, men jeg tror at Berlingeren har4158

det, noget med at man skal sige ja til at de må få ens cookies før at man må sidde på4159

deres hjemmeside. Og på en eller anden måde så synes jeg det er dybt snedigt, på en eller4160

anden måde så er det sådan lidt, okay, jeg skal give hele mit privatliv, bare for at komme4161

ind og læse en enkelt artikel, det synes jeg faktisk ikke at det er iorden. Jeg synes det er4162
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sådan lidt, vi lever i en tid, hvor vi burde dele informationer med hinanden, det er sådan4163

at vi burde dele alt vores viden i stedet for at begrænse hinanden og hvis det var sådan4164

at jeg var et menneske, der var meget skeptisk overfor at dele mine data med et firma4165

eller en virksomhed eller et eller andet, så ville jeg jo ikke have de samme muligheder som4166

alle andre mennesker, til at få del i alle de her informationer og det synes jeg er helt vildt4167

ærgerligt. Helt vildt.4168

Men det ville være nok for dig, hvis bare du vidste hvad det var til?4169

Ja helt sikkert. Ja det ville det. Jeg synes det var smart, hvis man bare lige lavede en4170

side, hvor man kunne trykke ind og sige fint nok, det er hvad vi bruger det til.4171

Så der ligesom var en eller anden klarhed om det.4172

Ja også så det ikke er skjult markedsføring på en eller anden måde. Ellers i hvert fald at4173

der er noget transparens i virksomheden for eksempel.4174

Det kan vel også godt styrke tilliden på en eller anden måde? At man ikke4175

prøver at skjule det bag ved ordet cookies.4176

Ja præcis.4177

Det er også sådan lidt når folk ikke rigtig ved hvad det er.4178

Ja det tænker jeg nemlig også, at det kunne styrke fortroligheden og trygheden i et firma.4179

Helt sikkert.4180

Er det vigtigt for dig at være anonym?4181

Altså det kommer an på, hvad det er vi snakker om. Jeg tror ikke jeg er en af dem, der4182

ønsker at være anonym så ofte. Hvis nu at jeg googler mig selv, jeg tror det var en af4183

mine studiekammerater, han sagde at han havde googlet mig og så endte det med at jeg4184

dukkede op 400 forskellige stedet fordi jeg ikke er en, der er ret anonym på internettet.4185

Men det er måske også noget jeg tænker mere over nu, at måske skulle jeg have været4186

anonym der, fordi nu skal jeg ud og lede efter job og så er der nogle arbejdsgivere, der4187

googler mig og så er jeg bare overalt. Dkbn og andre steder jeg var, da jeg var ung og alt4188

sådan noget. Sikkert også på Arto fordi den har jeg sikkert ikke fået slettet, men sådan4189

nogle ting. Men for mig er det ikke så vigtigt at være anonym, det er mere vigtigt at jeg4190

selv kan få lov til på de sociale medier at bestemme, hvor meget jeg deler. Ikke så meget4191

i det med at være anonym som i at jeg mener det her eller det her er mig som person og4192

sådan her ser jeg ud eller det her er mit navn eller her bor jeg. Det er måske mere det her4193

med, hvad er mine private forhold og venner og sociale rammer og sådan noget. Så at jeg4194

selv kan få lov at få at vide, hvor meget jeg deler.4195

Så det har også lidt med situationen at gøre?4196

Ja det har det nok, helt sikkert.4197

Nu har du nævnt lidt fordele og ulemper ved at dele data, men ser du nogle4198

konsekvenser ved at dele data?4199

Ja, der er jo konsekvenser ved at dele sine data, der er jo en konsekvens ved at din data4200

de bliver gemt, der er også en konsekvens ved at så kan man jo gå igennem det igen, hvis4201

det er blevet gemt, så der er konsekvenser ved at dele data, men for mig er det jo også4202

positive konsekvenser, fordi jeg synes også at det er rigtig vigtigt at gemme noget af alt4203
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det her historie. Sådan noget med teknologi historie vil jeg gerne være med i, helt sikkert.4204

Så det er også positive konsekvenser, altså det kan godt være at der er så meget med alt4205

det her overvågning og at CIA holder øje med dig og jeg har det lidt sådan, og hvad så. . .4206

Så hvis du er et helt normalt menneske, med et helt normalt liv, som sidder og laver noget4207

på internettet og ser virkelig ulækker porno, så tror jeg ikke de vil skrige ovre fra USA og4208

kommer hjem til dig og laver en S.W.A.T øvelse, eller noget med FBI eller sådan noget,4209

det tror jeg ikke på. Så det er sådan lidt, ja der er konsekvenser, men slap nu lige lidt af4210

med alt det der overvågning, så jeg tror ikke at der er en eller anden der sidder og tænker4211

”uh hvad laver XX?”4212

Du er meget spændende.4213

Ja jeg er virkelig spændende.4214

4215

Så kommer den sidste kategori her som er i forhold til hvem man har lyst4216

til at dele med. Gør det nogen forskel for dig, hvem du skal dele data med?4217

Ja helt sikkert fordi som menneske så er vi jo forskellige personaer alt efter hvilken social4218

sammenhæng vi går i, altså hvem det er vi er sammen med. Så for eksempel hvis jeg er4219

inde på min studiegruppes hjemmeside inde på facebook, som jeg er en del af, så er det jo4220

sådan nogle ting jeg deler, eller hvis det er sådan at jeg sidder og chatter med nogen, så4221

er det måske lidt mere intime ting jeg deler. Og hvis det er jeg sidder på åbent forum, så4222

er det måske nogle mere anonyme ting jeg deler. Så jeg tænker ret meget over, hvad det4223

er for et forum jeg er i, det er ret vigtigt for mig, at det er forskelligt, hvad jeg kan dele.4224

Så det er vigtigt både for dig hvem det er du deler med, men også hvad det4225

er du deler med de forskellige grupper?4226

Ja præcis, helt sikkert.4227

Du får lige sådan en liste her, de er ens alle sammen, så bare den øverste af4228

dem. Hvis nu jeg beder dig om at rangere, hvem du ville være mest villig til4229

at dele data med, bare fra 1 ved den du helst vil dele med og så. . .4230

Fra 1 og så til den sidste?4231

Ja.4232

Det er faktisk ret sjovt det her, fordi jeg tror måske at, hold kæft mand, jeg er sindssyg.4233

Du må også gerne sige til, hvis der er nogen du synes der mangler eller. . .4234

Ja helt sikkert. Men det er jo ret sjovt faktisk fordi jeg sidder her og tænker at jeg vil jo4235

hellere dele med min kommune end med min familie, så føler man sig helt som et dårligt4236

menneske. Det er meget fjollet.4237

Det kommer vel også an på, hvad du synes folk de kan få ud af det, eller hvad?4238

Ja præcis, fordi sådan noget som ens kommune eller sundhedsvæsen, det synes jeg faktisk4239

også er ret vigtigt at de har noget information om mig, det synes jeg faktisk også er ret4240

vigtigt også bare at de kan tracke folk hjemmefra, hvad det er de laver eller hvor de er4241

henne, også bare hvis de har brug for hjælp.4242

Er der noget data du kunne forestille dig at dele med alle de her grupper?4243

Ja mit navn. Altså sådan noget som mine helt grundlæggende oplysninger, som mig. Det4244
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er noget som jeg fint ville kunne dele med alle dem her. Sådan noget som mit navn, min4245

alder og mit køn, hvor jeg bor, måske ikke så meget hvor jeg er født eller opvokset, det4246

er måske lidt mere privat, men sådan helt grundlæggende oplysninger som hvad jeg laver,4247

hvem er jeg, hvad er min uddannelse og hvad arbejder jeg med. Det vil ikke gøre mig4248

noget at dele det med alle grupper, men derfra der tror jeg at det kommer lidt an på,4249

hvem det er man snakker med, hvad jeg deler med dem.4250

Hvad så hvis vi snakker sådan noget helt upersonlig data? Hvis vi siger at4251

det er noget du kan hjælpe med at opsamle, men at det i princippet ikke har4252

noget med dig at gøre. Hvordan ville du have det med at dele det med de her4253

forskellige?4254

Jamen som sagt så ville jeg jo synes det er rigtig vigtigt at få sådan noget helt upersonligt4255

som kan hjælpe med for eksempel sådan nogle undersøgelser, det synes jeg er vigtigt at4256

kommunen og sundhedsvæsenet og byerne, at de kan se at de får oplysninger om mig den4257

vej. Det synes jeg faktisk er vigtigt også selvom at det måske er lidt overvågningsagtigt4258

og sådan lidt. . . Men det synes jeg faktisk er vigtigt, altså sådan nogle helt upersonlige4259

ting, der ved jeg ikke helt hvad det var jeg skulle dele med mine venner, familie og venners4260

venner med, det er sådan lidt. . .4261

Men du ville ikke have noget imod det, hvis det var det kunne bruges til noget,4262

hvis nu vi siger at din familie ville kunne bruge det, noget af din upersonlige4263

data?4264

Nej, men jeg ved ikke. . . Så skal du være mere konkret?4265

Altså hvis nu vi for eksempel siger sensordata fra din telefon, men ikke nød-4266

vendigvis at din familie har brug for det, men hvis vi nu siger at din telefon4267

kunne hjælpe med at fortælle hvad støjniveauet er. . .4268

Ja.4269

Ville du have noget imod at dele det med de forskellige?4270

Nej overhoved ikke. Slet ikke.4271

Det var mere den vej jeg. . .4272

Overhoved ikke, slet slet ikke.4273

Har du nogle slut kommentarer, noget du ikke har fået lov at sige?4274

Nej det tror jeg ikke, jeg tror vi har været omkring det hele.4275

så får du lov at slippe.4276

F.0.16 Participant 164277

Du må sige til, hvis du ikke kan høre mig.4278

Den er faktisk rimelig skarp til og opfange, imponerende nok.4279

Testing 1, 2, testing. . .4280

Nå, vi starter med det nemme spørgsmål, køn?4281

Mand.4282

Alder?4283

26.4284
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Der skulle tænkes meget der. Hvilken by bor du i?4285

Århus.4286

Hvilken by er du opvokset i?4287

Middelfart/Odense.4288

Uddannelse?4289

Professionsbachelor i international handel og marketing.4290

Beskæftigelse?4291

Selvstændig.4292

4293

Så kommer vi over i din brug af teknologi og alt sådan noget. Er teknologi4294

noget du går meget op i?4295

Absolut.4296

Så det er noget du bruger meget tid på også at lære noget nyt om?4297

Ja det må man sige. Det er man nødt til når man arbejder med webudvikling og app4298

udvikling og så videre, så teknologi er absolut vigtigt. Både software og hardware.4299

Hvad er dit forhold til internettet?4300

Det er min arbejdsplads og det er mit nydelsesmiddel og det er på mange måder bare et4301

kabel, der ligger i jorden, som kan overføre de informationer som jeg har behov for i min4302

hverdag.4303

Er det noget du bruger hver dag?4304

Absolut.4305

Har du en smartphone?4306

Ja.4307

Hvad er det for en type?4308

Det er en Android open source, skal du nok sætte streg under, hvis du vil lægge en vinkel4309

på det.4310

Hvor mange år har du haft smartphone, sådan cirka?4311

Det ved jeg ikke, siden den første ikke-smartphone kom, men som var nærmest lignende en4312

smartphone. Den hed LG Viewty tror jeg. Det var den første der ville være en smartphone,4313

men den havde ikke det her touchskærm som man kender den. Det var en touchskærm,4314

men forskellen ligger i at der lå et grid inde bagved, altså den overfører din fingers impuls4315

anderledes end de nyere touchskærme.4316

Apropos teknologi.4317

Jamen jeg skal passe på ikke at blive for teknisk nu, men der er to typer touchskærme,4318

den ene ligger et net inde bagved skærmen og så når den forreste del rammer det her net4319

her, så kan man se ud fra nettet, hvor henne der bliver trykket, så det vil sige de sender4320

en modstand igennem og så kan de mærke, hvornår den her modstand bliver brudt på4321

den ene led og så når den bliver brudt på den anden led. Det var den måde man lavede4322

touchskærme på før det hed Super Amulet LCD touchscreens og alle dem der kom senere4323

hen, men dem lavede man simpelthen sådan og der havde man bare en almindelig skærm4324

inde bagved det her net, men det var en LC1 skærm, virkede af helved til, men jo, 6-7 år4325
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siden at den var der, der var vist egentlig kun iphone 2’eren før det.4326

Jeg lærer også noget i dag, vigtigt. Hvor ofte anvender du din smartphone?4327

En gang hver halve time tror jeg.4328

Det sidste omkring meget generel teknologi, har du hemmeligt telefonnum-4329

mer?4330

Nej det har jeg ikke.4331

4332

Så kommer vi ind om lidt mere med din personlighed og igen, bare din helt4333

subjektive holdning. Er du meget ude eller hjemmeperson? Altså kan du4334

bedst lide at være hjemme eller vil du hellere være ude blandt andre?4335

Jeg er jo nok egentlig en meget ude person, men sidder jo herhjemme på mit hjemmekon-4336

tor og arbejder, så jeg ved ikke. . . Jeg er udadvendt af personlighed, om det så betyder4337

at man også er meget ude person det ved jeg ikke. Det er sådan lidt hip som hap faktisk.4338

Den er faktisk svær at svare på.4339

Det må også gerne være halv/halv, hvis det er. . .4340

Ja det tror jeg. Jeg er ude, men har stadig hjemmekontor.4341

Hvilke hobbier har du?4342

Det er jo egentlig gaming, online medier, så har jeg en motorcykel jeg kører på, spiller4343

almen sport, ikke hvor man går til noget fast, men at man ligesom tager en bold når der er4344

behov for at tage en bold og går ned og spiller det, men ellers har jeg ikke andre hobbier.4345

Teknologi tror jeg faktisk.4346

Er det noget du bruger meget tid på, generelt dine hobbier?4347

Ja altså min motorcykel kører jeg på når der er tid til det og når der er godt vejr, så den4348

er sådan ret begrænset, men ellers så vil jeg sige ja, absolut. Om man så kommer til at4349

sidde og spille eller rode med et eller andet projekt, der skal bruges længere hen, så ja det4350

synes jeg.4351

Er det vigtigt for dig at dele ting med dine venner? Ikke nødvendigvis online,4352

bare generelt.4353

Ja det kommer jo an på om man skal bruge tingene sammen. Jeg har ikke behov for at4354

dele noget som andre ikke har indsigt eller lyst til at få indsigt i. Jeg har ikke behov for4355

at dele de ting, der gør mig glad, men jeg har behov for at dele de ting, der er nødvendig4356

for at mennesker kan have den samme form for forståelse for et problem, som man har.4357

Når du så deler noget med dine venner, hvordan foregår det så?4358

Nu snakker vi online?4359

Nej det behøver ikke nødvendigvis at være online, bare. . .4360

Altså deler, er det så fysisk noget. . .4361

Altså generelt, hvis nu der er sket noget for dig, er det så vigtigt at dine ven-4362

ner får det at vide?4363

Så vi har lidt social media briller på?4364

Ja.4365

Kun hvis det er noget jeg tænker at andre også kunne få et lille smil på kinden af eller synes4366
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ville være sjovt eller kan inspirere andre til at gøre noget. Deler ikke noget, selvfølgelig4367

gør man det underbevidst, deler noget for at brande sin egen personlighed, men man har4368

efterhånden fået et filter på, at man nødvendigvis ikke behøver sidde og dele billederne af4369

den lille ny, har fået nye sokker eller har fået underbukser eller et eller andet, men at man4370

deler at man har fået et barn og eventuelt et billede af barnet, når man har fået det og så4371

behøver der ikke at være en ugentlig eller en daglig opdatering omkring et barn, det var4372

bare et eksempel som i hvert fald er meget gældende i en aldersgruppe på 26, som jeg er.4373

Det er den der med børn og der skal man tænke på, at det er sådan et stort skridt i livet4374

at andre nødvendigvis ikke er noget til det skridt endnu og det kan lægge et unødvendigt4375

pres på folk, der eventuelt er kommet senere i gang på en uddannelse eller sådan noget,4376

så er det bedre at dele noget der er sjovt, eller at man har set et eller andet eller sted,4377

en sjov kommentar eller noget der er så ironisk politisk at det også er underholdende, det4378

synes jeg. Jeg tror jeg synes det er sjovere at dele noget satirisk end noget, der siger noget4379

om mit liv, tror jeg.4380

Hvad så hvis vi ser helt bort fra sociale medier og der er sket et eller andet4381

godt for dig, er det så mere face-to-face, hvis det er lidt mere personligt du4382

skal informere dine venner om? Sker det så mere som. . .4383

Ja det tror jeg. Det sker nok personligt, hvis der er et eller andet. Man vælger jo hvem4384

man vil fortælle noget til. Jeg deler kun noget på facebook, hvis det er relevant for 4894385

eller 39 modtagere eller hvor mange venner jeg nu har på facebook, det gælder både fam-4386

iliemedlemmer, men det gælder også medlemmer jeg har gået på efterskole med, så det4387

kan godt være relevant for dig at jeg har fået et barn, selvfølgelig kan det det og så ville4388

jeg da dele at jeg har fået det barn, men det er eventuelt ikke relevant for dem at se, hvad4389

det barn laver hver uge, så ville det være sjovere, hvis man deler noget engang imellem,4390

hvor andre også kan blive inspireret til at gøre noget eller om ikke andet til at give et grin.4391

