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English summary 
This thesis aims to find the effects of the forthcoming implementation of the new General Data 

Protection Regulation (GDPR) and to see if the rules are efficient compared to the European 

Commission’s Digital Strategy for the European market. 

 

Governments all over the world have acknowledged the fact that the future growth of modern 

economy depends on investments within the digital economy. This includes the EU and all its member 

states. Consumers however are questioning the actual use of their submitted data and the protection 

hereof. The result is a general mistrust in data processing companies which have led the European 

Commission to strengthening the legislation, by giving the consumer more rights and obligate the 

companies to document their data processes by a new regulation.  

 

At this point the European digital market is divided by different rules in the 28 member states, which is 

making it hard for the companies to navigate between national legislation and it is expected that the 

Regulation will make it easier for companies to start exporting their product to consumers everywhere 

in the EU. In response to the harmonization of the data protection legislation member states are 

starting to protect their interests by establishing national data localisation measures, to ensure control 

of the digital data that are collected in each state.  

 

To guarantee an efficient implementation of the Regulation, the incentives of member states, 

companies and the behaviour of consumers have been analysed and compared to the overall objective 

that the Regulation is expected to achieve. It is hereby found that consumers are the difficult factor to 

control, due to their lack of information and unknown preferences.  

 

By comparing the freedom of expression against the right to privacy it is measured which of the 

general rights that have to be assigned the greater benefit in order to optimize the investment level 

within the EU area. Through the analyzed jurisprudence from the European Court of Justice and the 

European Court of Human Rights, it can be concluded that the right to privacy is essential for the 

consumers to keep providing their data and thereby ensuring the continued development of European 

digital market.   
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Anvendte forkortelser  

Artikel 29-gruppen Arbejdsgruppe nedsat i medfør af Direktivets artikel 29, og som 
består af repræsentanter fra medlemsstaternes datatilsyn og 
Kommissionen 

Chartret Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder, 
EUT 2016 C 202 
 

Direktivet Direktiv 95/46 EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger 

EMD Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 

EMRK 
 
EU 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 
 
Den Europæiske Union 

EU-Domstolen Den Europæiske Unions Domstol 

Forordningen Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og 
om ophævelse af direktiv 95/46 EF 

Kommissionen Europa-Kommissionen  

TEU Traktaten om den Europæiske Union, EUT 2016 C 202 

TEUF Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, EUT 2016 C 
202 
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Kapitel 1 – Introduktion, problem og metode 

1.1 Indledning 

Udviklingen på det digitale marked er svær at overse og samtidig kan det være svært at holde holde sig 

opdateret omkring de mange nye tiltag og muligheder, der dagligt udvikles og lanceres. Udviklingen 

har medført at vores personlige oplysninger indsamles og bruges til næsten alt hvad vi foretager os, 

hvilket ikke på samme måde var tilfældet i 1995, hvor persondatadirektivet1 (Direktivet) blev vedtaget. 

Siden da har de digitale muligheder medført, at de sociale medier har taget styring over nyhedsdeling, 

lagring af vores data i skyen og tilkobling af vores elektronik i hjemmet til internettet, så også det kan 

kommunikere over det digitale netværk. 

 

Dataen som dagligt registreres bliver brugt af virksomheder og myndigheder til at optimere 

kommunikation, brugervenlighed, infrastruktur, og analysere på adfærd og tendenser i vores samfund. 

I Danmark stiger de samfundsteknologiske tiltag fortsat og de danske borgere erkender i stigende grad, 

at det er svært at begå sig i det danske samfund uden at afgive personlige oplysninger på nettet.2 94 % 

af den danske befolkning har adgang til internettet, 85 % af den danske befolkning i alderen 16-64 er 

online næsten hver dag3 og så er danskerne er europamestre i at bruge netbank og internethandel.4 

Samtidig giver de digitale muligheder også grund til bekymringer, da aviserne oftere og oftere skriver 

om brud på datasikkerheden, hvor for eksempel danske lønsedler, hemmelige identiteter på svenske 

militærfolk5 og CPR numre flyder rundt på internettet6, frit tilgængeligt for nysgerrige sjæle.  

Hertil kommer en ny EU databeskyttelsesforordning7 (Forordningen) i maj 2018, som både skal give 

EU-borgerne større sikkerhed når myndigheder og virksomheder, indsamler og benytter disse per-

sonlige informationer, og samtidig skal den sikre vækst i den Europæiske Union (EU). 

 

Hvis reglerne er for stramme eller svære at forstå, skaber det problemer for dem der lever af at udbyde 

og udnytte disse personlige informationer, herunder virksomheder, myndigheder, journalister og 

medier, men det skaber også problemer for dem, hvor oplysningerne kan skade deres integritet eller 

                                                
1 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i 
2 TNS Opinion & Social (2015), Special Eurobarometer 431: Data Protection Report, s. 30, og se økonomisk 
afsnit 3.4.1 
3 Tassy, Agnes (2016), It-anvendelse i befolkningen i 2016, s. 11. 
4 Kommissionen (2017), Europe’s Digital Process Report, landeprofil for Danmark, s. 7. 
5 Underbjerg, L. P. (2017, 27. juli), Forstå den svenske it-skandale på to minutter. 
6 Nystrup, M. (2007, 11. okt.), CPR-numre flyder rundt på nettet. 
7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse 
af direktiv 95/46/EF (Forordningen), træder i kraft den 25. maj 2018. 
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omdømme, hvis reglerne ikke er stramme nok. Det er nødvendigt at persondatareglerne på det indre 

marked, tager hensyn til borgerens integritetsfølelse, for at det “indre marked kan realisere den 

økonomiske værdi, som personoplysninger repræsenterer”8. 

 

1.2 Problemfelt 

Hver eneste gang vi tilkobler os internettet, deles vores personoplysninger med virksomheder, 

organisation og offentlige instanser. Vores IP-adresse9 kan spores tilbage til vores computer, vores 

færden kan overvåges så længe vi har vores telefoner på os og det er blevet almindeligt at “betale” for 

digitale tjenester, med sine personoplysninger.10 Med den nye Forordning får privatpersoner 

muligheden for at få indsigt i de oplysninger der indsamles om dem, således at de kan få at vide når 

oplysningerne deles og få dem slettet, hvis man ikke længere tillader at oplysningerne florerer rundt på 

internettet.  

 

Med udbredelsen af internettet, ligger meget af vores privatliv frit tilgængeligt. Næsten to milliarder 

mennesker har en profil på Facebook11. For dem og mange andre vil muligheden for at kunne få slettet 

oplysninger om sig selv være betryggende, da mange finde det ubehageligt at deres privatliv kan 

findes på nettet, selvom det kan være svært at afdække hvad ubehaget indebærer.12 

 

Persondataretten er især styret af to grundlæggende rettigheder; retten til respekt for privatlivet og 

informations- og ytringsfriheden, vis sammenspil ikke er reguleret af præcise regler13. 

Gennem Direktivets artikel artikel 12, litra b) har borgerne en ret til at få slettet oplysninger, som en 

given virksomhed har om den pågældende. Når en borger anmoder om at få slettet oplysninger om sig 

selv, har det været op til en domstol at foretage en afvejning af to rettigheder der er reguleret i den 

Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder (Chartret), i artikel 7 og artikel 11, før 

oplysningerne kunne slettes. Afvejningen er begrundet med at borgerne også har en informations-

frihed, der kan blive krænket, hvis oplysninger blot kan slettes.  

Spørgsmålet er om henholdsvis Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) og Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD), er med til afhjælpe dette upræcise sammenspil 

                                                
8 Blume, P. (2016), Persondataretten mellem integritet og økonomi, s. 5. 
9 Se økonomisk afsnit 3.1 
10 Udsen, H. (2016), Introduktion til informationsret, s. 19. 
11 “Antallet af Facebook-brugere nærmer sig to milliarder” (2017, 3. maj), Fyens Stiftstidende. 
12 Knobel, D. (2015), EU-Domstolens afvejning af grundrettigheder på det persondataretlige område, s. 51. 
13 Blume, P. (2012), Direktiv eller forordning i persondataretten, s. 60. 
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mellem rettighederne, idet de foretager denne afvejning, og hvad de hver især lægger vægt på, i deres 

afgørelser.  

 

Den kommende Forordning har sit ståsted i Chartret og er en opdatering af Direktivets regler, som skal 

tilsikre at lovgivninger tager højde for den digitale udvikling og samtidig sikre den data som kan 

bruges til at identificere privatpersoner. De nye regler, skulle gerne give større gennemsigtighed for 

borgerne, i hvad deres data bliver brugt til. Derudover får borgerne en tilsyneladende bedre 

databeskyttelse og mulighed for at flytte og dele sine data ved dataportabilitet, samt en ret til at blive 

glemt. Hertil opstår der også en række spørgsmål om betydningen og udførelsen af de nye for-

ordningstiltag, der især vil have en effekt på virksomhederne. 

 

Det er EU-Kommissionens (Kommissionen) opfattelse at Forordningen vil medføre ensartede konkur-

rencevilkår og nye forretningsmuligheder, på trods af større sikkerhedskrav for virksomheder, der 

behandler persondata. Virksomhederne skal kunne dokumentere deres processer for databehandling og 

efterkomme krav fra privatpersoner, som vil have ændret eller slettet data fra virksomhedernes 

databaser. Samtidig skal Kommissionens digitale strategi14 åbne op for investeringer i den digitale 

økonomi15 til gavn for både borgere, virksomheder og myndigheder, og derved udnytte den digitale 

teknologi optimalt. Dette kommer især som en konsekvens af at den samlede europæiske union sakker 

bagud i forhold til USA,16 hvorfor man ser det nødvendigt fra Kommissionens side, at nedlægge de 

nationale barrierer der på nuværende tidspunkt bremser den digitale udviklingen.17  

 

I specialet vil det blive undersøgt om Forordningen vil kunne være med til at udvikle det indre marked, 

eller om det skaber yderligere barrierer for den teknologiske udvikling, samt hvorledes markedets 

økonomiske aktører påvirkes og reagerer på Kommissionens tiltag. 

 

 

 

                                                
14 Kommissionen (2015), En strategi for et digitalt indre marked i EU. 
15 Se definition i økonomisk afsnit 3.2 
16 Møller, B. og Schmidt, J. H. (2015), Notat om Digitalt indre marked vil styrke væksten i Europa, s. 1. 
17 Kommissionen (2015), En strategi for et digitalt indre marked i EU, s. 2. 
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1.3 Problemformulering 

Hvorledes skal ytringsfriheden og retten til respekt for privatlivet afvejes i forhold til hinanden, før 

effekten af databeskyttelsesforordningen kan realisere Kommissionens målsætning, samt sikre inci-

tamentet for udviklingen af det indre digitale marked? 

 

Til besvarelse af dette, kan følgende underspørgsmål opstilles: 

 

1) Hvorledes afvejes de to grundlæggende rettigheder, ytringsfriheden og retten til respekt for 

privatlivet, overfor hinanden i nyere europæiske retspraksis? 

2) Hvilke økonomiske konsekvenser har udviklingen af den digitale økonomi for EU’s 

forbrugere og virksomheder og hvorvidt vil dette gavne Kommissionens strategi for et indre 

digitalt marked? 

3) Kan regulering af persondatabeskyttelsen give markedets aktører incitament til at sikre den 

digitale udvikling på det indre marked? 

 

1.4 Specialets opbygning 

Specialet består af 7 kapitler. Det resterende af kapitel 1 indeholder en gennemgang af de metoder og 

teorier, som skal danne grundlag for de senere analyser. Herudover bliver analysen afgrænset i afsnit 

1.7 og til sidst bliver kilderne diskuteret i afsnit 1.8. En lille del af den nyere europæiske retspraksis, i 

form af fem domme bliver analyseret i kapitel 2, for at undersøge hvordan EU-Domstolen og EMD 

afvejer og vægter de grundlæggende rettigheder. I kapitel 3 bliver den digitale økonomi defineret, 

hvorefter der bliver analyseret på sammenhængen mellem EU-borgerne og virksomhederne, under 

påvirkning af Kommissionens digitale strategi for det indre marked. I kapitel 4 er der sat tre delspil op, 

for at vise efficiensen af reglerne for henholdsvis EU, virksomhederne og til sidst borgerne. Dette 

bliver sammenholdt af den retspolitiske analyse i kapitel 5. Kapitel 6 indeholder specialets samlede 

konklusion. Til sidst er der en perspektivering til det danske samfund i kapitel 7, som er det afsluttende 

kapitel. 
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1.5 Metode og teorivalg 

1.5.1 Retsteori og juridisk metode 

1.5.1.1 Metode 
For at undersøge hvordan de to grundlæggende rettigheder, ytringsfriheden og retten til respekt for 

privatlivet18, vægter og i hvilken grad de afvejes i nyere europæiske retspraksis, 

vil den retsdogmatiske metode blive anvendt. Denne skal hjælpe os til at skabe mening i det 

kommunikationssystem, som EU-retten er19, ved at fortolke og systematisere de retslige materialer, det 

må forventes at en domstol vil inddrage ved behandlingen af et juridisk problem, herunder regulering, 

retspraksis og andet der har relevans.  

Generelt er retskilderne åbent formuleret og det lægger op til fortolkning, hvorfor den retsdogmatiske 

analyse er et udtryk for en “skabende proces, selvom den i og for sig ikke frembringer noget nyt”20. I 

det følgende bliver de anvendte retskilder gennemgået. 

 

1.5.1.2 Retsteori 
Retsfilosofien er en samlebetegnelse for de mange forskellige retsteorier, herunder naturretten, 

retspositivismen og retsrealismen.21 “Retsfilosofien bor, så at sige, en etage højere end rets-

videnskaben”22 og den bruges til at anskue, betragte og forklare retsvidenskaben, herunder “rets-

dogmatik, normer, og retskilder generelt, gældende ret og gyldighed, almene juridiske regler og 

retssystemets opbygning, loven som den er og bør være”23.  

 

Retsfilosofien har udviklet sig gennem de sidste 2000 år fra romerretten, til naturretten, til 

retspositivismen og til sidst hermeneutikken. Hver ny måde at anskue juraen kommer som en reaktion 

på den foregående epoke.24 

 

Romerretten gav fundamentet til den måde juraen bruges i dag. Mange begreber er fra dengang, 

herunder jus, bonus pater, culpa, lex-reglerne og så videre.  

                                                
18 I Chartrets artikel 7, 8 og 11, er der faktisk tale om tre forskellige rettigheder, men i specialet vil de to første 
blive sammenlagt, så når der bliver talt om de to grundlæggende rettigheder, menes der altså retten til respekt for 
privatlivet og beskyttelsen af personoplysninger, som den første rettighed, og ytrings- og informationsfriheden, 
som den anden. 
19 Neergaard, U. & Nielsen, R. (2010), EU Ret, s. 109-110. 
20 Blume, P. (2006), Juridisk metodelære, s. 143. 
21 Nielsen, R. & Tvarnø, C. D. (2011), Retskilder & Retsteorier, s. 30. 
22 Ross, A. (2013), Om ret og retfærdighed, s. 70. 
23 Nielsen, R. & Tvarnø, C. D. (2011), Retskilder & Retsteorier, s. 296. 
24 Hansen, L. L. & Werlauff, E. (2016), Den juridiske metode - en introduktion, s. 19. 
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Naturretten er “et barn af oplysningstiden”25, da den sætter særligt fokus på menneskets egen evne til 

at udtænke løsninger på problemer, gennem sin fornuft. Juraen er hvad det almindelige menneske kan 

rationere sig frem til og en lov der er uretfærdig skal kunne tilsidesættes. Man finder stadig mange 

elementer af naturretten i vor tid, blandt andet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 

(EMRK).26  

 

Den retspositivistiske retsteori adskiller ret og moral og betragter retsvidenskaben ud fra, hvad retten 

er og ikke, hvad retten bør være.27 Ved den retspositivistiske tilgang, tages der ikke hensyn til, om 

reglerne er retfærdige eller ej. Reglerne kan tvinges igennem, for eksempel kan kreditor sætte debitors 

hus på tvangsauktion eller den dømte forbryder sættes i fængsel.28 Gældende ret findes ved en 

sandsynlighedsvurdering i relation til håndhævelsen.29 

 

Retsdogmatikkens formål er at beskrive gældende ret (de lege lata) og dens intention er at beskrive 

retstilstanden som den er nu.30 Den retsdogmatiske metode benytter sig af retskilderne for at finde frem 

til gældende ret, dog er det i nærværende speciale ikke alle retskilder der bliver gennemgået, men blot 

dem der har relevans for problemstillingen. 

 

1.5.1.3 Retskilder og EU-retten 

EU-retten er hverken folkeret eller nationalret, da det ligger som et selvstændigt egenartet retsområde, 

som EU-Domstolen selv kalder for et ‘originært retssystem’31, det vil sige et retssystem som ikke har 

været til før. I den almindelige folkeret vil retsreglerne ikke have umiddelbar retsvirkning, som det er i 

EU-retten.32 

 

Hvilke retskilder indgår og hvordan 

I Danmark inddeles retskilderne efter Alf Ross’ version af realistisk retsteori, i fire hovedgrupper: 

lovgivning, præjudikater, retssædvaner og kulturtradition (“forholdets natur”).33  

                                                
25 Hansen, L. L. & Werlauff, E. (2016), Den juridiske metode - en introduktion, s. 17. 
26 Hansen, L. L. & Werlauff, E. (2016), Den juridiske metode - en introduktion, s. 18. 
27 Nielsen, R. & Tvarnø, C. D. (2011), Retskilder & Retsteorier, s. 357. 
28 Hansen, L. L. & Werlauff, E. (2016), Den juridiske metode - en introduktion, s. 20. 
29 Hansen, L. L. & Werlauff, E. (2016), Den juridiske metode - en introduktion, s. 21. 
30 Blume, P. (2006), Juridisk metodelære, s. 142. 
31 Hansen, L. L. & Werlauff, E. (2016), Den juridiske metode - en introduktion, s. 48. 
32 Blume, P. (2006), Juridisk metodelære, s. 175. 
33 Ross, A. (2013), Om ret og retfærdighed, s. 124-148. 
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Efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009, kan retskilderne i EU også inddeles i 

fire hovedgrupper: primærretten, bindende sekundærregulering, retspraksis og soft law.34 

 

Primærretten 

Der er tre grundlæggende tekster, herunder Traktaten om den Europæiske Union (TEU), Traktaten om 

den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) og EU’s Charter om grundlæggende rettigheder. 

Disse regelsæt danner grundlaget for EU-samarbejdet og for den nedenstående domsanalyse. De 

specifikke regler der har betydning for specialet vil blive gennemgået i afsnit 2.3 om de 

grundlæggende rettigheder. 

 

Sekundærregulering 

Et direktiv er en retsakt, der efter TEUF artikel 288, stk. 3, fastsætter det tilsigtede mål, som 

medlemsstaterne skal opnå. Et direktiv har ikke umiddelbar virkning på borgerne i den pågældende 

medlemsstat, da det er op til de enkelte lande at implementere et direktiv gennem lov, der foreskriver 

med hvilken form og hvilke midler, målet skal opnås.  

Direktiv 95/46/EF finder anvendelse i specialets juridiske del og vil blive yderligere behandlet under 

afsnit 2.2.3. 

 

En forordning er efter TEUF artikel 288, stk. 2, almengyldig, bindende i alle enkeltheder og gælder 

umiddelbart i hver medlemsstat. Den “skaber sålede ret og pligt direkte for personer, virksomheder og 

myndigheder”35. 

Databeskyttelsesforordningen (Forordningen), der er relevant for især den integrerede analyse, blev 

fremsat ved et forslag fra Kommissionen i 2012, efter en åben høring i efteråret 2009, Artikel-29 

gruppens bemærkning (WP 168/2009) og den internationale databeskyttelsesdag d. 28. januar 2010. 

Forordningen blev vedtaget den 27. april 2016 og træder i kraft den 25. maj 2018. Kommissionen 

lagde i deres forslag til Forordningen betydelig vægt på at den registreredes rettigheder skulle styrkes i 

forhold til de gamle regler i Direktivet,36 men der er ikke de store ændringer i forhold til Direktivets 

centrale emner, såsom, reglernes anvendelsesområde, definitioner, krav til lovlig behandling af 

personoplysninger og de registreredes rettigheder.37 Den største ændring vil for nogle virksomheder 

være at de skal have en databeskyttelsesrådgivere (DPO), der skal foretages en konsekvensanalyse, 

                                                
34 Nielsen, R. & Tvarnø, C. D. (2011), Retskilder & Retsteorier, s. 108. 
35 Hansen, L. L. & Werlauff, E. (2016), Den juridiske metode - en introduktion, s. 110. 
36 Kommissionens forslag til Forordningen, side 5. 
37 Justitsministeriets stormøde om forordningen den 13. juni 2017, s. 18. 
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føres fortegnelser over behandlingsaktiviteter, samt en udtrykkelig bestemmelse om ”data protection 

by design/default”.38 

Selvom der er tale om en forordning med direkte virkning, vil der vil stadig være nogle områder hvor 

hvert medlemsland selv kan fastlægge de nærmere bestemte regler, inden for nogle fastlagte rammer i 

Forordningen, hvorfor Forordningen på nogle punkter ligner et direktiv.39 Dette vil måske medføre at 

reglerne ikke bliver fuldt ud harmoniseret, ligesom de heller ikke er det med Direktivet. 

 

Retspraksis 

Retspraksis er en vigtig retskilde inden for EU-retten, idet EU-Domstolen tillægger sine egne 

afgørelser stor betydning40 og det er set at de bruger tidligere afgørelser, som retskilde i behandling af 

nye sager. 

 

EU-retspraksis er navnligt domme fra EU-Domstolen og EMD. I nærværende speciale vil der blive 

analyseret fire forskellige sager, men fem domme, to fra EMD og tre fra EU-Domstolen.  EU-

Domstolen ser traktaterne som et særligt retssystem, der indeholder sine “egne afvejningsregler, der 

kan adskille sig fra såvel EMD’s som nationale domstoles praksis”41 og fortolkningsstilen er udpræget 

formålsbestemt når EU-Domstolen behandler sager. Det vil sige at hvis målet med et regelsæt er at 

forbedre datasikkerheden og sikre den frie udveksling af personoplysninger mellem medlemsstaterne, 

vil EU-Domstolen fortolke dette regelsæt, således at disse mål i videst muligt omfang bliver 

fremmet.42 

 

En national ret (dvs. ikke kun domstol) kan, hvis der opstår tvivl om fortolkningen af gældende EU-

regler i en retssag, rejse spørgsmål omkring fortolkningen af traktaterne eller om gyldigheden og 

fortolkningen af retsakter udstedt fra Unionen til EU-Domstolen, jf. artikel 267 TEUF. Det er EU-

Domstolens vigtigste opgave at svare på disse præjudicielle spørgsmål.43 Det kan til tider være 

problematisk at de spørgsmål der stilles, er forankret i national lovgivning og deres implementering af 

for eksempel et direktiv, at dommen ikke uden videre kan overføres til et andet lands nationale ret, 

uden at skulle omfortolkes.44 

                                                
38 Justitsministeriets stormøde om forordningen den 13. juni 2017, s. 19. 
39 Se nærmere herom i Justitsministeriets betænkning nr. 1565, s. 16-17. 
40 Neergaard, U. & Nielsen, R. (2010), EU Ret, s. 157. 
41 Knobel, D. (2015), EU-Domstolens afvejning af grundrettigheder på det persondataretlige område, s. 54. 
42 Hansen, L. L. & Werlauff, E. (2016), Den juridiske metode - en introduktion, s. 109. 
43 Hansen, L. L. & Werlauff, E. (2016), Den juridiske metode - en introduktion, s. 93. 
44 Hansen, L. L. & Werlauff, E. (2016), Den juridiske metode - en introduktion, s. 212. 
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EU-Domstolen skal gennem fortolkning af gældende ret, finde frem til en afgørelse. Deres fortolkning 

af reglerne, går forud for de nationale domstoles fortolkninger, hvorfor der ikke altid er enighed. 

 

I nærværende opgave behandles retskilder primært fra EU-retten. For at undersøge det juridiske 

spørgsmål, vil det derfor være relevant at læse og fortolke domme fra det interne system, for at finde 

frem til gældende ret.45  

Herunder vil dommene i Satamedia sagen46, Google Spain-dommen47, Digital Rights-dommen48, og 

Węgrzynowski and Smolczewski v Polen49 blive analyseret. 

 

Forslag til afgørelse fra en generaladvokat 

Hvis der er en generaladvokat tilknyttet sagen, vil denne tage stilling til sagen, som den er forelagt for 

EU-Domstolen og fremsende et forslag til en afgørelse, som han/hun har fået bemyndigelse til gennem 

artikel 252 TEUF. Forslaget indeholder ofte mere omfattende teoretiske diskussioner, hvor der er en 

videregående inddragelse af litteraturen.50 Udtalelsen er dog ikke på nogen måde bindende, hverken i 

forhold til en sags parter eller for EU-Domstolens dommere, når de efterfølgende skal afsige dommen, 

hvorfor forslaget ikke har nogen retskildeværdi. Det kan forekomme, at der er forskel på indholdet i en 

generaladvokats udtalelse og den efterfølgende dom.51  

 

1.5.2 Økonomisk metode og teori 

Til underbyggelse af den økonomiske analyse, vil der i dette metodeafsnit blive sat fokus på den 

neoklassiske- og den behavioralistiske teori, som skal skabe grobund for de antagelser og hypoteser 

som analysen bygger på. Disse teorier skal stå sammen med den deduktive metode, da teorierne vil 

blive brugt som regler for den information der bliver behandlet i specialet, hvorfra der vil blive dannet 

slutninger.  