Besvarer det spørgsmålet?4392

Ja.4393

More or less?4394

4395

Ja jeg tror. . . Nu kommer vi til at snakke lidt mere om det her med so-4396

ciale medier. Nu nævner du selv lidt, men hvilke sociale medier bruger du?4397

Facebook, youtube, twitter, linkedin og så har jeg vist egentlig kun inaktive profiler rundt4398

på resten, for lige at se hvad det er for noget og om det er noget jeg gider bruge til noget.4399

Går du meget op i, hvad folk de kan se om dig, på dine profiler?4400

Ja absolut, det gør jeg. Det er meget vigtigt for mig ikke at give folk adgang til hele mit4401

liv igennem et socialt medie.4402

Så du tænker også meget over, du nævnte det lidt selv, men du tænker meget4403

over når du deler noget?4404

Ja selvfølgelig.4405

Ser du dig selv som meget aktiv eller passiv på de sociale medier?4406

Jeg tror at jeg er meget aktiv, fordi hvis du tager den der. . . Hvad er det den hedder?4407
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Der er sådan en stige, den hedder ”the latter of social media”, om man er en taler eller om4408

man er en. . . Der er sådan en model, der er brugt i social media marketing i hvert fald,4409

om hvor højt man kravler op ad den her stige og jeg kravler op til den, der taler på de4410

sociale medier, men ikke den der deler eller udvikler eller laver grupper og så videre på4411

de sociale medier. Jeg taler når der er noget jeg mener at jeg aktivt kan høres eller tales4412

på, jeg har den her stige jeg sidder og snakker om, så hvis ikke du har set den før. . . Det4413

er sådan noget, der er lavet af Forrester, som er et mediebureau fra, hvor er det Harvard4414

ligger? Boston, Bosten i USA, der er der noget, der hedder Forrester og det er dem, der4415

har lavet den her strategi om den her latter of social media, den må du godt lige få.4416

Det vil jeg gerne. Så lærte jeg noget nyt igen. Har du tænkt over, hvilke4417

indstillinger du har på de sociale medier?4418

Ja generelt vil jeg sige at min holdning er positivt, fordi negative holdninger afføder kun4419

negative holdninger og positive holdninger afføder positive, bliver sjældent negativ, men4420

har tendensen til at få andre positive. Så derfor handler det om at forholde sig positiv,4421

men jeg skal da ærligt indrømme at da Stofa fjernede deres 3+ fra deres pakke så jeg ikke4422

kunne se sport længere og man skulle betale det samme, men ikke fik yderligere kanaler,4423

men at de bare fjernede to kanaler fra en pakke vi betalte for, der blev jeg ret sur. Også4424

fordi det siger noget om deres forhandlingsstyrke overfor ViaSat og der røg der en opda-4425

tering op på Stofas facebookside, jeg har så slettet den siden da, fordi de kompenserede4426

for det efter 5000 mennesker gik ind og skrev en sviner på deres facebookside, du kan4427

kigge Stofas facebookside nu og det er et klart eksempel på, hvordan man ikke skal lave4428

social media marketing i hvert fald, det er ren klage og support og det tror jeg ikke at det4429

var det de havde tiltænkt, så ja, en gang har jeg smidt en ordentlig opsang og det var til4430

Stofa.4431

Har du tænkt over, hvilke settings du har inde på din facebook?4432

Ja det har jeg. Jeg tror faktisk det meste af min profil er offentlig, men det er også fordi4433

der ikke ligger noget som offentligheden ikke må se, men så har jeg det også på den måde4434

at jeg ikke selv kunne finde på at dømme nogen ud fra noget de har lagt på deres face-4435

bookprofil. Lad os sige at jeg ansatte en til en jobsamtale. . . Men jeg vil absolut dømme4436

dem på, hvad der ligger på deres linkedinprofil, men ikke deres facebookprofil, så længe4437

de ikke har oprettet en, der hedder navn X public og navn X privat, altså to forskellige4438

profiler, så er jeg fuldstændig ligeglad med, hvad der ligger på facebook, jeg tager det som4439

et privat medie.4440

Men du har ikke været inde og ændre på, hvilke settings der er siden så?4441

Nej jeg tror egentlig at folk de kan se alt undtagen min. . . Jeg tror faktisk folk de kan se4442

alt, jeg tror også de kan se mine venner og mine billeder.4443

Ser du de sociale medier som et sted, der opsamler data?4444

Absolut, det er det de lever af. Man snakker om i hvert fald fra 2002, 3, 4, at det var4445

en ny æra eller i hvert fald en ny ting at konkurrere på for IT-virksomheder og det er jo4446

egentlig google, der har startet det, eller det ved jeg ikke, det er jo svært at sige hvem der4447

har startet det. Var det hønen, der kom før ægget, men det er i hvert fald en dataind-4448
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samlingsmetode og man har jo set eksempel på flere steder omkring, hvor jeg sidder og4449

søger og på forskellige fora og så videre, at der er et eller andet feriebillede af en sød pige,4450

der er endt med at blive en reklamesøjle for et reklamebureau, hvor hun ligger i en bikini4451

og hun er slet ikke på den destination som hun egentlig er blevet reklameret for og det er4452

jo facebook, der har solgt de her billeder ud. Der findes steder, hvor en webdesigner som4453

mig kan købe billeder til brug på hjemmesider og sådan noget til egen firma. Der er noget,4454

der hedder photo booth og så videre, der er mange af de her sider, de er også ejet af folk,4455

der har noget med sociale medier eller nogen der kan tjene penge den vej ved at sælge4456

den vej ud, så ja, det handler ikke om revenue længere, det handler om knowledge og på4457

at tjene penge på viden om andre folk og det er også den eneste grund til at facebook de4458

kan blive børsnoteret, fordi der er en anden dagsorden med de reklamer de er begyndt4459

at køre indenfor det seneste halve år, men hvordan kan du ellers blive børsnoteret. Så4460

kan du vende den og sige, hvor meget kommer ind igennem google adwords, hvor meget4461

du egentlig betaler af deres tjenester i forhold til deres egentlig omsætning og det er fak-4462

tisk skræmmende lidt, selvfølgelig tjener de penge på google adwords, men de tjener også4463

penge på mange mange andre ting på google. Det er man opmærksom på og hvis ikke man4464

er opmærksom på det, vil jeg mene at man er ignorant i forhold til de sociale medier. Er4465

du sikker på at du har lyst til at lægge det billede af dig ud af dig i bikini og er du sikker4466

på at du kan holde til at se at det kommer i en kæmpestor billboard reklame, fordi du4467

har lagt det ud i højopløselig og så så. . . Hov undskyld, jeg sidder lige FYI og spytter på4468

bordet. . . Tænkt over lidt mindre om det egentlig er de drenge skal se det her billede, for4469

det er formegentligt derfor en pige lægger de her billeder ud, for at få en eller anden form4470

for bekræftelse, men giver det den her bekræftelse, så tænk på om du kan holde til at ende4471

ud på den her billboard reklame, det tror jeg, at hvis man ikke har den, så tror jeg at man,4472

det ved jeg ikke, men man har i hvert fald et eller andet sted skyklapper på, hvis det er4473

gratis at være på facebook, hvorfor er det gratis og hvordan kan det være. Folk skal tjene4474

penge før de gør noget i den her verden, verden er blevet tyve gange mere kapitalistisk4475

end den var for 10 år siden og derfor tror jeg også bare at det er den måde de tjener penge4476

på og det skal man være opmærksom på, det blev en lidt længere søforklaring.4477

Hvordan har du det med at der bliver opsamlet data?4478

Jamen det har jeg det egentligt fint nok med, jeg synes bare at de skilter for lidt med det,4479

på den anden side set, så skal der jo noget til at drive de utallige steder, som udgør de her4480

sociale medier, men jeg synes der er for lidt lovgivning på området, absolut, det er meget4481

frit med den her dataopsamling og jeg siger ikke at man ikke har prøvet at lovgive på4482

området, jeg var også modstander af det lovgivningsforslag, der kom her sidste år, ACTA4483

hedder det ikke det? Og også rimelig stor modstander af noget der var i det, men der var4484

også andre ting, jeg godt kunne følge dem i, så der er lidt mangler omkring nogle områder4485

omkring det her med dataopsamling.4486

Det har vel også lidt at gøre med viden om. . . Hvad kan man med det.4487

Præcis, og det tror jeg ikke at der er nogen der ved, men helt klart så kan man jo sige at4488

man er hypocrite, hvad hedder det på dansk?4489
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Hykler?4490

Ja hyklerisk, hvis man siger at der kommer et boom eller der kommer på en eller anden4491

form et nedbrud eller om det så bliver en revolution eller om det bare bliver nogen, der4492

beslutter sig for at sætte sig op imod de her, det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald,4493

eller jeg tror at det bliver et problem alt det her med datasikkerhed og jeg synes de skilter4494

for lidt med at når du signer dig op til en facebookprofil, at alt du lægger derop det har du4495

faktisk mistet rettighederne til efter du har uplaoded det og den er overhoved ikke synlig4496

nok. Hvornår opretter folk en facebookprofil, jamen det gør de imens de er 17 år eller4497

12 år og et eller andet sted er man jo ikke engang myndig til at skrive under når man er4498

12 år, så derfor burde der var på en eller anden måde at forældrene skulle co-signe på at4499

datteren må åbne den her facebookprofil og så sætte sig ned og tage en snak om, hvad4500

lægger man derud på sådan en profil og hvad man ikke lægger ud på sådan en profil også i4501

forhold til at undgå senere mobning og sådan noget i folkeskolen, hvis man en dag lægger4502

et eller andet forkert ud, så er det nok en god ide at have en snak med far og mor om det4503

inden man åbner sådan en profil her, fordi som 22 årig, 23 årig, der kan du have glemt at4504

de her rettigheder de tilfalder facebook og som du senere hen vil fortryde når de ser det4505

her billede på en billboard.4506

Det er jo også bare et klik væk kan man sige. Det er jo også let for en 12 årig4507

at oprette en profil.4508

Præcis.4509

Det kræver jo ikke det store.4510

Det kræver ikke det store og det er egentlig utroligt at de må når de ikke er myndige, så4511

der er helt klart brug for noget lovgivning.4512

4513

Nu skal vi snakke lidt mere om begrebet privacy og hvis du hører ordet pri-4514

vacy, hvad er det så for dig?4515

Jamen privacy er jo privatlivets fred på internettet generelt, men det er fordi du siger4516

det som engelsk privacy og fordi jeg er rodet meget ind i den her branche, så derfor har4517

jeg allerede valgt inde i mit eget hoved og i hvert fald subjektivt at det har noget med4518

IT-sikkerhed at gøre og IT-privatlivs sikkerhed og det er spørgsmålet om. . . Den starter4519

allerede ved cookies og så slutter den med programmer du henter ned til din computer,4520

jamen det kan være alt fra performance målinger, men det kan også være oplysninger4521

om dig, til dem der har udviklet programmet og hele vejen rundt også til dem, der har4522

udviklet de sociale medier, der er det jo privatlivets datasikkerhed for det enkelte individ4523

og det er meget vigtigt for mig.4524

Det var faktisk også næste spørgsmål. Er der nogen situationer, hvor det er4525

vigtigere for dig end andre?4526

Ja selvfølgelig er der det. Hvad kan man sige, det jeg lægger ud på facebook, det ved4527

jeg hvad er og hvor det kan ende henne, men jeg kunne aldrig nogensinde vælge og tage4528

mit eget firma og så vælge en google-mail selvom det også er en exchange løsning, hvis du4529

har en g-mail og har sat den op, det er faktisk en exschange løsning. Den vil jeg aldrig4530
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måle op imod min egen dataudbyder, som ligger her i Danmark, som er en IT-udbyder4531

virksomhed, hvor jeg ved at mine emails, de ligger på dansk grund og bliver beskyttet af4532

dansk datalovgivning. Det er sådan at den danske datalovning den beskytter individet4533

væsentligt bedre modsat for eksempel tysk datalovgivning og det er til dels noget med4534

backup og hele vejen over, hvordan dataen den skal opbevares og der er vi i Danmark4535

utrolig godt beskyttet af den danske datalovgivning og blandt andet derfor vil jeg hellere4536

placere min egen firmamæssige emails, altså mine firmarelateret emails, dem vil jeg hellere4537

have placeret i et dansk IT-firma, end jeg vil bruge google mails til at køre, selvom jeg4538

egentlig sagtens kunne bruge en google mail gratis, så vil jeg hellere betale et dansk data-4539

center 50 kr eller hvad det nu koster om måneden, det er så min mer’-pris for at det ligger4540

der fordi det kan godt være at jeg ved at Peter, der sidder nede i datacenteret kan gå ind4541

og læse mine emails, men Peter betaler jeg for at være på min side og ham connecter jeg4542

med når jeg ringer til ham og snakker med ham og han har ikke noget at gøre med mine4543

kunder eller min form for branche andet end at han leverer en server, hvor jeg opbevarer4544

noget på. Så det handler om, datasikkerhed handler om, til dels, den handler vel kun om,4545

hvem man stoler på og hvor ens data ligger henne og jeg stoler langt mere på en mand,4546

der sidder her i Århus end jeg stoler på google generelt og det er egentlig mærkeligt fordi4547

manden i Århus ville kunne ramme mig meget mere med min data end google vil, men det4548

handler om hvem jeg betaler om for at have min data, fordi ham i Århus han kender mig,4549

men google kender mig egentlig ikke, men ja. Det er stadig lige så creepy at sidde inde på4550

en eller anden hjemmeside og så kommer der en google-add, den hjemmeside du har søgt4551

på for to hjemmesider siden fordi du lige har været inde og kigge på nogle kopi-produkter4552

eller kopi-materiale som fotopapir eller et eller andet og så kommer det væltende ind på4553

facebook lige så snart du har skiftet vindue. Det der er jo skræmmende, men det er sådan4554

det fungerer og det må man bare lære at leve med og til dels så vil de jo gerne have at4555

det er for at hjælpe en for at man får de her reklamer. Altså ja, det er det jo også, men4556

du hjælper mere dem end du hjælper dig selv, men du hjælper også dem fordi der findes4557

det der hedder pricerunner og de forskellige sammenlignings-sites, hvor du kan sidde og4558

lave en sammenligning af de forskellige printertoner og der skal man ikke prøve at bilde4559

mig ind at de forskellige webshops ikke vil prøve at lægge sig op ad de forskellige prissam-4560

menligningshjemmesider og ellers ville man kunne lave en simpel google-søgning på det,4561

der er ingen grund til at jeg bliver bombaderet med forskellige reklamer hele tiden, men4562

det tjener google jo penge på, så fred være med det.4563

Ser du dig selv som en meget privat person?4564

Med nogle ting ja, med andre ting ikke. Der er nogen ting, jeg vil ikke engang sige at4565

grænsen går ved økonomi og indenfor de fire rammer, man nu har i huset herhjemme, men4566

ja, hvis jeg kan få en fordel ud af og networke om et reelt problem med en, der ejer et andet4567

firma, jamen så vil jeg networke med ham om det, uden at jeg har nogen tavshedspligt4568

jeg bryder, men ja.4569

4570

Nu kommer vi lidt mere ind over alt det her med data, nu har vi snakket4571
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lidt frem og tilbage om det og nu siger du selvfølgelig at du er med til at ud-4572

vikle apps, så du er godt klar over at der bliver opsamlet data igennem nogle4573

apps, går jeg ud fra?4574

Selvfølgelig gør der det.4575

Hvis jeg så siger data, hvad er data så for dig, når du hører ordet?4576

Jamen det er jo en information om mig som et individ eller min telefon, lige når vi har4577

apps som emne i hvert fald og det er nogle tilladelser jeg giver de forskellige apps, som4578

for eksempel at de kan tilgå min telefonbog og der findes en positiv og en negativ vinkel4579

på det. Lad os sige at du har en app som skype fx, det ville muligvis være meget smart4580

at skype lige kunne løbe igennem hele din telefonbog og se hvem der ellers har skype og4581

lægge dem ind i skype, men er det relevant at de så får adgang til hele min telefonbog og4582

så kan bruge alle de data, bare for at jeg kan få min skypebruger, eller sende en invitation4583

ud til alle dem, der er i min telefonbog, nej det mener jeg ikke lige i det tilfælde, men4584

er det fx relevant at testland (??), som er en app, der styrer LED’en i dit kameratelefon4585

at du kan bruge den som lommelygte også, at du kan tænde og slukke LED’en uden at4586

du skal tænde dit kamera, er det relevant at den her app, der hedder testLED, at den4587

får tilladelse til at bruge den her lille LED, der sidder derinde og tænde den og slukke4588

den, ja det er det jo for ellers kan den lommelygte app ikke virke, så en tilladelse er ikke4589

nødvendigvis noget, der kan harme dig, men det kan det også gøre. Så derfor handler det4590

om at sige at det kan godt være at jeg har downloadet den her app og det kan godt være4591

at den har så og så mange tilladelser, men 1. stoler jeg på udvikleren af app’en og 2. har4592

jeg eventuelt nogen indvendinger mod alle de her tilladelser som den her app skal have4593

inden jeg henter den. Det kan man i hvert fald tjekke ved Android, men det kan man4594

ikke tjekke på app-store, men på Android kommer der en pop-up med tilladelser og det4595

synes jeg faktisk er meget rart. Det er så træls at man siger at man er nødt til at roote4596

(??) sin Android telefon for at kunne installere appen og give alle de her tilladelser, men4597

den anden vej rundt inde fra task-manageren eller program-manageren kunne begrænse4598

adgangen igen og sige at du må ikke gå den her vej igennem alligevel, du må ikke bruge4599

den her. Det kan man gøre, hvis man lægger en helt standard udgave af Android på sin4600

telefon, så kan man gå den anden vej ind i enhedskontrollen og sige at det kan godt være4601

at skype de skal have min telefonbog, men bum, så går du ind i din program-manager og4602

så går du ind og finder skype og siger at den må ikke få adgang til din telefonbog. Det4603

kan man ikke gøre, hvis man bare køber en Samsung og med google android, men man4604

kan gøre det, hvis man køber en Samsung med google Android og fjerner google Android4605

og installere den her rå udgave af google android på den, så kan man styre den form for4606

tilladelse og det savner jeg lidt kommer ud igennem samsung også, men google er gode4607

til at lave aftaler med folk, fordi det handler ikke om at tjene flest penge, eller jo det gør4608

det, men det handler også om og have mest data om folk, så det vil jeg anbefale folk, at4609

de rooter deres telefon, men man mister garantien.4610

Vi kommer lidt ind over det nu. Betyder det noget for dig, hvor villig du er4611

til at opgive, hvis du selv kunne bestemme detaljegraden af det, hvad er kom4612
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op?4613

Ja da. Det er så lidt det man kan på den her måde og det betyder så meget for mig at4614

jeg rooter min telefon for at kunne gøre det her og derved også siger farvel til garantien4615

for at kunne begrænse en app for at den ikke må bruge min telefonbog, men generelt vil4616

jeg sige, at jeg henter ikke en app fra en udvikler, hvor jeg ikke lige har været inde og se4617

hvem eller hvad har den her udvikler ellers lavet og hvad er det for en app og hvad har4618

folk skrevet om den nede i kommentarerne og hvad får den tilladelse til. Det er noget jeg4619

bruger meget når jeg henter en app. Jeg har for eksempel ikke facebooks applikation på4620

min telefon, der bruger jeg facebook igennem browseren på telefonen fordi facebook har4621

adgang til for meget. Jeg har heller ikke linkedin på min telefon fordi den har også adgang4622

til for meget, så der er nogle af de her ting, som jeg bruger browser-baseret, men jeg er4623

glad for at jeg har min smartphone, fordi den fungerer som min pocket-pc stadigvæk og4624

den fungerer også som min smartphone samtidig, forskellen er at man skal gå ind og trykke4625

på internettet og finde en af de der 5-7 faner, der altid er åbne og klikke på den, eller4626

klikke direkte på app-ikonet og man kan sige at derfra er der ikke så langt fra facebook4627

fra en browser version og til selve appen og facebook messenger, den bruger jeg slet ikke4628

fordi den har adgang til alt for meget. Ja absolut, det er da klart det næste, det er bruge4629

de ting som du gerne vil i din browser, fordi der giver du ikke adgang til andet end at de4630

må lægge de cookies ind, som de alligevel altid har tænkt sig at gøre i din browser.4631

Men ville du så ikke også se det som en fordel at i stedet for at du skulle ind4632

og gå alle mulige bagveje og ofte garantien, at hvis man så kunne gøre det4633

for eksempel igennem en app og der kunne du bare selv sige, at den må ikke4634

have min location, men den må for eksempel gerne hente et eller andet om4635

min brug af appen, eller sådan noget?4636

Jo, altså køber du en google nexus i stedet for at købe en samsung telefon, så kan den4637

det her i forvejen fordi den her native android, så handler det bare om at købe den rette4638

telefon, men man skal vide alle de her ting for at man selv kan træffe en vurdering og det4639

er den viden jeg synes der mangler. Det ved jeg ikke om en app vil kunne løse for folk,4640

men i hvert fald viden den er der og bliver kommunikeret ud og det synes jeg er vigtigt4641

at vores IT- og telestyrelse, at de ved præcis, hvad ved danskerne om det her og hvad kan4642

de finde ud af, eller have en informationskanal, der kører en halv time om ugen en eller4643

anden onsdag aften inde på Dr1 eller et program eller lave en udvidet udgave af So Ein4644

Ding om datesikkerhed eller I don’t know, der er så mange muligheder for at få det her4645

kommunikeret ud til folk og så skal man huske når man kommunikerer sådan noget ud, så4646

er der jo også flere forskellige brugerniveauer, så det kan godt være at So Ein Ding skal4647

have noget, men det kan jo også godt være at man skal skrive noget i en avis fordi der4648

sidder nogle andre og læser avisen, så jeg tror ikke at løsningen er at lave en app, eller4649

jo det kan det vel egentlig godt være, men det vil mere være en løsning som gør at man4650

tænker om der er behov for at have en app som facebook, som dybest set kan det samme4651

som hvis man bruger facebook i en browser. Hvorfor bruger du ikke bare facebook i en4652

browser, hvis du i forvejen godt ved det her. Jo der kan sagtens være et behov for en app,4653
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men jeg mener det er et informationsbehov som vores IT- og telestyrelse skal vide og tage4654

ansvar for bliver kommunikeret ud.4655

Så du mener mere at problemet er folks uvidenhed omkring det?4656

Ja præcis, fordi google vil blive ved med at samle information om folk, men google bliver4657

nødt til at have nogle, der trækker i den anden ende for at man har et decideret konkur-4658

rence parameter fordi ellers kan google bare blive ved med at trække endnu mere data ud4659

og endnu mere data ud og der er nogen, der er nødt til at holde den anden vej og det er os4660

forbrugere og når videns grundlaget er lavt så har vi ikke mulighed for og selv at træffe et4661

valg, eller selv vurdere om det valg vi træffer, det er relevant nok. Du kan heller ikke bede4662

en statsminister træffe et valg om vi skal gå ind i Rusland eller Ukraine bare på grund af4663

nogle informationer han har fået, givet på baggrund af et møde på en halv time, der er4664

man nødt til at have nogle flere informationer fordi der er mange forskellige aspekter i det4665

og det er måske en skrå sammenligning, men jeg synes stadig det er vigtigt at have den4666

gældende information, for at kunne træffe det valg man nu engang mener, der bør træffes.4667

Er der noget data du ikke er villig til at opgive?4668

Ja altså min fødselsdato har jeg ikke noget imod at opgive, men mit fødselsår er ikke4669

noget jeg opgiver generelt. Den tænker jeg altid lidt ekstra over. Så er der selvfølgelig4670

min adresse, den er jeg ikke så glad for at opgive, hvem jeg er kæreste med, det gør ikke4671

noget at facebook ved at jeg har en kæreste, men jeg behøver muligvis ikke at have de4672

samme forslag for alle mulige ting, fordi min kæreste sidder og kigger på de ting, at de så4673

kan finde ud af og koble via forskellige adds min kæreste hun kigger på, fordi så føler jeg4674

at der er nogen, der indirekte styrer mit liv og sådan er det. Så det er generelt de mest4675

personfølsomme informationer, jeg ikke har lyst til skal ligge derude.4676

Kan du se nogle fordele ved at dele data? Altså nu har vi snakket lidt om det,4677

men hvis du sådan specifikt skulle. . .4678

Ja der er altid en fordel ved at man kan møde mennesker eller networke på baggrund af4679

noget man selv interesserer sig for, så jeg har ikke noget imod at fortælle facebook at jeg4680

godt kan lide at se en amerikansk serie, der hedder Suits fordi jeg eventuelt kan få en4681

reklame for, hvor jeg eventuelt kan købe den her serie i en billig boksudgave, hvor jeg kan4682

få lov at købe hele første sæson for 100 kr eksempelvis. Og den anden vej rundt, hvis4683

man så skal sige, så kan det også godt være, at hvis der er en der går ind og kigger på ens4684

facebookprofil og ser at man så har den her serie så har man noget at snakke om. Lad os4685

sige at man bliver background tjekket inden en jobsamtale og jeg spiller golf og det ser4686

vedkommende man skal til jobsamtale ved og han så åbner op for den her golf snak og så4687

er det faktisk oftere det der er skyld i at man får jobbet end at du bliver ansat på dine4688

kvalifikationer. Så rent networking mæssigt så synes jeg det er en fantastisk ide at dele4689

ting, man skal bare virkelig tænke over hvad man deler.4690

Hvilke betænkeligheder ser du så ved at dele data, eller har du omkring det?4691

Jamen det handler egentlig bare om at man deler de data som. . . Det handler om, om4692

man ved hvad man deler og om man har tænkt over, hvor det kan ende henne, om man4693

er informeret om, hvor det kan ende henne og hvad folk har rettigheder til at bruge af4694
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det. Tit og ofte står der jo at vi indsamler cookies og vi gør brug af de her informationer4695

om dig og de kan blive delt med en 3. part, det står i den danske cookie-lovgivning som4696

kom forrige år, tror jeg nok, at man skal skrive. Men jeg vil gerne vide, hvem er den4697

her 3. part, det skal jeg kunne klikke på, jeg skal kunne se præcis hvem det er de deler4698

de her data med, hvis man har lyst til at grave i det. De skal ikke bare have den her4699

famøse cookie pop-up bare for at have den, de skal have den fordi de tager den seriøst.4700

Det kan man kun gøre, hvis dem der bliver ansat for det firma, der har den her cookies4701

ting, selv ved hvad det egentlig er de sidder og laver. At de ikke bare lægger den op fordi4702

google er analytisk tilknyttet til deres hjemmeside, men at de også skal informere om at4703

vi bruger kun google analytics og det er derfor vi har vores cookies, fred være med mig,4704

så skal alle have lov til at have cookies, men der er også nogle der bruger cookies på en4705

meget negativ måde, hvor de ser på, hvilke hjemmesider det er at du besøger, uden at4706

hjemmesiden egentlig har lagt cookies op og så videre og den hårfine balance imellem den4707

her brug og det her misbrug, den er meget meget hårfin. Så der er problemer med det,4708

jeg tror bare at jeg prøvede på at zoome lidt ud og tale lidt om cookies også.4709

Nu nævner du selv en eventuel 3. part, men når du ved at der bliver opsamlet4710

data via en app, ved du så altid hvad det bliver brugt til?4711

Nej nej, det er det der er problemet. Ikke bare hvad det bliver brugt til, men hvad det4712

kan blive brugt til. Det er faktisk der det vigtige ligger.4713

Så hvis nu du fik informationer om, hvad det her data blev brugt til, ville det4714

så ændre noget i din opfattelse?4715

Ja selvfølgelig.4716

Betyder det noget for dig, hvor lang tid data ligger?4717

Ja det gør det faktisk og også om man kan slette det igen. Facebookdata kan man faktisk4718

ikke slette igen, selvom du har slettet det inde på facebook er det faktisk ikke slettet, det4719

bliver bare ikke vist længere, men i England har man noget, der hedder civil law og civil4720

law giver en mulighed, der er i hvert fald et loop hole i civil law, så man kan skrive en4721

mail til en engelsk facebook adresse, facebook.uk, og et eller andet med 20 cifret tegn og4722

så kan man bede om at få alt den data facebook har om en på CD-rommer og de skal4723

brænde det ud på CD-rommer og det var der en eller anden i England, der gjorde og jeg4724

tror at det var noget med at han fik tilsendt 24 CD-rommer af facebook og han var vist4725

også nødt til lige at slette sin facebook inden de gad sende ham det, men så har de så også4726

lavet den her procedure her, du kan søge på det på internettet, og der er også link til det,4727

men det er noget med, at hvis du skal have slettet din facebookprofil og de skal slette alt4728

data om dig på deres server, jamen så er det også alle mulige kommentarer du har skrevet4729

ude på andre grupper og så videre og dem holder facebook præcis styr på, hvad du har4730

skrevet af ting ude omkring i grupper, så selvom du går ind på din profil og ser det her er4731

hvad jeg har lagt ud på facebook, jamen så er det faktisk ikke kun det, fordi du har også4732

lagt billeder op alle mulige steder på facebook og du har også skrevet noget alle mulige4733

steder i grupper og så videre, den her data kan du også få slettet, hvis du går den her4734

vej igennem og det gælder også hvis du bor i Danmark, det er bare et hul, der er i civil4735
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law, så facebook skal leve op til det her og det ligger i engelsk, i britisk lovgivning, og det4736

synes jeg er meget, da jeg læste det var det meget tankevækkende synes jeg, fordi det er4737

det der med, hvis jeg trykker slet her eller at det ikke skal vises på facebook længere fordi4738

du endelig har fortrudt at du har lagt det op, jamen så kan du faktisk ikke fortryde, med4739

mindre du kender den her måde at få slettet data på, men der kan du slette alt eller intet.4740

Det bliver meget omfattende lige pludselig.4741

Ja lige præcis og du skal også kunne kende det her link her, jeg tror jeg fandt det på et4742

forum, det eksisterer stadigvæk.4743

Så man skal gide at bruge tid på det.4744

Absolut.4745

Det har jo også noget at skulle have sagt, om man gider sætte sig ind i, hvor-4746

dan man gør og hvis de bliver ved med at udskyde, gider jeg så blive ved med4747

at bruge energi på at få det slettet.4748

Ja der er mange problemer med det, men jeg synes efterhånden der er flere problemer med4749

datasikkerhed, facebook og sociale medier end der er glæder ved det. Det er tidsfordriv,4750

men det er jo ikke fordi, det er sjældent du kommer hjem og er fuldstændig oprevet glad4751

over hvad du har læst på facebook. Det er normalt bare tidsfordriv og hvis det negative4752

ved tidsfordriv er alle de her ting, der nu er ved sociale medier efterhånden så tror jeg at4753

vi efterhånden er ved at nå et tipping point, hvor vi er ved at tippe, men lad os se hvad4754

der sker.4755

Ja om det bliver for meget for folk.4756

Det tror jeg at det bliver på et tidspunkt.4757

Hvis nu at du har en app, der opsamler data, nu siger du at formål er vigtigt, men hvad4758

kunne ellers få dig til at tillade, at der blev opsamlet data, hvis du var lidt i tvivl om, om4759

det var noget data du ville opgive eller ej?4760

Jeg har egentlig ikke noget imod at der bliver opsamlet data, bare jeg bliver advaret imod4761

at data bliver opsamlet. Så hvis. . . Prøv og stil spørgsmålet igen.4762

Nu nævner du før med formålet, at det er vigtigt at du kender formålet og4763

får information om det, ville det være nok til at du ville tillade at der blev4764

opsamlet data, hvis du var i tvivl om, om det var noget data du ville opgive4765

eller ej?4766

Ja hvis jeg fik at vide, hvad formålet var med at opsamle dataen og hvis jeg fik at vide4767

præcis hvad det var for noget data, der blev opsamlet, jamen så havde jeg ikke noget imod4768

at de indsamler det, men jeg skulle selvfølgelig vide og tage stilling til, hvad det er for4769

noget data, det er der det vigtige ligger. Det er, hvad er det for noget data de får om mig4770

og det synes jeg er rigtig godt ved google android at man kan se det, hvad den app man4771

henter, hvad de får tilladelse til. Men samtidig så synes jeg også, jeg kan godt se, hvordan4772

den gennemsnitlige iphone kunde, det er jo subjektivt det her, men i hvert fald er vant4773

til noget, der er meget brugervenligt, men som egentlig er fuldstændig ligeglad med, hvad4774

datasikkerhed det betyder, men de vil have svært ved, en iphone bruger, at komme over4775

på android, fordi man ville bare sidde og klikke ja, ja, ja, for mig er det fint nok, bare4776
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send mig newsletters og så videre, så jeg tror indtil der har været et eller andet boom eller4777

nedbrud, et datanedbrud eller noget større, så tror jeg egentlig ikke at der sker mere fra4778

den almene befolkning, andet end hvis de bliver informeret om datasikkerhed på en anden4779

måde.4780

Er det vigtigt for dig at være anonym?4781

Jamen det kommer an på, det har ingen vigtighed i det for mig i det her interview at4782

være anonym, fordi jeg kan jo stadig stå ved alt det jeg siger og det kan jeg gøre, hvis den4783

danske statsminister spørger mig, men det kan jeg også stå ved, hvis min mor spørger mig,4784

så nej, ellers er der ikke vigtighed i at være anonym, men der er stadig nogle gange, hvor4785

det ville være vigtigt for mig at være anonym og det. . . Så ja, til dels, både og. Nogle4786

gange er det vigtigt og være anonym og andre gange er det ikke vigtigt at være anonym.4787

Så meget situationsbestemt?4788

Ja det tror jeg det er. Men stadigvæk så er man jo anonym, hvis ikke man fortæller. . .4789

Altså der er jo ingen der siger at du skal skrive din adresse ind, du kan også bare skrive4790