                                                
45 Neergaard, U. & Nielsen, R. (2010), EU Ret, s. 110. 
46 Sag C-73/07, Tietosuojavaltuutettu mod Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy, 
ECLI:EU:C:2008:727 og afgørelse fra EMD, application no. 931/13: Satakunnan Markkinapörssi Oy and 
Satamedia Oy v Finland, 27.06.2017. 
47 Sag C-131/12, Google Spain SL og Google Inc. mod Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) og 
Mario Costeja González, ECLI:EU:C:2014:317. 
48 Sag C-293/12 Digital Rights Ireland Ltd mod Minister for Communications, Marine and Natural Resources 
m.fl. og Kärntner Landesregierung m.fl., ECLI:EU:C:2014:238. 
49 Afgørelse fra EMD, application no. 33846/07: Węgrzynowski og Smolczewski v Polen, 12.10.2013. 
50 Nielsen, R. & Tvarnø, C. D. (2011), Retskilder & Retsteorier, s. 181. 
51 Hvad er en generaladvokat?, EU-Oplysningen. 
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1.5.2.1 Deduktiv metode 

Dette speciale er skrevet med et deduktivt metodisk udgangspunkt, hvor der benyttes generelle teorier 

og antagelser til at analysere på virkeligheden.52 Modsat den induktive metode, hvor videnskabelige 

lovmæssigheder er baseret på generalisationer afledt fra singulære observationsudsagn,53 starter den 

deduktive metode i en opstillet teori, og drager derfra konklusioner om enkeltstående hændelser.54 De 

benyttede teorier er bygget op af simple antagelser og forudsætninger, som begrænser den analyserede 

situation med et regelsæt. Den deduktive metode, kan grundet dens simplificering, aldrig blive til 

sande teorier,55 da virkelighedens kompleksitet er for omfattende til at teorierne kan medtage alle dens 

elementer.  

 

I specialet vil teorier, blive brugt til at anskue og simplificere en langt mere kompliceret virkelighed. I 

det økonomiske afsnit tages der blandt andet udgangspunkt i “Special Eurobarometer 431 - Data 

Protection Report” udarbejdet af TNS Opinion & Social Network, som er en spørgeundersøgelse der 

dækker samtlige 28 EU-lande, bestilt af Kommissionen. Denne er foretaget med induktiv 

fremgangsmåde, da man har taget en stikprøve på i alt 27.980 personer, og dannet slutninger ud fra 

deres udsagn, baseret på lande, alder og uddannelse. Selvom spørgeundersøgelse dækker et stort antal 

deltager, og langt flere end dette speciale nogensinde kunne have afdækket, er det stadig kun en 

brøkdel af EU’s 500 millioner indbyggere.56 Så selvom man kan drage konklusioner omkring resultatet 

af de knap 28 tusinde besvarelser, vil disse stadig være begrænset af den tidsperiode undersøgelsen er 

foretaget i og de singulære udsagn, som er indsamlet fra de medvirkende.57 Eksempelvis konkluderes 

det ud fra undersøgelsen, at danske forbrugere er mindre bekymret over den stigende digitale 

overvågning end den gennemsnitlige europæer.58 Denne generalisering vil nemt kunne falsificeres59, 

givet at blot en enkelt dansker havde en anden tilgang end den generelle dansker, som er blevet dannet 

gennem resultaterne af analysen.  

 

Med den deduktive metode tages den anvendte data i specialet og sættes i relation til de teorier som er 

gennemgået herunder, for at nå frem til de forklaringer og konklusioner som løbende fremkommer 

gennem den økonomiske analyse. Ved denne fremgangsmåde vil der i specialet benyttes sekundær 

empiri af både kvantitativ og kvalitativ karakter til besvarelse af problemstillingen.  

                                                
52 Knudsen, C. (1991), Økonomisk metodologi: om videnskabsidealer m.m., afledt af s. 57-58. 
53 Knudsen, C. (1991), Økonomisk metodologi: om videnskabsidealer m.m., s. 56. 
54 Andersen, I. (2008), Den skinbarlige virkelighed, s. 35. 
55 Knudsen, C. (1991), Økonomisk metodologi: om videnskabsidealer m.m., s. 58. 
56 Knap 511 millioner, i de 28 lande som er inkluderet i undersøgelsen. Her er UK også medregnet. 
Kommissionen - Eurostat. 
57 Knudsen, C. (1991), Økonomisk metodologi: om videnskabsidealer m.m., s. 36. 
58 Se afsnit 3.4.1 
59 Knudsen, C. (1991), Økonomisk metodologi: om videnskabsidealer m.m., s. 95.  
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1.5.2.2 Neoklassisk teori 

Den neoklassiske teori kan spores helt tilbage til 1838 med Antoine Augustin Cournot udgivelse af 

Recherches sur les Principes Mathématiques de la Théorie des Richesses, hvor Cournot via 

matematik, lagde fundamentet for efterspørgselsfunktionen, samt definerede monopol og ubegrænset 

konkurrence.60 Dog anses udgivelsen af Principles of Economics i 1890 af Alfred Marshall som 

hovedværket af den neoklassiske teori.61 

 

Teorien er bygget op af nogle grundlæggende parametre som består i at aktørerne er ubegrænset 

rationelle, således at de inden for et sæt fastlagte, eksogene rammer, kan træffe den mest profitable 

beslutning.62 Derved opstår profitmaksimeringshypotesen, som er grundstenen i den neoklassiske teori. 

Som følge af antagelsen om at et marked består af rationelle aktører, anses de heuristiske elementer 

omkring aktørernes beslutningensprocedurer, organisering, politiske forhold eller andre interne 

forhold, som undtaget fra ligningen. Profitmaksimering er derfor næsten udelukkende baseret på 

eksterne forhold, med det rationale at aktøren handler profitmaksimerende givet markedsforholdene63.   

Antagelsen om en profitmaksimerende adfærd kan derefter tillægges forskellige hypoteser, som 

hjælper til at definere hvorledes profitten maksimeres under givne markedsforhold. Hypoteserne får 

markedet til at variere i antallet af markedsdeltagere, kompleksiteten af produktet, graden af 

information, adgangsbarrierer og transaktionsomkostninger.64  

 

1.5.2.3 Behavioralistisk teori 

Behavioralismen kom som et opgør mod den neoklassiske hypotese om profitmaksimering. Hertil 

anser James March og Herbert Simon virksomhederne som et system, bestående af agenter med egne 

præferencer.65 De er begrænset rationelle og kender ikke alle løsningsmuligheder på et problem eller 

konsekvenserne heraf, hvorfor søgningen på en løsning ophører i tilfælde af en tilfredsstillende 

løsning, fremfor den optimale løsning.66 Dermed var behavioralismen i dens opstartsfase ikke et 

alternativ til den neoklassiske teori,67 men primært et forskningsstudie i virksomhedens individuelle 

                                                
60 Cournot, A. (1897), Researches into the mathematical principles of the theory of wealth, se herunder bogens 
kapitel IV, V og VII. 
61 Knudsen, C. (1997), Økonomisk metodologi. Bind 2, s. 45. 
62 Knudsen, C. (1997), Økonomisk metodologi. Bind 2, s. 54. 
63 Knudsen, C. (1991), Økonomisk metodologi: om videnskabsidealer m.m., s. 270. 
64 Knudsen, C. (1997), Økonomisk metodologi. Bind 2, s. 54 og 56. 
65 Knudsen, C. (1997), Økonomisk metodologi. Bind 2, s. 114. 
66 Knudsen, C. (1997), Økonomisk metodologi. Bind 2, s. 119 og 120.   
67 Knudsen, C. (1997), Økonomisk metodologi. Bind 2, s. 285: Det var først senere i det evolutionære 
forskningsprogram, hvor man benyttede behavioralismen som fundament for en ny dynamisk pris- og 
konkurrenceteori, som et alternativ til det statiske neoklassiske program.     
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aktører og hvorledes disse træffer beslutninger.68 Dette underbygges senere ved James March i 

samarbejde med Richard Cyert, som også forsøger at finde en løsning på virksomhedens adfærd, når 

denne ikke kan betragtes som en rationel aktør, hvis handlingsmønster bestemmes af eksterne 

markedsforhold, som de er beskrevet i den neoklassiske teori. March og Cyert beskriver 

virksomhedens adfærd som fremkommet gennem “interne forskydninger i styrkeforholdet mellem 

koalitionsdeltagerne”69 der forsøger at tilpasse sig uforudsigelige situationer. Derved bliver 

virksomheden en politisk koalition, som ved hjælp af interne forhandlinger og styrkeforhold, bliver til 

virksomheden gennem et “adaptivt rationelt system”70. Dette skal sammenhængende forstås som 

stadigværende ufuldkommen på information, men som har muligheden for at tilpasse sig og lære af 

sine omgivelser og erfaringer. Den behavioralistiske teori tager altså højde for at virksomheder agerer i 

en verden hvor interne individuelle styrkeforhold er afgørende for virksomhedens virke, og at disse 

ofte befinder sig i beslutningssituationer hvor der er mangel på information i forhold til handlings-

alternativer, og konsekvenserne af disse.71  

 

I specialet vil den behavioraliske teori blive anvendt analogt til at klarlægge forbrugernes rationaler på 

trods af at denne normalt er brugt til at analysere virksomheder, mens virksomhederne vil anses som 

rationelle efter den neoklassiske teori.  

 

1.5.2.4 Asymmetrisk og symmetrisk information 

De økonomiske teorier har informationsmængden som en væsentlig faktor for hvordan markedet, 

branchen, aktører eller individer agerer, og dette vil derfor også spille en faktor i dette speciale. I den 

neoklassiske teori skelner man mellem fuldkommen eller mangelfuld information, hvor man i den 

behavioristiske teori aldrig har fuld information. I denne opgave skelnes der mellem symmetrisk og 

asymmetrisk information i det omfang, at man ved symmetrisk information har samme 

beslutningsgrundlaget for en handling, hvorfor handlingen kun vil differentiere på baggrund af 

præferencer. Asymmetrisk information består i enten viden eller handlinger, som kun er bekendt af den 

ene part.72 Ved asymmetrisk information behøver der ikke være fuld information, men den ene aktør 

vil have information, som vil ændre den anden aktørs handling givet at denne information blev delt. 

Der vil her opstå adverse selection, hvor den ene aktør økonomisk kan udnytte at der foreligger 

asymmetrisk information.73  

                                                
68 Knudsen, C. (1997), Økonomisk metodologi. Bind 2, s. 115. 
69 Knudsen, C. (1997), Økonomisk metodologi. Bind 2, s. 121. 
70 Knudsen, C. (1997), Økonomisk metodologi. Bind 2, s. 124. 
71 Knudsen, C. (1997), Økonomisk metodologi. Bind 2, s. 126. 
72 Perloff, J. M. (2016), Microeconomics, s. 648. 
73 Perloff, J. M. (2016), Microeconomics, s. 648. 
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1.5.2.5 Indifferenskurver og nytteværdi 

Indifferenskurver bruges i dette speciale i første omgang til at demonstrere hvordan en forbruger med 

begrænset information, ikke formår at opnå sin maksimale nytteværdi. I teorien bliver 

indifferenskurver brugt, når en forbruger skal vælge mellem to goder, hvorimellem prisen og 

nytteværdien kan variere.74 Hertil er der to forskellige måder at anskue en forbrugers mulighed for at 

differentiere mellem valgmuligheder; Cardinal nytteværdi og Ordinal nytteværdi.75 Med det cardinale 

udgangspunkt, antages det at forbrugeren nøjagtigt kan værdisætte et produkt frem for et andet. For 

eksempel vil en forbruger i sådan et tilfælde kunne sige at denne foretrak produkt A 4,5 gange over 

produkt B. I denne opgave benyttes den ordinale udgave, hvor en forbruger altid kender sine 

præference og derfor vil kunne vælge et produkt over et andet, men ikke lave en specifik 

værdiansættelse af et valg frem for et andet.76  

 

Nytteværdierne afledes simpelt ved en gennemsnitsværdi fra resultaterne i Special Eurobarometer 431 

rapporten, hvortil det antages at niveauet af bekymringer for digital overvågning afspejler det optimale 

lovgivningsniveau for de adspurgte, fordelt på land. Dette bliver omsat til indifferenskurver og indsat 

med udgangspunkt i to yderpoler, samt det danske og det europæiske gennemsnitsniveau. Herved kan 

man gennem antagelserne få en indikation på den nytteværdi som landene hver især mister som følge 

af EU samarbejdet, og derfor også en indikation på hvor stor gevinsten skal være, for at et samarbejde 

kan opretholdes.    

 

1.5.2.6 International handelsteori 

På et marked hvor det antages at aktørerne handler rationelt og der kun handles homogene produkter, 

vil aktørerne købe produkterne der hvor de kan handles billigst.77 Ved samhandel mellem to markeder, 

her hjemmemarkedet og det europæiske marked, vil man kunne opsætte en simpel model for hvilke 

mekanismer der gør sig gældende ved at åbne op for samhandel.  
    

 

 

 

 

 

 

                                                
74 Frank, R. H. (2010), Microeconomics and behavior, afledt af s. 67-69. 
75 Frank, R. H. (2010), Microeconomics and behavior, s. 87. 
76 Frank, R. H. (2010), Microeconomics and behavior, s. 87. 
77 Biede, H. J. (2015), Mikroøkonomi: Videregående uddannelser, s. 226. 
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Figur 1.1       Figur 1.2 

 
 

I figur 1.1 ses mekanismen for importering af et gode. Dette sker, givet antagelserne, når prisen på det 

europæiske marked er lavere end på det danske. På det danske marked er prisen i ligevægt ved P* og 

der produceres ved denne pris M*. I og med at produktet kan handles billigere på det europæiske 

marked, vil den danske produktion falde til MDK, og derefter importere den resterende mængde til at 

dække efterspørgslen. I dette tilfælde vil forbrugeroverskuddet stige til (PMax - PEU) x MEU x 0,5 = 

A+B+D+E, mens producentoverskuddet vil falde til (PEU - PMin) x MDK x 0,5 = C. Forbrugerne vil 

altså vinde, og det samme vil samfundet, da stigning i forbrugeroverskuddet er større end tabet i 

producentoverskuddet.  

 

Det modsatte gør sig så gældende i figur 1.2, hvor det er producenterne der vinder på bekostninger af 

forbrugerne. Her vil det samlede producentoverskud blive B1+C1+D1+E1+F1, mens det danske 

forbrugeroverskud begrænses til A1. Uanset hvem der vinder fordelen ved en samhandlen med Europa, 

vil det efter teorien gavne samfundet, eftersom det samlede overskud ved et åbent marked enten vil 

stige med D og E eller med F1. 

 

Moderne international handelsteori 

Nabohandelsteorien bygger på miljøafstanden mellem to lande, som kan opgøres ved at kigge på 

kulturelle forskelle, opfattelse af produktkvalitet, samt forbrugernes indkomstniveau.78 Jo tættere disse 

                                                
78 Biede, H. J. (2015), Mikroøkonomi: Videregående uddannelser, s. 246. 
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faktorer ligger på hinanden, jo mere vil landene også handle internt, hvilket også kan underbygges af 

den danske sammensætning af eksport og import.79   

 

Produktcyklus teorien går i alt sin enkelthed ud på hvordan et produkts livsforløb kan opdeles i 5 faser. 

I første fase bliver produktet udbudt på hjemmemarkedet, hvor det kan testes og bearbejdes, inden det i 

anden fase eksporteres til markeder, som i henhold til nabohandelsteorien er nært sammenlignelige 

med hjemmemarkedet. Tredje fase består i at oprette produktionsanlæg i eller tæt på sine 

eksportmarkeder, med henblik på at undgå handelsrestriktioner. I fjerde fase er der ikke længere brug 

for at videreudvikle produktet, og store dele af produktionen på hjemmemarkedet vil blive lukket ned, 

inden det i femte fase helt rykkes til udlandet med de bedste forudsætninger og laveste omkostninger, 

hvorefter hjemmemarkedet udelukkende importerer produktet.80 

 

1.5.3 Integreret metode og teori 

Dette speciales integrerede kapitel består af en retsøkonomisk analyse med understøttelse af spilteori, 

og ender derefter ud i en retspolitisk analyse, der ved at kombinere resultaterne fra den juridiske og 

den økonomiske analyse, har til formål på objektiv vis, at angive hvordan reguleringen af persondata 

bør udformes for at være så efficient som mulig.  

 

1.5.3.1 Retsøkonomi 

Retsøkonomi som retsteori, er stadig mere en økonomisk analyseramme end en egentlig selvstændig 

retsteori. Den kan bruges til at tage stilling til de konkrete reglers økonomiske implikationer.81 

Retsøkonomien er derfor ikke et analyseværktøj hvori både jura og økonomi integreres, men en 

økonomisk analyse af en retstilstand eller i specialets tilfælde, et kommende regelsæt.82 Den 

retsøkonomiske analyse bygger i specialet på spilteori, som skal forsøge at klarlægge de bevæggrunde 

de økonomiske aktører handler ud fra, med hjælp fra både den økonomiske og juridiske analyse. Der 

vil her med baggrund i økonomisk teori blive lavet antagelser og opsat regler, som skal medvirke til at 

simplificere spillets situation, da specialet ikke er i stand til at sammenfatte hele dens kompleksitet.   

                                                
79 Danmarks største handelspartnere er fortsat Tyskland og Sverige, jf. Nyt fra Danmarks Statistik, d. 09.08.2017, 
nr. 316. 
80 Biede, H. J. (2015), Mikroøkonomi: Videregående uddannelser, s. 247-248. 
81 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D. (2011), Retskilder & Retsteorier, s. 319. 
82 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D. (2011), Retskilder & Retsteorier, s. 437. 
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1.5.3.2 Retspolitik 

Ved en retspolitisk analyse opstilles der en række overvejelser omkring hvordan retten bør være (de 

lege ferenda)83 på baggrund af enten retssociologiske eller økonomiske teorier.84 I dette speciale vil det 

retspolitiske afsnit have til formål at analysere, om hvorvidt reglerne i den nye forordning vil kunne 

optimere forbrugeradfærden85 indenfor den digitale økonomi. Med dette udgangspunkt skal det 

klarlægges om forordningen vil indfri de mål og forventninger som var drivkraften bag det nye 

regelsæt. 

 

1.5.3.3 Spilteori 

Spilteori omhandler situationer, hvor aktører er bevidste om at deres handlinger vil have en effekt på 

hinanden.86 Aktørerne vil agere økonomisk rationelt, hvorfor de altid vil søge det resultat i spillet, som 

vil maksimere deres egen nytte eller profit, på baggrund af den tilgængelige information.87  

 

Et spil kan opbygges på to forskellige måder, enten i et matrix (strategic game) eller som et spiltræ 

(extensive form), hvortil der hører et sæt spilleregler og en række antagelser. Et spil kan derfor varierer 

alt efter hvor mange spillere der interagerer, graden af information, hvad der står på spil, 

sandsynlighed for en beslutning, og om spillerne kan observere hinandens træk i spillet.88  

 

Ofte89 er et matrix brugt ved spil hvor de involverede træffer deres valg samtidigt. De er klar over at 

der er en anden spiller, men kan ikke observere dennes valg, og vil derfor forsøge at optimere sin egen 

nytteværdi ud fra hvad spilleren tror den anden part vælger. Heraf opstår der en dominant strategi, som 

spillerne kan følge og derved optimere sin egen nytteværdi, uagtet af hvad den anden spiller vælger.90  

 

Ved et spiltræ bliver valgene som udgangspunkt truffet efter hinanden, og spillerne har mulighed for at 

observere disse valg, hvorefter de træffer deres eget valg på baggrund heraf.91 Spillernes optimale 

                                                
83 Nielsen, R. & Tvarnø, C. D. (2011), Retskilder & Retsteorier, s. 449. 
84 Nielsen, R. & Tvarnø, C. D. (2011), Retskilder & Retsteorier, s. 451. 
85 Nielsen, R. & Tvarnø, C. D. (2011), Retskilder & Retsteorier, s. 450. 
86 Rasmusen, E. (2007), Games and information, s. 11. 
87 Se afsnit 1.5.2.2 og 1.5.2.3 
88 Dutta, P. K. (1999), Strategies and Games, s. 17-21 og 23. 
89 De to spilformer kan fordrejes, hvorfor et spiltræ kan opstilles som et matrix og omvendt, men som 
udgangspunkt bruges et matrix ved spil hvor deltagerne træffer deres valg simultant, modsat et spiltræ hvor 
beslutningerne træffes efter hinanden.   
90 Dutta, P. K. (1999), Strategies and Games, s. 22 og 35. 
91 Rasmusen, E. (2007), Games and information, s. 40. 
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strategi opstår derved, ud fra det bedste valg, givet den anden spillers beslutning, hvilket i sidste ende 

vil fører til en Nash-ligevægt.92  

 

1.5.3.4 Principal-agent teori og moral hazard 

Teorien omkring en principal og en agent tager udgangspunkt i forholdet mellem to økonomiske 

aktører, hvor de beslutninger aktørerne træffer, påvirker det økonomiske resultat for begge parter. 

Moral hazard problematikken opstår således ved at agenten handler i egen interesse, og på den måde 

påvirker principalen, enten uden principalens kundskab, eller uden midler til tvinge agenten til at 

varetage principalens interesser.93 For at modvirke moral hazard er principalen nødsaget til enten at 

tvinge agenten til at varetage principalens interesser, eller skabe nok incitament, således at det også 

bliver agentens interesse at følge principalens instrukser.94  

 

1.5.3.5 Coase teoremet 

Ronald Coase argumenterede i sin efficiensbetragtning omkring eksternaliteter, at to parter påvirker 

hinanden økonomisk, uden at være i et kontraktforhold. Coase antager at hvis rationelle parterne kan 

forhandle uden transaktionsomkostninger og med veldefinerede ejendomsrettigheder vil disse kunne 

opnå det mest efficiente resultat, uanset hvem der har loven til at støtte ret på.95  

 

1.6 Synsvinkel 

For at belyse specialets problemstilling bedst, vil problemet blive behandlet på EU-niveau og blive set 

fra et EU-perspektiv. 

 

EU-synsvinklen er særlig vigtig da specialets juridiske problemstilling omhandler EU-regler og -

retspraksis, hvilket har indflydelse på alle borgere og virksomheder i de 28 medlemslande. Dette især 

fordi Forordningen er gældende for alle. 

 

 

 

                                                
92 Watson, J. (2013), Strategy - An introduction to game theory, s. 99. 
93 Perloff, J. M. (2012), Microeconomics, s. 690, og Dutta, Prajit K. (1999), Strategies and Games, s. 293-295. 
94 Dutta, P. K. (1999), Strategies and Games, s. 295-296. 
95 Frank, R. H. (2010), Microeconomics and behavior, s. 539.  
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I specialets økonomiske og integrerede del, vil aktørerne på markedet sættes i fokus, således at EU’s 

påvirkning på aktørerne kan klarlægges. Det skal dog medtages at der igennem specialets analyser 

inddrages synsvinkler fra de enkelte markedsaktører, hvorfor der nærmere er foretaget en “både og” 

synsvinkel, fremfor en “enten eller”. 

 

1.7 Afgrænsning  
Specialets problemfelt bygger på EU-retlig regulering, hvorfor det ikke er fundet relevant at inddrage 

national regulering eller praksis, hverken fra de EU’s medlemslande eller tredjelande.  

 

Den valgte retspraksis indeholder områder der ikke er relevante for nærværende problemfelt, herunder 

spørgsmål om Direktivets territoriale anvendelse, om retten til at drive virksomhed eller unions-

borgeres ret til at færdes på medlemsstaternes område, hvorfor disse ikke vil blive behandlet i 

opgaven. 

 

I forhold til retsteori, er naturretten fravalgt da denne, som skrevet ovenfor, bygger på at mennesket 

selv kan finde frem til en løsning på problemet, ved brug af sin sunde fornuft. Det er ikke optimalt for 

den nærværende problemstilling, da EU-Domstolen og EMD forholder sig til hvad der står i reglerne, 

og det er for specialet mere interessant at finde ud af hvordan og hvorfor domstolene har afsagt den 

pågældende dom. Der vil gennem specialets analyser blive lagt vægt på at mennesket ikke kan finde en 

løsning givet deres sunde fornuft, da de i høj grad er påvirket af manglende information og evne til at 

behandle problemstillingen rationelt. Hertil vil det heller ikke blive diskuteret hvorvidt en stigning i 

informationsmængden har positiv eller negativ effekt på forbrugerne, som følge af dennes evne til at 

frasortere brugbar information fra støj. 

 

Der ikke blive dykket nærmere ned i omkostningsteorier, på trods af at dette er et medbestemmende 

element, i virksomhedernes beslutningstagning omkring valget af en investering. Det vil blive fastlagt 

at der findes omkostninger, og hvorvidt disse påvirker virksomhedens valg, men der vil ikke blive 

analyseret på variable eller faste omkostning.  

Sammenfaldende vil specialet ikke gå i dybden med de økonomiske eller juridiske elementer som gør 

sig gældende ved forsikring. 
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1.8 Kritik af kilder og metode 

I specialet benyttes der både artikler og rapporter som er udarbejdet på bestilling af en markedsaktør. 

Det vil skal derfor medtages at visse rapporter kan fordreje den anvendte data, således at den til en hvis 

grad underbygger et resultat ønsket af køberen. Det samme gør sig gældende ved brug af privatejede 

hjemmesider og trykte medier, som kan antages for at have et økonomisk incitament til at publicere og 

eventuelt vinkle en historie, et interview eller en artikel, således at det støtter udgiverens ukendte 

målsætning. 

 

Specialets juridiske del bygger primært på domme fra EU-Domstolen og EMD, foruden den respektive 

generaladvokats forslag til afgørelse. Derudover er der brugt faglitteratur om persondataret, 

databeskyttelse og informationsret af især danske forfattere, mens der også videnskabelige artikler om 

emnet, fundet i anerkendte tidsskrifter, såsom Juristen, International Data Privacy Law eller Ugeskrift 

for Retsvæsen (UfR). Der er i opgaven kun anvendt begrænset retspraksis og udenlandske kilder til at 

nå sin konklusion, hvorfor der tages forbehold for at ikke fundet, men relevante juridiske kilder, vil 

kunne medfører en justering eller ændring af resultatet.     

 

Den økonomiske analyse samt spilteorien er ligesom andre økonomiske teorier bygget op om en række 

antagelser og forudsætninger, som simplificere komplekse problemstillinger. Disse antagelser skaber 

baggrunden for de konklusioner der fremkommer gennem specialet, hvilket grundet deres enkelthed 

ikke kan anses som udelukkende sandheder. Havde man derfor valgt en anden tilgang til samme 

problemstilling, og derfor tillagt teorierne et andet sæt antagelser, vil opgavens resultat også ændres 

derefter, uden dette resultat nødvendigvis ville være mindre rigtigt.  
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Kapitel 2 - Juridisk analyse 
Denne juridiske analyse vil starte med en kort introduktion til persondataretten som helhed og de to 

tilsyneladende modstridende grundlæggende rettigheder, herunder ytringsfriheden og retten til respekt 

for privatlivet. Dernæst en retsdogmatisk fortolkning af to domme fra EMD og tre domme fra EU-

domstolen, for at finde ud af hvordan de to rettigheder, hver især vægter og i hvilken grad de afvejes af 

de to domstole.  

 

2.1 Persondataretten 

Alle mennesker har et behov for at kunne være i fred. Enten fysisk ved at kunne lukke sig inde bag 

døren til sit hjem eller ved en “informatorisk privatsfære“ hvor man holder privatoplysninger private.96 

Om en personoplysning anses som privat eller offentlig, er forskellig fra menneske til menneske og i 

nogle tilfælde også forskellige fra land til land.   

 

De bagvedliggende hensyn til persondataretten, er herunder et privatlivshensyn, som er en 

forudsætning om at en persons private og intime oplysninger ikke skal kunne deles med andre, da det 

vil være integritetskrænkende, og et personlighedshensyn, der skal sikre at den pågældende selv kan 

bestemme hvordan de vil fremtræde i offentligheden.97 

 

Gennem udviklingen af det informationsteknologiske samfund, er det blevet muligt at lagre, 

kategorisere og fremsøge oplysninger om andre, ganske nemt, og det er afgørende for vores 

demokratiske samfund, at offentlige myndigheder og andre virksomheder har adgang til informati-

onen. Også hensynet til ytrings- og informationsfriheden har afgørende betydning. 

 

2.1.1 Personoplysninger 

Personoplysninger er efter Direktivets artikel 2, nr. 1, al den information, der gør det muligt for andre 

at identificere en bestemt person. En fysisk person bliver identificerbar, når han eller hun, direkte eller 

indirekte kan identificeres ved for eksempel et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en 

online identifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne persons fysiske, fysiologiske, 

genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.  

 
                                                
96 Udsen, H. (2016), Persondataret, s. 253. 
97 Udsen, H. (2016), Persondataret, s. 254. 
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Personoplysninger er ikke blot dem i skrevet form, men også biologisk materiale, såsom blod eller 

vævsmateriale, og biometriske oplysninger, som for eksempel fingeraftryk, billeder og 

stemmegenkendelser er omfattet af reglerne om behandling af persondata.98 

 

Risikoen ved at dele sine personlige oplysninger er at nogen kan misbruge denne viden, uanset om 

oplysningerne er sande, falske, forældede eller taget ud af kontekst. Måske bliver oplysningerne 

vinklet og drejet så de passer ind i journalistens agenda, hvilket kan skade eller krænke en persons ry, 

integritet eller jobmuligheder.99 Derved opstår det retlige problem i om “denne information bør være 

tilgængelig og brugbar for andre end personen selv.”100 

 

Direktivet beskytter alle personoplysninger, der vedrører fysiske personer, herunder også 

enkeltmandsvirksomheder eller I/S med fysiske personer som interessenter, men ikke juridiske 

personer, myndigheder eller virksomheder. Dog er der enkelte vigtige nationale undtagelser for 

virksomhedsoplysninger, der indgår i advarselsregistre eller som behandles af kreditoplysnings-

bureauer (i Danmark, for eksempel RKI).101 Man kan dog ikke nødvendigvis få slettet noget fra et 

offentligt tilgængeligt selskabsregister. 

 

2.1.2 Den dataansvarlige 

Det er vigtigt at slå fast om en virksomhed er dataansvarlig102, da det er denne der skal overholde 

persondataloven og at det er hos denne at en borger kan udøve sine rettigheder.  

Men det kan være uklart, hvem der egentlig er dataansvarlig, hvilket er en del af skrøbeligheden med 

opbygningen af reguleringen.103 Dette ses også i Artikel 29-gruppens104 fireogtredive siders lange 

udtalelse om de to begreber105. Heri fremgår det på side 2, at begreberne bliver mere og mere 

komplekse, og disse kompleksiteter kan “medføre usikkerhed, hvad angår ansvarsfordelingen og 

anvendelsesområdet for den gældende nationale lovgivning”. 
                                                
98 Datatilsynets online ordbog. 
99 Abril, P. S. og Lipton, J. D. (2014), The Right to Be Forgotten, s. 364. 
100 Blume, P. (2013), Databeskyttelsesret, s. 28. 
101 Blume, P. (2016), Den nye persondataret, s. 37. 
102 I Direktivet er der tale om en registeransvarlig og en registerfører, hvor der i databeskyttelsesforordningen er 
tale om en dataansvarlig og en databehandler. Definitionen af de to ord, er den samme i begge regelsæt, hvorfor 
de i specialet er brugt i flæng. Google Spain-dommen brugte i den danske oversættelse, også ordet dataansvarlig, 
selvom denne er afsagt efter Direktivets regler. Den danske persondatalov bruger også ordet dataansvarlig og 
databehandler. 
103 Blume, P. (2010), Persondataretten – nu og i fremtiden, s. 21. 
104 Artikel 29-Gruppen er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF. Den er et uafhængigt EU-
rådgivningsorgan vedrørende databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred. Dens opgaver er beskrevet i 
artikel 30 i direktiv 95/46/EF og artikel 15 i direktiv 2002/58/EF. 
105 Artikel 29-Gruppen. Udtalelse 1/2010 om begreberne registeransvarlig og registerfører. 
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Man er dataansvarlig når man har rådighedsret og bestemmelsesret over behandlingen af persondata, 

men den dataansvarlige er ikke nødvendigvis den der i praksis behandler dataen, da denne opgave ofte 

ligger hos databehandleren.106 Direktivets artikel 2, litra d) definerer den dataansvarlige, som den 

fysiske eller juridiske person, offentlig myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller 

sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling 

af oplysninger.  

At de dataansvarlige er en broget flok, fremgår ikke altid af reguleringen eller den persondataretlige 

litteratur107 og definitionen af en dataansvarlig er meget bred, så det kan måske diskuteres om den er 

for bred, da den spænder fra enkeltpersonen til de kæmpe store virksomheder.108 

 

2.1.3 Databehandlingen 

En myndighed, virksomhed eller person behandler data, jf. Direktivets artikel 2, litra b) når en 

personoplysning bliver gjort til genstand for indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, 

tilpasning eller ændring, selektion, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller 

enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring samt blokering, slettelse eller 

tilintetgørelse. Der er dermed meget få tilfælde hvor der ikke er tale om databehandling.  

 

2.2 De relevante regelsæt 

I det følgende afsnit vil historien om de grundlæggende rettigheders fremkomst blive forklaret. Det er 

med til at give en forståelse til hvorfor de er vigtige i dette speciale, men også for alle borgere i EU. 

Først bliver EMRK og Chartret om grundlæggende rettigheder gennemgået, dernæst Direktivet og 

Forordningen. Til slut vil der være en gennemgang af de enkelte artikler om henholdsvis ytrings-

friheden, retten til respekt af privatlivets fred, retten til beskyttelse af ens personoplysninger og til sidst 

gennemgang af de to regler der regulerer undtagelserne og sammenspillet for disse grundlæggende 

rettigheder. 

 

2.2.1 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 

Europarådet vedtog EMRK i 1950. Den blev vedtaget på baggrund af Anden Verdenskrig, som viste 

verdenen at hver nation for sig, ikke kunne magte opgaven med at sikre menneskerettighederne. 
                                                
106 Blume, P. (2016), Den nye persondataret, s. 38. 
107 Blume, P. (2017), Persondataretlige grundfigurer, s. 48. 
108 Blume, P. (2016), Den nye persondataret, s. 61. 
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Menneskerettighederne er så sårbare, at man allerede i 1948 i de Forenede Nationer (FN) vedtog en 

Verdenserklæring om Menneskerettigheder. Erklæringen er dog ikke retlig bindende for staterne, 

hvorfor man i EU, dengang det Europæiske Fællesskab (EF), vedtog et regelsæt så man kunne føre 

kontrol af, om medlemsstaterne levede op til de menneskeretlige forpligtelser, de havde skrevet under 

på.109   

 

Som borger i EU, har man fra 1959, kunnet rejse sager for EMD, hvis man oplever, at en stat krænker 

menneskerettighederne. Det er kun enkeltpersoner, grupper af personer eller en Non-Governmental 

Organization (NGO) der kan indgive klager om en stats krænkelse af deres menneskerettigheder til 

EMD og ikke omvendt. Domme fra EMD er bindende for alle parter i sagen, jf. artikel 46 EMRK. 

Efter afgørelsen skal staten sørge for at standse krænkelsen, hindre gentagelse og sikre 

genoprejsning.110  

Styrkelsen og beskyttelsen af menneskerettighederne var og er stadig højt prioriteret hos Europarådet. 

EMD udtalte i en dom fra 1978111 at “the Convention is a living instrument which (…) must be 

interpreted in the light of present-day conditions” og formålet med både EMRK og EMD er enkelt: 

nemlig at skabe garantier for borgernes menneskerettigheder, uanset hvilket årstal vi befinder os i.  

 

2.2.2 Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder 

EF blev oprindeligt oprettet som et økonomisk fællesskab, hvor der ikke var behov for regler om en 

EF borgers rettigheder. Men i og med at EU-retten fik forrang for national ret, jf. Costa mod E.N.E.L.-

sagen112 og det internationale samfund havde en forpligtelse til at gribe ind, hvis andre stater ikke 

overholdt menneskerettighederne, gennem EMRK, brød staterne med princippet om ikke at blande sig 

i andre staters indre politiske og retlige anliggender. De nationale domstole frygtede nu at deres 

borgeres grundlæggende rettigheder, der var beskyttet gennem nationale forfatninger, var i fare for at 

blive tilsidesat. Manglen på en udtrykkelig og skriftlig fortegnelse over grundlæggende rettigheder, 

som var bindende for EF og let tilgængelige for borgerne, gav anledning til bekymringen. Der blev 

gentagne gange fremsat to væsentlige forslag for at lukke dette hul i lovgivningen. 

Ifølge det første forslag kunne EF tiltræde EMRK, som tidligere nævnt var et regionalt instrument til 

beskyttelse af menneskerettigheder, og hvis korrekte anvendelse i de deltagende stater allerede blev 

kontrolleret af EMD, men forslaget blev ikke gennemført. 

                                                
109 Institut for menneskerettigheder, videns side om den Europæiske Menneskerettighedskonvention 
110 Jakobsen, S. S. & Schaumburg-Müller, S. (2013), Medieretten, s. 68. 
111 Tyrer v The United Kingdom, application no. 5856/72, 25. april 1978, præmis 31. 
112 Sag C-6/64. 
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Den næste mulighed var at EF kunne vedtage sit eget charter om grundlæggende rettigheder og give 

EU-Domstolen beføjelse til at sikre, at det blev gennemført på korrekt vis. Chartret blev proklameret i 

både år 2000 og 2007, indtil det den 1. december 2009, ved Lissabon Traktatens ikrafttrædelse, fik 

samme retsvirkning som traktaterne, jf. TEU artikel 6, stk. 1, og blev dermed retligt bindende for alle 

medlemsstater.113 

Det indeholder på linje med EMRK de grundlæggende rettigheder114, som borgerne i de nu 28 med-

lemslande kan støtte ret på. 

 

2.2.3 Persondatadirektivet 

Europa Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne 

oplysninger blev introduceret i 1995, i en banebrydende tid, hvor computere og internettet var af 

stigende interesse for borgerne. Formålet var at beskytte borgernes personlige oplysninger mod 

misbrug bedst muligt. 

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) der blev etableret i 1961, 

udsendte i 1980 et sæt retningslinjer “on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal 

Data” som medlemsstaterne kunne følge. Det var den første internationale konvention om persondata-

beskyttelse, som lande også uden for EU kunne tilslutte sig.115 

Direktivet bygger i høj grad på på disse retningslinjer og de privatlivsrettigheder borgerne fik igennem 

EMRK. 

Med Direktivet blev reglerne på det persondataretlige område ikke harmoniseret, da det var op til hvert 

af de (nu) 28 medlemslande, at implementere Direktivets regler i national lovgivning. Netop derfor 

søger Kommissionen, med Forordningen at ensarte reglerne.   

 

 

 

                                                
113 Afsnittet er skrevet ud fra: Europa-Parlamentets emneblad om Chartret. 
114 Jf. Chartrets artikel 52, stk. 3. 
115 Blume, P. (2016), Den nye persondataret, s. 32. 
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2.3 De grundlæggende rettigheder og deres undtagelser 

2.3.1 Ytringsfrihed  

Ytringsfrihed har været en international menneskerettighed siden 10. december 1948, ved vedtagelsen 

af FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, se dennes artikel 19. Som nævnt blev EMRK 

vedtaget i 1950, med stor inspiration fra Verdenserklæringen, og her findes ytringsfriheden i artikel 10. 

Sidenhen er der gennem Chartrets vedtagelse, kommet en ret til ytringsfrihed på traktatniveau i artikel 

11.  

 

Med udbredelsen af internettet har man kunne benytte sig af sin ytringsfrihed på flere måder end 

tidligere. Før var det kun radio, tv og aviser, der “ytrede” sig, nu er det ifølge både EMRK artikel 10, 

stk. 1 og Chartrets artikel 11, stk. 1, enhver der har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter menings-

frihed og frihed til at give eller modtage meddelelser eller tanker, uden indblanding fra offentlig 

myndighed og uden hensyn til landegrænser. Den menneskeretlige beskyttelse til ytringsfrihed gør at 

man har ret til både at ytre sig eller afholde sig herfra. 

 

Idet man kan søge, modtage og viderebringe meninger og information, enten gennem skrift, lyd eller 

billeder, hvorfor betegnelsen ‘ytrings- og informationsfrihed’ er mere rammende.116 Igennem specialet 

vil begge ord - ‘ytringsfrihed’ og ‘informationsfrihed’ - blive brugt, og her dækker de indholdsmæssigt 

over det samme. 

 

Pressens og mediernes ytringsfrihed er vigtig for det demokratiske samfund, da de skal fungere som 

offentlighedens vagthund117, hvorfor deres mediefrihed og pluralisme skal respekteres, jf. Chartrets 

artikel 11, stk. 2. Dette privilegium bliver dog oftere brugt på at udbrede sladder og andet til at stille 

forbrugerens nysgerrighed om andre menneskers liv, så der er legitime og samfundsmæssige hensyn 

som gør at ytringsfriheden lovligt vil kunne indskrænkes. Indgrebet i ytringsfriheden skal kunne “leve 

op til krav om lovhjemmel, proportionalitet og nødvendighed, og skal forfølge et legitimt formål og 

være forudsigeligt.”118 

 

Selvom ytringsfriheden ikke kun dækker over de positive ytringer, men også dem som krænker, 

chokerer eller griber forstyrrende ind i staten eller en del af befolkningen119, så er der selvfølgelig 

                                                
116 Jakobsen, S. S. & Schaumburg-Müller, S. (2013), Medieretten, s. 69. 
117 Jakobsen, S. S. (2012), Ansvar og ytringsfrihed, s. 659. 
118 Institut for menneskerettigheder, rapport om ytringsfrihed, status 2014-2015, s. 5. 
119 Forslag til afgørelse, C-73/07, præmis 39. 
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tilfælde hvor staten bliver nødt til at opsætte barrierer for ytringsfriheden, hvis den er gået så vidt at 

den skaber vold, had og overgreb.120  

 

Ytringsfriheden er heller ikke absolut eller ubegrænset, og man kan blive draget til ansvar for ens 

ytringer, uanset om man er en fysisk eller en juridisk person. Staten kan ligeledes opstille restriktioner 

der er “nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet 

eller offentlig sikkerhed, for at forebygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller 

sædeligheden, for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse 

af fortrolige oplysninger eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed.”121 

 

Der er et behov for at ”offentlige myndigheder, virksomheder, medier, organisationer og private kan 

udveksle information om enkeltpersoner uden uhensigtsmæssige og unødvendige begrænsninger.”122 

Alligevel er det op til myndighederne at træffe afgørelser om ytringsfriheden skal indskrænkes, her 

under hensyn til privatlivets fred. Ytringsfriheden står dog sjældent alene som undtagelse til 

persondataretten og har heller ikke forrang herfor.123 De to hensyn, ret til privatliv og ytringsfriheden 

står overfor hinanden, og det kræver en afvejning af de to for at kunne opnå rimelige afgørelser.124 Det 

ses nedenfor i de behandlede domme, at i både EMD og EU-Domstolens afvejninger stikker i flere 

retninger før en endelig afgørelse bliver truffet.  

 

2.3.2 Retten til respekt for privatlivet 

Hensynet til en persons privatliv og retten til at være i fred, blev første gang udtrykt af Samuel D. 

Warren og Louis D. Brandeis artikel The Right to Privacy fra 1890, der handlede om hvordan 

fotografier af og fortællinger om privatpersoner i aviserne, var en invasion af privatlivets fred.125 Der 

er dog gået lang tid siden 1890, hvorfor det kan diskuteres om en ret til at være i fred kan lade sig gøre 

i vores digitale samfund.  

 

Retten til respekt for privatlivet, også kaldet privatlivsbeskyttelsen, har ligesom ytringsfriheden været 

en international menneskerettighed siden 10. december 1948, ved vedtagelsen af FN’s Verdens-

                                                
120 Institut for menneskerettigheder, rapport om ytringsfrihed, status 2014-2015, s. 5. 
121 EMRK artikel 10, stk. 2. 
122 Borberg, V. (2016), Personlighedsret, s. 309. 
123 Udsen, H. (2016), Introduktion til informationsret, s. 263. 
124 Borberg, V. (2016), Personlighedsret, s. 309. 
125 Warren, S. D. and Brandeis, L. D. (1890), The Right to Privacy, s. 195. 
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erklæring om Menneskerettigheder, se dennes artikel 12. På EU plan blev, som tidligere nævnt, 

EMRK vedtaget i 1950, med stor inspiration fra Verdenserklæringen. 

  

Med ret til respekt for ens privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance, jf. EMRK artikel 8, 

må ingen offentlig myndighed gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, med undtagelse for så vidt det 

sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den 

nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller 

forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed. 

Den samme regel finder man i Chartrets artikel 7, dog uden de undtagelser som EMRK artikel 8, stk. 2 

har.  

 

De regler der er til for at beskytte privatlivet og den enkeltes personlighed, er ”af moralsk-filosofisk 

karakter”126, hvorfor det kan være vanskeligt for lovgiver at identificere og lave en afvejning af disse 

mod andre hensyn, som det vil fremgå af nedenstående domsanalyse.  

 

2.3.3 Ret til beskyttelse af ens personoplysninger 

Foruden en ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunikation, har man som 

borger i EU også en særskilt ret til beskyttelse af personoplysninger om vedkommende selv. Denne ret 

er givet gennem Chartrets artikel 8 og TEUF artikel 16. Selvom man ikke finder en tilsvarende 

specifik ret i EMRK, har EMD fortolket EMRK artikel 8, til også at beskytte personoplysninger.127  

 

Chartrets artikel 8, er et “udtryk for, at den virkelighed, der skabes af det digitale samfund, 

netværkssamfundet, er blevet opfanget og taget alvorligt på det øverste grundrettighedsniveau”128, 

selvom den ikke er undtagelsesfri, som det bliver beskrevet længere nede under Chartrets artikel 52.  

 

Personoplysninger skal efter Chartrets artikel 8, stk. 2, behandles rimeligt, med et udtrykkeligt 

angivnet formål og “på grundlag af de berørte personers samtykke eller på et andet berettiget ved lov 

fastsat grundlag. Enhver har ret til adgang til indsamlede oplysninger, der vedrører ham/hende, og til 

berigtigelse heraf.”  

 

                                                
126 Udsen, H. (2016), Introduktion til informationsret, s. 57. 
127 Knobel, D. (2015), EU-Domstolens afvejning af grundrettigheder på det persondataretlige område, s. 53. 
128 Blume, P. (2016), Persondataretten mellem integritet og økonomi, s. 5. 
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Det er, jf. TEUF artikel 16, stk. 2, op til Europa-Parlamentet og Rådet at fastsætte regler for 

beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af deres personoplysninger, som bliver 

foretaget af virksomheder inden for EU. Det bliver sikret ved kontrol af uafhængige myndigheder, om 

virksomhederne overholder de fastsatte regler.  

 

2.3.4 Retten til at blive glemt 

Det har siden Direktivets vedtagelse i 1995 været muligt at få berigtiget, slettet eller blokeret 

oplysninger om sig selv, navnlig hvis de er ufuldstændige eller urigtige eller hvis disse ikke er blevet 

behandlet i overensstemmelse med Direktivets øvrige regler, jf. artikel 12, litra b). Sammen med 

artikel 14, stk. 1, litra a), der indeholder den registreredes indsigelsesret, udgør de to artikler grund-

laget for retten til at få slettet personlige oplysninger. Der er dermed ikke tale om en om egentlig ret til 

at blive glemt. Dog var der i Kommissionens forslag til Forordningen, tale om at “retten til at blive 

glemt” skulle styrkes.129  
 

Med Forordningens ikrafttrædelse den 25. maj 2018, vil man efter artikel 17, have en mere detaljeret 

ret til at få slettet oplysninger om sig selv. Denne uddyber og beskriver retten til sletning, så 

oplysningerne nu kan slettes, hvis de ikke længere er nødvendige til at opfylde de mål hvortil de er 

indsamlet, hvis man trækker sit samtykke tilbage, hvis man gør indsigelse mod behandlingen eller 

oplysningerne er blevet behandlet ulovligt. Er oplysningerne blevet overført til en tredjepart eller 

ulovligt offentliggjort, er den dataansvarlige “forpligtet til at informere disse tredjeparter og sikre, at de 

pågældende data bliver slettet.”130  

 

2.3.5 Undtagelser og overvejelser 

2.3.5.1 Proportionalitetsprincippet 

Proportionalitetsprincippet der fremgår af TEU artikel 5, regulerer udøvelsen af de beføjelser der er 

tillagt EU. Formålet er at EU kun skal opsætte regler der er nødvendige for at nå traktatens mål, altså 

skal “handlingens omfang stå i forhold til målet”131. 

 

                                                
129 Kommissionens forslag til Forordningen, side 5. 
130 Europa-Parlamentet (2013), Betænkning ***I om forslaget til forordningen, s. 212. 
131 EU’s ordliste til resuméer, “Proportionalitetsprincippet”. 
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I forhold til persondata er det vigtigt at de regler der er på området, er med til at sikre at beskyttelsen er 

harmoneret med de grundlæggende rettigheder og at “denne beskyttelse hele tiden bliver tilpasset.”132 

 

I de følgende domme vil det blive klart at proportionalitetsprincippet er relevant i forhold til afvej-

ningen af, om en begrænsning i en borgers grundlæggende rettigheder er legitim. Det følger af 

Chartrets artikel 52, stk. 1 at der kun må “indføres begrænsninger, såfremt disse er nødvendige og 

faktisk svarer til mål af almen interesse, der er anerkendt af Unionen”. Hvornår noget er nødvendigt og 

proportionalt, kan der være forskel på, alt efter om det er EU-Domstolen eller EMD der afgør en sag.  