Court Yard 848, så bor du på Court Yard 848, det gør du ikke, men så længe du ikke4791

skriver under på tro og love så har du egentlig bare taget deres play og vendt det den4792

anden vej rundt, så nej så tror jeg bare at man skal huske om det ligger helt inde ved det4793

personlige om man giver tilladelse til om andre får nogle informationer om en eller om4794

man ikke gør og det er kun en selv, der skal tage ansvar overfor internettet. Det er der4795

ikke alle mulige andre der skal, men stadig er der et informationsbehov, som jeg synes IT-4796

og telestyrelse skal tage sig af. Der er også et informationsbehov som vores kære bagmand4797

burde tage sig af, til dels at når der så kommer en sag ud af at. . . Altså min kammerat4798

fik stjålet sin personlighed her for et halvt år siden af en nordmand givetvis og havde også4799

meldt ham til baglandspolitiet og så videre, men der blev egentlig ikke gjort noget i sagen,4800

før der blev købt en bil på en leasing aftale, i hans navn i et andet land, at der var opsøgt4801

hospital på et falsk sygesikringskort i et andet land og at den danske stat betalte for det4802

her hospitalsbesøg, men det var først da vedkommende begyndte at lease biler i ham hers4803

Nikolajs navn her, det var først der at bagmandspolitiet gik ind i sagen og det er for sent,4804

men det er fordi de ikke har ressourcer til det, men der er så mange gode IT-uddannet i4805

Danmark og så må man ligesom efteruddanne dem til at være politimand i stedet for at4806

starte med at uddanne dem til at være politimand og bagefter efteruddanne dem til at4807

arbejde med IT, fordi det er bare den forkerte vej rundt, så lige i den situation var det i4808

hvert fald ægget, der kom før hønen.4809

Nu nævner du selv stjålen personlighed, eller identitet, hvilke konsekvenser4810

ser du ellers ved at dele data?4811

Jamen det er jo sådan noget identitetstyveri og det er unintentional i marketing og. . .4812

Altså det er jo sådan nogle ting vi er ude i og det kan være et massivt problem for manden4813

her, der har fået stjålet sin identitet, det var så slemt at han faktisk endte med at miste4814

sit arbejde osv fordi han vidste ikke hvilken parkeringsbøde eller hvad han nu havde købt4815

på afbetaling eller i elgiganten i Norge eller i Nordjylland og hvor dælen det nu ellers var4816

at han havde handlet de her varer var blevet handlet henne og han fik også stjålet sit4817
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dankort så der var også lige hvad de kunne true ud af ham, med hans dankortkode, så4818

hvad de kunne nå at hæve indtil maksimumbeløb per dag var overskredet, så det var jo et4819

langvarigt forløb, det er han først rigtigt kommet ud af nu, så det kan gå rigtig galt med4820

i hvert fald identitetstyveri. Identitetstyveri og jeg ved ikke hvad det hedder, fejlkøb, når4821

man laver en leasingaftale i en anden mands navn, det er måske også bare identitet, men4822

det er konsekvens nok synes jeg, det er en stor konsekvens.4823

Ja det må man sige. Især for den her ene person, som ikke rigtig kan komme4824

ud af det igen.4825

Ja præcis. Generelt tror jeg at man har behov for at dele noget viden om det og for at4826

verificere sig selv, så hvis du skal ud og prøve en bil så skal du have taget en kopi af dit4827

kørekort for at du kan verificere dig selv, hvis du nu har intentioner om at stikke af med4828

bilen, så kan bilhandlere finde dig igen, så du giver ligesom din egen identitet i bytte for4829

noget du låner kortvarigt. Der mener jeg at den her form for kopiering af sygesikring og4830

kørekort og så videre, det er helt iorden. Jeg mener også at ham bilsælgeren, der tager4831

en kopi af mit kørekort og mit sygesikringskort, at han også skal stikke mig en lille pjece4832

i hånden om deres datapolitik, at de eventuelt når bilen er blevet gennemtjekket, så vil4833

der gå max 10 dage og så vil de her data blive destrueret igen og ikke blive sat ind i en4834

mappe, ikke at den bilsælger har tænkt sig at gøre noget ved den her data, men det er4835

bare for at papiret ikke skal smide ud. Der er jo noget på det og du smider det jo ikke ud4836

vel, fordi det er jo også et problem, hvis der er tyveri jo.4837

Ja for ligger det der, så er det der.4838

Det er det jo der med, hvad nu hvis der er tyveri på facebook så? Sådan kan man jo også4839

vende den om og så sige, men det er noget der er behov for debat omkring, helt sikkert.4840

4841

Er der forskel for dig, hvem det er du skal dele data med, hvor villig du4842

så er?4843

Ja absolut, det er den der, for lige at opsummere igen, hvis jeg betaler et dansk datacenter4844

for at holde mine email konti, jamen så ved jeg at de får penge for at holde min email4845

konti og så bliver data der og data bliver kun brugt til det som jeg bruger det til, fordi de4846

tjener penge på at passe på mine data. Hvis jeg beder google om at håndtere mine email4847

konti, jamen så kan det være at google de selektivt sidder og søger i mine emails, for at4848

finde ud af, hvilken data jeg skal have næste gang og der betaler du, men der betaler du4849

med det i stedet for og at du betaler med det, det synes jeg ikke er klart nok offentliggjort4850

og derfor vil jeg jo sige at min mest personlige data, dem betaler jeg et datacenter for4851

at holde og det er ikke nødvendigvis mine billeder, min ferie til Italien, som jeg har lagt4852

op på facebook, det er måske ikke de mest nødvendige data og dem er jeg egentlig også4853

ret ligeglade med, hvis jeg har taget et flot billede af et bjerg nede i Italien og der er et4854

reklamebureau, der bruger det, det må de da hjertens gerne, bare jeg stadigvæk, selvom4855

jeg har afsagt rettighederne til det, stadig kan få lov at hænge det op på min væg her-4856

hjemme og printe det ud på et lærred eller et eller andet, selvom jeg teknisk set har afsagt4857

rettighederne så mener jeg stadig ikke at jeg bør afsige alle rettigheder til at jeg ikke selv4858
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må printe det og ligesom bruge det ikke-kommercielt.4859

Jeg har lige sådan en række forskellige grupper mennesker, og de er alle sam-4860

men ens, så det er bare den øverste du behøver at kigge på. Hvis nu du skulle4861

rangere, hvem du ville være mest villig til at dele data med, fra den du helst4862

vil dele data med og så bare derefter.4863

Familie står nok øverst, allerførst og derefter vil jeg sige sundhedsvæsen, nej jeg tror fak-4864

tisk at jeg vil vælge at sige sundhedsvæsen, familie, kommune, stat, som ligesom kommer i4865

samme, altså kommune, stat og by kommer ligesom i samme der, og så derefter arbejde og4866

venner, måske venner før arbejde faktisk, men der er jo stadig nogle ting du skal give dit4867

arbejde, altså dine skatteinformationer for eksempel og dem kan man jo også læse meget4868

ud af egentlig og det en arbejdsgiver skal have for at betale din løn, men stadigvæk, der4869

er jo også, hvad er der så, kommercielle og så mangler der egentlig bare noget fremmed4870

eller noget socialt medie på den liste der, som kommer til sidst, så det tror jeg cirka var4871

det, det håber jeg at du kan stykke sammen selvom jeg ændrede mening undervejs.4872

Ja det tror jeg, det finder jeg nok ud af.4873

Det er godt.4874

Nu nævner du det lidt, men er der forskel på, hvilken data, hvem du så skal4875

dele det med?4876

Ja det er der. Generelt tror jeg bare at det handler om at den mest personlige data er min4877

data, men det man ikke ville kunne bruge til at stjæle min identitet med, at det egentlig4878

er faktisk ligegyldigt, hvor det ender henne. Det siger jeg ikke, men næsten. Så længe jeg4879

ved at det billede jeg ligesom har vinket farvel til at det har jeg vinket farvel til og det kan4880

ende der, jamen så har man den i bagtanke når man ligesom ligger sin data ud og giver4881

den væk. Så mest personlig data, økonomisk data, skattemæssig data, sundhedsmæssig4882

data, det er noget der vedkommer mig og sundhedsvæsen og det sundhedsvæsen behøver4883

ikke betyde den generelle stat og kommunen osv. det er mig og min læge og dem der4884

nu er ansvarlige for sundhedsvæsenet, der skal vide det og det gør det egentlig ret godt,4885

det offentlige, det der med at man skal give tilladelse til, hvis nu man logger ind med din4886

nemID, nu har du altså lige givet dit personnummer ud til den og den virksomhed fordi de4887

bruger nemID’et og har du lyst til at gøre det, det synes jeg er fint den måde, fordi så ved4888

jeg at jeg har givet mit personnummer ud, når jeg logger ind her. Om det affald/varme4889

i Århus for at de kan finde min adresse ud fra mit personnummer, det er fuldstændig4890

ligegyldigt, men vigtigst er at man lige får at vide, at man giver sit personnummer væk.4891

Er der noget data du kunne finde på at dele med alle de her grupper?4892

Nej. Hver sin gruppe, hver sin data.4893

Hvordan har du det med deling af upersonlig data, hvis nu man kan sige sen-4894

sordata fra din telefon for eksempel, som ikke nødvendigvis har noget med din4895

person at gøre?4896

Det har jeg ikke noget problem med, men der er jo altid en hårfin balance med alt. Men4897

det har jeg slet ikke noget problem med, fordi et eller andet sted så spørger jeg jo selv efter4898

noget data for at kunne performance optimere på noget jeg selv laver, men jeg har det4899
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bare sådan at så går jeg selv ind og samler den data eller også så kører jeg en simulering4900

eller et eller andet. Så længe at den data forbliver 100 % anonym, jamen så er jeg egentlig4901

ligeglad. Om det så betyder at man får et bureau til at bearbejde data inden den kommer4902

ind til den endelige udvikler, det ved jeg ikke, men så længe at min data foregår 100 %4903

anonym. . . Det kan den så ikke, men i hvert fald anonym ned til en gps location, der har4904

en 50 kvadratkilometer radius, så så længe det er, hvilken telefon er det, hvad er det for4905

et styresystem, der er installeret på den, hvor er den henne, hvordan er 3g dækningen i4906

det her område, jamen det er fint, for så er det noget man kan sidde og optimere på det,4907

men 3g dækning eller ej, hvem har behov for at vide om der er 3g dækning, nej det vil jeg4908

ikke komme ind på nu her.4909

Har du andre kommentarer, noget du synes vi ikke har været omkring?4910

Næ, jeg håber bare ikke jeg har gentaget mig selv for meget.4911

Det synes jeg ikke, jeg har lært noget nyt.4912

Super.4913

Så får du lov at slippe.4914

F.0.17 Participant 174915

Vi starter med den lette, køn?4916

Jeg er en pige.4917

Alder?4918

Jeg er 28.4919

Hvilken by bor du i?4920

Aalborg.4921

Hvilken by er du opvokset i?4922

Aabybro.4923

Uddannelse? Jeg læser fysioterapi og er færdig om to måneder.4924

Så beskæftigelse, studerende?4925

Ja.4926

4927

Så skal vi snakke lidt om teknologi og er det noget du går meget op i?4928

Ja det er det faktisk. Jeg bruger det i næsten alle aspekter af min hverdag.4929

Så du bruger meget tid på også og lære noget nyt om teknologi?4930

Ja jeg kan godt lide at, nu er jeg meget stor fan af Apples produkter, så at kende alle deres4931

funktioner og udnytte dem til fulde og bruge alle de muligheder der er i deres teknologi,4932

det synes jeg, det er som om det gør det lidt nemmere.4933

Hvad er dit forhold til internettet?4934

Jamen det bruger jeg vel, jeg bruger vel halvdelen af min vågne dag på et eller andet,4935

hvor internettet er involveret. Jeg bruger min tid på nyhedslæsning, datasøgning, sociale4936

medier og sådan nogle ting.4937

Så det er en stor del af hverdagen?4938

Ja det ville være svært for mig at undvære det i hvert fald.4939
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Har du smartphone?4940

Ja.4941

Hvad er det for en?4942

Det er en iphone 5s.4943

Hvad bruger du den til?4944

Alt. Hører musik på, spille spil, gå på instagram, gps, google ting, hvis jeg er i tvivl4945

om hvad der er rigtigt, bustider og busbilletter, tjekke håndboldresultater, jeg bruger den4946

faktisk til alt.4947

Hvor mange år har du cirka haft smartphone?4948

Det har jeg i hvert fald siden gymnasiet, der fik jeg i hvert fald en der kunne lidt mere,4949

så det var i år 2005, 2004/2005. 9-10 år. Jeg har altid prioriteret at bruge penge på en4950

smartphone og så nedprioriteret noget andet, men det har nok noget at gøre med forfæn-4951

gelighed.4952

Så lige den sidste ting omkring teknologi, har du hemmeligt telefonnummer?4953

Nej.4954

4955

Så kommer ind over det med din personlighed og igen, subjektivt. Er du4956

meget ude eller hjemmeperson, altså vil du helst sidde derhjemme eller vil du4957

hellere være ude blandt andre?4958

Det er faktisk ret forskelligt. Jeg elsker at være ude blandt folk og socialisere, det behøver4959

ikke være noget fancy arrangement, bare man er ude sammen med andre, det kan jeg rigtig4960

godt lide, men jeg nyder også at bruge en aften hjemme, hvor man bare sidder hjemme4961

på sofaen. For to år siden havde jeg kun været udeperson, men nu er det nok mere 50/50.4962

Hvilke hobbier har du?4963

Jeg går ekstremt meget op i sport, både det sport jeg selv spiller, men også at se sport i4964

fjernsynet, det kan jeg sagtens få en hel dag til at gå med og se sport i tv eller være ude4965

i en eller anden hal eller på stadion, så det kan jeg godt bruge rigtig meget tid på. Jeg4966

spiller selv musik og prioriterer det rigtig meget og også at bruge tid på min familie og4967

mine venner.4968

Så det er noget du prioriterer at bruge tid på hver uge?4969

Jeg vil sige at det kommer meget naturligt, som en del af min hverdag. Det er ikke sådan4970

at jeg tænker, at i den her uge, der skal jeg spille, det er mere sådan min hverdag den er4971

bygget op og også fordi jeg så tit er sammen med min familie og mine venner i forhold til4972

sport så det er meget nemt kan man sige.4973

Har du et job?4974

Ja.4975

Som hvad?4976

Jeg arbejder som barchef inde på Pigen og Trompeten inde i Jomfru Ane Gade hver eneste4977

weekend nærmest, som studiejob.4978

Er det vigtigt for dig at dele ting med dine venner? Jeg mener ikke nød-4979

vendigvis på nettet, bare sådan generelt.4980
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Hvad mener du?4981

Hvis der sket noget for dig, er det så vigtigt for dig at fortælle dine venner4982

om det?4983

Ja det er meget vigtigt og faktisk meget sjældent via nettet. Jeg kan faktisk godt lide når4984

folk de fortæller mig noget personligt eller skriver en sms i til mig i stedet for at fortælle4985

det ud i plenum og så kan alle se det, så er det sådan lidt, så er det lidt nemmere at. . .4986