 

2.3.5.2 Direktivets artikel 9 
Da man vedtog Direktivet var man i EU klar over at der ville opstå konflikter mellem retten til respekt 

for privatlivet og ytringsfriheden, hvorfor man i artikel 9 pålagde det medlemslandene at finde en 

balancegang mellem de to grundlæggende rettigheder. Medlemslandene skal fastsætte regler om 

fritagelser og undtagelser til Direktivets kapitel III, IV og VI, for behandling af personoplysninger der 

udelukkende finder sted i journalistisk øjemed, så man sikrer at de to grundlæggende rettigheder bliver 

forenet.  

 

2.4 Domstolenes afvejning og vægtning af privatlivsbeskyttelsen og 

ytringsfriheden 

De følgende fem domme fra henholdsvis EU-Domstolen og EMD er valgt, fordi de alle indeholder, i 

større eller mindre grad, en afvejning af de to grundlæggende rettigheder, ytrings- og informations-

friheden mod retten til respekt for privatlivet. Det vil blive klarlagt, at idet persondataretten i sig selv 

er en “forholdsvis ubestemt reguleringsgenstand”133 er der ikke fastlagt nogle præcise regler som 

domstolene kan følge, kun “retlige standarder, der kan udfyldes i praksis”134. 

 

Den første sag er den mest omfattende, da den både har været ved EU-Domstolen og EMD, foruden 

fem gange ved nationale retsinstanser. Den anden sag er nok den mest omdiskuterede, da den var 

skelsættende for internetsøgemaskiner og dens brugere. Den tredje sag er interessant, da den endte med 

at et EU direktiv blev ophævet. Den fjerde og sidste sag omhandler borgernes ret til information mod 

en persons ret til privatliv. 

                                                
132 Blume, P. (2010), Persondataretten – nu og i fremtiden, s. 3. 
133 Blume, P. (2012), Direktiv eller forordning i persondataretten, s. 60. 
134 Blume, P. (2012), Direktiv eller forordning i persondataretten, s. 60. 
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I det følgende, vil der for hver sag blive gennemgået følgende: først dommens faktum og dernæst 

analyseres de relevante dele af afgørelsen. Herefter vil EMD eller EU-Domstolens afgørelse blive 

diskuteret og til sidst er der en delkonklusion med fastlæggelse af gældende ret. 

 

2.4.1 Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v Finland 

I det nedenstående afsnit vil den samme sag, der både er blevet afgjort ved EMD og EU-Domstolen, 

blive behandlet. Dette gøres for at give et billede af hvordan de hver især, vægter de to grundlæggende 

rettigheder, ytringsfriheden og retten til privatlivets fred. Sagen giver i sin helhed en vigtig forståelse 

for hvornår en handling er proportional i forhold til Direktivet135.  

Den følgende forklaring af sagens hændelsesforløb er skrevet ud fra præmisserne nr. 13-31 i dommen, 

der er afsagt den 27. juni 2017 af EMD. 

 

2.4.1.1 Sagens faktum 

Sagen omhandler de to finske selskaber Satakunnan Markkinapörssi Oy og Satamedia Oy, der udgiver 

en avis over finske borgeres skatteoplysninger. Disse oplysninger er efter finsk lov allerede 

offentliggjort af skattemyndighederne. Den finske databeskyttelses ombudsmand, melder i 2003 

virksomhederne til det finske datatilsyn, da denne ikke mener at det er lovligt at udbyde en SMS-

service, hvor enhver kan få tilsendt skatteoplysninger om hvem som helst, fordi oplysningerne først er 

sendt til tredjemand, som udbyder denne service. Denne del af virksomhedens virke havde, efter 

ombudsmanden mening, ikke et journalistisk formål. Sagen blev afvist af det finske datatilsyn, så 

ombudsmanden forelagde sagen til byretten i Helsinki, hvor de også her fandt at reglerne ikke skulle 

fortolkes for stramt, da det ville vægte privatlivsbeskyttelsen over ytringsfriheden. Dataen var jo 

allerede tilgængelig for den generelle befolkning. 

 

I 2005 går sagen videre til den finske højesteret, som vælger at lade EU-domstolen,  gennem et 

præjudicielt spørgsmål, afgøre om hvordan Direktivet skal fortolkes i denne sag. Det gør de i 2008. 

Her blev det afgjort at Direktivet også gjaldt oplysninger der allerede var offentlig tilgængelig, men at 

det var op til den nationale domstol at afgøre om virksomhedernes behandling af de personlige data, 

var i udelukkende journalistisk øjemed og havde til formål at udbrede oplysninger, synspunkter eller 

ideer til offentligheden.  

                                                
135 Tranberg, C. B. (2011), Proportionality and data protection in the case law of the European Court of Justice, 
s. 244. 
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I 2009 bliver det finske datatilsyn, af den finske højesteret, bedt om endnu en gang af se på om det er 

lovligt, med hensyntagen til de grundlæggende rettigheder, at virksomhederne behandler disse 

personlige oplysninger. I dommen findes det at beskyttelsen af personlig data bør være mindst lige så 

vigtig som ytringsfriheden, da det netop er den personlige data, Direktivet forsøger at beskytte. 

Problemet er som den finske højesteret ser det, at virksomhederne har valgt at dele disse personlige 

oplysninger med tredjemand, så derefter videregiver oplysningerne pr. SMS. De finder at 

databehandling kun bør udføres af dem der er involverede i journalistisk arbejde.  

I deres overvejelse, medtager den finske højesteret også afgørelser fra EMD, hvor det afgørende 

kriterium for om hvor bredt den journalistiske ytringsfrihed skulle gå, var om offentliggørelsen af 

oplysningerne var ment som et bidrag til den offentlige debat eller blot var beregnet til at tilfredsstille 

nysgerrigheden hos et bestemt publikum. Hvis det var for sidstnævnte grund, mener EMD, at 

ytringsfriheden tolkes mere snævert, jf. dommen von Hannover v Tyskland136.  

De to virksomheder bliver derfor givet et forbud mod at behandle skatteoplysningerne på den måde og 

i det omfang de havde gjort det. 

 

De to virksomheder prøver nu at få byretten til at ændre dommen, men uden held, hvorfor de i 

slutningen af 2012, lægger sag an ved EMD, hvor de hævder at deres ret til ytringsfrihed i henhold til 

EMRK artikel 10 er blevet overtrådt. Sagen er blevet afgjort den 27. juni 2017, hvor 15 ud af 17 

dommere fandt at der ikke var sket en overtrædelse af virksomhedernes ytringsfrihed. 

 

2.4.1.2 EU-Domstolens afvejning og generaladvokatens forslag til afgørelse 

I 2008 skal EU-Domstolen undersøge og afgøre om princippet om databeskyttelse er til hinder for 

Satakunnan Markkinapörssi Oy og Satamedia Oy’s formidling af skatteoplysninger og i hovedsagen 

hvordan Direktivets artikel 9, skal fortolkes. Artikel 9 omhandler medlemsstaternes pligt til at skabe 

ligevægt mellem de to grundlæggende rettigheder, ytrings- og informationsfriheden og ret til respekt 

for privatlivet. Denne ligevægt skal ifølge Generaladvokat J. Kokott “opnås gennem undtagelser fra 

databeskyttelsen, når personoplysninger udelukkende behandles i journalistisk øjemed eller med hen-

blik på kunstnerisk eller litterær virksomhed.”137  

 

Det er for EU-Domstolen ubestridt, at formålet med Direktivet er, at medlemsstaterne skal sikre 

beskyttelsen af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, især retten til 

respekt for privatlivet, i forbindelse med behandling af personoplysninger, mens samtidig at sikre fri 

                                                
136 Afgørelse fra EMD: application no. 59320/00, von Hannover v Tyskland (1), 24.09.2004. 
137 Forslag til afgørelse, C-73/07, præmis 28. 
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udveksling af personoplysninger, jf. Direktivets artikel 1 og dommens præmis 52. Det er også givet at 

Direktivet finder anvendelse på denne sag, da der kun findes to situationer hvor det ikke finder 

anvendelse, herunder ved en fysisk persons behandling af personoplysninger af rent personlig eller 

familiemæssige karakter, og den anden situation når behandlingen vedrører den offentlige sikkerhed, 

forsvar og statens aktiviteter på det strafferetlige område, jf. dommens præmis 40 og 43, hvoraf denne 

situation ikke vedrører en af de to. 

 

Skatteoplysninger skal ikke i nødvendigvis behandles fortroligt, hvorfor der kan være tale om et lovligt 

indgreb i den grundlæggende rettighed om privatlivsbeskyttelse, når skatteoplysninger i Finland er 

offentligt tilgængelige i henhold til finsk lovgivning. Man må på den baggrund kunne “gå ud fra, at 

finske borgere ikke har nogen berettigede forventninger om, at deres skatteoplysninger behandles 

fortroligt”138, men alligevel bør de to virksomheder ikke blot tilfredsstille andre borgers nysgerrighed, 

gennem deres kommercielle virksomhed. Det er dog, som både generaladvokaten og EU-Domstolen 

ser det, en forudsætning for professionel journalistik at det har kommerciel succes og det “er derfor en 

lovlig del af et journalistisk øjemed at tjene penge”139 - det kræver blot at “man formidler informa-

tioner og tanker om spørgsmål af offentlig interesse”140. 

 

Til spørgsmålet om allerede offentligt tilgængelige oplysninger også indgår under Direktivets regler 

svarer EU-Domstolen i præmis 48 og 49, at hvis oplysningerne ikke indgik under Direktivets regler, 

kunne enhver medlemsstat blot offentliggøre alle oplysninger og Direktivet ville miste sin kraft.  

 

Ved afgørelsen af om virksomhedernes behandling af persondata udelukkende sker i journalistisk 

øjemed og dermed falder ind under artikel 9 i Direktivet, mener domstolen, i præmis 56, at begrebet 

skal fortolkes vidt og “for at opnå en afbalanceret afvejning af de to grundlæggende rettigheder” 

kræves det, at de undtagelser til beskyttelsen af den grundlæggende ret til privatliv medlemsstaten 

opsætter, skal “holdes inden for det strengt nødvendige”. De finder endvidere at det er ikke er 

afgørende, hvordan oplysningerne bliver offentliggjort, så længe det sker med henblik på at sprede 

oplysninger, synspunkter eller ideer til offentligheden.  

 

Generaladvokat J. Kokott mener at det må påhvile den nationale domstol på “grundlag af alle objektive 

omstændigheder, der står til rådighed, at tage stilling til, om, og i givet fald i hvilket omfang, den 

omtvistede behandling af skatteoplysninger finder sted i journalistisk øjemed”141. 

                                                
138 Forslag til afgørelse, C-73/07, præmis 89. 
139 Forslag til afgørelse, C-73/07, præmis 82. 
140 Forslag til afgørelse, C-73/07, præmis 82. 
141 Forslag til afgørelse, C-73/07, præmis 128. 



39 

EU-Domstolen finder også at det er op til den nationale domstol at foretage en afvejning om de to 

virksomheders arbejde falder ind under journalistisk øjemed, med hensyntagen til direktivets formål, 

nemlig at beskytte borgernes grundlæggende rettigheder, jf. dommens præmis 51. EU-Domstolen 

mener, jf. præmis 56, at begrebet journalistisk øjemed, skal fortolkes vidt, og at begrænsninger til den 

grundlæggende rettighed om privatlivets fred skal holdes inden for det strengt nødvendige. EU-

Domstolen afgør at det er op til den finske domstol at afgøre om de oplysninger som de to virksom-

heder videregiver er et bidrag til den offentlig debat eller er med til at udbrede et synspunkt, om de to 

virksomheder dermed kan fortsætte deres virke eller ej.  

Det bliver altså understreget at der skal meget til før at ytrings- og informationsfriheden lovligt kan 

gøre indgreb i retten til beskyttelse af personoplysninger. 

 

2.4.1.3 EMD’s afvejning i 2017  

EMD skal afgøre om indgrebet i pressens eller journalisters informations- og ytringsfrihed er 

proportionalt i forhold til borgerens ret til privatliv.142 Heri lægges der vægt på, at ved afvejningen af 

de to grundlæggende rettigheder mod hinanden, skal det ske med lige respekt til begge, uanset om det 

er borgeren under EMRK artikel 8, der påberåber sig sin ret eller virksomheden under EMRK artikel 

10, der indgiver klagen, bør afvejningen være den samme, jf. dommens præmis 163. 

EMD finder, ligesom EU-Domstolen gjorde det, at det som udgangspunkt er op til den nationale 

domstol at foretage en afvejning om de to virksomheders arbejde falder ind under journalistisk øjemed, 

men EMD kommer med nogle kriterier som den nationale domstol kan følge.143 Om disse kriterier skal 

ses som nødvendige betingelser, der skal være opfyldt, vides ikke med sikkerhed, men EMD er ikke 

kendt for at nedlægge “absolutte krav”144. 

 

Kriterierne er følgende: 

- Omfang, indhold og form af den pågældende publikation 

- Hvor kendt er de berørte personer 

- Bidrager oplysningen til en debat af almen interesse 

- Hvad er konsekvensen af offentliggørelsen, for de berørte personer  

 

                                                
142 Jakobsen, S. S. (2012), Ansvar og ytringsfrihed, s. 659. 
143 EMD dommens præmis 165. Det er dog ikke alle seks kriterier, der kan bruges i denne sag, hvorfor kun de 
relevante er medtaget og diskuteret. 
144 Jakobsen, S. S. & Schaumburg-Müller, S. (2013), Medieretten, s. 123. 
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Omfang, indhold og form af den pågældende publikation 

I avisen Veropörssi bliver der offentliggjort skatteoplysninger på 1,2 millioner fysiske personer, 

hvilket svarer til ca. en tredjedel af den voksne finske befolkning og det er 10-20 gange flere end de 

andre medier der også offentliggøre skatteoplysninger.145  

 

De to virksomheder mente at når de offentliggjorde så meget data på en gang, gjorde det at en specifik 

person ville blive væk i mængden, hvorfor de ikke kunne forstå at offentliggørelsen kunne krænke 

nogens privatliv. Og de anførte også at grunden til at de følte netop deres ytringsfrihed var blevet 

krænket, var fordi andre publikationer med skatteoplysninger på 150.000 borgere ikke var blevet 

stoppet, så det var altså først når mængden af data blev for stor, at retten ville gøre noget ved det.146  

 

Der er som sådan ikke noget galt i at indsamle oplysningerne, da det er en essentiel del af det 

journalistiske arbejde, men der er tale om oplysninger som kun journalister kan få lov til at modtage i 

et digital format. Journalister skal endda attestere at oplysningerne kun bruges journalistisk øjemed og 

at de ikke vil blive offentliggjort i form af en liste, jf. dommens præmis 189, hvilket de gør i denne 

sag. Almindelige finske borgere kan også tilgå disse oplysninger på det lokale skattekontor, dog under 

bestemte betingelser.  

 

EMD sår i deres afgørelse tvivl om oplysningerne kun blev indsamlet i journalistisk øjemed,147 idet de 

to virksomheder fik oplysningerne manuelt, uden om den i loven beskrevne procedure for journalister. 

De valgte at betalte privatpersoner, for at gå på det lokale skattekontor og få oplysningerne den vej 

igennem. 

 

Hvor kendte er de berørte personer 

Denne publikation er anderledes end andre i Finland, idet den ikke inddelte borgerne i bestemte 

kategorier eller kun omhandlede “persons such as politicians, public officials, public figures or others 

who belonged to the public sphere by dint of their activities or high earnings”148, som andre pub-

likationer gjorde. 

 

                                                
145 Application no. 931/13, præmis 151. 
146 Application no. 931/13, præmis 103. 
147 Application no. 931/13, præmis 152. 
148 Application no. 931/13, præmis 180. 
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Ved sagens begyndelse i 2003 handlede den finske databeskyttelsesombudsmand på baggrund af 

konkrete klager fra finske borgere, der hævdede at offentliggørelsen af skatteoplysningerne i 

Veropörssi tilsidesatte deres ret til respekt for deres privatliv, jf. dommens præmis 157. 

 

Der er i sagens natur tale om bestemte personer, men ikke nødvendigvis om en kendt person, da kun få 

var personer “with a high net income, public figures or well-known personalities.”149 Dog var det 

muligt at anmode om oplysninger på hvem som helst, hvorfor det ville være muligt for nysgerrige 

borgere at få oplysninger om kendte eller offentlige personer.150 

Havde der været tale om skatteoplysninger på en bestemt kendt person, kan det udledes af andre 

domme fra EMD, at denne formentlig ville kunne nyde bredere beskyttelse end en ikke kendt borger, 

idet man ikke bare må offentliggøre oplysninger, for at tilfredsstille nysgerrige sjæle.151 Dog står EMD 

fast ved at ordet ‘privatliv’ skal fortolkes bredt og blot fordi oplysninger allerede er offentliggjort, kan 

der stadig opnås beskyttelse under EMRK artikel 8.152 

 

Bidrager oplysningen til en debat af almen interesse 

Selvom alle har ret til at være informeret og at ytringsfriheden er en essentiel del af det demokratiske 

samfund og dets fremskridt, så kan en offentliggørelse af oplysningerne, der kun synes at tilfredsstille 

nysgerrige sjæle, ikke betragtes som et bidrag til den offentlige debat, jf. dommens præmis 124, 169 

og 174. EMD mener heller ikke at når en virksomhed indsamler og offentliggøre oplysninger om 1,2 

millioner mennesker, at det kan anses som værende i udelukket journalistisk øjemed.153 

 

Er noget af offentlig interesse, vægter det altså højere end hvis det kun er for den enkeltes 

nysgerrighed.154 Normalt omhandler den offentlige debat emner såsom folkesundhed, borgeres rettig-

heder og “oplysninger om ledende politikeres tanker og indstillinger samt deres adfærd”155 - generelt 

sager som offentligheden vil have en almen interesse i at vide noget om.  

De to virksomheder mente selv at deres offentliggørelse af skatteoplysningerne, var af offentlighedens 

interesse, da det var med til at lade borgeren få et indblik i hvordan resultaterne af skattepolitikken, 

påvirkede forskellene mellem indkomst og rigdom på tværs af for eksempel regioner, erhverv og 

                                                
149 Application no. 931/13, præmis 180. 
150 Application no. 931/13, præmis 177. 
151 Jakobsen, S. S. & Schaumburg-Müller, S. (2013), Medieretten, s. 178. 
152 Application no. 931/13, præmis 129 og 134. 
153 Application no. 931/13, præmis 151. 
154 Jakobsen, S. S. & Schaumburg-Müller, S. (2013), Medieretten, s. 123. 
155 Forslag til afgørelse, C-73/07, præmis 73. 
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køn.156 De forklarede dog ikke, hvordan deres læsere ville være i stand til at deltage i en debat om 

disse oplysninger.157 

 

Hvad er konsekvensen af offentliggørelsen, for de berørte personer  

De finske myndigheder havde efter EU-Domstolens afgørelse, udformet og godkendt en “Act on the 

Public Disclosure and Confidentiality of Tax Information” og i løbet af udarbejdelsen, blev det 

besluttet at man i Finland ville bibeholde den offentlige adgang til skatteoplysningerne.158 Så man kan 

stadig indsamle denne data i journalistisk øjemed og “publish public taxation data in so far as they 

complied with the requirements of data protection legislation.”159  

Det betyder dog ikke at de finske borgeres ret til beskyttelse af deres privatliv skal være mindre.160 

EMD holder fast i at deres fortolkning af privatliv er bred, eftersom “The protection of personal data is 

of fundamental importance to a person’s enjoyment of his or her right to respect for private and family 

life”161. 

 

2.4.1.4 Konklusionen i denne sag 

I denne sag bliver det klart at både EU-Domstolen og EMD vægter proportionalitetsprincippet meget 

højt i sin vurdering af, om en virksomhed er gået for langt med sin offentliggørelse af persondata med 

henvisning til deres ytringsfrihed. 

EU-Domstolen tillagde ordet ‘nødvendig’, jf. Direktivets artikel 9, meget stor stor vægt, i forhold til 

den test det nærmere skal forstås som, hvilket gør at EU-Domstolen placere “greater weight on the 

protection of personal data than on freedom of expression in this context.”162 Det bygger især på at 

videregivelsen af oplysningerne til tredjemand er et “indgreb i de berørte personers ret til beskyttelse 

af deres privatliv, uanset hvordan de videregivne oplysninger efterfølgende anvendes, og er dermed et 

indgreb i den forstand, hvori udtrykket er anvendt EMRK’s artikel 8”163, hvorfor EU-Domstolen med 

sin formålsfortolkning, tillægger Direktivets formål om privatlivsbeskyttelse, mest vægt.  

 

                                                
156 Application no. 931/13, præmis 104. 
157 Application no. 931/13, præmis 176. 
158 Application no. 931/13, præmis 41. 
159 Application no. 931/13, præmis 106. 
160 Application no. 931/13, præmis 134. 
161 Application no. 931/13, præmis 137. 
162 Tranberg, C. B. (2011), Proportionality and data protection in the case law of the European Court of Justice, 
s. 244. 
163 Forslag til afgørelse, C-73/07, præmis 40. 
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EMD er kendt for at i de fleste sager om de to grundlæggende rettigheder, mindst et sted i afgørelsen, 

at gøre læseren opmærksom på hvor afgørende ytringsfriheden er for både demokratiet og 

samfundsudviklingen.164 De nævnte det også i præmis 169 af denne afgørelse, selvom de valgte at lade 

privatlivets fred, gå forud for ytringsfriheden. 

 

I afgørelsen fra EMD bliver det klart at afvejningen mellem de to grundlæggende rettigheder er en 

meget kompliceret process. Det der gjorde udslaget i denne sag var ikke at oplysningerne allerede var 

offentligt tilgængelige, selvom dette kunne tale for at de godt måtte blive gengivet. Afgørelsen faldt på 

at virksomhederes formål med offentliggørelsen, ikke var saglig nok. 

 

Den nationale domstol havde foretaget en korrekt afvejning, både i henhold til Direktivets regler, men 

også den forestående Forordnings,165 og hverken EMD eller EU-Domstolen fandt en krænkelse af 

virksomhedernes ytringsfrihed. 

 

2.4.2 Google Spain mod AEPD og Mario Costeja González 

Denne dom er principiel, da det var første gang EU-Domstolen skulle fortolke Direktivets regler i 

forhold til en internetsøgemaskine, herunder om der fandtes en ret til at blive glemt (på Google).  

 

Frygten ved at lade retten til at blive glemt på en internetsøgemaskine, blive en realitet, er at det kan 

blive en hindring for borgerens ret til at modtage information, samt mediernes ytringsfrihed, når man 

får mulighed for at slette fuld lovlig og korrekt information. 

 

Dommen er for specialet interessant, da den ikke indeholder en egentlig afvejning af de to grund-

læggende rettigheder, men blot nævner informationsfriheden kort. Så hvordan er EU-Domstolen 

kommet frem til at en borgers ret til at blive slettet/glemt bør veje tungere end mediernes ytringsfrihed. 

  

2.4.2.1 Sagens faktum 

Google Spain-dommen omhandler en spansk statsborger, Mario Costeja González, der ønskede at få 

fjernet oplysninger fra et online avis arkiv, om en tvangsauktion der fandt sted i 1998, af hans ejendom 

på grund af gæld til den sociale sikringsordning. Udgiveren af avisen, La Vanguardia, afviste 

anmodningen med henvisning til at offentliggørelsen af oplysningerne ikke kun var lovlig, men også 

                                                
164 Jakobsen, S. S. & Schaumburg-Müller, S. (2013). Medieretten, s. 70. 
165 Application no. 931/13, præmis 159. 
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sket med påbud fra Arbejds- og Socialministeriet. Som svar herpå kontaktede Mario Costeja González, 

Google for at få fjernet de links til avisarkivet, der kom frem på resultatlisten, når man søgte på hans 

navn. 

  

Da Google ikke gav efter for Mario Costeja González’ krav, indgav han i 2010, en klage til det 

spanske databeskyttelses agentur, Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), både mod La 

Vanguardia og Google Spain, og hævdede, at bevarelsen af materialet på internettet udgjorde en 

krænkelse af hans rettigheder under den spanske gennemførelse af Direktivet. 

  

AEPD afviste klagen om La Vanguardia, idet AEPD fastslog, at de pågældende oplysninger var 

offentliggjort på lovligt grundlag, men hvad angik klagen om Google, fik Mario Costeja González 

medhold, og Google blev pålagt til at fjerne adgangen til oplysningerne.  

Spanien havde allerede på dette tidspunkt en eksplicit ret til at man kunne få slettet links fra 

internetsøgemaskiner, til hjemmesider der indeholder personoplysninger, som ikke længere var 

relevante og den pågældende ikke var en offentlig person.166 

 

Google anlagde efterfølgende sag i den spanske højesteret for at få annulleret AEPD's afgørelse. Den 

spanske højesteret henviste spørgsmålet om fortolkning af Direktivet til EU-Domstolen og her er det 

især tredje spørgsmål, der har relevans for specialet. 

Det lyder lidt forenklet således: 

Skal retten til sletning og blokering af oplysninger, der er reguleret i artikel 12, litra b), i Direktivet 

fortolkes således, at de omfatter at den registreredes kan rette henvendelse til søgemaskinerne for at 

forhindre indeksering af den pågældendes personoplysninger, der er offentliggjort på tredjemands 

webside, under påberåbelse af, at den pågældende ikke ønsker, at oplysningerne kommer andre 

internetbrugere til kendskab, fordi den pågældende finder, at oplysningerne kan komme ham til skade 

eller ønsker, at de slettes, selv om der er tale om oplysninger, der er offentliggjort lovligt af 

tredjemand? 

 

2.4.2.2 EU-Domstolens afvejning 

EU-Domstolen kommer frem til at Direktivet finder anvendelse på denne sag, selvom oplysningen 

egentlig bliver behandlet i et tredjeland, jf. præmis 60, at der er tale om en behandling af person-

oplysninger, jf. præmis 27-28, og at Google kan anses for at være dataansvarlige, jf. præmis 33.  
                                                
166 Castellano, P. S. (2012), The right to be forgotten under European Law: a Constitutional 
debate, s. 22. 
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Om søgemaskinens ansvar i forhold til Direktivet, herunder om den registrerede har ret til at få fjernet 

links fra Google søgeresultatliste, indgår der kun en ganske kortfattet afvejning af informations-

friheden og privatlivsbeskyttelsen.  

 

Privatlivsbeskyttelsen 

Formålet med Direktivet er jf. artikel 1, at beskytte fysiske personers grundlæggende rettigheder og 

frihedsrettigheder, især retten til respekt for privatlivet og det agter EU-Domstolen at sørge for at 

medlemslandene gør. De finder at oplysningerne er følsomme, men det bliver ikke angivet hvilke kon-

sekvenser det har for Mario Costeja González.  

 

Der er i denne sag tale om oplysninger der er sandfærdige, lovligt publiceret og som ikke umiddelbart 

krænker den registreredes ære, hvilket kunne tale for at oplysningerne ikke burde kunne slettes. Men 

privatlivsbeskyttelsen vægter tungt i denne sag, hvilket kan læses ud fra de mange gange hvor EU-

Domstolen gør det gældende at en persons grundlæggende rettigheder i Chartrets artikel 7 og 8, i 

princippet bør gå forud for både søgemaskinens økonomiske interesse og offentlighedens informa-

tionsfrihed, se herunder dommens præmis 74, 81 og 97. 

 

Med Direktivets artikel 12, litra b), kan man få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger der er 

urigtige eller ufuldstændige, og i denne sag mener EU-Domstolen at disse er “et ikke-udtømmende 

eksempel”167 på en behandling der er uforenelig med Direktivet.  

 

Retten til respekt for privatlivet går endda forud for bestemmelsen om, at behandling af 

personoplysninger kun må finde sted, hvis oplysningerne er nødvendige for at den dataansvarlige eller 

tredjemand kan forfølge en legitim interesse i henhold til Direktivets artikel 7, litra f). 

 

Ytringsfriheden og offentlighedens interesse 

Behandles personoplysningerne kun i journalistisk øjemed eller med henblik på kunstnerisk eller 

litterær virksomhed, bør ytringsfriheden være sikret, jf. Direktivets artikel 9, hvis det er foreneligt med 

de andre grundlæggende rettigheder, herunder privatlivets fred. EU-Domstolen mener dog ikke, jf. 

dommens præmis 85, at den behandling en søgemaskine udfører, kan falde ind under kategorien 

“udelukkende journalistisk øjemed”, hvorfor det ikke kan udelukkes, at den registrerede under visse 

omstændigheder kan rette henvendelse, med henblik på udøvelse af sine rettigheder i henhold til 

                                                
167 C-131/12, præmis 70. 
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Direktivets artikel 12, litra b), direkte til tredjemand (søgemaskineudbyderen Google) og ikke 

websideudgiveren (avisen La Vanguardia).  

 

Idet EU-Domstolen slår fast, at den registrerede skal udøve sine rettigheder hos Google, og ikke hos 

den originale kilde, kan det måske bygge på at, grundlaget for offentliggørelsen og de to 

virksomheders legitime interesser, der berettiger behandlingen af disse personoplysninger, jf. 

Direktivets artikel 7, kan være forskellig.168  

Det samme kan de konsekvenser, som nævnte behandlinger medfører for den berørte person, navnlig 

for den pågældendes privatliv, når det for internetbrugerne bliver så let at finde informationer på en 

søgemaskine som Google. Det medvirker til udspredelsen af de følsomme personoplysninger, hvilket 

kan udgøre “et mere alvorligt indgreb i den berørte persons grundlæggende ret til privatlivets fred end 

websideudgiverens offentliggørelse”169 og det bliver muligt at få et struktureret overblik på 

resultatlisten, hvor der skal ikke meget til før man kan få “en mere eller mindre detaljeret profil af 

personen”170. 

 

Ytrings- og informationsfriheden kan kun gå forud for en persons ret til privatliv, hvis offentligheden 

har en vægtig interesse i at de kan få adgang til disse oplysninger og personen har en vis rolle i det 

offentlig liv, jf. dommens præmis 97. Det er en politisk rettighed,171 der ikke er ubegrænset. De 

legitime hensyn, herunder databeskyttelsen, må have en vis tyngde for at kunne stå op imod 

informations- og ytringsfriheden. 

 

Det fremgår af dommens præmis 81, at der ved sletning af oplysninger, som andre internetbrugere 

potentielt kan have interesse i at finde, skal “foretages en rimelig afvejning” af den pågældendes 

interesse og denne persons grundlæggende rettigheder i medfør af Chartrets artikel 7 og 8. 

Afvejningen af de grundlæggende rettigheder, afhænger i særdeleshed af hvilken type personoplys-

ning der er tale om, hvor følsom den er og hvilken interesse offentligheden har i at kunne råde over 

denne oplysning. Derudover er det vigtigt at fastslå hvilken rolle den pågældende har i det offentlige 

liv. 

 

Problemet med at lade den registrerede udøve sin ret til privatlivets fred, direkte hos søgemaskinen, er 

at denne selvfølgelig vil forsøge at mindske deres sagsomkostninger ved blot at slette det de bliver 

                                                
168 C-131/12, præmis 86. 
169 C/131-12, præmis 87. 
170 C/131-12, præmis 80. 
171 Blume, P. (2013), Databeskyttelsesret, s. 197.  
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bedt om. Med det risikerer man at information på mystisk vis forsvinder og at fortiden kan slettes med 

et klik med musen.172 

 

Afgørelsen 

Det at oplysningerne er til at finde indekseret på en resultatliste på en internetsøgemaskine, gør et 

væsentligt større indgreb i den registreredes ret til privatliv end når oplysningerne blot er tilgængelige 

på original siden, da det bliver muligt for andre at danne sig et billede af den pågældende, uden det 

store besvær.173 EU-Domstolen lægger til det grund for deres afgørelse, at oplysningerne om Mario 

Costeja González er følsomme og irelevante, hvorfor de mener at de bør kunne slettes, dog vil det 

være op til den nationale domstol at afgøre, om der findes andre vægtige grunde til at oplysningerne 

skulle forblive tilgængelige for den brede offentlighed. Hvis det ikke er tilfældet bør disse oplysninger 

ikke længere knyttes til hans person, jf. præmis 98.  

 

Med afgørelsen fremkommer der ikke en mulighed for at blive glemt, blot en ret til at få afnoteret links 

fra Google - dermed en ret til sletning, som Direktivets artikel 12, litra b) også foreskriver. Det kræver 

blot en afvejning mellem ytringsfriheden og ret til privatlivet.  

 

2.4.2.3 Generaladvokatens forslag til afgørelse 

Generaladvokat N. Jääskinen mener at en registrerets “subjektiv præference” i sig selv ikke kan udgøre 

en legitim grund til at kunne få oplysninger slettet og da oplysningerne ikke er ufuldstændige eller 

urigtige, bør de pågældende links ikke kunne slettes.174 Han mener heller ikke at en internetsøge-

maskine kan løfte det ansvar det ville være, om nødvendigt, at skulle “censurere indholdet [på 

kildewebsiden] ved at forhindre eller begrænse adgangen til det” jf. forslagets præmis 109 [vores 

tilføjelse]. 

 

Som generaladvokaten ser det må kernen af problemet være “det forhold, at internettet øger og 

fremmer spredningen af oplysninger på en måde, der aldrig før er set”175, hvilket også er det EU-

Domstolen ligger til grund for afgørelsen, nemlig det at det er så let for internetbrugere at finde 

informationer, som gør at konsekvenserne for den pågældende kan blive endnu mere omfattende.176 

                                                
172 Siry, L. (2014), Forget Me, Forget Me Not: Reconciling Two Different Paradigms of the Right to Be 
Forgotten, s. 343. 
173 C-131/12, præmis 80. 
174 Forslag til afgørelse af C-131/12, præmis 105. 
175 Forslag til afgørelse af C-131/12, præmis 28. 
176 Sag C-131/12, præmis 80. 
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Men generaladvokaten lægger vægt på at også borgernes informationsret skal tages med i afvejningen, 

da denne ret vil blive undergravet, hvis internettet ikke giver det fulde billede af den tilgængelige 

information.177 

 

Det er særligt et synspunkt der gør sig gældende i Jääskinens forslag: hvis man begynder at ændre på 

gengivelser af i forvejen offentliggjort materiale, vil der være tale om historieforfalskning178 og med 

det, vil informations- og ytringsfriheden vil blive svækket.  

Generaladvokaten ser ytringsfriheden som en central rettighed, som ikke bør ofres på baggrund af en 

registreredes ret til at blive glemt og at den derfor må nyde “særlig beskyttelse i EU-retten, især på 

baggrund af den stadigt stigende tendens til, at autoritære styrer i andre lande begrænser adgangen til 

internettet eller censurerer indhold, som er gjort tilgængelig på internettet.”179 

 

2.4.2.4 Konklusionen i denne sag 

EU-Domstolen afgjorde at det var muligt at få afnoteret links til oplysningerne fra resultatlisten, 

selvom oplysningerne var korrekte og lovligt publiceret. Oplysningerne skulle dog ikke slettes fra 

original kilden, som internetbrugerne stadig har mulighed for at finde, hvorfor det måske hellere skulle 

hedde en “right to stay under the radar”180 frem for retten til at blive glemt. Retten til at blive glemt er 

med til at give borgeren en falsk tryghed på internettet, da alt det der ikke længere er relevant, kan 

afnoteres, så man ikke behøver at blive jagtet af sin fortid,181 men idet medierne har lov til fortsat at 

behandle personoplysningerne i journalistisk øjemed, jf. Direktivets artikel 9, forbliver oplysningerne 

tilgængelige.  

Med retten til at få slettet links, risikerer man at ytringsfriheden og måske især informationsfriheden 

bliver undertrykt, da man i stedet for at opdatere den forældede information, får lov til at afindeksere 

eller anonymisere oplysningerne.182  

 

2.4.3 Digital Rights og Kärntner Landesregierung m.fl. 

Kommissionen et år før denne dom, kom ud med et forslag til en forordning der skulle styrke de 

registreredes rettigheder og deres databeskyttelse, så Digital Rights-dommen er mindst lige så 

skelsættende som Google Spain-dommen idet den behandler masseovervågning af borgere, som var et 
                                                
177 Forslag til afgørelse af C-131/12, præmis 131. 
178 Forslag til afgørelse af C-131/12, præmis 128-129. 
179 Forslag til afgørelse af C-131/12, præmis 121. 
180 Trzaskowski, J. (2015), Privacy and the Processing of Personal Data, s. 110. 
181 Jakobsen, S. S. og Schaumburg-Müller, S. (2015) »Retten til at blive glemt«, s. 176. 
182 Jakobsen, S. S. og Schaumburg-Müller, S. (2015), »Retten til at blive glemt«, s. 177. 
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omdiskuteret tema på det tidspunkt, på grund af afsløringerne om NSA’s masseovervågning af især 

amerikanske borgere, men også borgere fra resten af verdenen.183 

 

I afgørelsen foretager EU-Domstolen en afvejning af de to grundlæggende rettigheder, og hvordan 

logningsdirektivet184 direkte strider imod borgerens ret til at være i fred. Følgende gengivelse af sagens 

faktum bygger på generaladvokat P. Cruz Villalón’s forslag til afgørelsen, præmis 10-15 og dommens 

præmis 1-3. 

 

2.4.3.1 Sagens faktum  

I begge sager, fra henholdsvis Irland og Østrig, går det præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen på 

gyldigheden af logningsdirektivet i forhold til de grundlæggende rettigheder, som de står beskrevet i 

Chartrets artikel 7, 8 og 11, og sammenholdt med Chartrets artikel 52.  

 

Logningsdirektivet indeholdt i artikel 5 og 6, bestemmelser om at telekommunikationsselskaber have 

pligt til lagre store mængder data i mindst seks måneder og maksimum to år, herunder data, der er 

nødvendige for at kunne spore og identificere kilden til en kommunikation, dennes lokation, dato, 

klokkeslæt, varighed, type, udstyr. 

Eksempler på denne data var: navn og adresse på abonnenten, IP-adresse eller telefonnummer på 

modtageren af et internettelefonopkald, kommunikationens begyndelses- og sluttidspunkt, IMEI-

nummer (internationalt mobiludstyrs identitet) og data, der viser mobiltelefonens geografiske 

lokalisering i brugsperioden. Det eneste man ikke måtte lagre, var selve indholdet af kommuni-

kationen.  

 

Sag C-293/12, Digital Rights Ireland 

Digital Rights Ireland Ltd (DRI), er et selskab der har til formål at fremme og beskytte borgerlige 

rettigheder og menneskerettigheder, navnlig de rettigheder, der opstår i sammenhæng med moderne 

kommunikationsteknologier. DRI har lagt sag an mod to ministre i den irske regering, den irske 

politidirektør, den irske stat og den irske stats Attorney General under den påstand at de irske 

myndigheder ulovligt har behandlet, lagret og kontrolleret data vedrørende selskabets kommunikation. 
                                                
183 Roberts, D. and Ackerman, S. (2015), NSA mass phone surveillance revealed by Edward Snowden ruled 
illegal. 
184 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret eller 
behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller 
elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF. Logningsdirektivet er efter dommens 
afgørelse blevet ophævet. 
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DRI vil have ophævet en række nationale retsakter, der bemyndiger de irske myndigheder til at 

vedtage foranstaltninger, hvorved udbydere af telekommunikationstjenester pålægges at lagre 

telekommunikationsdata, idet selskabet er af den opfattelse, at disse retsakter er i strid med den irske 

forfatning og EU-retten, herunder Direktivet og de grundlæggende rettigheder. 

 

Sag C-594/12, Seitlinger m.fl. 

I løbet af 2012 modtog den østrigske domstol begæringer fra henholdsvis  

Kärntner Landesregierung (delstatsregering), Michael Seitlinger, Christof Tschohl og 11.128 andre 

personer, om den forpligtelse teleselskaber har til datalagring under artikel 102a i TKG 2003 (som blev 

til ved Østrigs gennemførelse af direktiv 2006/24). Bestemmelsen forpligter teleselskaber til at lagre 

brugerens data, uden bestemt grund og uafhængigt af, om dette teknisk set er nødvendigt eller sker 

med henblik på afregning og uanset, om dette er i overensstemmelse med brugerens ønsker eller sker 

med brugerens vilje. Det mener sagsøgerne blandt andet udgør en tilsidesættelse af Chartrets artikel 8. 

 

2.4.3.2 EU-Domstolens afvejning 

Der må ifølge generaladvokat P. Cruz Villalón være en forskel på de oplysninger der bliver beskyttet i 

henhold til henholdsvis Chartrets artikel 7 og artikel 8. Han mener at personoplysninger efter artikel 8 

er de almindelige, neutrale og varige oplysninger, herunder navn og fødselsdato, hvor imod 

personoplysninger af mere privat karakter, som er beskyttet efter artikel 7, er dem der hovedsageligt 

vedrører privatlivet og det intime liv.185 

 

Sidstnævnte datatype er af den mest private karakter, da den kan være med til at kortlægge en borgers 

adfærd og dermed kan give et nøjagtigt billede af hvordan den pågældende person lever sit liv og 

måske bidrage til helt enkelt at identificere personen.186  

 

EU-Domstolen slår dog fast at det er uden betydning, om personoplysningerne er følsomme eller ej, 

eller om oplysningerne har “medført eventuelle ubehageligheder”187 for de pågældende personer. Der 

er uanset hvad, tale om en alvorlig indgriben i borgernes privatliv.  

 

Der bliver i afgørelsen lagt vægt på, at de data som de offentlige telekommunikationsselskaber bliver 

pålagt at lagre, tilsammen vil “kunne gøre det muligt at drage meget præcise slutninger vedrørende 

                                                
185 Forslag til afgørelse, C-293/12, præmis 64-65. 
186 Forslag til afgørelse, C-293/12, præmis 74. 
187 C-293/12, præmis 33. 
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privatlivet for de personer, hvis data er blevet lagret”188, hvilket må anses for at udgøre et betydeligt 

indgreb i den grundlæggende rettighed om ret til respekt for privatlivet, jf. dommens præmis 34. 

 

EU-Domstolens strenge tilgang kan formentlig ses som udtryk for et ønske om, at sikre det høje 

beskyttelsesniveau for EU-borgeres rettigheder, for selvom logningsdirektivet forfølger et fuldstændigt 

lovligt formål, nemlig at sikre de nationale myndigheders mulighed for at komme grov kriminalitet til 

livs, fastslås det at EU-lovgiver med vedtagelsen af logningsdirektivet havde “overskredet de grænser, 

som overholdelsen af proportionalitetsprincippet kræver, henset til chartrets artikel 7, 8 og 52, stk. 

1”189 og at måden hvorpå dataen blev behandlet var en for alvorlig krænkelse af borgernes privatliv, til 

at logningsdirektivet kunne anses for gyldigt, hvorfor det blev ophævet. 

 

Spørgsmålet, om logningsdirektivet udgør et indgreb i de rettigheder, som er sikret ved Chartrets 

artikel 7 og 8, var derfor velbegrundet, da selve lagringen af dataen udgjorde “en konstant trussel (...) 

mod unionsborgernes ret til at hemmeligholde deres privatliv.”190 

 

2.4.3.3 Konklusionen i denne sag 

Generaladvokat P. Cruz Villalón og EU-Domstolen er enige om at indgrebet var af særlig alvorlig 

karakter og at “den omstændighed, at lagringen af data og den efterfølgende anvendelse af dem finder 

sted, uden at abonnenten eller den registrerede bruger oplyses herom, er (...) egnet til at skabe en 

følelse hos de berørte personer af, at deres privatliv er genstand for konstant overvågning”191. 

Logningsdirektivet blev vedtaget for at hjælpe de nationale myndigheder med, via disse oplysninger at 

kunne forebygge, efterforske og retsforfølge sager om grov kriminalitet.192  

Ikke desto mindre, kunne dette ikke legitimere det alvorlige indgreb i borgernes privatliv, som den 

konstante lagring af data, udgjorde. Formålet med logningsdirektivet var dermed ikke proportionalt 

efter Chartrets artikel 52, stk. 1, hvorfor det blev ophævet.  

 

2.4.4 Węgrzynowski and Smolczewski v Polen 

Denne sag er den eneste af de fire domme, hvor ytringsfriheden vægter tungere end retten til at respekt 

for privatlivet.  

                                                
188 C-293/12, præmis 27. 
189 C-293/12, præmis 69. 
190 Forslag til afgørelse, C-293/12, præmis 72. 
191 C-293/12, præmis 37. 
192 C-293/12, præmis 24. 
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2.4.4.1 Sagens faktum  

Dommen omhandler to polske jurister, der havde lagt sag an mod to polske journalister, da de mente at 

deres ret til respekt for privatlivet samt deres omdømme, var blevet krænket gennem en af 

journalisternes artikler i det juridiske tidsskrift Rzeczpospolita. Heri blev det påstået at de to jurister 

havde tjent store summer penge, på baggrund af nogle tvivlsomme forretninger i 2002, hvor de 

angiveligt havde udnyttet deres positioner på bekostning af den offentlige pengekasse, ved at opnå 

uberettigede fordele, hvorpå de havde udført deres faglige roller som likvidatorer af statsejede 

virksomheder under konkurs.193 Juristerne fik efterfølgende en erstatning og en trykt undskyldning i 

avisen, da den regionale domstol i Warszawa, fandt at journalisterne ikke havde kontaktet de to 

jurister, og at journalisternes påstande i vid udstrækning var baseret på sladder og rygter.  

 

Sagen fortsætter i 2004, da de to jurister opdager at, hvis man foretager en Google søgning på deres 

navne, kan man stadig finde artiklen på avisens hjemmeside, hvilket gør det muligt for stort antal 

mennesker igen at læse disse påstande. Derfor søger de igen om erstatning, en undskyldning og at 

artiklen bliver slettet fra webarkivet.194 Den regionale domstol i Warszawa afviser påstanden, på 

baggrund af at de to jurister allerede havde fået erstatning, en undskyldning og at hvis man skulle til at 

slette artiklen fra online arkivet ville det “amount to censorship and to rewriting history”195.  

Herefter appellerede juristerne dommen, idet de hævdede, at hver gang en ny person læste artiklen 

online, var der tale om endnu en nyudgivelse af artiklen og at internettet ikke kunne bruges som et 

arkiv, men kun som et kommunikationsværktøj, jf. dommens præmis 14.  

 

2.4.4.2 EMD’s afvejning  

Når EMD skal afgøre om, hvorvidt et indgreb i privatlivets fred kan retfærdiggøres, afhænger det især 

af indgrebets omfang. Formålet med EMRK artikel 8, er ifølge præmis 53 af dommen, at enhver er 

beskyttet mod vilkårlig indblanding i ens privatliv fra offentlige myndigheder og hvis der alligevel 

sker en indblanding skal det være i henhold til loven og nødvendig.  

 

EMD er enige med den første dom, hvor man fandt at avisartiklen i første omgang var en krænkelse af 

juristernes ære og privatliv, dog mener de ikke at man kan blive krænket af den samme avisartikel to 

gange, blot fordi artiklen også var tilgængelig på avisens hjemmeside og juristerne burde have 

                                                
193 Application no. 33846/07, præmis 6. 
194 Application no. 33846/07, præmis 9. 
195 Application no. 33846/07, præmis 12. 
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anfægtet online arkivet allerede ved den første retssag, da artiklen her blev offentliggjort samtidig med 

den fysiske avis.196 

 

I forhold til juristernes påstand om at internettet ikke kan betegnes et arkiv, siger EMD at internettet er 

kommunikationsværktøj, som er meget anderledes end fysiske aviser, da det kan lagre store mængder 

data i lang tid. Internetarkiverne udgør også en vigtig kilde til “education and historical research, 

particularly as they are readily accessible to the public and are generally free.”197  

 

Det er pressens job at fungere som offentlighedens vagthund198, de er essentielle for at det 

demokratiske samfund kan fungere og borgeren kan gennem pressen blive informeret om væsentlige 

samfundsanliggender, politikere og andre magthavere.199 I andre sager fra EMD har man dog fundet at 

en politikers private udtalelser og detaljer, ikke måtte komme andre ved, da de tilsammen kunne skabe 

et billede af hans personlighed.200 

Herudover har pressen også en vigtig rolle i at lade offentligheden kunne tilgå arkiver med nyheder af 

ældre dato.201  

 

EMD fandt, at de polske domstole havde formået at finde en rimelig balance mellem offentlighedens 

ret til adgang til oplysninger på den ene side og juristernes ret til at få sit ry beskyttet på den anden 

side. EMD fastslog, at hvis man havde foretaget et indgreb i journalisternes ytringsfrihed, på baggrund 

af juristernes ry, havde det ikke været proportionalt202 og at en fuldstændig fjernelse af den pågæld-

ende artikel fra avisens online arkiv ville være uforholdsmæssig. EMD fandt ydermere at havde den 

nationale domstol ladet juristernes beskyttelse under EMRK artikel 8 vægte tungest, ville den 

nationale domstol være med til at omskrive historien, jf. præmis 65. 

 

2.4.4.3 Konklusionen i denne sag 

Under hensyntagen til alle disse omstændigheder accepterede EMD, at Polen havde overholdt sin 

forpligtelse til at skabe balance mellem de rettigheder, der er garanteret i henhold til EMRK artikel 8 

og 10. En begrænsning af ytringsfriheden på grund af hr. Smolczewskis omdømme ville have været 

uforholdsmæssig i henhold til artikel 10, hvorfor der ikke forelå en overtrædelse af artikel 8. EMD 

                                                
196 Application no. 33846/07, præmis 61. 
197 Application no. 33846/07, præmis 59. 
198 EMD kalder det selv for “a public watchdog”, se præmis 59. 
199 Jakobsen, S. S. (2012), Ansvar og ytringsfrihed, s. 657. 
200 Jakobsen, S. S. & Schaumburg-Müller, S. (2013), Medieretten, s. 121. 
201 Application no. 33846/07, præmis 59. 
202 Application no. 33846/07, præmis 68. 
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nævner i præmis 67 at man i onlineartiklen kunne have tilføjet en note, hvori fejlen blev rettet. Det 

ville være en mindre invasiv tilgang end hvis man slettede artiklen, og det ændrer ikke så meget på 

historien, at man risikere at forsvinde ind i en verden hvor oplysninger bliver manipuleret eller blot 

forsvinder, lidt lige som i et Orwellsk hul.203 

  

                                                
203 Blume, P. (2016), Persondataretten mellem integritet og økonomi, s. 13. 
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2.5 Juridisk konklusion: Afvejning og vægtning 

Den juridiske analyses formål var at finde ud af hvordan henholdsvis EU-Domstolen og EMD, 

foretager en afvejning af de to grundlæggende rettigheder, ytringsfriheden og retten til respekt for 

privatlivet, og hvilken vægt de to rettigheder hver især bliver tillagt i de fem analyserede domme.  