Men det er meget vigtigt for mig at dele, når der er sket noget, både godt og dårligt, men4987

det er ikke sådan, alvorlige ting, de bliver ikke delt over internettet.4988

Hvordan deler du så når du deler noget?4989

Det er primært sms’er og så er jeg også ret god til at ringe til folk. Det ville jeg ønske at4990

folk de gjorde ved mig, hvis de havde noget at dele. Så kan jeg godt lide at blive personligt4991

ringet op fordi så er det faktisk fordi de gerne vil fortælle mig det personligt og ikke fordi4992

de gerne vil fortælle hele verden det.4993

4994

Så skal vi snakke lidt om sociale medier. Du nævner lidt instagram, så det er4995

noget du bruger?4996

Ja det er det. Instagram og twitter bruger jeg meget.4997

Har du andre profiler?4998

Jeg har sådan en linkedin profil som er sådan noget socialt netværk i forhold til netværkssøgn-4999

ing, der er jeg lige kommet på, jeg har ikke stor kendskab til det, men er egentlig ret smart5000

at man kan lægge sit CV ud og skabe nogle kontakter i forhold til ens job. Så har jeg haft5001

facebook, men det har jeg fravalgt for snart et år siden faktisk. Jeg havde ellers haft det5002

lige siden det kom frem og har været helt hooket på det og brugte ufattelig meget tid på5003

det, men valgte det så fra.5004

Går du meget op i, hvad folk de kan se om dig på de sociale medier?5005

Ja det gør jeg faktisk. På en eller anden måde så kan jeg godt lide at være privat selvom5006

det er et socialt medie. Så det er mig der vælger hvem det er der kan se og hvor meget de5007

kan se. For eksempel så er min instagram lukket og man skal ansøge om at følge mig for5008

at kunne komme derind. Det er mere for at jeg selv kan styre, hvem der kan se, hvad det5009

er jeg lægger ud. Ja jeg synes selv det er lidt sjovt, det der med at man gerne vil være5010

privat på de sociale medier, men det tror jeg på at man godt kan.5011

Så du har været inde og ændre indstillinger efterfølgende?5012

Ja det har jeg.5013

Er du meget aktiv eller passiv på de sociale medier du bruger?5014

Meget aktiv. Rigtig aktiv. Og især på twitter synes jeg det er rigtig interessant fordi man5015

kan komme til at diskutere og interagere med nogle mennesker som man reelt set ikke5016

kender, om alle mulige emner. Det kan jeg godt lide, det synes jeg er lidt interessant også5017

at man kan se hvad folk skriver, også folk man ikke kender, men som man måske ved har5018

en holdning til ting og det kan jeg godt lide.5019

Tænker du meget over de ting du deler?5020

Jeg tænker over hvad, hvis nu jeg ser noget på sociale medier som jeg synes enten er for5021
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meget eller er mærkeligt, så er jeg meget obs. på at jeg ikke gør det samme, altså hvor5022

grænsen ligesom går og hvor mine grænser er i forhold til de sociale medier, især synes5023

jeg.5024

Men deler du selv mange ting synes du?5025

Billeder via instagram, men ikke sådan personlige ting synes jeg ikke.5026

Ser du de sociale medier som et sted, der bliver opsamlet data?5027

Jeg har da hørt om det i forhold til hvad man hører i nyhederne, men det er ikke noget5028

jeg går op i når jeg lægger noget op, at jeg er bange for at der sidder en eller anden og5029

opsamler oplysninger og så gemmer og sådan nogle ting, hvis det er det du tænker på. Så5030

det er ikke noget jeg bekymrer mig om når jeg er på, men jeg har godt kenskab til at det5031

er en mulighed, men jeg har heller ikke sat mig sådan ind i det.5032

Så det betyder ikke så meget for dig at. . .5033

Nej egentlig ikke, fordi jeg synes selv man vælger hvad man deler og hvilke data de har5034

mulighed for at opsamle.5035

5036

Så skal vi snakke om det begreb jeg kalder privacy og hvis du hører begrebet5037

privacy, hvad er det så for dig?5038

Det er hvor privat du er omkring din egen person, så det kommer indefra. Det er et valg5039

man selv træffer omkring sin privacy.5040

Betyder det meget for dig at have privacy?5041

Ja det er det fordi jeg synes på de sociale medier er der ikke ret meget af det. At sikre5042

privacy er ikke udgangspunktet, det er noget man selv skal skabe derinde og det betyder5043

faktisk ret meget for mig at jeg selv kan bestemme, hvor meget jeg giver af mig selv på5044

de sociale medier, fordi det er nemt at give alt. Jeg frygter lidt at man kommer ind i en5045

fremmed by og der er en der siger ”hey, jeg har læst det og det om dig”, hvor jeg tænker5046

at det er noget jeg ikke har fortalt det til nogen og det skræmmer mig lidt den tankegang5047

der.5048

Er der nogen situationer, hvor det er vigtigere for dig end andre?5049

Hvad tænker du på?5050

At du føler at der er privacy? Altså er der nogen situationer, hvor du føler5051

det er vigtigere eller er det bare altid vigtigt for dig?5052

Det er altid vigtigt for mig, det er sådan over en kam, meget stringent.5053

Ser du dig selv som en meget privat person?5054

Både og vil jeg sige fordi jeg godt kan lide at, jeg er meget udadvendt som person, synes5055

jeg selv og jeg kan godt lide at dele både dumme og sjove ting og jeg har ikke noget imod5056

at folk de griner af noget jeg har lavet eller noget jeg har sagt, det synes jeg er fint nok,5057

men mine inderste tanker dem deler jeg med meget få og det er noget jeg tænker meget5058

over, at dem jeg deler det med kun er en person jeg er helt tryg ved.5059

5060

Nu kommer vi over i alt det her med data og nu har du nævnt lidt, men5061

når du henter en app på din telefon, er du så klar over at de her apps de nogle5062
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gange opsamler data?5063

Måske lidt er jeg, men jeg er også typen, der bare trykker på enig for at få appen hurtigt5064

hentet. Accepterer du det her, ja selvfølgelig gør jeg det, videre, jeg er ikke typen der5065

læser, hvad gør du egentlig ved min telefon.5066

Hvis nu du så hører ordet data, hvad er det så for dig?5067

Det er sjovt du siger det for først da jeg hørte ordet data så tænkte jeg egentlig, hvor5068

meget man egentlig bruger det, men jeg kan komme fornemme når vi kommer længere5069

hen at det mere er oplysninger omkring IP-adresse og hvor befinder jeg mig og hvor meget5070

jeg brugen den og hvilke emails du sender og sådan noget, det synes er noget personligt5071

kan jeg fornemme, jo længere vi kommer ind i interviewet.5072

Hvordan har du det med at du ved at der bliver opsamlet data nu?5073

Jamen det har jeg det egentlig okay med, jeg sender ikke noget over det som er så privat5074

at det kan bruges til noget. (??) Jeg er meget opmærksom på i forhold om jeg bruger5075

mobilepay eller netbank, hvor der er nogen ret personfølsomme data, men det har jeg også5076

ret stor tiltro til at de her banker, der nu har lavet de her apps at de har styr på det.5077

Så tillid er noget der betyder rigtig meget for dig?5078

Ja rigtig meget.5079

Er der nogen forskel for dig, hvis nu du skulle opgive noget data, hvis nu du5080

så selv kunne bestemme detaljegraden af det? Ville det ændre på noget for5081

dig, hvis nu det var noget du var lidt betænkelig ved at de ville opsamle?5082

Ja det ville det nok. Altså de her data som man i forvejen kan finde om mig, hvis man5083

søger efter mig på krak eller et eller andet, det er lige meget, men det ville være mere5084

sådan noget som hele mit personnummer fordi jeg ved at det kan bruges til rigtig meget,5085

så det vil jeg aldrig nogensinde opgive, heller ikke hvis de beder efter mit personnummer5086

eller sådan noget, hvis folk siger at du kan vinde det og det på at opgive det, der har jeg5087

altid været sådan meget at det gør man ikke.5088

Hvilke betænkeligheder har du i forhold til det?5089

I forhold til?5090

Med det her med at dele data. Nu siger du at du vil ikke opgive banko-5091

plysninger. . .5092

Det er fordi jeg er bange for at det bliver misbrugt, jeg synes man hører om nogle fuld-5093

stændig vanvittige sager, hvor der er foregået identitetstyveri. Jeg har engang oplevet en5094

del af familien eller en bekendt har fået misbrugt sit dankort ved at handle over nettet,5095

fordi hjemmesiden ikke har været sikker, så lige når det kommer til penge og personnum-5096

mer og sådan nogen ting, så er jeg meget betænkelig og det er kun ved meget få tilfælde,5097

hvis jeg virkelig har gennemtjekket at der sker ikke noget med det. Ellers så sådan noget5098

som adresse og telefonnummer er jeg faktisk ikke sådan så betænkelig med overhoved.5099

Ser du nogen fordele ved at dele data over nettet?5100

Ja det gør jeg. Hvis nu der ringer et nummer til mig jeg ikke kender og jeg så kan gå ind5101

og slå det op, det synes jeg er smart. Hvis jeg mangler en adresse, hvis nu jeg skal sende5102

et eller andet eller jeg skal bruge det til et eller andet, så synes jeg det er smart at det er5103
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tilgængeligt.5104

Når du har en app, nu siger du at du altid bare trykker at du accepterer, men5105

ved du altid, hvad data bliver brugt til?5106

Nej overhoved ikke.5107

Betyder det noget for dig, hvis du kunne få at vide, hvad det bliver brugt til5108

for eksempel?5109

Det tror jeg ikke, fordi jeg i forvejen ikke skænker det så store tanker, så det tror jeg5110

faktisk ikke at det ville.5111

Betyder det mere for dig at appen er en du skal bruge og så er du mere ligeglad5112

med at det her det vil jeg godt opgive?5113

Lige præcis, for at kunne få den her funktion som appen den har, ja det mener jeg.5114

Så det er faktisk det der er vigtigt i forhold til. . .5115

Ja præcis, er den brugbar for mig, så ville jeg godt udgive mit telefonnummer og min5116

adresse og email.5117

Betyder det noget for dig, hvor lang tid data bliver gemt?5118

Ikke lige nu, det kan godt være at det ville gøre senere, som hvis man stod i en anden5119

situation, men ikke lige umiddelbart.5120

Hvis nu du blev spurgt af en eller anden app om noget data, nu ved jeg godt5121

du siger at du ikke læser det, men hvis nu den spørger efter et eller andet5122

data, hvor du tænker at det er du måske ikke helt vild med at opgive Hvad5123

skulle så til for at du alligevel ville acceptere det?5124

Det ville være, hvis jeg selv kunne få lov at bestemme, hvad den data kunne blive brugt5125

til. Hvis de for eksempel skulle have mit nummer og min email så ville jeg have lov at5126

sige, at de må gerne få lov at få min data, men jeg vil ikke kontaktes.5127

Er det vigtigt for dig at være anonym?5128

Nej det er det ikke. Jeg vil sige at det er vigtigt for mig at være privat, som vi har snakket5129

om tidligere, men ikke anonym.5130

Er der nogen situationer, hvor det ville være vigtigt for dig at være anonym?5131

Ja jeg vil sige i sådan nogle følsomme sager, hvis det jeg sagde kunne blive brugt imod5132

nogen, til at give dem personlige konsekvenser, for eksempel et vidneudsagn, hvis vi tager5133

sådan helt ud af en anden kontekst, så ville det være vigtigt for mig også fordi man ikke5134

ved, hvordan den person ville reagere på den konsekvens det kunne have for dem på grund5135

af de her oplysninger, så det ville være for at beskytte mig selv i sådan nogle følsomme5136

sager, men ellers. . .5137

Hvilke konsekvenser ser du ved at dele data?5138

At alle kan få fat i alle og man skal være en meget afklaret person for at kunne afvise,5139

hvis folk de har fundet nogen information om en. (??)5140

5141

Betyder det noget for dig, hvem det er du skal dele data med?5142

Ja det gør det. For eksempel i forhold til sådan noget med banker og sådan noget, dem5143

har jeg tillid til. Internetfirmaer som popper op med reklamer og sådan noget, det bryder5144
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jeg mig ikke om.5145

Er der forskel på hvilken type data, altså nu nævner du det med en bank, men5146

er der forskel på hvilken type data du har lyst til at dele med hvem?5147

Ja det tror jeg igen er det der med de helt personlige data som kan udnyttes til andet end5148

bare at finde mig. Hvis det har konsekvens sådan for mit privatliv på den måde, så ville5149

jeg ikke. . .5150

Jeg har lige række forskellige grupper af mennesker her. . . (BRUD I INTER-5151

VIEW) Jeg har sådan en gruppe mennesker her, nu er de alle sammen ens, så5152

bare den her, men jeg vil gerne bede dig om at rangere, hvem du ville være5153

mest villig til at dele data med, bare 1 er den du helst vil dele med og så5154

opefter.5155

Skal jeg skrive?5156

Det må du meget gerne.5157

Så 1 er den jeg helst vil dele med, ikke?5158

Jo.5159

Det er sundhedsvæsenet fordi jeg selv kommer til at kunne bruge det engang fordi jo mere5160

information vi har om en person jo bedre en behandling kan vi give dem. Og kommunal5161

som nummer 2 fordi det også er en del af og få det til at fungere i hverdagen. Familie som5162

nummer 3 og venner som nummer 4. Resten, altså venners venner, kommerciel, by, klub,5163

ej og arbejde ville jeg nok også, den kommer nok lige ind her, men måske bliver det sådan5164

lidt en 2er sammen med kommune, kan man det?5165

Ja det kan du sagtens.5166

Men resten er ikke nogen jeg sådan umiddelbart var nogen jeg ville dele noget med.5167

Men du ser det meget som om, hvor kan det hjælpe henne?5168

Ja lige præcis, hvordan sætter jeg mig selv i den bedst mulige position, så der er der brug5169

for at jeg deler data.5170

Nu siger du at du overhoved ikke har lyst til at dele med de andre, men var5171

der noget data du kunne forestille dig at dele med alle grupperne, hvor du5172

tænker at det gør mig ikke noget?5173

Så er vi ude i sådan noget demografi, hvis de skulle bruge noget til en hel masse under-5174

søgelser så må de genre få at vide, hvor gammel jeg er og hvor jeg bor og sådan nogen5175

ting, for jeg synes også det kan hjælpe på sådan en undersøgelse, men ellers så. . . Der5176

(??) før de skal have lov at til spørge mig om noget som helst.5177

Hvad så hvis vi snakker helt upersonlig data? Sådan noget som du kan hjælpe5178

med at opsamle, men som i princippet ikke har noget med dig at gøre.5179

Det tror jeg faktisk at jeg. . . Altså hvis det var sådan noget spørgeskemaundersøgelse5180

med ja/nej, hvad synes du om Baressos kaffe, altså er det data?5181

Ja.5182

Det ville jeg godt kunne gøre.5183

Men også for eksempel, hvis nu du har hentet en app og den opsamler data,5184

så er der nogle gange de beder om din placering for eksempel eller støjniveau5185
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i byen kunne de også godt opsamle, sådan noget. Hvordan ville du have det5186

med det blev opsamlet?5187

Sjovt at når den nogen gange beder om placering, så trykker jeg egentlig bare ja, men5188

tænker at det er mærkeligt, men er egentlig ikke noget problem.5189

Har du andre kommentarer eller noget du ikke har fået lov at sige?5190

Nej jeg synes egentlig vi har været omkring det meste i forhold til sociale medier og jeg5191

synes det er et spændende emne og jeg synes det virker spændende. Og jeg tror det er5192

virkelig forskelligt, hvordan folk de bruger det, det er meget forskelligt for folk, men ikke5193

noget jeg ikke har fået lov at sige.5194

Nej.5195

F.0.18 Participant 185196

Så er vi i gang og vi starter med den nemme, køn?5197

Mand og ja.5198

Alder?5199

26.5200

Hvilken by er du opvokset i?5201

Sæby.5202

Hvilken by bor du i?5203

Århus.5204

Uddannelse?5205

Cand. Mag. Som står for management accounting and control som på dansk er økonomistyring.5206

Beskæftigelse?5207

Trader eller børsmægler om man vil.5208

Vi tager det hele med.5209

5210

Så kommer vi til at snakke om din brug af teknologi, er det noget du går5211

meget op i, teknologi?5212

Det kommer an på sammenhængen, fx med computere, det går jeg ikke så meget op i,5213

det skal bare være noget jeg er vant til, for eksempel mac, det kommer jeg aldrig til at5214

bruge fordi jeg gider ikke lære nyt, men det er fint nok med windows, men for eksempel5215

telefoner, det får jeg af arbejdet så det går jeg heller ikke så meget op i, men for eksempel5216

i min fritid når jeg cykler, der skal jeg altid have det bedste af alt sådan noget teknologi,5217

gps og alt det der, så jeg ved ikke om jeg går op i det. Altså jeg ved ikke, jeg tror som5218

dreng så går man altid op i Hi-Fi og sådan noget, men jeg vil ikke sige det er noget jeg5219

går sygt meget op i.5220

Så det er ikke noget du bruger meget tid på?5221

På?5222

Og lære noget om?5223

Nej det er det ikke. Det har aldrig rigtig været mig, det der med at skulle lære noget.5224

Så kun hvis du skal bruge det til et eller andet?5225
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Ja ellers så er det ikke sådan noget jeg opsøger.5226

Hvad er dit forhold til internettet?5227

Den er god. Det ved jeg ikke, jeg synes det er super, man kan finde alt på det.5228

Er det noget du bruger meget?5229

Ja jeg bruger det hver dag.5230

Er det flere timer eller?5231

Altså jeg bruger det jo når jeg kommer hjem fra arbejde, så tager jeg altid lige ipad’en5232

frem og så sidder jeg og surfer nyheder og sådan noget og sport og sådan og så bruger jeg5233

også meget Netflix til at sidde og se film og serier og sådan noget. Nok et par timer om5234

dagen tror jeg, også fordi jeg bruger det på arbejdet.5235

Har du en smartphone?5236

Ja iphone 5s tror jeg den hedder.5237

Hvor ofte bruger du den? Er det også hver dag?5238

Den bruger jeg minimum hvert kvarter, tror jeg at jeg bruger den fordi jeg får mails på5239

den og ja, jeg bruger den nærmest til alt.5240

Du bruger den nærmest til alt siger du?5241

Ja.5242

Hvor mange år har du haft smartphone, sådan cirka?5243

Det har jeg haft i, siden 2009 tror jeg.5244

Så lige den sidste i forhold til teknologi, har du hemmeligt telefonnummer?5245

Nej det har jeg ikke.5246

5247

Så kommer vi ind over det her med din personlighed og det er igen meget5248

subjektivt, ser du dig selv som en meget ude eller hjemmeperson? Kan du5249

bedst lide at være hjemme eller vil du hellere være ude blandt andre?5250

Som person er jeg meget at jeg gerne vil være ude, jeg får energi fra andre folk, men der5251

er også nogle gange, der kan jeg godt tage en weekend, hvor jeg bare er derhjemme. Jeg5252

vil nok sige at primært, der er jeg nok ude synes jeg.5253

Hvilke hobbier har du?5254

Cykling og så, jeg ved ikke, så er det sådan noget som fodbold, men det er ikke rigtig5255

noget jeg dyrker, så tror jeg egentlig at det er det jeg har af hobbier.5256

Er det noget du bruger meget tid på?5257

Ja jeg tror jeg bruger 20-25 timer om ugen på cykling, hvis man også tager alt det der5258

med at jeg sidder og læser blade og på nettet og sådan.5259

Det job du har nu, bare lige hurtigt, det er fuldtid, ikke?5260

Jo.5261

Er det vigtigt for dig at dele ting med dine venner? Ikke nødvendigvis på5262

nettet, bare sådan generelt.5263

Ikke sådan, nej det tror jeg ikke. Altså kun hvis det er sådan noget sjovt noget, ikke sådan5264

at de skal se noget om mad eller sådan noget med at nu har jeg lige støvsuget hele hytten5265

eller løbet et maraton, det gider jeg ikke.5266
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Men hvis der er sket noget vigtigt for dig, er det så vigtigt lige at fortælle5267

dine venner om det?5268

Hvis det er store ting så er det. Hvis du tænker sådan sociale medier eller bare generelt?5269