 

Analysen har vist at de to grundlæggende rettigheder ikke er absolutte og at de derfor nødvendigvis må 

indgå i en afvejning, før domstolene kan komme frem til et resultat. Hvordan de to domstole foretager 

afvejningen, er noget forskellig og de tillægger bestemt ikke de to rettigheder den samme vægt. 

Privatlivsbeskyttelsen vægter tungest i fire ud af fem sager, hvor ytrings- og informationsfriheden kun 

bliver reelt afvejet i tre ud af fem.  

 

Ytrings- og informationsfriheden er et centralt element, der er nødvendigt for det demokratiske 

samfund og det står som et modhensyn til persondatabeskyttelsen. Dog har ytringsfriheden sine 

grænser, når det gælder hvilke oplysninger man som medie eller journalist må offentliggøre. Er der 

tale om oplysninger der kan anses for at bidrage til den offentlige debat, her inkluderet oplysninger om 

politikere eller andre kendte personer, som den brede befolkning vil være interesseret i at vide, eller er 

der kun tale om oplysninger der sælger aviser og spiller på borgeres nysgerrighed. Det er nogle af de 

ting som begge domstole lægger vægt på, når de to grundlæggende rettigheder bliver afvejet.  

 

EMD lægger yderligere vægt på hvem oplysningerne drejer sig om, i hvilket omfang de bliver 

distribueret og på hvilken måde. Selvom nogle oplysninger allerede er offentligt tilgængelige, kan 

privatlivshensynet stadig komme til at vægte højest, som EMD vurderede det i Satakunnan 

Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v Finland. 

Da EU-Domstolen i Google Spain-dommen skulle afgøre om der efter Direktivet fandtes en ret til at 

blive glemt, mente generaladvokaten at det burde afgøres efter en afvejning af de to rettigheder, men 

for EU-Domstolen spillede det ikke en særlig stor rolle, da privatlivsbeskyttelsen generelt vejer 

tungest, i forhold til andre borgers informationsfrihed. Privatlivsbeskyttelsen bør dog kun være 

nødvendig, hvis der opstået en egentlig krænkelse af en borgers privatliv, men det kunne EU-

Domstolen end ikke argumentere for, i denne sag. 

Det er især borgernes krav på at få den fulde information, som generaladvokaten for Google Spain-

dommen er bange for ikke kan lade sig gøre, hvis man først giver borgerne lov til at slette oplysninger. 

Der vil i så fald være forskel på original kilden og den digitale genudgivelse, hvilket må anses for at 

være historieforfalskning.  
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EU-Domstolen har et særligt ønske om, at sikre et højt beskyttelsesniveau for EU-borgeres rettigheder 

og deres persondata, som det blev klart i Digital Rights-dommen, hvor privatlivsbeskyttelsen vægtede 

tungest. Her blev logningsdirektivet, der forfulgte et fuldstændigt lovligt formål, ophævet, da EU-

Domstolen fandt at formålet ikke var proportionalt i forhold til det alvorlige indgreb det havde i 

borgernes privatliv. 

 

EMD finder i sagen Węgrzynowski and Smolczewski v Polen, at der ikke var tale om en krænkelse af 

de to juristers privatliv og dermed ikke en overtrædelse af EMRK artikel 8. Det er den eneste dom ud 

af de fem analyserede, hvor en domstol kom frem til dette resultat. I afvejningen af EMRK artikel 8 og 

10, fandt EMD at fordi de to jurister allerede havde modtaget en kompensation og en undskyldning for 

de krænkende avisartikler, kunne man ikke få det igen, på baggrund af genudgivelsen i avisens 

internetarkiv. I dommen blev det også præciseret hvor vigtig internettet er for informations-

formidlingen, og at man derfor ikke bare kan slette noget - en ting EU-Domstolen ikke er enig i. 

 

Det kan konkluderes ud fra den analyserede retspraksis, at de to grundlæggende rettigheder, retten til 

respekt for privatlivet og ytrings- og informationsfriheden, ikke har samme tyngde, hverken ved EU-

Domstolen eller EMD. Dog foretager EMD en mere dybdegående afvejning, end EU-Domstolen, der 

tilsyneladende ikke mener at en egentlig afvejning er nødvendig.  
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Kapitel 3 - Økonomisk afsnit 
I det økonomiske afsnit vil der tages udgangspunkt i EU-kommissionens strategi for det indre digitale 

marked, der kommer som en reaktion på på et voksende marked inden for de digitale muligheder. Der 

vil her sættes fokus på hvad gennemførelsen af denne vil have af konsekvenser for virksomheder og 

forbrugere, og hvorvidt denne vil have den ønskede effekt. 

3.1 Introduktion til internettet og den 4. industrielle revolution 

I 1995 var 1 % af verdensbefolkningen online, svarende til omkring 44 mio., blot 10 år senere var det-

te tal steget til en milliard antal internetbrugere. I dag er over halvdelen af verdensbefolkningen 

online, svarende til over 3,7 mia.,204 og antallet af websider har rundet 1.2 mia.205  

 

Den digitale økonomi kommer først og fremmest som følge af den digitale udvikling der startede i 

1961 med sammenkoblingen af to computere, hvorimellem der kunne kommunikeres. Denne 

sammenkobling førte senere til internettet som er bygget op af tusindvis af netværk og millioner af 

computerer kaldet “værtscomputerer” eller “hosts”, som udgør bindeleddene mellem individer, 

organisation, forretninger, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder.206 En af de mest 

benyttede servicer på internettet er “World Wide Web (www)”, som er dokumenter oprettet i et 

“HTML”207 format, der på nuværende tidspunkt giver brugeren adgang til over en milliard websider og 

webapplikationer. 

 

For kort at dykke ned i hvordan internettet fungerer, skal der tages udgangspunkt i 3 forskellige grund-

teknologier; “Packet switching”, “Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)” og 

“Client/Server computing”.  

 

Packet switching bruges til at opsplitte den digitale kommunikation i pakker af bits208, som sendes via 

de mest optimale tilgængelige netværksveje bestående af routere209, hvorefter beskeden samles igen 

ved modtagerenheden.210  

                                                
204 Internet live stats, Internet users. 
205 Internet live stats, Total number of Websites. 
206 Laudon, K. C., Traver, C.G. (2016), E-commerce: business, technology, society, s. 96. 
207 Hyper Text Markup Language - et program der kan indeholde tekst-, lyd-, og videofiler, samt hyperlinks. 
208 Bits er den mindste regneenhed i en computer og består af enten et 1-tal eller et 0. 8 bits udgør en byte og 
skrives som en binær kode, fx 01001101, og udgør ét tegn i en digital enheds hukommelse.   
209 En speciel computer som er egnet til at opkoble computere med øvrige servere og computere på et netværk, 
som fx internettet. 
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TCP er kommunikationsprotokollen for hvordan pakkerne skal sendes, og sikre at pakkerne samles i 

den samme sekvens som de er afsendt. IP giver hver enhed en netværksadresse, så TCP pakkerne kan 

finde frem til modtageren blandt de millioner af netværksenheder der findes.211 TCP er altså 

regelsættet for hvordan kommunikation skal afsendes, og IP er vores adressesystem, så pakkerne ender 

hos den tilsigtede modtager.      

 

Client/server forholdet består i at klienter eller forbruger, benytter sig en eller flere servere til at 

servicere dem på netværket med for eksempel adgang til internettet og opbevaring af filer.212 En bruger 

tilkobler sig serverne via en router, som er købt gennem en internetudbyder eller via trådløse 

mobilsignaler som 3G eller 4G,213 som indgår ved køb af et mobilabonnement, og bliver på den måde 

en del af det samlede netværk, som i alt sin enkelthed består af brugere og servere. 

 

3.1.1 Den 4. industrielle revolution 

Udviklingen af internettet og måden hvorpå vi kommunikerer og interagerer har været opløbsstykket 

til det som i dag, går under betegnelsen den 4. industrielle revolution. Vi står overfor udbredelsen af 

teknologier som “cloud computing”, udnyttelse af “big data” og “tingenes Internet”.214 Cloud 

computing eller “skyen”, har været brugt i et godt stykke tid, og især Google og Microsoft med deres 

e-mail løsninger (gmail og hotmail), har været vel modtaget af forbrugerne, som har deres e-mails 

liggende i skyen i stedet for på deres private netværksenheder.215 Ved brugen af cloud computing 

udnytter man, at der kun betales for det software, de applikationer eller den digitale lageropbevaring 

man har brug for, og at det kan hentes fra alle afkroge i verden, uden at benytte sig af menneskelige 

ressourcer.216  

 

Big data kan defineres som rå information der registreres hver gang personer eller objekter benytter en 

enhed som er digitalt forbundet med et netværk. Hver gang man logger på internettet efterlader man 

digitale fodspor, som kan samles over en årrække for en enkelt person, eller tages på et splitsekund for 

millioner, og derved fremvise tendenser for individer eller hele samfund.217 Hertil benyttes en tekstfil 

                                                                                                                                                   
210 Laudon, K. C., Traver, C. G. (2016), E-commerce: business, technology, society, s. 103. 
211 Laudon, K. C., Traver, C. G. (2016), E-commerce: business, technology, society, s. 104. 
212 Laudon, K. C., Traver, C. G. (2016), E-commerce: business, technology, society, s. 108. 
213 Third / Fourth generation mobile networks. Bredbåndsmatch.dk, Hvad er 4G. 
214 Kommissionen (2015), En strategi for et digitalt indre marked i EU, s. 9. 
215 Rajaraman, V. (2014), Cloud Computing, s. 242. 
216 Rajaraman, V. (2014), Cloud Computing, s. 245. 
217 Eagle, N. & Greene, K. (2014), Reality mining: using big data to engineer a better world, s. 1-2. 
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kaldet “cookies”, som gør det muligt at spore brugernes adfærd på en hjemmeside.218 Cookies er 

nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere, og samtidig gør de det muligt at gemme brugerens 

valg af varer, fx i en indkøbskurv, samt præferencer gennem tidligere søgninger. I og med at cookies 

har en hukommelsesfunktion i forhold til den enkelte IP-adresse, kan disse benyttes til at målrette 

reklamer mod en tidligere bruger af en given hjemmeside. Ved hjælp af adfærdsanalyser, gør cookies 

det muligt for indehaveren af en hjemmeside, at optimere sin side, således at de svar eller produkter 

som flest søger efter, er de nemmest tilgængelig eller tilmed på forsiden. Cookies hjælper derfor 

konstant brugere af internettet til hurtigt at finde det de søger, på trods af den uendelige mængde af 

information der er tilgængelig.  

 

Denne informationsmængden kan blive endnu mere uoverskuelig med det nyeste tiltag inden for 

digital udvikling, tingenes internet, herefter IoT (Internet of Things). Det anslås at der i 2020 vil være 

mellem 20-30 mia.219 enheder tilkoblet netværket ved hjælp af IP-adresser. Selvom der er en del 

uenighed mellem analytikerne220, vil dette være en kraftig forøgelse i forhold til i dag.221 Med IoT vil 

man kunne forbinde sine enheder i hjemmet, som dermed vil kunne styres digitalt uanset hvor man 

befinder sig. Derudover vil enhederne i hjemmet også snakke sammen, således at kaffemaskinen 

begynder at brygge så snart vækkeuret ringer. I det store perspektiv skal lysregulering optimeres, 

gadelys skal kunne registrere aktivitet, og bilerne skal informere om glatte veje, trafikpropper og 

uheld. Ved hjælp af IoT vil man derved kunne optimere infrastruktur, effektivisere produktion og 

brugen af ressourcer, samt analysere på forbrugeradfærd og tendenser - alt sammen i realtid.  

 

Den 4. industrielle revolution har og vil fortsat forandre vores hverdag, forretningsmodeller og måden 

vi interagerer. Med den 4. revolution kom den digitale økonomi, som vi vil forsøge at definere i næste 

afsnit.   

 

                                                
218 Erhvervsstyrelsen, Hvad er cookies? 
219 Bauer, H., Patel, M., Veira, J., (2014), The internet of things: Sizing up the opportunity. McKinsey & 
Company. 
220 2020 forudsigelser: Gartner: 20,4 mia., IDC: 30 mia., IHS 30,7 mia. 
Gartner (2017), Gartner Says 8.4 Billion Connected "Things" Will Be in Use in 2017, Up 31 Percent From 2016. 
IDC (2015), Connecting the IoT: The road to success. 
IHS: Lucero, S. (2016), IoT platforms: Enabling the Internet of Things, se bilag 1. 
221 Gartner, IDC og IHS varierer meget i deres analyser for digitale enheder. Gartner anslår at der i 2017 er ca. 
8.4 mia. enheder tilkoblet. IDC siger 13 mia., og IHS mener at antallet allerede har rundet 17 mia. 
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3.2 Definition af den digitale økonomi  

I 2013 skrev Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), at den digitale 

økonomi er karakteriseret ved en afhængighed af immaterielle aktiver og dens ekstreme brug af data, 

her især persondata.222 Senere opdeles den digitale økonomi i informations- og kommunika-

tionsteknologien, herefter IKT, og internettet med e-handel, som to målbare elementer i den digitale 

økonomi. 

  

Også i litteraturen forsøges den digitale økonomi at opdeles, her i henholdsvis e-handel223 og e-

forretning.224 Hvor e-handlen omhandler alle transaktioner foretaget digitalt, normalt via internettet 

eller mobile enheder, mellem organisation eller individer.225 E-forretning derimod defineres som alt 

hvad en virksomhed foretager sig af transaktioner og processer internt i en virksomhed.226 Ravi 

Kalakota og Marcia Robinson227 mener derimod at e-forretning er det overordnede begreb, hvorunder 

e-handlen tilhører. Denne opfattelse underbygges på flere internetsider hvor e-handel kun dækker over 

køb og salg, mens at e-forretning også dækker over for eksempel online kundeservice, kommunikation 

og marketing.228 

  

Ifølge Kommissionen er digital økonomi ikke længere bare IKT, da dette ikke længere kan begrænses 

til et marked eller en sektor, men er grundstenen i alt hvad vi foretager os. Efterhånden som det bliver 

en mere integreret del af vores samfund påvirker det måden vi lever, arbejder og agerer på.229 

Opdelingerne skyldes at man forsøger at gøre den digitale økonomi mere målbar, da den allerede på 

nuværende tidspunkt er så stor, at dens omfang ikke kan måles med sikkerhed.  

 

I dette speciale vil vi forsøge at afdække begrebet, digital økonomi, ud fra den forudsætning, at alle 

transaktioner af produkter og services, værdiforøgelser, besparelser og effektiviseringer der tilkommer 

ved hjælp af digitalisering, tilfalder den digitale økonomi.  

 

                                                
222 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 10. 
223 Oversættelser fra henholdsvis e-commerce (e-handel) og e-business (e-forretning). 
224 Laudon, K. C., Traver, C. G. (2016), E-commerce: business, technology, society, s. 51. 
225 Laudon, K. C., Traver, C. G. (2016), E-commerce: business, technology, society, s. 50. 
226 Laudon, K. C., Traver, C. G. (2016), E-commerce: business, technology, society, s. 51. 
227 Kalakota, R., Robinson, M. (1999), e-Business: Roadmap for Success. s. 4. 
228 Khurana, A. (2017), E-business vs. E-commerce: Understanding the difference. 
Surbhi, S. (2015), Difference between e-commerce and e-business. 
Griffin, D. (Ingen dato), What Is the Difference Between E-Business & E-Commerce? 
229 Kommissionen (2015), En strategi for et digitalt indre marked i EU, s. 3. 
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3.2.1 Kommissionens økonomiske forventninger til det indre digitale marked 

”Jeg mener, at vi skal blive meget bedre til at udnytte de fantastiske muligheder, som de digitale 

teknologier tilbyder - teknologier, som ikke kender nogen grænser. For at gøre det skal vi have modet 

til at nedbryde nationale barrierer i telesektorlovgivningen, ophavsrets- og databeskyttelseslov-

givningen, forvaltningen af radiofrekvenser og anvendelsen af konkurrencereglerne.”230 

-  Jean-Claude Junker (Formand for Europa-Kommissionen 2014-2019) 

 

Den 25. maj 2018, træder den nye EU forordning omhandlende behandling af persondata i kraft. 

Forordningen kommer som en konsekvens af den frembrusende teknologiske udvikling, som har 

medført at man ikke kan opnå EU-kommissionens målsætning for den digitale økonomi med 

Direktivet fra 1995. Kommissionen anslår at den digitale økonomi vokser syv gange hurtigere end den 

øvrige industrielle økonomi,231 og for at udnytte dette bedst muligt vil Kommissionen skabe en fælles 

lovgivning for virksomhederne på det indre europæiske marked. Dette vil give lige konkurrencevilkår 

mellem landene og bedre rammer for handel på tværs af grænserne.232 Derudover skal forordningen 

skabe større sikkerhed og gennemsigtighed for EU-borgerne, samtidig med at det skal være nemmere 

at dele og udnytte den digitale information som er tilgængelig. 

 
I redegørelsen vedrørende EU’s digitale strategi, forventer Kommissionen kraftige investeringer fra 

både det offentlige og det private og en stigende handel på tværs af grænserne, blandt andet som følge 

af et ensartede regelsæt. Med en nedbrydelse af handelsbarrierer og samtidig opretholdelse af en høj 

forbruger- og databeskyttelse, forventes det at den digitale udvikling vil øge EU’s samlede BNP med € 

415 mia.233, som blandt andet skal komme i form af udbredelsen af 4G netværket, investeringer i 

infrastrukturen og bedre udnyttelse af cloud computing, big data og tingenes internet.234 

  

Samtidig skal forordningen skabe større sikkerhed omkring privatpersoners oplysninger på nettet. EU-

borgerne skal have mulighed for at få fjernet uønsket digital data der ligger på søgemaskinerne, samt 

irrelevant data der ligger lagret hos virksomhederne.235 I 2015 havde kun 22 % af de europæiske 

forbrugere fuld tillid til udbyderne bag online søgemaskiner, sociale netværkstjenester og e-mail, 

                                                
230 Kommissionen (2015), En strategi for et digitalt indre marked i EU, s. 2. 
231 Europa.eu, Digital economy & society. 
232 Kommissionen (2015), En strategi for et digitalt indre marked i EU, s. 2. 
233 Kommissionen (2015), En strategi for et digitalt indre marked i EU, s. 3. 
234 Kommissionen (2015), En strategi for et digitalt indre marked i EU, s. 9. 
235 Jf. Forordningens artikel 17. 
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samtidig med at 72 % udviser bekymringer over at afgive personlige oplysninger på nettet.236 Dog er 

de oplysninger der gives på nettet essentielt for den digitale økonomis udvikling, og en mistillid til 

nettets operatører kan bremse denne udvikling, hvilket i sidste ende, i høj grad vil kunne komme både 

virksomheder og forbruger til gode. De afgivne data er nemlig med til skabe mere præcis information 

til gavn for både myndigheder, virksomheder og private, og kan modvirke det asymmetriske 

informationsforhold der foreligger mellem forbruger og virksomheder.  

 

3.3 Gennemsigtighed på markedet 

En af de helt store forudsætninger for et dynamisk marked er graden af information. Med udviklingen 

af internettet, og udbredelsen af 4G netværket, har forbrugerne mulighed for at finde information 

omkring hvad som helst, uanset hvor de befinder sig. Dette betyder at vi kan opdatere vores viden 

omkring specifikke emner og problemstillinger ved en simpel internetsøgning. Det samme gør sig 

gældende for priserne hos konkurrerende virksomheder eller private udbydere. Sammenligningssider 

som Momondo, Trustpilot, Gocompare og Mybanker, kan på få minutter give forbrugeren 

informationer, som tidligere har taget flere timer at finde frem til eller slet ikke har været tilgængelige. 

Omvendt har virksomhederne også fundet en måde at udnytte den tilgængelige teknologi. Ved hjælp af 

cookies, kan virksomhederne spore de digitale fodspor, som forbrugerne efterlader sig, når de 

navigerer rundt på deres hjemmeside og klikker på forskellige produkter. De kan spore hvorfra deres 

besøgende kommer, og på den måde få viden om hvilke digitale kanaler der giver den største 

udbredelse.  

 

Teknologien har dog fortsat svært ved at kende en købers præcise præferencer, hvilket vil blive 

undersøgt i nedenstående afsnit.     

 

3.3.1 Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information237 vil på et vist niveau, sandsynligvis, altid forekomme mellem to handlende 

parter, da en forbruger aldrig vil have adgang til al information omkring et produkt eller en udbyder, 

og samtidig vil en udbyder aldrig kende en købers præcise nytteværdi. Men som nævnt ovenfor, er vi 

stadig kommet et skridt nærmere et symmetrisk marked på nogle punkter. Den teknologiske udvikling 

vil uden tvivl medføre, at informationsmængden bliver intensiveret og at der vil være så meget 

                                                
236 Kommissionen (2015), En strategi for et digitalt indre marked i EU, s. 13. 
237 Se afsnit 1.5.2.4 
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information at det kan blive svært at differentiere mellem hvad der er brugbar viden og hvad der er 

støj.238 I den økonomiske analyse vil der tages udgangspunkt i at forbrugeren har langt mere 

information end tidligere, og at forbrugeren er rationel nok, til at kunne anskue hvilke informationer 

der er relevante for dennes beslutning, inden en forestående transaktion med en anden økonomisk 

aktør.239  

 

Skal man starte med at anskue markedet gennem et asymmetrisk perspektiv, kan vi opstille en simpel 

situation, hvor en køber skal begå sig i markedet af udbydere af flyrejser. På markedet er der både 

flyselskaber, rejseagenter og rejseselskaber som udbyder flybilletter til samme rejse, mens køberen er 

begrænset af tid og kapital. Med udgangspunkt i behavioralistisk teori240, vil aktøren derfor ikke 

nødvendigvis træffe den optimale beslutning for købet, men stoppe med at søge når et tilfredsstillende 

tilbud kommer.  

 

Denne situation er illustreret i figur 3.2.: 
 

 

Figur 3.2: Asymmetrisk information i en købssituation 

 

 

                                                
238 Der afgrænses fra denne problemstilling. Se afsnit 1.7 
239 Se afsnit 4.4.2.2 
240 Se afsnit 1.5.2.3 
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Ved at begrænse købers information til udbuddet på markedet vil denne muligvis kun ramme to eller 

tre udbydere som kan give køberen den rejse som ligger inden for dennes ressourcegrænse af tid og 

kapital.  

 

Ved hjælp af indifferenskurver som gennemgået i metodeafsnittet, hvor køberens nytteværdi stiger jo 

tættere denne nærmer sig 0, vil køberen som udgangspunkt være villig til at gå på kompromis med 

pris, hvis han vinder på tid, og omvendt. Køberen er dog begrænset på både tid og kapital, som er vist 

ved ressourcegrænsen. Ved at være begrænset på information og herved have et mangelfuldt overblik 

over markedet, vil køberen ikke kunne foretage det optimale køb. Denne vil være tilbøjelig til at kigge 

på en udbyder, og så vurdere næste udbyder ud fra den første, og den tredje ud fra de to første. Hvis de 

første udbydere køberen finder ligger udenfor ressourcegrænsen, vil denne være tilbøjelig til at vælge 

den første udbyder, som kan tilbyde noget inden for grænsen, og derved risikerer at ende i den yderste 

indifferenskurve. Omvendt, finder køberen udbydere som ligger indenfor grænseværdien til at starte 

med, for derved at støde på to eller tre udbydere, der ligger på en dårligere indifferenskurve, vil denne 

stoppe sin søgning, og vende tilbage til den bedste af de første udbydere, da de vil være et 

tilfredsstillende resultat.  

 

I alle tilfælde vil sandsynligheden for at køberen finder den optimale udbyder af sin rejse være meget 

lille, da man vil stoppe søgningen efter man finder et tilfredsstillende resultat. Ved hjælp af en 

prissammenligningsside på rejser, kan man overskue markedet, og frasorterer i henhold til personlige 

præferencer og ressourcer. Herved får man et redskab til at overskue markedet, og mindske den 

asymmetriske information. Denne asymmetri anerkendes også af forbrugerne, og især i Danmark, er 

prissammenligningssider og produktanmeldelser meget anvendt. 9 ud af 10 danske internetbrugere 

benytter internettet til vurdering af produkter og priser,241 og formår dermed at underbygge deres 

informationsniveau, inden de indgår en handel.   

 

3.3.2 Markedseffekten af den digitale økonomi ved antagelsen om digital 

symmetri 

Som nævnt ovenfor, vil der sandsynligvis altid være et niveau af asymmetrisk information mellem to 

økonomiske aktører, men som også vist i forrige afsnit, vil man ved hjælp af den tilgængelige 

teknologi have mulighed for at mindske den skjulte information. Ved hjælp af cookies og big data, kan 

man allerede nu spore individers adfærd på nettet, og se hvordan de kollektive adfærdsmønstre er i 

                                                
241 Tassy, A. (2016), It-anvendelse i befolkningen, Danmarks Statistik s. 33.  
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hele samfund. Ser man bort fra de lovgivningsmæssige barrierer, vil virksomheder til et hvis niveau 

kunne spore og kortlægge individers præferencer, og derved kun fokusere deres ressourcer på de 

forbrugere som har størst sandsynlighed for at give et positivt afkast. 

 

3.3.2.1 Eksempel på markedseffekten af symmetrisk digital information og udnyttelse af 

cookies og IoT 

En virksomhed, V, udbyder sine produkter via sin hjemmeside, hvorfra den digitalt kan observere alle 

potentielle kunder der i realtid er på siden. V kan spore IP-adresserne på sine besøgende og se hvilke 

specifikke produkter de enkelte kunder foretrækker, ved at se på hvilke produkter de klikker sig ind på, 

og hvor lang tid de bruger på at studere og læse om de enkelte produkter. Ved at spore IP-adresserne 

og kundernes aktiviteter på hjemmesiden, kan V nu sammensætte tilbud der er baseret på aktiviteten. 

Kunder som har besøgt siden, men ikke har klikket på noget, og kort efter har forladt siden, vil blive 

frasorteret, da disse ikke har haft interesse i nogle af V’s produkter.  

Kunder som har klikket på det samme produkt flere gange, men uden at købe det, kan antages at være 

meget interesserede, men synes måske at produktet er prissat for højt. V kan derfor sende et tilbud på 

produktet til IP-adressen, med en 10 % besparelse. Hvis dette ikke medfører et salg, nedsættes prisen 

yderligere, indtil prisen er lig marginalomkostningerne for produktet. Har kunden stærkt brug for 

produktet, vil denne købe det med det samme, hvorfor produktet måske har en højere værdi for 

kunden, end V har værdisat det til, hvorimod hvis kunden først køber det efter en prisnedsættelse, vil 

den endelige pris afspejle kundens nytteværdi for produktet.  

 

V kender ikke fra starten, den enkelte kundes nytteværdi til produktet, og kunden ved ikke hvor meget 

rabat V er villig til at give før de helt fjerner tilbuddet, eller om andre kunder tillægger produktet en 

højere værdi, hvorfor V så sælger det til anden side. Ved at benytte en digital søgemaskine, kan 

kunden til dels fjerne V’s skjulte information, da kunden kan se hvad andre udbydere prissætter 

samme eller substituerende produkt til. På den måde nedbryder kunden til dels, V’s skjulte information 

og kan dermed presse virksomhederne tættere på perfekte markedsforhold.  

 

Sammensættes disse forudsætninger med udviklingen i IoT, samt big data, vil virksomheder på sigt 

kunne få meddelelser om den enkelte forbrugers adfærd i hjemmet. IoT vil gøre det muligt at 

kommunikere med virksomheder om at forbrugeren nu er løbet tør for mælk i deres køleskab, mangler 

vaskemiddel, eller har forøget sit strøm eller varmeforbrug. Ved hjælp af IoT vil man så kunne 

modtage den bedste pris på de produkter man står og mangler, eller en udbyder vil kunne give en mere 

fordelagtig pris, på baggrund af en forbrugsændring.  
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Tilkendegivelsen af ens personlige behov og adfærd vil kunne give virksomhederne mulighed for at 

skræddersy tilbud og produkter som passer til individernes præferencer og dermed profitmaksimere 

ved prisdifferentiering. Maksimal udnyttelse af privat information og big data vil kunne medføre en 

optimering af ressourcer i alle aspekter. Modsat vil forbruger og erhvervskunder blive bombarderet 

med henvendelser og tilbud fra virksomheder, hvis de frit kan observerer disses adfærd og forbrug, 

samt uden samtykke kan rette henvendelse direkte til forbrugeren. Prisdiskriminering vil endvidere 

minimerer forbrugeroverskuddet.   

 

3.4 Nytteværdi for forbrugeren  

Med ovenstående eksempel vil man, hvis man ser bort fra lovgivningsmæssig indblanding, kunne 

optimere ressourcer i både tid og kapital, for på bedst mulig måde at udnytte den information som er 

tilgængelig. I virkeligheden må et lovgivningsmæssigt perspektiv også tages i betragtning, dog i et 

minimalt format i denne økonomiske delanalyse. Det juridiske perspektiv bliver derfor blot sat til at 

omfatte forbrugerens sikkerhed for retmæssig behandling af deres personlige informationer. Sat på 

spidsen kan forbrugeren derfor i nedenstående analyse, vælge mellem tre situationer i samfundet. Fuld 

udnyttelse af tilgængelig teknologi eller sikkerhed for personlig data eller en kombination heraf. Ved 

brug af indifferenskurver vil forbrugeren vælge den kombination af de to situationer som passer til 

dennes præferencer. Omvendt eksemplet med rejserne, hvor personens nytteværdi steg jo tættere denne 

kom nul, vil nytteværdien her kunne stige i en uendelighed, da en bedre indifferenskurve vil fortsætte 

med at fremkomme alt efter den teknologiske udvikling og den tilsvarende juridiske sikkerhed. For at 

kunne definere forbrugerens nytteværdi, tages der udgangspunkt i dataen fra EU’s rapport omkring 

persondata fra 2015.242 

 

3.4.1 Data Protection Survey 

Undersøgelsen er foretaget af TNS Opinion & Social på forespørgelse fra Kommissionen243 og dækker 

respondenter fra samtlige 28 EU-lande. Besvarelserne per land varierer mellem 498 og 1.594, hvor 

Malta har det færreste antal besvarelser, mens Tyskland topper listen. Storbritannien er repræsenteret 

med 1.328 besvarelser, mens Cypern og Luxembourg ligger lige over 500. De resterende medlems-

                                                
242 TNS Opinion & Social (2015), Special Eurobarometer 431: Data Protection Report. 
243 TNS Opinion & Social (2015), Special Eurobarometer 431: Data Protection Report, s. 121. 
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lande ligger alle med lige over 1.000 besvarelser. Der er foretaget over 1.000 face-to-face samtaler, og 

undersøgelsen har i alt 27.980 besvarelser.244 

 

Uden at dykke ned i de enkelte besvarelser opdelt på land eller alder, viser undersøgelsen at langt de 

færreste, 15 %, har fuld kontrol over de personlige informationer de afgiver online. I den modsatte 

ende har hele 31 % overhovedet ingen form for kontrol eller kendskab til hvor de har afgivet private 

informationer. Hertil er 67 % bekymret over ikke at have fuld kontrol over deres informationer, og på 

trods af at 71 % mener, at afgivelsen af personlige information online er del af den tid vi lever i, 

udviser 57 % stadig bekymringer over denne nødvendighed for at benytte nettet.245 

 

I forhold til at overvåge personer, udvises der størst bekymring omkring overvågning af hvilke køb der 

registreres på kreditkortet samt brugen af telefon og apps. Her er 55 % enten bekymret eller meget 

bekymret, hvorimod det kun 45 % ved sporing af deres internetaktiviteter. Dette falder til 37 % for 

overvågning af restauranter og barer, mens det kun er 33 % ved overvågning af gader, metroer og 

lignende.246 Hertil kan tillægges at kun 11 % finder det positivt at nationale myndigheder, indsamler og 

analyserer personlig data som big data, på trods af at det begrundes i national sikkerhed. 46 % mener at 

dette er en negativ tendens, mens 40 % er indifferente.   

 

Størstedelen af EU’s borgere erkender at teknologien er en del af dagligdagen, og at man i en vis grad 

ikke kan undgå at eftergive personlige oplysninger,247 hvis man ønsker at købe produkter eller 

serviceydelse. Dette er på trods af at over halvdelen ikke føler sig sikker på modtageren, når de afgiver 

personlige oplysninger. Tilliden til dem som gør brug af oplysningerne er meget svingende. Helbreds- 

og medicinalbranchen er den mest troværdige når det kommer til at beskytte personlige oplysninger, 

efterfulgt af offentlige myndigheder og banksektoren. Sidst finder vi online marketingvirksomheder 

samt mobil- og internetudbydere, hvor op til 63 % af respondenterne ikke mener at de digitale 

virksomheder holder personoplysninger fortroligt.248 Samtidig vil 69 % have mulighed for at give 

eksplicit samtykke hver gang deres oplysninger samles og bruges.249 

 

Ud fra ovenstående er det tydeligt at se en tendens som ikke falder godt ud i teknologiens favør. EU-

borgerne er bange for hvad deres oplysninger bruges til og hvem de deles med, også selvom det 
                                                
244 TNS Opinion & Social (2015), Special Eurobarometer 431: Data Protection Report, s. 123. 
245 TNS Opinion & Social (2015), Special Eurobarometer 431: Data Protection Report, s. 6. 
246 TNS Opinion & Social (2015), Special Eurobarometer 431: Data Protection Report, s. 15-16. 
247 “Just under six out of ten people (58%, no change) agree that there is no alternative other than to provide 
personal information if you want to obtain products or services”. TNS Opinion & Social (2015), Special 
Eurobarometer 431: Data Protection Report, s. 31. 
248 TNS Opinion & Social (2015), Special Eurobarometer 431: Data Protection Report, s. 63-64. 
249 TNS Opinion & Social (2015), Special Eurobarometer 431: Data Protection Report, s. 58. 
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indsamles af myndighederne under hensyn til national sikkerhed. Opstilles der indifferenskurver på 

baggrund af informationerne, kunne man med fordel opdele disse i nationaliteter, da der ud fra 

undersøgelsen tydeligt ses forskelle i præferencerne fra land til land. For at nedbryde dataen i 

spørgeskemaet, tages der udgangspunkt i to yderpoler, Sverige og Tjekkiet:  

 
Oversigt 3.1: Udsnit fra Special Eurobarometer250 

 Sverige Tjekkiet Forskel i procentpoint 

Bekymring over ikke at have 
fuld kontrol over personlig 
data online 

41 % udviser 
bekymring 

76 % udviser 
bekymring 

35 

Bekymring omkring 
overvågning af kreditkort 

33 % udviser 
bekymring 

64 % udviser 
bekymring 

31 

Bekymring omkring 
overvågning ved hjælp af 
mobiltelefon og andre mobile 
applikationer 

30 % udviser 
bekymring 

73 % udviser 
bekymring 

43 

Overvågning af internet 
aktivitet 

25 % udviser 
bekymring 

46 % udviser 
bekymring 

21 

Overvågning af forbrug via 
loyalitets- og medlemskort 

19 % udviser 
bekymring 

51 % udviser 
bekymring 

32 

Overvågning af lukkede 
omgivelser (fx restauranter, 
bar og skoler)  

16 % udviser 
bekymring 

48 % udviser 
bekymring 

32 

Overvågning af offentlige 
steder, (fx metro, lufthavn og 
gader) 

12 % udviser 
bekymring 

37 % udviser 
bekymring 

25 

Gennemsnit  25,1 % 56,4 % 31,3 

 

Det ses tydeligt at Sverige er langt mindre bekymret over hvilken data der indsamles og hvad den 

bruges til, i forhold til et land som Tjekkiet. I gennemsnit udtrykker 56,4 % af de adspurgte tjekkere 

generel bekymring i forhold til hvor og hvordan deres personlige data bruges og analyseres. Til 

sammenligning er det ca. kun hver fjerde svensker, som finder dataindsamlingen problematisk. Sætter 

vi tallene lidt groft op, kan vi sige at der i svenskernes tilfælde kun skal bruges ¼ lovgivning til at 

håndtere teknologien, hvorimod lovgivning og teknologi skal balancere 56/44 i lovgivningens favør i 

tjekkernes tilfælde. 

 

                                                
250 TNS Opinion & Social (2015), Special Eurobarometer 431: Data Protection Report s. 13-20. 



69 

For at simplificere opstillingen antages det, at hvis et land går 100 % ind for deres rettigheder, ville 

lovgivningen forhindre alt udnyttelse af den digitale teknologi, og omvendt at hvis man 100 % skulle 

kunne udnytte den teknologi der var tilgængelig, skulle man helt fraskrive sig lovgivningen på 

området, og dermed sine rettigheder. Man kan starte med at opstille Sveriges indifferenskurver 

således:  

 

 
Figur 3.3: Sverige 

 
 

Som det ses i figur 3.3, er der fem skæringspunkter hvor Sverige opnår en 100 % kombination af 

teknologi og lovgivning, men kun i punkt c ligger Sverige på sin yderste indifferenskurve, hvorfor 

dette vil give dem den største nytteværdi. Selvom a og e begge ligger på skæringslinjen og derved 

giver en fuld kombination af teknologi og lovgivning, er begge skæringspunkter fortsat på I4, og giver 

derved samme nytteværdi som punkt f. Det samme gør sig gældende for punkt b, g og d, der dog er at 

foretrække frem for a, f eller e.    
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Ser vi på Tjekkiet, figur 3.4, som modsætningsvis ligger i den anden ende af skalaen, og dermed svagt 

foretrækker lovgivning frem for teknologi. Her er punkt c igen den optimale kombination hvorfra 

Tjekkiet vil maksimere deres nytteværdi, da det placerer dem på den yderste kurve indenfor 

kombinationsbegrænsningen på 100, Iz.  
 

 

Figur 3.4: Tjekkiet 

 
 

Indsættes Tjekkiets indifferenskurve i Sveriges, ses det kompromis som landene er nødt til at indgå for 

at kunne mødes omkring en fælles lovgivning på området.   
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Figur 3.5: Sverige (cS) og Tjekkiet (cT) 

 
 

For at kunne opnå et kompromis, er begge lande nødsaget til at gå ned på en lavere indifferenskurve, 

og dermed opnå en lavere nytteværdi. Ved at Sverige går ned på indifferenskurve I3, og Tjekkiet på Iv 

mødes landene i c*, som for de to parter er den maksimale sammenlagte nytteværdi. Skulle en af de to 

parter maksimere deres egen nytteværdi, ville den anden part, være nødt til at gå yderligere ned, og 

dermed ende på henholdsvis I4 for Sverige som skærer Tjekkiets cT, og Ix for Tjekkiet, som skærer 

Sveriges maks i cS.   

De blå områder kan sidestilles med et dødvægtstab, i form af mistet nytte for begge nationer, hvor 

Sverige mister hele det øverste område i forhold til deres cS, mens Tjekkiet mister hele det nedre 

område i forhold til deres cT. 

 

Havde det derfor kun været forbrugerne i henholdsvis Sverige og Tjekkiet der skulle indgå en aftale 

omkring persondatalovgivning, ville det sandsynligvis blive svært at nå til enighed. Gevinsten ved at 

de to skulle opnå en aftale, ville skulle kunne dække deres tab i nytteværdi. 
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Stilles det op som et valg mellem at indgå et samarbejde eller ej, vil det kunne opstilles således:  
 

Oversigt 3.2: Samarbejde mellem Sverige og Tjekkiet 

 Tjekkiet 

Samarbejde Ikke samarbejde 

 
Sverige 

Samarbejde c* , c* I4 , cT 

Ikke samarbejde cS , IX cS , cT 

 

For at de to skal indgå i et samarbejde, skal følgende være opfyldt: C* , C* ⋝  CS , CT. Som ovenfor 

fastslået, virker dette ikke sandsynligt, da forbrugernes nytteværdi i de to lande er meget forskellige. 

At de to lande alligevel kan nå til enighed, må derfor begrundes i EU’s samarbejdsaftale om 

samhandel. Vælger en af de to lande ikke at være en del af EU’s digitale strategi, vil de risikerer ikke 

at få del i € 415 mia.,251 som Kommissionen anslår at EU’s indre strategi vil medfører, givet udlig-

ningen i konkurrenceforholdene. Samtlige involverede lande må derfor have anslået at den 

medfølgende gevinst, vil gøre op for deres respektive tab i nytteværdi, inklusiv Danmark.  

 

Sættes de danske borgeres besvarelse op på samme måde som ovenstående for Sverige og Tjekkiet, og 

derefter sammenlignes med det gennemsnitlige EU, vil det se således ud:  

 
Oversigt 3.3: Udsnit fra Special Eurobarometer252 

Bekymring 
over ikke at 
have fuld 
kontrol over 
personlig 
data online 

Bekymring 
omkring 
overvågning 
af kreditkort 

Bekymring 
omkring 
overvågning 
ved hjælp af 
mobiltelefon og 
andre mobile 
applikationer 

Overvågning 
af internet 
aktivitet 

Overvågning 
af forbrug via 
loyalitets- og 
medlemskort 

Overvågning 
af lukkede 
omgivelser (fx 
restauranter, 
bar og skoler)  

Overvågning 
af offentlige 
steder, (fx 
metro, 
lufthavn og 
gader) 

Snit ca. 

57 % 39 % 42 % 42 % 27 % 22 % 19 % DK 
35,4 % 

67 % 55 % 55 % 45 % 39 % 37 % 33 % EU 
47,3 % 

 

Danskerne ligger altså 10,3 procentpoint højere end svenskerne, og 21 procentpoint lavere end 

tjekkerne, på hvordan man vægter behovet for lovgivning. Generelt ligger Danmark dog stadig 11,9 

procentpoint lavere end det gennemsnitlige EU hvorfor Danmark også vil være nødt til at gå på 

kompromi, for at indgå i et europæisk samarbejde med de resterende EU-lande.  
                                                
251 Kommissionen (2015), En strategi for et digitalt indre marked i EU, s. 3. 
252 TNS Opinion & Social (2015), Special Eurobarometer 431: Data Protection Report, s. 13-20. 
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Figur 3.6: Danmark og EU 

 
 

I2 indikerer Danmarks højeste nytteværdi inden for begrænsningen af de 100. Dog er Danmark 

nødsaget til at gå ned på en lavere kurve, I2 og dermed miste nytteværdi, for at kunne indgå en aftale 

med de øvrige EU-lande. For at dette vil kunne lade sig gøre, skal tabet igen dækkes af den lovede 

økonomiske gevinst, som EU mener at den nye forordning vil medvirkende til at opnå. Danmarks 

resultat af TNS’s undersøgelse indikerer, at Danmark vægter deres private information højere end 

Svenskerne, men samtidig erkender 88% af de adspurgte danskere også, at afgivelse af personlig 

information er en stigende del af hverdagen,253 og 80 % svarer at der ofte ikke er andre alternativer 

hvis man ønsker visse varer og services.254 Så selvom danskerne ønsker en hvis beskyttelse af deres 

private oplysninger, viser undersøgelsen også at de er indstillet på det faktum, at hverdagen bliver 

mere og mere digitaliseret, og at man enten er villig eller tvunget til at omstille sig denne udvikling.  

                                                
253 TNS Opinion & Social (2015), Special Eurobarometer 431: Data Protection Report, s. 29. 
254 TNS Opinion & Social (2015), Special Eurobarometer 431: Data Protection Report, s. 30. 
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3.5 Første delkonklusion 

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at hvis virksomhederne fik lov til at udnytte den tilgængelige 

information uden borgernes indsigelser, ville det være muligt at skabe optimale løsninger indenfor 

både det offentlige og private, samt at skræddersy tilbud efter forbrugernes adfærd. Samtidig er 

forbrugeren også blevet udstyret med digitale redskaber, som i stigende grad medfører større 

gennemsigtighed på de forskellige markeder, og giver mulighed for prissammenligninger, samt 

anmeldelser af virksomhedernes produkter og serviceniveauer. Derudover må teknologien anses for at 

blive begrænset af forbrugerens generelle bekymring omkring sikker databehandling. Især 

virksomheder der opererer indenfor definitionen af den digitale økonomi, og som beskæftiger sig med 

sociale medier, online telemarketing, og udnyttelse af big data, tillægges en meget lav troværdighed fra 

forbrugerne. Selvom præferencerne for det optimale sikkerhedsniveau af privates oplysninger varierer 

mellem landene, må det konkluderes at det samlede EU marked er så stor en gevinst for 

medlemslandene, at det kan opveje værditabet af nytte. Eller at ét lands udelukkelse fra den euro-

pæiske samhandlen vil være et endnu større tab, end det at gå på kompromis.  

 

3.6 Indførelse af et ensartede regelsæt  

Som konkluderet ovenfor, bliver de teknologiske muligheder og løsninger i stigende grad anvendt i 

forbindelse med køb, salg, kommunikation og marketing, og alligevel kan frygten for identitetstyveri 

og misbrug af personlige oplysninger være med til at begrænse den digitale udvikling. Ud af tolv 

valgmuligheder og maksimum tre svar, mener 50 % af de adspurgte, at risikoen for at blive et offer for 

svindel er den største bekymring, mens at risikoen for at ens personlige oplysninger bliver anvendt til 

svigagtige formål, kommer som den næststørste med 40 %.255 Samtidig er det ikke engang hver fjerde 

EU-borger som stoler på at webbaseret virksomheder passer godt nok på de personlige oplysninger, 

som afgives af EU-borgerne og lagres i virksomhedernes systemer.256 Hertil konkluderer TNS;  
 

“This highlights the need for further reform of the data protection landscape in Europe, both to provide 

companies with clear standards which they need to meet, and to give members of the public 

confidence that their rights are in fact being protected.”257 
 

Forordningen skal altså give borgerne et sikkert retsgrundlag når de afgiver personlige oplysninger, og 

samtidig give virksomhederne et ensartet, forståeligt regelsæt som de kan følge. Det er netop denne 

                                                
255 TNS Opinion & Social (2015), Special Eurobarometer 431: Data Protection Report, s. 101. 
256 TNS Opinion & Social (2015), Special Eurobarometer 431: Data Protection Report, s. 66. 
257 TNS Opinion & Social (2015), Special Eurobarometer 431: Data Protection Report s. 118. 
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ensartede europæiske lovgivning, som skal være med til at åbne op for et voksende BNP, som angivet i 

afsnit 3.2.1. Selvom et til dels258 ensartet regelsæt som udgangspunkt vil skabe lige konkurrencevilkår, 

må det dog antages at det på kort sigt vil skabe omkostninger for virksomheder og offentlige 

myndigheder, da disse skal bruge ressourcer til at omstille sig.259 Forordningen der stiller krav til 

virksomhederne om at kunne dokumentere overholdelse af lovgivning, samt dokumentere alt personlig 

data,260 har igangsat et stort oprydningsarbejde hos virksomhederne. Data-mapping, dokumentation af 

processer, skærpet krav om samtykke, samt indsigt, ændring og sletning af data fra den registrerede, og 

eventuel ansættelse af Data Protection Officer,261 er blot nogle af de tiltag som forordning stiller krav 

om, og som kommer til at give omkostninger for virksomhederne.  

 

Desuden gives der muligheder for voldsomme sanktioneringer, hvor bødestørrelser på helt op til € 20 

mio. eller 4 % af den globale omsætning, alt efter hvilken af de to der udgør det største beløb,262 vil 

selv for de største virksomheder kunne mærkes på bundlinjen. Oveni kommer muligheden for private- 

og gruppesøgsmål mod virksomhederne, samt tabt brandingværdi.263 Eftersom langt de fleste af 

reglerne i den nye persondataforordning allerede er gældende i den nuværende danske lovgivning, 

skulle de danske virksomheder være forholdsvis klar til de skærpede regler. Til trods for dette, er der 

efter en undersøgelse foretaget af Epinion for Advodan264, op mod 75 % af de små og mellemstore 

danske virksomheder (herefter SMV’er), som i 2016 ikke havde kendskab til de kommende regler. 