Bare generelt.5270

Generelt så gør jeg det, men det er mest over telefonen og sådan noget.5271

Så når du deler noget så vil du hellere at det er mere personligt og at det ikke5272

foregår over sociale medier?5273

Ja.5274

Men sociale medier, er det noget du bruger?5275

Jeg bruger facebook, den kigger jeg dagligt måske engang imellem måske opdaterer jeg5276

noget fem gange om måneden og ellers så er det bare for at holde mig opdateret med hvad5277

andre folk laver, sidde og, nu er der begyndt at komme meget op med sådan nogle ting5278

op med, hvad man interesserer sig for og sådan og så er der mange videoer der er sjove at5279

sidde og kigge på synes jeg. Så har jeg en linkedin konto, den bruger jeg sådan arbejds5280

noget, altså bare CV ud på nettet og sådan noget og så har jeg twitter, hvor jeg følger5281

nogle cykelhold, men jeg skriver ikke noget selv, der er jeg bare passiv.5282

Er det vigtigt for dig, hvad folk de kan se om dig på de sociale medier?5283

Ja det er det. For eksempel på facebook, der har jeg sikret at jeg ikke er venner med5284

nogen som jeg arbejder med, selvom det måske er nogen jeg ses med privat, men det er5285

fordi at jeg nogle gange skriver noget, hvor folk de kender mig, de ved at det er sjov, men5286

det gider jeg ikke at det skal være sammen med arbejde og jeg gider egentlig heller ikke5287

at sidde og læse deres opdateringer og alt sådan noget. Så har jeg så linkedin, hvor jeg er5288

venner med dem, men min private facebook profil, der er det ikke rigtig noget jeg tænker5289

over vil jeg sige. Du kan bare se mit profil billede det er af Arthur Spooner fra Kongen af5290

Queens, så det er ikke fordi jeg går så meget op i det.5291

Så den styrer du mere ved at bestemme hvem du er venner med i stedet for. . .5292

Ja der bruger jeg måske meget privatindstillinger, for eksempel arbejdsgiver, hvis nu de5293

søger på mig så tror jeg kun de kan se mit navn, jeg tror faktisk ikke engang de kan se5294

mit profilbillede, det håber jeg ikke. Jeg bruger jo faktisk et mellemnavn jeg ikke har på5295

facebook, så det gør det endnu sværere at finde mig.5296

Du er snedig.5297

Ja.5298

Men du har været inde og ændre dine indstillinger sådan efterfølgende?5299

Ja det har jeg.5300

Er du meget aktiv eller passiv generelt på. . . Altså ikke nødvendigvis med at5301

opdatere, men også bare med at bruge det og tjekke det og skrive til folk og5302

sådan.5303

Altså på deres væg?5304

Ja.5305

Der tror jeg at jeg er en meget gennemsnitsbruger. Altså jeg er inde hver dag på facebook5306

lige og kigge og finde folk fra Tinder. Oh shit, det blev optaget det der. Hvad hedder5307
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det, engang imellem skriver jeg en kommentar eller synes godt om, men jeg tror bare5308

jeg er sådan en gennemsnitsbruger kunne jeg forestille mig, det er ikke sådan at jeg går5309

mega meget op i det eller har. . . Nogen af dem jeg har kontakt med, der har jeg sådan et5310

indtryk af at det kun er det bedste der skal fremstilles hele tiden, det har jeg slet ikke.5311

Det er mere, hvis du har et eller andet du har lyst til at dele, så behøver det5312

ikke nødvendigvis at være mega positivt?5313

Nej nej, det behøver heller ikke nødvendigvis at være at jeg er verdens bedste. Men hvis5314

jeg har løbet 5 km på 30 minutter, det er jo en lorte tid, men det kunne jeg godt finde på.5315

Så tænker du meget over det du deler?5316

Ikke på facebook, det synes jeg ikke at jeg gør. Der har jeg ikke et særlig godt filter.5317

Linkedin, der skriver jeg ingenting, så nej generelt så gør jeg ikke fordi jeg har det så5318

meget adskilt, så gør det det lidt lettere bare at være sig selv.5319

Ser du de sociale medier som et sted, der bliver opsamlet data?5320

Ja det gør jeg også fordi der kommer mere og mere med at det er nogle specifikke ting, der5321

kommer frem til mig på nogle reklamerede sider tror jeg, det har jeg i hvert fald indtryk5322

af.5323

Hvordan har du det med at der bliver opsamlet data?5324

Det har jeg faktisk ikke rigtig noget forhold til. Jeg er ikke nervøs for at CIA de finder5325

mig eller sådan noget så. Det er ikke noget jeg tænker over.5326

5327

Så skal vi snakke lidt mere om det emne jeg kalder privacy og hvis nu du5328

hører ordet privacy, hvad er det så for dig?5329

Privacy. . . Altså i forbindelse med nettet eller bare generelt?5330

Du må gerne tage begge dele.5331

Jamen det ved jeg ikke, det er vel. Privacy det er vel at man kan være på nettet uden at5332

der er nogen der sidder og følger med. Altså at der for eksempel ikke er nogen, der sidder5333

og ser min netbank eller sådan noget eller følger med i hvilke kodeord jeg taster ind og5334

generelt er det vel bare at man har mulighed for at holde de ting tæt man gerne vil holde5335

tæt og kun deler med de nærmeste venner.5336

Er det vigtigt for dig at have privacy?5337

Ja det er det. Det er vigtigt at alle ikke kender mine inderste tanker og på nettet vil jeg5338

ikke have at folk de finder mine kodeord fordi der er jeg måske typen, der har ét kodeord5339

til rigtig mange sider så hvis man først har det, så har man adgang til meget, netbank og5340

lige sådan med nemID og alt det der, så det er det, men samtidig er det ikke noget jeg5341

tænker over til daglig, men når jeg lige spurgt om det så er det da vigtigt med sikkerheden.5342

Er der nogen situationer, hvor det er vigtigere for dig end andre? Nu nævner5343

du netbank. . .5344

Jamen det er sådan noget med personfølsom oplysninger, sådan noget som SKAT eller5345

mails, sådan nogen som jeg deler oplysninger med, ja netbank og alt det der.5346

Ser du dig selv som en meget privat person?5347

Det er lidt blandet vil jeg sige fordi jeg er en der fortæller meget om, hvad jeg går og laver5348
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og snakker meget, men det er meget få jeg deler noget meget dybere med, så på den måde5349

er jeg meget privat. Så har jeg. . . Ja, der skal meget til at folk jeg bare ser eller arbejder5350

med de egentlig ser, hvad det er der foregår omme bagved facaden.5351

5352

Nu skal vi snakke mere om alt det her med opsamling af data og hvis nu5353

du har hentet en ny app på din telefon, er du så klar over at de nogle gange5354

opsamler data via de her apps?5355

Nej det er jeg ikke.5356

Hvis nu du så hører ordet data, hvad er det så for dig?5357

Så er det arbejde fordi sindssygt meget af det vi laver hos Dansk Commodities det er data,5358

vi får data for eksempel fra vindmøllerne og bruger meget tid på det, så det er penge.5359

Hvordan har du det med opsamling af data gennem apps? Nu siger du at du5360

ikke rigtig er klar over det. . .5361

Ja jeg er ikke rigtig klar over det, så jeg har ikke noget forhold til det eller udviklingen.5362

Altså det ved jeg ikke, jeg tænker bare at når jeg downloader en app så er det vel ikke5363

andet end det jeg har indtastes de får, så jeg synes det er fint nok, det må de da gerne få.5364

Men det kommer jo an på, hvilken sammenhæng de bruger det i. Om det betyder at jeg5365

bliver ringet op af telefonsælgere hele tiden, det har jeg prøvet før, hvor jeg havde svaret5366

på et eller andet, konkurrence eller sådan noget, lige efter det, der var der 2 uger, hvor5367

jeg nok hver dag blev ringet op af alle mulige forskellige.5368

Hvis nu du fik valget, er du så villig til at opgive data igennem en app?5369

Nej så tror jeg bare at jeg ville svare nej. Ligsom når du bliver spurgt om du vil give5370

feedback eller sende sådan noget data tilbage, som nogle gange på nettet så står der om5371

du vil give feedback eller sådan noget.5372

Hvad så hvis nu fik valget, hvor du selv kunne bestemme, hvor stor detaljegrad5373

de fik af dit data?5374

Jeg tror bare at jeg ville være doven og så bare trykke nej.5375

Også selvom man kunne opsamle det uden at du faktisk gjorde noget aktivt?5376

Ja det tror jeg.5377

Er der nogen data du ikke er villig til at opgive?5378

Ja sådan noget dankort oplysninger og cpr-nummer. Alt sådan nogen ting som er meget5379

personfølsomme, altså sådan nogle ting der kan bruges. . . Altså sådan nogle ting som det5380

kun er mig der kender.5381

Har du nogen betænkeligheder omkring dataopsamling?5382

Nej ikke rigtig.5383

Kan du se nogle fordele ved det?5384

Fra virksomhedens side kan jeg sagtens se fordele det ved, måske kan jeg også for mig selv,5385

hvis de kunne komme med. . . For eksempel, lad os sige en avis, så ud fra det jeg læser5386

typisk, det er meget sport og finans og nyheder og sådan noget, så kan man gøre det mere5387

målrettet så jeg ikke skal sidde og læse om Tv2 Fri eller hvordan man laver fuglehus eller5388

sådan noget, det vil jeg egentlig gerne være fri for, så det kunne man vel godt bruge det5389
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sådan. Man kunne også sælge meget mere, hvis man ved præcis hvad det er for en bruger5390

og (??).5391

Gør det nogen forskel for dig, hvad data skal bruges til, i forhold til opsamlin-5392

gen?5393

Hvordan tænker du?5394

Hvis nu der var nogen der spurgte dig om de måtte opsamle din data og du så5395

fik at vide at det skulle bruges til det og det og du faktisk kunne se fornuften5396

i det, ville det så gøre nogen forskel for dig?5397

Hvis for eksempel det var sådan noget, noget der kunne bruges til at hjælpe andre. . . Lad5398

os sige at jeg havde en eller anden sygdom og så de spurgte om de måtte fortælle om mit5399

tilfælde eller sådan noget, uden at det ville være synligt at det var mig, så ville jeg nok5400

tror jeg.5401

Og så længe du er anonym også i forhold til det?5402

Ja.5403

Er det meget vigtigt for dig at være anonym?5404

Jamen det er det vel nok i forhold til sådan noget dataopsamling og sådan noget. . . Ja så5405

tror jeg at det er.5406

Gør det nogen forskel for dig, hvor lang tid data bliver gemt om dig, hvis nu5407

at man opsamlede?5408

Hvor lang tid det bliver gemt? Svært spørgsmål synes jeg, det ved jeg faktisk ikke fordi. . .5409

Jeg ville egentlig nok tænke at de ikke skal have for meget for langt tilbage fordi så begy-5410

nder man bare at udvikle sådan en track-record for hvad det er man laver og sådan noget,5411

så jeg tror egentlig ikke at de skal have det i flere år.5412

Nu siger du at du egentlig ville være meget doven i forhold til, hvis du blev5413

spurgt om det, men hvad kunne få dig til at være villig til at opgive data eller5414

give dem lov til at opsamle data?5415

Det kunne det, hvis det virkelig var noget der kunne hjælpe andre. For eksempel, jeg5416

er for eksempel donor, det vil jeg godt være, men (??) eller om det kan lave et bedre5417

produkt, det vil jeg ikke. Det skulle virkelig være sådan noget, hvor. . . (??)5418

Hvad så hvis det for eksempel var data om din brug af byen som kunne hjælpe5419

med at forbedre en by for eksempel?5420

Så ville jeg også sige nej.5421

Så ville du også sige nej.5422

Ja.5423

Hvilke konsekvenser ser du ved at dele data?5424

Jamen arbejdsmæssigt ser jeg mange ulemper ved det for eksempel ved vores virksomhed5425

som eksempel, der har vi meget god data som vi kan bruge til at agere ud fra og hvis5426

konkurrenterne får det, så ville de have samme muligheder som os og det er det lack vi5427

udnytter imellem hvad vi har og de har. Så det ville nok være at vi ville miste penge der.5428

Ellers hvad konsekvenserne er, så er der alt det der, som der også har været i medierne,5429

altså at nogen du ikke synes skal vide noget om dig, de ved en masse om dig. Og så som5430
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vi snakkede om tidligere, så er der jo også en positiv side ved at det kan forbedre din egen5431

opfattelse af ting eller det kan forbedre eller vise noget om en selv.5432

Så det er egentlig ikke fordi du ser nogle konsekvenser ved det at du ikke vil5433

dele, det er bare fordi du ikke synes, der er nogen der behøver. . .5434

Jamen det er bare fordi jeg gider ikke have alt muligt på min computer, som hvis der skal5435

installeres et eller andet der skal køre i baggrunden eller. . . Så er jeg nok bare doven, jeg5436

gider ikke at folk skal vide alt muligt om mig igennem sådan nogen ting der, det gider jeg5437

ikke.5438

5439

Så kommer vi ind under den kategori jeg kalder grupper, gør det nogen forskel5440

for dig, hvem det er du skal dele data med, hvor villig du er til at dele.5441

Ja arbejdsmæssigt så gør det stor forskel om jeg deler tingene med den afdeling jeg er i5442

eller om jeg deler med hele virksomheden fordi der er altid risiko for at der er nogen, der5443

vil forlade virksomheden og dem der ikke er i vores afdeling, det er jo ikke. . . Altså hvis5444

du deler med alle 450 vi er i virksomheden så er chancen større for at de tager det med5445

videre end hvis jeg deler med de 25 vi er i min afdeling. Og for eksempel så nogle gange5446

på facebook, der er også nogle gange, hvor jeg kun deler eller sender en privatbesked til5447

en eller anden person, som jeg ikke smider op på væggen så alle kan se det. Lige sådan5448

med for eksempel da mig og Mette vi gik fra hinanden, der skulle vi ændre det inde på5449

facebook, der var det også sådan med at vi ikke sørgede for at der kom en opdatering med5450

det. Så det vil jeg sige, at det gør det.5451

Nu har jeg lige sådan en række, de er ens alle sammen så bare den øverste,5452

men en række forskellige grupper af mennesker og jeg vil gerne bede dig ran-5453

gere dem efter hvem du ville være mest villig til at dele data med.5454

Hvad slags data?5455

Generelt bare oplysninger om dig, det må gerne, hvis du synes. . . Altså hvem5456

ville du have det bedste med at dele ting med?5457

Det er de samme alle sammen?5458

Ja.5459

Så jeg skal bare. . .5460

Ja tak.5461

Hvad menes der med by her?5462

Altså det er lidt mere specifikt, altså kommunen er hele kommunen, men byen5463

er for eksempel kun Århus.5464

Okay.5465

Nu nævnte du før om det kunne være alle slags data, gør det nogen forskel på5466

hvilken data det er, hvem du så har lyst til at dele det med?5467

Ja det gør det.5468

Er der nogen data du kunne finde på at dele med alle de her grupper?5469

Mit navn og, hvad ville jeg dele med dem der? For eksempel hele ens linkedin profil, hvad5470

man har lavet og hvor man arbejder nu og sådan noget. Det kunne jeg godt dele med5471
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alle. Og så tror jeg, navn og adresse, for eksempel når (??) så skal du også oplyse navn og5472

adresse og telefonnummer og sådan noget, det ville jeg godt kunne dele. Så tror jeg også5473

allerede der at man begynder at tage noget fra, efter det. For eksempel, hvis jeg skal svare5474

på, hvad min interesse er til noget kommercielt eller sådan noget, det gider jeg ikke. Ja,5475

det bliver jo bare mere og mere jo længere man kommer op af, jo flere (??). Jo nærmere5476

man kommer jo (??).5477

Hvad så med hvis vi siger sådan noget helt upersonlig data, nu nævnte jeg det5478

lidt tidligere, sådan noget sensordata, som egentlig ikke har noget med dig at5479

gøre, hvis man kunne sige, hvor du bevæger dig henne i byen eller støjniveauet5480

i byen, ville du have noget imod at dele det med folk? Nu ved jeg godt, at du5481

siger du er for doven til at dele, men. . .5482

Nej det tror jeg ikke, jeg har nogle apps, hvor jeg har sådan nogle tracking data og hvor5483

jeg er og sådan noget, det tror jeg ikke at jeg ville have noget imod, men at andre skal,5484

altså hvis nu folk kunne følge mig på facebook, hvor jeg er henne og sådan noget, det vil5485

jeg ikke synes om.5486

Så igen det der med at være anonym?5487

Ja præcis. Det skal være noget jeg kan bruge, det skal ikke være noget andre kan bruge.5488

Har du andre kommentarer eller noget du har tænkt over du ikke har fået lov5489

at sige?5490

Nej.5491

Så var det det.5492

Er vi færdige?5493

Ja.5494

F.0.19 Participant 195495

Så er vi i gang. Vi starter med den nemme, køn?5496

Mand.5497

Alder?5498

Jeg er 26.5499

Hvilken by er du opvokset i?5500

Jeg er opvokset i en lille by udenfor Nykøbing Sjælland.5501

Hvilken by bor du i?5502

Hasselager, områdebestemt hedder det Kolt, men det hedder Hasselager. (Århus)5503

Uddannelse?5504

Jeg er maskinmester, jeg har en professionsbachelor i, hvad hedder det, maritime engi-5505

neering hedder det, men samtidig så er jeg også (??)officer så jeg er også egnet til at stå5506

på broen for eksempel.5507

Beskæftigelse? Jeg sejler som maskinmester, 2 officer (??) hos DFDS, pt har jeg fast5508

skib på Selandia Seaways, hvis du skal bruge det.5509

5510

Det kommer i hvert fald lige med. Så skal vi snakke lidt mere om det her5511
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med teknologi, er det noget du går meget op i?5512

Ja en del. Nu du siger teknologi, hvad tænker du så? En del af mit arbejde, det er jo at5513

have en viden omkring teknologi vi har ombord, hvis for eksempel der går en computer i5514

stykker jamen så skal vi jo lave det og går der noget styretøj til en stormotor i stykker, så5515

skal vi lave det og så videre, og så videre, så teknologi er jo en stor del af min hverdag,5516

både når jeg arbejder, men også når jeg er privat.5517

Så du bruger meget på at lære noget om teknologi?5518

Ja lige præcis.5519

Hvad er dit forhold til internettet?5520

Det er, når du siger forhold, så tænker jeg om jeg synes det er godt eller skidt. . . Jeg synes5521

det er en god ting, jeg kan godt lide internettet, jeg kan godt lide at det er let at komme5522

i kontakt og det er let at finde informationer og alt sådan noget, det. . . Underholdning5523

og. . . Altså jeg har ikke noget fjernsyn, så jeg bruger internettet til informationssøgning5524

og underholdning osv osv osv. Og hvis der er noget jeg er i tvivl om, så finder jeg det på5525

internettet.5526

Så det er noget du bruger meget tid på?5527

Dét kan man godt sige. Heldigvis så har vi det også når vi er ombord på skibet, selvom5528

det er meget langsomt, så. . .5529

Så er det der.5530

Så er det der.5531

Har du en smartphone?5532

Ja.5533

Hvad er det for en type?5534

Det er en Sony Xperia Z og den bliver også brugt til internettet, hvis det er det næste5535

spørgsmål.5536

Og den bliver også brugt hver dag?5537

Ja, når jeg er ude og jeg er i Holland, så bruger jeg den ikke, fordi der koster det monetos5538

at bruge den, men når jeg så er i England, jeg har jo abonnement hos 3, 3 har så lige5539

fået det her med at det er gratis at bruge den, blandt andet når du er i England, så der5540

bruger jeg min telefon rigtig meget nu når vi ligger i. . . Det er jo sådan at skibet det5541

sejler mellem Rotterdam og Felixstowe i rute og så er vi så én gang i hver havn i løbet af5542

24 timer og så er vi cirka i Felixstowe imellem 4-5 timer eller noget i den stil, hvor jeg kan5543

have signal. Det er så hvor jeg arbejder, der kan jeg ikke logge på, men så bruger jeg så5544

telefonen og sende beskeder på ellers så deler jeg internettet på telefonen på bærbaren og5545

så kan jeg se tv på bærbaren og sådan noget.5546

Hvor mange år har du haft smartphone, cirka?5547

Det er et godt spørgsmål, det er en del år efterhånden. Ikke 10 år, men det. . . Hvad skal5548

vi sige? 7-8 år. Det er noget i den stil, lige da det begyndte at komme frem, der købte jeg5549

min første.5550

Og så lige den sidste i forhold til teknologi, har du hemmeligt telefonnummer?5551

Nej det har jeg ikke. Det er fuldt offentligt, selvom det er træls når der ringer sådan nogle5552
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reklamemennesker engang imellem. Har du lyst til? Nej.5553

5554

Så kommer vi til at snakke lidt mere om dig som person og igen, bare subjektiv5555

vurdering af dig selv. Ser du dig selv som en meget ude eller hjemmeperson?5556

Kan du bedst lide at være hjemme eller kan du bedst lide at være ude blandt5557

andre mennesker?5558

Det er faktisk meget forskelligt, fordi jeg synes det er rart bare at være hjemme og se film5559

og tv og så er det det, men jeg kan rigtig godt lide at være udenfor også. Jeg er jo vokset5560

op omkring, hvor vi har marker omkring os og vi har skove og vi har strand og alt sådan5561

noget, så den måde jeg er vokset op på, der er man altid ude. Sidder du indenfor bliver5562

du lige losset udenfor og så får man lige lov og gå udenfor. Og det har jeg stadig en stor5563

del af og nyder det meget.5564

Så en god blanding af begge dele?5565

En god blanding ja.5566

Hvilke hobbier har du?5567

Jeg windsurfer og så har jeg cyklet lidt engang, det kan være jeg skal til og tage det op5568

igen, nu er vejret ved at blive godt, så kan det være at jeg snart kommer i gang igen. Men5569

det er det jeg laver.5570

Er det noget du bruger meget tid på?5571

Når tiden er der og vinden er der og vejret er der. Det er meget afhængigt af det og jeg5572

er jo også nødt til at være hjemme, sjovt nok.5573

Du skal ikke lige windsurfe efter båden?5574

Neeeej, det tør jeg sq alligevel ikke.5575

Tager i mig med på tilbagevejen?5576

Ja lige præcis, ej det dutter vist ikke, så nej, det er det jeg laver.5577

Lige i forhold til job, er det fuldtid?5578

Det er fuldtid ja, det er imellem 80 og 85 timer om ugen, så det kan man godt kalde fuldtid5579

tror jeg.5580

Ja det er dobbelt op på fuldtid. Jeg tror ikke helt at den tæller. Er det vigtigt5581

for dig at dele ting med dine venner?5582

Altså sådan personlige ting eller?5583

Ja, hvis der er sket noget for dig, er det så vigtigt at fortælle dine venner om5584

det?5585

Ja det er lige de nærmeste venner omkring, de får lige sådan en update på, hvad der lige5586

sker i mit liv, både gode og dårlige ting.5587

Hvordan foregår det når du deler ting med dine venner?5588

Ansigt til ansigt, sådan nogle ting dem deler jeg normalt ikke, jeg har én kammerat, som5589

hjalp mig meget, min far han er død nemlig, og han hjalp mig meget igennem den periode5590

og ham kan jeg også godt skrive med om det, men ellers så er det normalt ansigt til ansigt5591

jeg fortæller folk nyheder.5592

5593

202



Nu kommer vi til at snakke lidt mere om det her med sociale medier. Er5594

det noget du bruger?5595

Ja facebook.5596

Har du andre profiler?5597

Nej det. . . Jo det passer ikke, jeg har linkedin, men det er lidt mere af hensyn til profes-5598

sionelt netværk.5599

Går du meget op i, hvad folk de kan se om dig på de sociale medier?5600

Nej ikke. . . Altså jeg vil sige rent professionelt så går jeg op i min linkedin profil og hvad5601

der står osv osv osv, men ellers. Min facebook profil det er bare. . . Det er også svært selv5602

at være herre over sin facebook profil for eksempel fordi det er jo, der kan andre jo tagge5603

billeder af dig for eksempel, så det er svært at styre selv, men jeg har som regel ikke lagt5604

noget op som på den måde er generende, så det har jeg det fint nok med. Jeg er ikke en5605

person, der går og har nogle hemmeligheder, det er jeg ret dårlig til.5606

Har du tænkt over, hvilke indstillinger du har på de sociale medier?5607

De fleste, hvis vi tager facebook for eksempel, de fleste af mine indstillinger de er offentlige,5608

der er kun få ting, som det kun er venner der kan se og sådan noget og jeg tror ikke jeg5609

har noget som kun mig kan se, eller hvad de kalder det.5610

Er det noget du har været inde og ændre på efterfølgende, hvilke indstillinger5611

der er?5612

Ja det. . . Jeg er lige inde at tjekke op på at sådan noget som adresse og sådan noget, det5613

skal ikke stå offentligt synes jeg.5614

Er du aktiv eller passiv på de sociale medier du bruger?5615

Jeg har perioder hvor jeg er aktiv og jeg har perioder hvor jeg er passiv. . . Jeg vil sige5616

at i min normale facebook brug, der er jeg passiv, men jeg vil sige at jeg er ikke typen,5617

der ligger noget op. Hvis jeg er aktiv er det på den måde at jeg skriver en kommentar til5618

noget eller liker det, det er ikke så meget jeg lægger op selv, hvis det er den forstand du5619

tænker at jeg aktivt bruger, det er sådan mest større begivenheder når jeg bliver inviteret5620

og alt sådan noget.5621

Hvis du deler noget, er det så noget du tænker meget over, inden du lægger5622

det op?5623

Ikke nødvendigvis. Nogle ting , andre ting ikke, jeg delte et billede den anden dag og det5624

var bare sådan, ja, det var der ikke tænkt så meget over, det var bare fordi det var sjovt5625

at man deler det.5626

Ser du de sociale medier som et sted, der bliver opsamlet data?5627

Altså det ved jeg der gør i stor grad. Det er et sted, hvor mange folk har én ting til fælles5628

og det er utrolig nemt og indsamle fra og du får en bred vifte, (??), og det er jo også en5629

del af det her med cookies for eksempel. Så finder google for eksempel, deres cookies de5630

virker så på den måde at når du er inde og søge på google, så får du det op som du gerne5631

vil søge på eller tidligere har søgt på for eksempel, så forbinder den de ting sammen og5632

så får du de ting på en eller anden måde, fra de data den indsamler og på den måde så5633

tilpasses reklamer og alt sådan noget, dine søgeresultater tilpasser den dine søgninger. Så5634

203



APPENDIX F. TRANSCRIBED INTERVIEWS

det bliver jo brugt i stor grad over det hele.5635

Hvordan har du det med det?5636

Det har jeg det fint med, altså det er jo, der skal meget til før en person skifter 100 %5637

retning i personlighed og alt sådan noget så jeg får som regel de ting op, som jeg gerne vil5638

søge på og sådan noget. Så jeg ser det som en positiv ting, det kan selvfølgelig også mis-5639

bruges, det kan alt jo, men i det jeg bruger det, så ser jeg det som noget positivt i hvert fald.5640

5641

Så skal vi ind og snakke om det her med privacy, som jeg kalder det. Hvis nu5642

du hører ordet privacy, hvad er det så for dig?5643

Jamen så er det sådan hvad jeg har af, fx facebook med de sociale medier, hvordan jeg5644

deler tingene der og hvordan og hvad jeg synes jeg skal ud på og hvad skal jeg ikke ud på5645

og. . . Det er mit personlige felt i forhold til, hvor langt andre folk de skal komme ind.5646

Det er det jeg tænker, der er privacy.5647

Er det vigtigt for dig at have privacy?5648

Omkring nogle ting, det. . . Man har jo et eller andet sted, hvor fremmede mennesker de5649

skal jo ikke vide alt om mig, så ja. Alt med måde.5650

Så det afhænger meget af situationen?5651

Ja lige præcis.5652

Ser du dig selv som en meget privat person?5653

Nej jeg ser mig selv som en meget åben person, jeg deler de fleste ting. Jeg har ting, der5654

ikke altid er lige sjove at dele. . .5655

5656

Okay, så skal vi snakke lidt mere om alt det her med data og sådan noget.5657

Når du har hentet en ny app på din telefon, er du så klar over at de nogle5658

gange opsamler data?5659

Ja, der står der jo, altså når du henter en ny app skal der stå, hvilke ting på telefonen de5660

skal have adgang til og rigtig mange apps de har jo adgang til telefonen, sms’er, når du5661

ringer for eksempel og når du ringer og hvor du befinder dig osv osv osv. Rigtig mange og5662

det, jeg er blevet mere opmærksom på det end jeg var i starten for eksempel, men det er5663

som regel, hvis jeg skal hente en ny app, så vil jeg ikke sige at det stopper mig i at hente5664

en ny app fordi jeg tænker ”hold da op”, men jeg bruger ikke så mange apps, altså jeg har5665

et par forskellige spil på telefonen og jeg har nogle kort osv osv osv og det er sådan det5666

jeg bruger.5667

Hvis nu, nu nævner du selv en masse ting du ved at den opsamler, men hvis5668

du hører ordet data, hvad er det så for dig?5669

Det kan være mange ting jo. Når jeg tænker data, så er det informationsveje, jeg bruger5670

jo data mange gange i min hverdag ude på skibet jo. Når jeg hører ordet data og signal, så5671

er det hvordan den sender data, hvordan sender den signal til hinanden, hvordan sender5672

den data ud, sender den det rigtige data og alt sådan noget. Altså det er meget det min5673

hverdag går med også derude og prøve at finde ud af andet end bare vedligeholde for5674

eksempel. Så det er det jeg bruger data mest til, men data det kan jo også bare være at5675
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du flytter en musikfil fra din telefon til din computer for eksempel, men det er sådan en. . .5676

Dataindsamling ja. Jeg ved ikke præcis, hvad det er de indsamler og hvordan de gør det,5677

men jeg har en ide om hvad det er.5678

Hvordan har du det med at der bliver opsamlet data igennem forskellige apps?5679

Altså du siger at det stopper dig ikke i at hente en ny app, men. . .5680

Lige præcis. Det har jeg det sådan set fint med, fordi hvis ikke de får noget feedback for5681

eksempel, så bliver det utrolig svært at udvikle et produkt, så nu tænker jeg bare for mig5682

selv, at hvis det er med det grundlag de gør det, så er det jo helt fint jo. Skal de udvikle5683

så det bliver et bedre produkt for os andre, så er det jo godt synes jeg.5684

Ville det gøre nogen forskel for dig, hvis du har en app der indsamler data,5685

hvis nu, nu siger du at du ikke ved hvad den bruger det til, ville det så gøre5686

nogen forskel for dig, hvis du selv kunne vælge detaljegraden af den data, som5687

folk de kunne få om dig?5688

Det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke, det kommer igen an på, hvad det er for en5689

data de samler ind. Altså de fleste, der opsamler data, de har jo også adgang til, hvad du5690

søger på og sådan noget og det tror jeg de bruger meget også og det er måske ikke altid. . .5691

Altså hvad søger man på. Det er svært at have en holdning til tror jeg, fordi jeg tænker5692

jo heller ikke rigtig over det når jeg bare henter en app jo. Altså jeg kigger ikke på, hvad5693

skal de have når jeg henter den her app, hvad skal de have adgang til i min telefon, det5694

kigger jeg ikke altid på når jeg henter en app.5695

Så det er mere formålet med appen, altså hvis du gerne vil bruge den her app,5696

så gør det ikke noget at de får noget igen den anden vej?5697

Lige præcis.5698

Er der noget data du ikke er villig til at opgive?5699

Nej. Altså igen jeg er en meget åben person, så når folk de spørger mig om noget så svarer5700

jeg 99,9 % af tilfælde på det.5701

Hvad så med sådan nogle ting helt tæt på, som cpr-nummer eller banko-5702

plysninger og sådan noget?5703

Ja okay. Altså ikke fremmede mennesker og sådan noget, det fortæller jeg dem jo selvføl-5704

gelig ikke jo.5705

Nej okay. Jeg skulle bare være sikker på. . . Men så længe det ikke er alt for5706

tæt på, så gør det ikke noget?5707

Lige præcis, hvis det er nære venner og sådan noget, så er der ikke nogle hemmeligheder5708

og sådan noget.5709

Har du nogle betænkeligheder omkring dataopsamling?5710

Ikke andet end at jeg ikke håber at det er noget der bliver misbrugt. Altså man ser jo5711

hele tiden gang på gang, at nu har de fundet et nyt hul i adobe eller et eller andet, det5712

har været meget oppe i medierne eller nu går Nets ned osv osv, fordi der har været hacker5713

greb osv og det kan jo godt være følsomme oplevelser, altså adobe, eller flash, det bruger5714

du jo når du går ind på din netbank for eksempel og det er jo følsomme oplysninger, der5715

er der.5716
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Så det er mest i forhold til misbrug du tænker?5717

Ja lige præcis.5718

Ser du nogle fordele ved det?5719

Med?5720

At dele data?5721

Ja for det er igen det her med at gøre tingene bedre, ved at dele dem. Produktudvikling5722

for eksempel.5723

Når du henter en eller anden app, så siger du at du ved ikke altid hvad det er5724

de indsamler, men ved du altid hvad de bruger data til?5725

Nej det ved jeg ikke.5726

Ville det gøre nogen forskel for dig, hvis du vidste hvad de bruger data til?5727

Altså det vil kræve, jeg tror det kræver rimelig stor viden omkring det, hvis du skal finde5728

ud af, hvad de skal bruge det til helt præcist hver enkelt, så med hensyn til mobiltelefon og5729

download en app så nej. Så det er heller ikke rigtig noget jeg interesserer mig for omkring5730

hvad de bruger det de henter til.5731

Så du ville være ligeglad med, hvis der poppede et eller andet op i starten5732

med at vi henter det her fordi det her? Det ville ikke betyde noget for dig?5733

Nej det tror jeg ikke, det ville nok mere være et irritationsmoment, ligesom en reklame, der5734

popper op, som man skal klikke væk først, før man kan komme til og bruge det program5735

man nu åbnede for at bruge. Det er det samme med youtube for eksempel eller spotify5736

som har reklamer undervejs i deres filafspilning og det synes jeg er utrolig træls.5737

Så det er bare noget, der tager tid?5738

Ja lige præcis. Spildtid det er jeg ikke god til.5739

Betyder det noget for dig, hvor lang tid data det bliver gemt, der bliver op-5740

samlet?5741

Det er sådan lidt forskelligt, for er det nu data der skal bruges til noget for eksempel, din5742

uddannelsesinstitution, det er også en form for data at de har dit eksamensbevis og det5743

er rart at de gemmer det i lang lang tid jo, men der er andre ting man gerne vil have5744

ud af verden, fordi man tænker at der er ikke nogen grund til at de gemmer det, hvis nu5745

man har været medlem af et eller andet og de har haft oplysninger om en, for eksempel5746

cpr-nummer, det har de jo nogle gange i for eksempel klubber og sådan noget, jamen hvor5747

lang tid har de så dit cpr-nummer og sådan noget fordi. Altså med cpr-nummeret der kan5748

du jo nemt kopiere en persons jo, identitetstyveri, så det. Ja, det er ikke noget jeg grubler5749

over, men det er da rart at folk ikke gemmer sådan noget, når man har meldt sig ud af5750

klubben igen. Hvis man ikke er medlem i et år eller to så ville det da være rart at det5751

ikke dukkede op noget sted mere.5752

Så du synes kun at data skal gemmes, hvis det er noget, der er relevant at5753

blive gemt?5754

Ja lige præcis.5755

Hvis nu du fik en app, nu siger du at det er vigtigst for dig, at hvis du skal5756

bruge den så bruger du den, så er du ligeglad med opsamling af data, hvis nu5757
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den spurgte efter noget data som du ikke var helt sikker på om du ville dele,5758

hvad kunne så overtale dig til at du godt ville bruge appen alligevel?5759

Altså hvis det er noget jeg ikke har lyst til at dele, så tror jeg ikke der er noget der sagde5760

at så gør vi sådan her og så vil jeg gerne bruge den alligevel. Hvis det er noget jeg ikke5761

har lyst til at dele med appen, så er det data jeg ikke har lyst til at dele og sådan er det.5762

Men ellers så er det nok for dig, hvis det er data du er ligeglad med, at det5763

bare er en app som du gerne vil bruge?5764

Ja lige præcis og det er igen det her med det her uvidenheds noget fordi du ved ikke helt5765

præcis, hvordan de bruger det og hvad de tager.5766

Er det vigtigt for dig at være anonym?5767

Nej det synes jeg ikke. Jeg kan godt stå inde for de fleste ting, hvad enten det er interview5768

eller spørgeskema rundt omkring eller noget som helst.5769

Der er ikke nogen situation, hvor det ville være vigtigt for dig at være anonym?5770

Ikke i det jeg foretager mig nu.5771

Måske senere. . . Hvilke konsekvenser ser du ved at dele data? Altså nu har5772

du nævnt lidt med misbrug. . .5773

Ja det er omkring det her med misbrug, hvor sikre er de, firewall for eksempel, hvor sikre5774

er deres, de data de holder, hvor nemt det er at komme til dem osv og der er en eller5775

anden form for sikkerhed så det ikke bare slipper ud i offentligheden at, så ja.5776

5777

Er der nogen forskel for dig, eller gør det nogen forskel for dig, hvem det5778

er du skal dele data med, hvor meget du har lyst til at dele?5779

Der er vi nok henne på det der personligheds igen, jeg er en person der kan dele de fleste5780

ting med alle, men jeg er også personlige ting som jeg ikke vil dele. Så det, altså det er5781

svært at sige at det er her grænsen går, grænsen den er lidt flydende og den går frem og5782

tilbage.5783

Nu har jeg lige sådan nogle forskellige typer her af menneske grupper, de er5784

alle sammen ens, så bare den øverste, hvis nu jeg beder dig om at rangere,5785

hvem du ville være mest villig til at dele data med af dem her. Så bare fra 15786

af og så opefter.5787

Hvad vil du sige af data?5788

Generelt bare oplysninger om dig.5789

Og 1-10 siger du?5790

Ja eller jeg tror der er 9 måske.5791

Og 1 er det bedste?5792

Ja det er den du helst vil dele med. Og hvis du synes der mangler nogle, må5793

du selvfølgelig gerne tilføje.5794

Ja altså nu mit arbejde, prof data. Ja altså de har jo alle data liggende så. . . Det er så5795

ikke helt nemt. Venners venner, det er sådan, hvad data skal man dele med dem. Er det5796

sådan noget med bankkonto, så er det jo ikke sådan noget jeg vil dele med dem, men kun5797

hvis det er nogen jeg stoler på, der får bankoplysninger og sådan noget, hvis man skal5798
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overføre penge frem og tilbage og så videre, og så videre og så videre og cpr-nummer og5799

sådan noget. De sidste ligger på den samme, må man gerne gøre det?5800

Det kan du tro. De må meget gerne få den samme.5801

For jeg vil sige at de andre her, dem har jeg svært ved at placere i forhold til hinanden så5802

der kommer de nok ind under den samme gruppe og de må gerne vide nogle ting om mig og5803

de må gerne kende mig osv osv osv, men for eksempel sådan noget med bankoplysninger5804

og sådan noget, det er et rigtig godt eksempel, hvor mange penge har jeg stående, det5805

rager ikke dem så.5806

Men mere generelle ting dem kunne du godt finde på at dele med alle grup-5807

per?5808

Ja ja det er ikke noget problem.5809

Hvad så hvis vi snakker sådan noget som sensordata, som du kan opsamle fra5810

din telefon, men som ikke har noget med dig at gøre, ville det også være lige-5811

meget? Altså sådan noget som din placering eller støjniveau i byen, hvordan5812

ville du have det med at de opsamlede sådan noget?5813

Det er fint nok for mig, altså min placering, næsten alle apps bruger det efterhånden om5814

man vil det eller ej, men det er jo så spørgsmålet når de bruger din lokation, så er det5815

som regel via mobilmasterne at de ved, hvor du befinder dig og så videre, hvor de ligesom5816

har et billede af, men der kommer et vist punkt, hvor alle siger stop jo og det er jo, det5817

er ikke nemt i hvert fald at forklare, hvor punktet ligger henne.5818

Men umiddelbart så ville du have det fint med at dele sensordata?5819

Ja det tror jeg at jeg gør i forvejen, men jeg tror der er mange der ikke ved det, inklusiv5820

mig selv, men som slet ikke ved at de deler med, at de overhoved kunne finde på at gøre5821

sådan noget.5822

Ja det tror jeg du har ret i. Har du nogle kommentarer eller noget du ikke5823

synes du har fået lov at sige?5824

Nej.5825

Så får du lov at slippe.5826

F.0.20 Participant 205827

Nu optager jeg. Så starter vi med den lette, køn?5828

Ja. Kvinde.5829

Alder?5830

27.5831

Hvilken by er du opvokset i?5832

Sæby.5833

Hvilken by bor du i?5834

Aalborg.5835

Uddannelse?5836

Ingeniør.5837

Beskæftigelse?5838
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Arbejde som ingeniør.5839

5840

Så kommer vi til at snakke lidt mere om din brug af teknologi. Er det noget5841

du går meget op i?5842

Ja.5843

Er det noget du bruger meget tid på?5844

Ja.5845

Går du meget op og have de nyeste nye ting så?5846

Nej.5847

Hvad er dit forhold til internettet?5848

Godt.5849

Er det noget du bruger meget?5850

Ja.5851

Hver dag?5852

Ja.5853

Hvad bruger du det til?5854

Arbejde, fritid, facebook, hestegalleri, tjekker nyheder, shopper.5855

Har du en smartphone?5856

Ja.5857

Hvad er det for en type?5858

Sony Ericsson.5859

Hvor mange år har du haft smartphone, cirka?5860

2 år og 3 måneder.5861

Og den sidste i forhold til teknologi, har du hemmeligt telefonnummer?5862

Nej, men jeg har det skjult fra internettet.5863

5864

Så kommer vi lidt ind over dig som person og igen bare subjektiv vurder-5865

ing. Ser du dig selv som en meget ude eller hjemmeperson? Kan du bedst5866

lide at være ude eller kan du bedst lide at være hjemme?5867

Bedst hjemme på sofaen.5868

Hvilke hobbier har du?5869

Mad, penge og heste.5870

Er det noget du bruger meget tid på?5871

Ja især pengene, nej især hestene mente jeg.5872

Nu siger du at du arbejder som ingeniør, er det fuldtid?5873

Ja.5874

Går du meget op og skulle dele ting med dine venner? Ikke nødvendigvis på5875

nettet, bare generelt. Hvis der er sket noget for dig, er det så vigtigt for dig5876

at fortælle det til dine venner?5877

Er Mads min ven? (kæreste)5878

Det kan han godt gælde som.5879
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Ja så. Er min mor min ven, så ja?5880

Når du skal dele noget med folk, hvordan foregår det så?5881

Så åbner jeg munden og snakker enten ind i telefonen eller også siger det direkte til folk.5882

Men det foregår meget face-to-face?5883

Ja eller igennem telefonen for eksempel.5884

5885

Nu skal vi snakke lidt mere om sociale medier. Er det noget du bruger?5886

Ja.5887

Hvor har du profiler henne?5888

Facebook.5889

Har du andre?5890

Måske går hestegalleri der ind under.5891

Går du meget op i hvad folk de kan se om dig på de sociale medier?5892

Nej.5893

Har du tænkt over, hvilke indstillinger du har på de sociale medier?5894

Ja.5895

Har du været inde og ændre på dem efterfølgende?5896

Nej.5897

Er du meget aktiv eller passiv på de sociale medier du bruger?5898

Passiv.5899

Tænker du meget over de ting du deler, hvis du deler noget?5900

Nej.5901

Ser du de sociale medier som et sted, der bliver opsamlet data?5902

Ja.5903

Hvordan har du det med det?5904

Det er en blandet fornemmelse.5905

Er det noget du har lyst til at uddybe?5906

Det er jo et problem at det kan blive misbrugt, men det er jo en smart måde til at opsamle5907

rigtig meget data omkring befolkningen og hvordan de opfører sig på den måde.5908

5909

Så skal vi snakke lidt mere om det jeg kalder privacy og hvis du hører or-5910

det privacy, hvad er det så for dig?5911

Mine facebook indstillinger blandt andet.5912

Er det vigtigt for dig at have privacy?5913

Ja, men åbenbart ikke vigtigt nok til at gøre så meget ved det.5914

Er der nogle situationer, hvor du synes det er vigtigere end andre?5915

Jeg synes at nogen burde tænke mere over privacy, så der synes jeg det kan være vigtigt5916

at man måske ikke deler alt med omverdenen.5917

Men ikke for dig selv?5918

Nej fordi det er begrænset hvad jeg deler så jeg synes ikke det kræver så meget privacy.5919

Ser du dig selv som en meget privat person?5920
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Ja.5921

5922

Så skal vi snakke om lidt mere med alt det her med data. Hvis nu du har5923

hentet en app på din telefon er du så klar over at der nogle gange bliver ind-5924

samlet data via de her apps du bruger?5925

Ja det er jeg.5926

Hvordan har du det med det?5927

Jeg siger nej når den spørger om den må.5928

Så du har ikke lyst til at dele data igennem apps?5929

Nej, fordi det gør min telefon langsom.5930

Ville det ændre noget for dig, hvis du selv kunne bestemme detaljegraden af5931

den data du deler?5932

Ja, hvis det var nemt at gøre det.5933

Er der nogen data du ikke er villig til at opgive?5934

Det ved jeg ikke, så tror jeg ikke jeg ville lægge det ud nogle steder så at det var muligt5935

at få fat i. Jeg ville nok være træt af, hvis mine sms’er blev delt.5936

Hvis nu du hører ordet data, hvad er det så for dig?5937

Der burde jeg kunne komme med det godt svar. . . Det er noget viden, struktureret viden5938

tror jeg.5939

Hvis nu du har sådan en app, som spørger om den må indsamle data, ved du5940

så altid hvad data det skal bruges til?5941

Nej så derfor siger jeg nej.5942

Så det ville gøre en forskel for dig, hvis du fik at vide, hvad data skulle bruges5943

til, så du kunne se en mening med det?5944

Ja, men jeg ville nok ikke stole på det.5945

Hvilke betænkeligheder har du omkring dataopsamling?5946

Altså hvis nu man havde en app, der omhandlede kost og man indtastede noget der, så5947

ville man godt kunne se ideen i at dem der havde lavet appen de trackede ens vægttab5948

eller sådan noget og så ville man godt kunne se et formål med det, så det ligesom er en5949

del af appen, men hvis det er noget mere personligt, som ikke har noget med appen at5950

gøre, så synes jeg det er et problem.5951

Betyder det noget for dig, hvor lang tid data det bliver gemt?5952

Nej.5953

Hvad kunne få dig til at ville acceptere, at der bliver opsamlet data? Nu siger5954

du, hvis du ved hvad det bliver brugt til, men ellers. . .5955

Jeg vil vide hvem, specifikt om det er en gruppe eller. . .5956

Så har det noget at gøre med at det er nogen du skal have tillid til eller er det5957

bare så du ved, hvor det ender henne?5958

Det er nok nogen man har tillid til.5959

Er det vigtigt for dig at være anonym?5960

Kommer an på sammenhængen, hvis jeg svarer på et spørgeskema så ja, fordi jeg gider5961
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ikke at de skal kontakte mig efterfølgende.5962

Men det afhænger af situationen?5963

Ja.5964

Hvilke konsekvenser ser du ved at dele data?5965

At de kan blive misbrugt.5966

Er der andre ting?5967

At jeg kan blive spammet med information jeg ikke har lyst til.5968

5969

Så vi til sidste gruppe af spørgsmål. Betyder det noget for dig hvem det5970

er du deler med, hvad du har lyst til at dele? Nu nævnte du lidt med tillid,5971

men er der nogen du er mere villig til at dele med end andre?5972

Det kommer an på hvad. Hvis Danmarks statistik de spørger mig efter mit forbrug af5973

alkohol så vil jeg hellere svare på den der end jeg vil tage den på facebook, så ja.5974

Nu kan det godt være du skal have lidt lys så du kan se den her. Jeg vil gerne5975

bede dig om at rangere den her, bare den ene af dem, nej du skal ikke kigge5976

på den anden, efter hvem du villig være mest villig til at dele data med. Og5977

du må også gerne skrive på, hvis du synes der er nogen der mangler. Bare5978

skriv 1 ved den du helst vil dele med og så bare opefter.5979

By, klub, arbejde. . .5980

Du må gerne spørge, hvis der er noget du er i tvivl om.5981

Må de få samme tal?5982

Ja, hvis du synes at du er lige villig, så må de gerne.5983

Jamen det kommer jo an på sammenhængen.5984

Hvis nu det er noget data, som du synes er relevant for dem. . . Men for dig,5985

der afhænger det af, hvad det er for noget data efter hvem du skal dele det5986

med?5987

Ja, jeg tror hellere at jeg ville dele anal-kløe med sundhedsvæsenet end jeg vil dele det5988

med min mor.5989

Er der noget data du kunne finde på at dele med alle de her grupper?5990

Min vægt og højde, men jeg ved ikke hvad mine venners venner de skulle bruge det til,5991

men nok data for mig som er ligegyldigt.5992

Hvad så hvis vi snakker sådan noget helt upersonlig data som du kan hjælpe5993

med at opsamle, men som ikke har noget med dig at gøre, ville du være villig5994

til at dele det?5995

Ja, men jeg vil nok gerne spørges. Det er også lidt med omkring regler og sådan noget,5996

som man synes skal overholdes.5997

Så hvis nu du blev spurgt om du havde lyst til at hjælpe med at opsamle det5998

her data og det ikke havde noget med dig at gøre, ville det så være okay at5999

dele det med de her forskellige grupper?6000

Ja det ville være okay.6001

Har du nogle andre kommentarer eller noget du ikke har fået lov at sige?6002
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Nej.6003

Så får du lov at slippe.6004

Tak.6005
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