Ydermere har op mod 36 % af de små virksomheder heller ikke helt styr på de nuværende person-

dataregler.265 

 

På globalt plan viser en undersøgelse foretaget af Dimensional Research, at kun 3 % af europæiske 

virksomheder har en handlingsplan klar til implementeringen af den nye forordning,266 og denne 

tendens synes at forekomme flere steder. Osterman Research har i to omgange, først i samarbejde med 

Quest, og derefter i samarbejde med Hewlett, udtrykt bekymring omkring virksomhedernes kendskab 

                                                
258 Se afsnit 1.5.1.3 
259 EY, Ny persondataforordning skaber kaos. 
260 Se afsnit 1.5.1.3 
261 EY, Ny persondataforordning skaber kaos. 
262 Forordningens artikel 83, stk. 5 
263 EY, Ny persondataforordning skaber kaos. 
264 Hansen, S. A. (2016, 5. april), SMV’erne kender ikke persondataregler. 
265 Undersøgelsen er udarbejdet i januar 2016 af Epinion for Advodan og omfatter 400 danske selskaber med 
maksimum 49 ansatte. 75 % af virksomheder med maks. 9 ansatte, kender ikke de nye regler, og for 
virksomheder med 10 til 49 ansatte, er det kun 64 % der er bekendte med den nye regulering. Se Hansen, S. A. 
(2016, 5. april), SMV’erne kender ikke persondataregler. 
266 Quest (2017), Key Strategies for Meeting GDPR Compliance Requirements, s. 2. 
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til de nye regler, hvor omkring 61 % af de adspurgte virksomheder ikke er særlig bekendte med den 

nye forordning,267 og kun 10 % mener at de er klar til møde EU’s nye regler.268    

  

3.6.1 Omkostninger 

På trods af at Forordningen snart træder i kraft, viser ovenstående undersøgelser at langt de fleste 

virksomheder fortsat er på bar bund omkring, hvad de nye regler kommer til at indebære. Vi kan på 

den baggrund konkludere at en stor del af både danske og europæiske virksomheder kommer til at 

bruge ekstra midler til at omstille sig. Ændringen i reglerne medfører umiddelbart give en stigning i 

omkostninger på kort sigt, hvor virksomheder der benytter og handler med persondata, vil skulle 

gennemgå deres processer for behandling, opbevaring og beskyttelse af dataen. Hertil vil virksomheder 

hvor behandling af data er deres kerneaktivitet, blive pålagt at udpege eller ansætte en DPO.269  

 

Når dette er fastslået, skal det nævnes at omkostningerne i en ren digital virksomhed er noget 

anderledes end i en almindelig industrivirksomhed. For eksempel vil omkostningsfunktionen hos 

udbydere af softwareprogrammer ikke stige pr. enhed, som det gør i produktionsvirksomheder. Når 

først et program er udviklet, kan det sælges ubegrænset med ingen eller meget lave omkostninger 

tilknyttet pr. solgt enhed, og der vil stort set ikke være nogen transportomkostninger. Dette betyder at 

produkterne kan sælges globalt så snart de er udviklet, og hvis produktet er det bedste og billigste, eller 

har en ny funktionalitet som er efterspurgt, vil det vinde hele markedet.270 Selv de virksomheder som 

udelukkende handler med digitale produkter vil i et eller andet omfang blive påvirket af den nye 

forordning, da mange af de app-baserede løsninger bygger på big data gennem forbruger-

adfærdsmønstrer, og dermed persondata.271 Virksomhedernes omkostninger deles op alt efter om de er 

kort- eller langsigtede, samt gør sig gældende uanset om virksomheden er udbyderen af digitaliserede 

løsninger eller om den er aftageren. 

 

                                                
267 Osterman Research (2017), A Practical Guide for GDPR Compliance, s. 1. 
268 Osterman Research (2017), GDPR Compliance and Its Impact on Security and Data Protection Programs, s. 
1. 
269 Se afsnit 1.5.1.3 
270 Rasmussen, S. og Andersen, L. R. (2015), Den digitale økonomi er fundamentalt anderledes end den 
industrielle. 
271 Rasmussen, S. og Andersen, L. R. (2015), Den digitale økonomi er fundamentalt anderledes end den 
industrielle. 
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3.6.1.1 Kort sigt 

Her vil omstillingsomkostninger, procesgennemgang og uddannelse eller ansættelse af medarbejdere, 

give kortsigtede omkostninger til både store og små virksomheder. SMV’er der kun opererer på få 

systemer, vil sandsynligvis hurtigt kunne kortlægge deres persondata og dokumentere deres processer, 

modsat de større virksomheder og koncernselskaber. Ikke desto mindre vil det nye regelsæt give en 

væsentlig stigning i de variable omkostninger for en kortsigtet periode, og givet ovenstående vil 

virksomhedens omkostningsniveau ligge højere end før forordningens indtræden.  

 

3.6.1.2 Langt sigt 

De kortsigtede omkostninger til procesomstilling, datakortlæggelse og gennemgang af systemer, vil på 

langt sigt forsvinde. Alt efter hvordan borgerne vil gøre brug af den nye forordning, må det formodes 

at der fortsat skal tages højde for udgifter i forhold til henvendelser fra borgere,272 registrering og 

godkendelse ved datadeling, samt aflønning af en eventuel DPO. Dog vil virksomheder der 

eksporterer, har europæiske samarbejdspartnere eller er koncernforbundet med andre virksomheder i 

EU, kunne spare udgifter ved kun at forholde sig til det ene regelsæt.  

 

Den nye forordning vil dermed give en fordel til de eksporterende virksomheder, som godt nok vil lide 

under de samme omkostninger som de øvrige, men vil kunne spare omkostninger på langt sigt ved kun 

at skulle forholde sig til et regelsæt, og måske overveje yderligere eksportering givet de nye 

markedsforhold. Virksomheder der kun udbyder deres varer indlands vil eventuelt blive tvunget til 

hæve priserne grundet de øgede omkostninger og samtidig risikerer en stigning i konkurrencen fra nye 

europæiske konkurrenter.  

 

3.6.2 Markedspåvirkning af EU’s digitale strategi for danske og udenlandske 

virksomheder  

På trods af en stigning i omkostninger, ser de danske virksomheder ud til stå stærkt når det kommer til 

indførelsen af EU’s digitale strategi og den nye forordning. Danmark er ifølge Kommissionens rapport 

“Integration of Digital Technology”273 foregangsland når det gælder udnyttelse af digitale muligheder 

                                                
272 Google har alene i 2017 slettet over 134.000 links til forskellige hjemmesider, men har fået over dobbelt så 
mange anmodninger, som man har valgt ikke at slette, jf. Googles Transparency report. 
273 Kommissionen (2017), Integration of Digital Technology, s. 2. 
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og løsninger.274 Over 50 % af de danske virksomheder scorer enten “højt” eller “meget højt” på EU’s 

digitaliseringsscorer, og kun omkring 11 % af de danske virksomheder får en “meget lav” score.275 

Samfundsmæssigt er Danmark også forløber og ligger sammen med Finland, Sverige og Holland i 

toppen af indekset for digitalisering af økonomi og samfund.276  

 

Som nævnt i metodeafsnit 1.6.2.6, er der mange forskellige faktorer der kan spille ind ved vurderingen 

af hvorvidt et mere åbent marked vil gavne de danske virksomheder. Det europæiske samarbejde giver 

allerede nu mulighed for at kunne eksportere produkter frit mellem landene, som følge af princippet 

om fri bevægelse for varer og tjenesteydelser,277 men de forskellige reglementer i medlemslandene 

medfører stadig begrænsninger. Af Kommissionens undersøgelser ses det blandt andet, at det 

nuværende direktiv for behandling af persondata fra 1995 har medført 28 forskellige nationale 

lovgivninger, som naturligt har skabt en tilbageholdenhed når det kommer til at ekspandere 

forretningen til grænseoverskridende handel. Ifølge undersøgelsen ville 57 % af de adspurgte 

virksomheder begynde at sælge eller øge deres salg i andre EU-lande, som følge af et ensartede 

regelsæt.278 

 

3.6.2.1 Handelsrestriktioner 

Hertil kommer så de reelle handelsrestriktioner. For selvom indførelsen af den nye forordning giver fri 

bevægelig for dataen på lige fod med de fire andre friheder279, er lande både i og uden for EU i gang 

med at vedtage lovgivning, som kan begrænse den digitale udvikling. Tvungen datalokalisering280 er 

en af måderne, hvorpå lande som Rusland, Kina og Tyskland, vil sikre en vis form for kontrol over 

datastrømningerne, samt fastholde arbejdspladser i de respektive lande.281 Ved at tvinge virksomheder, 

som behandler og udnytter data der er indsamlet i andet land, til at opbevare deres data indenlands, 

kræver det oprettelse af servere og digitale lagringsenheder i de enkelte lande, eller brug af de 

                                                
274 Virksomhederne bliver vurderet på følgende parameter; elektronisk informationsudveksling, RFID 
(radiofrekvensidentifikation), sociale medier, elektronisk fakturering, cloudløsninger, antal SMV’er der sælger 
online, omsætning for SMV’er ved websalg, samt SMV’ernes websalg på tværs af grænser.   
275 Kommissionen (2017), Integration of Digital Technology, s. 3. 
276 Kommissionen (2017), Europe’s Digital Process Report, landeprofil for Danmark, s. 1. 
Statistikken er baseret på 1) niveauet for internetadgang (30 Mbps upload og 100 Mbps download), 2) 
menneskelig kapital (personer med digitale færdigheder), 3) brug af internettet, 4) integrering af digital teknologi 
og 5) digitale offentlige tjenester. 
277 TEUF artikel 26, stk. 2. 
278 Henholdsvis Kommissionen (2015), En strategi for et digitalt indre marked i EU, s. 5 og Commission staff 
working document (2015), A Digital Single Market Strategy for Europe - Analysis and Evidence, afsnit 3.1, 
Chart 4. 
279 Fri bevægelighed for varer, tjenester, personer og kapital. 
280 Reglerne indebærer at data af en bestemt type begrænses eller forbydes at blive overført ud af landet, eller at 
dataen skal være opbevaret og/eller behandlet indlands. 
281 Dansk Industri (2017), Vækst i digitale handelshindringer truer danske virksomheders udvikling, s. 3 og 4. 
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nationale cloud-virksomheder. Dette er igen med til at øge virksomhedernes omkostninger, hvilket i 

sidste ende påvirker slutprisen og dermed forbrugeren. 

 

Ifølge ECIPE282 var der på i 2016 over 80 forskellige datalokaliseringsreguleringer på verdensplan, 

hvoraf knap 30 er indført af EU-lande.283 Dette skaber igen et fragmenteret marked, hvor de forskellige 

regulering skaber en markedsforvridning, og hvor prisen på opbevaring af data varierer, og derfor 

giver et ineffektivt datamarked. Blot 18 % af digitale services er grænseoverskridende i EU, mens ⅔ er 

lokaliseret i de enkelte medlemsstater, hvor de billigste digitale løsninger kun koster det halve af de 

dyreste.284 Denne tendens medfører at lande med handelsrestriktioner vil have et marked, hvor de 

nationale virksomheder vil have en konkurrencefordel og derfor forbliver. Forbrugerne i det respektive 

land vil også få pålagt yderligere udgifter på deres produkter, hvorfor der kan ske prisdifferentiering 

landene imellem, grundet de ekstra omkostninger der opstår når en virksomhed etablere sig i et land 

med protektionistisk lovgivning.  

 

Udbuddet af digitale produkter og serviceydelser ved henholdsvis 1) et fragmenteret marked, 2) et EU 

med handelshindringer efter forordningens ikrafttræden og 3) et EU uden handelsbarrierer, er 

illustreret herunder:             
Figur 3.7: EU markedet 

 

                                                
282 European Centre for International Political Economy. 
283 Bauer, Matthias, m.fl. (2016), Unleashing Internal Data Flows in the EU, s. 4. 
284 Bauer, Matthias, m.fl. (2016), Unleashing Internal Data Flows in the EU, s. 1. 
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1) På nuværende tidspunkt må det indre marked anses for at være opdelt og begrænset af de 

mange forskellige regler og handelshindringer, som samlet begrænser udbredelsen af det indre 

marked.285  

 

2) Handelshindringer på det digitale marked er kraftigt steget siden den 4. revolution tog sin 

begyndelse. I 2000 var der under 20 forskellige nationale regler for tvungen datalokalisering. 

Dette tal steg til 40 i 2008, og igen fordoblet i 2016, med over 80 nationale reguleringer på 

verdensplan. Når forordningen træder i kraft i 2018, vil regelsættet for persondata blive 

harmoniseret, men dette fjerner ikke de mange handelsbarrierer, som opsættes for at beskytte 

de nationale markeder. Det vil derfor på mange måder blive nemmere for virksomhederne at 

begå sig i det indre marked, men med en stigning i nationale handelsbarrierer, vil man fortsat 

ikke kunne opnå et velfungerende indre digitalt marked.   

 

3) Forordningen, der blandt andet blevet kritiseret for ikke at have taget stilling til de mange 

forskellige datalokaliseringsregler som indføres rundt om i EU,286 skal være startskuddet i 

EU’s strategi for et indre marked. Uden handelsbarrierer og med et velfungerende regelsæt på 

områderne indenfor den digitale økonomi, vil EU igen kunne tiltrække store investeringer fra 

de største teknologivirksomheder, og selv skabe giganter indenfor den digitale økonomi. USA 

er gennemgående frontløber, og har siden 00’erne skabt mastodonter som Facebook, Google 

og Apple, og deres eksplosive udbredelse skyldes især at produkter udbudt i USA frit kan 

sælges til alle dens 325 mio. indbyggere287, modsat EU, hvis befolkningstal har rundet 500 

mio.288, som fortsat er påvirket af national regulering.289 På et forenet europæisk marked, vil 

markedet dække samtlige 500 mio. indbyggere, som alle vil få adgang til den samme  mængde 

produkter og tjenesteydelser. Udbuddet vil komme fra samtlige lande, og uden 

handelsbegrænsninger vil de bedste og billigste virksomheder vinde markedet, og skabe de 

bedste betingelser for de europæiske forbruger og virksomheder. 

                                                
285 Møller, B. og Schmidt, J. H. (2015, 4. marts), Notat om Digitalt indre marked vil styrke væksten i Europa, s. 
13-14: De digitale virksomheder afholdes fra at udbyde deres produkter på tværs af grænserne, grundet 
geoblokeringer. Forbrugere og virksomheder kan ikke få fri adgang til ikke-nationalt indhold på nettet, tv og 
mobiloperatører. Dette skyldes at der skal søges om 28 forskellige nationale tilladelser for at et teleselskaber skal 
kunne tilbyde sine produkter i hele EU. Hertil kommer reglerne for ophavsrettigheder, samt samarbejdsaftaler 
med ETNO som er en organisationen dannet af netværksejere. 
286 Dansk Industri (2017), Vækst i digitale handelshindringer truer danske virksomheders udvikling, s. 5. Videre i 
samme kilde: Den kinesiske regering forventes at benytte sig af en certificeringslov, således at kun certificeret 
teknologi kan afsættes på det kinesiske marked, og derved afholde/begrænse bestemte udenlandske konkurrenter 
fra at kunne sælge til kinesiske kunder og virksomheder.  
287 Globalis.dk, USA. 
288 Indbyggere og areal, EU-Oplysningen. 
289 Munkøe, M. og Kongensgaard, K. (maj, 2014), Sådan kan gevinsterne ved EU’s digitale indre marked 
realiseres.  
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3.6.2.2 Danmark       

Den ovenstående handelsprotektionisme kan være medvirkende til at de danske virksomheder kommer 

i problemer. I Danmark, såvel som EU290, er 99 % af virksomhederne kategoriseret som mikro, små 

eller mellemstore virksomheder,291 og netop deres størrelse kan vise sig afgørende for væksten på det 

indre digitale marked. Tidligere har datalagring og analyse heraf været forbeholdt de store og 

mellemstore virksomheder, der har mulighed for at investere i egne servere og datalagringsenheder. 

Men med udbredelsen af cloud services, digitale analyseværktøjer og deling af data på tværs af 

grænser, vil de danske SMV’er kunne benytte de optimale løsninger for deres individuelle 

virksomheder, til den bedste pris. Men med krav om datalokalisering, skal virksomhederne opbevare 

specifik data i det land som den er indsamlet for, i stedet for blot at sende alt deres data tilbage til 

Danmark, eller en datalagringsenhed placeret et andet og billigere sted i EU.292  

 

Danmark er et rigtig godt udgangspunkt for digitale virksomheder, og har derfor også været godt med i 

den digitale udvikling. Som nævnt tidligere i analysen, er Danmark sammenlignet med de øvrige 

medlemsstater, langt foran på stort set alle digitale parameter. Virksomhederne benytter i høj grad 

teknologi i deres daglige virke, og stort set samtlige danske forbruger, 94 %, har adgang til internettet, 

hvoraf de fleste besidder et grundlæggende sæt færdigheder til at anvende det ordentligt.293  Danmark 

er således et oplagt marked til at teste og innovere nye teknologiske produkter og tjenester:  

 

“Danmark er skabt til at være et innovationslaboratorium. Dels er der adgang til IT-talenter med for-

retningsforståelse – dels er danske kunder meget nysgerrige og parate til at bruge nye digitale 

løsninger.”294  

- Henrik Bodskov, adm. direktør hos IBM Danmark.       

 

3.6.3 Den europæiske samhandel  

Med udgangspunkt i de internationale handelsteorier vil handelssituationen for digitale produkter på 

det indre marked blive klarlagt.  

 

Det samlede EU vil som følge af metodeafsnittet altid vinde, grundet gevinsten ved international 

samhandel. Danmark har som udgangspunkt en fordel ved udviklingen i den digitale økonomi, fordi 

                                                
290 Europa-Parlamentets emneblad om små og mellemstore virksomheder. 
291 Jensen, Anne K., m.fl. (2016), Hvornår er små virksomheder små?, s. 2.  
292 Dansk Industri (2017), Vækst i digitale handelshindringer truer danske virksomheders udvikling, s. 2. 
293 Kommissionen (2017), Europe’s Digital Process Report, landeprofil for Danmark, s. 2. 
294 Olsen, Karen Witt (2016), IT-giganter er vilde med Danmark. 
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mange forskellige udenlandske virksomheder ser det danske marked som værende ideelt til 

produkttestning og innovation. Samtidig vil en højt dansk lønniveau også kunne lokke udenlandske 

programmører til Danmark, hvilket der ifølge undersøgelserne vil være stor mangel på inden for de 

næste 10 år. I EU forventes det at der i 2020 mangler omkring 900.000 medarbejdere295 med de 

fornødne IT kundskaber, mens der er i Danmark er anslås at mangle omkring 19.000 inden 2030.296 

Modsat Danmark har især de østeuropæiske lande svært ved at følge med i den digitale udviklingen, 

hvilket vil påvirke det samlede digitaliseringsniveau på det indre marked.  

 

3.6.3.1 Produkcyklus- og nabohandelsteorien 

En svagt stigende digitaliseringsgrad kan blandt andet begrundes med teorierne omkring produkt-

cyklus og nabohandel. EU-landenes individuelle digitaliseringsniveau påvirkes i høj af deres største 

handelspartnere og af deres nabolande. De landene der formår at opretholde en høj digital udvikling, 

vil modtage interessen fra de store virksomheder og derved selv fortsætte sin udvikling ved at være 

frontløber for de nye digitale produkter, inden de introduceres for andre markeder i EU. Det er derfor 

essentiel for de enkelte medlemsstater at fremme investeringerne indenfor den digitale økonomi, 

således at et land ikke altid ender med at ligge i en af de to sidste parametre i produktcyklussen, og 

derved altid være det sidste led i digitaliseringsprocessen.  

 

Danmark har altid haft Tyskland som deres største handelspartner, som følge af at det er stort marked 

og at der er kort geografisk distance. Men som det indre digitale marked udvikles, er det muligt at der 

vil ske et skift i eksport og import, da man til dels fjerner transportomkostningerne fra ligningen. 

Markeder som Holland, Finland, Belgien og UK (alt efter konsekvenserne af Brexit), vil muligvis 

blive mere interessante for digitale produkter, eftersom disse lande er på nogenlunde samme digitale 

niveau som Danmark.  

Som følge af nabohandelsteorien, hvor lande der ligner hinanden meget, også vil have den største 

samhandel, og grundet de nedsatte transportomkostninger297, kan der argumenteres for at de digitale 

produkter i stigende grad vil blive handlet mellem lande der er på det samme digitale niveau. Dette kan 

medfører at lande som Korea, USA og Japan298 samt de digitaliserede europæiske lande vil blive 

ekstremt attraktive for digitale udbydere og producenter. Opstår der for store digitale niveauafstande 

mellem EU-landene, vil udbydere droppe landene med lav digitaliseringsgrad, og satse på andre 

                                                
295 Ansip, A (2015), Digital skills, jobs and the need to get more Europeans online. 
296 Højbjerre Brauer Schultz, m.fl. (2016), Virksomhedernes behov for digitale kompetencer, s. 13. 
297 Rasmussen, S. og Andersen, L. R. (2015), Den digitale økonomi er fundamentalt anderledes end den 
industrielle. 
298 Møller, B. og Schmidt, J. H. (2015, 4. marts), Notat om Digitalt indre marked vil styrke væksten i Europa, s. 
1. 
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markeder. Modsat fysiske produkter, som ofte eksporteres til de nærmeste markeder først, vil man ved 

de digitale udbydere i højere grad se at et lands digitaliseringsgrad kan være et eksportkriterie, hvorfor 

nabolandene i mindre grad vil kunne få gavn af digitale produkter udviklet i en nabostat.  

 

3.7 Anden delkonklusion  

Indførelsen af det kommende regelsæt vil på kort sigt give virksomhederne yderligere omkostninger i 

form af proces- og kontraktændringer, databehandling og kontrolsikring. Samtidig har landene fået 

øjnene op for den enorme vækst som den digitale økonomi medfører, hvilket har igangsat indførelsen 

af en række datalokaliseringsregler, som skal sikre at en del af væksten fastholdelse på hjemme-

markedet. Dette sker til trods for at de europæiske medlemslande har sat sig for at skabe et indre 

digitalt marked, som både efter Kommissionens egne forventninger og teorien om international handel, 

vil generere et større samfundsøkonomisk overskud. Hertil kommer Danmark, som med udgangspunkt 

i landets digitale niveau vil få gavn af et åbent digitalt marked, da de gennem et højt lønniveau kan 

fastholde en høj faglig kompetence, og derved tiltrække endnu flere digitale virksomheder, som vil 

bruge Danmark som en innovativ base, og derfra sende produkter og tjenesteydelser ud i EU.    
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3.8 Økonomisk konklusion: Forbruger og virksomhed i et digitalt EU   

Det ses i TNS’s undersøgelse og kan udledes fra Kommissionens digitale strategi, at der er store 

digitale forskelle på det europæiske marked. I Danmark har over 90 % af befolkningen adgang til 

internettet og størstedelen har de grundlæggende digitale færdigheder til at udnytte de udbudte 

muligheder. I kontrast hertil, har lande som Rumænien og Bulgarien299 i meget lav grad benyttet sig af 

internettet, hvorfor det samlede EU marked vil tage tid om trække de lavest rangerede digitale nationer 

op på omkring EU’s nuværende middelniveau. Ikke desto mindre skal både virksomheder og for-

brugere få gavn af det nye digitale marked, hvor investeringer i netværket skal bringe flere europæere 

på et stærkere internet, og gøre det lettere for digitale produkter at flyde over landegrænserne.  

 

For virksomhederne vil den økonomiske digitalisering betyde at det europæiske marked både bliver 

større og mindre. I og med at handelsbarriererne i form af persondatalovgivning nedbrydes, bliver der i 

stigende grad lagt op til at de nationale virksomheder skal begynde at eksportere til de øvrige EU-

lande. Dette betyder et større geografisk marked med over 500 mio. potentielle forbruger, plus kunder i 

form af andre virksomheder. Samtidig bliver en større del af handel, kommunikation og service 

foretaget online, hvorfor markedet mindskes rent kommunikativt. Samtidig vil de digitale 

virksomheder hurtigt kunne udbrede deres produkter til hele markedet, og forbrugere vil hurtigt kunne 

aftage det, da det hentes direkte fra skyen. Digitaliseringen som ny drivkraft for økonomisk vækst, har 

medført at medlemslandene er begyndt at beskytte deres interesser, ved at lave protektionistiske tiltag 

inden for den digitale økonomi. Dataprotektionismen medfører hindringer for de virksomheder som 

skal sende data på tværs af landegrænserne, hvilket sænker EU’s digitaliseringsproces, der allerede nu 

halter efter USA og som efter teorien om international handel, vil skabe et større europæisk 

samfundsoverskud.     

 

Forbrugerne har gennem digitalisering fået mere information end tidligere. Dette har givet dem en 

stærkere forhandlingsevne og adgang til flere, bedre og billigere produkter fra alverdens udbydere. 

Forbrugernes egen mistillid til henholdsvis virksomheder og den generelle færdsel på internettet holder 

imidlertid digitaliseringsprocessen tilbage. Afgivelse af personlig data, overvågning og brug af 

adfærdsmønstrer, er langt fra noget alle europæiske forbrugere bryder sig om, på trods af at dataen kan 

benyttes til gavn for både virksomheder og myndigheder, samt privatpersoner. Især frygten for 

misbrug af oplysningerne og frygten for svindel har gjort forbrugerne skeptiske. Dette til trods for at 

flere og flere personer frivilligt tilkendegiver personlige bekendtskaber, præferencer, holdninger og 

                                                
299 Kommissionen (2017), Integration of Digital Technology, s. 6. 
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lokationer på de sociale medier. Også denne faktor varierer meget landene imellem, og det ses at især 

forbrugerne i lande som Danmark og Sverige, i større grad vil få glæde af de digitale muligheder.  

 

Det kan derfor konkluderes at et stærkere sikkerhedsnet for forbrugernes oplysninger, og en 

fuldstændig nedlæggelse af handelsbarriererne vil være med til at styrke det indre marked. En 

konklusion som også Kommissionen er kommet frem til og som de vil forsøge at opnå gennem deres 

digitale strategi. Ovenstående analyse har dog vist, at et en styrket retsposition for forbrugerne og flere 

administrative tiltag for virksomhederne, på kort sigt vil påvirke prisniveauet til ugunst for 

forbrugerne. Dette sammenlagt med landenes handelshindringer, som i stigende grad påvirker 

digitaliseringen og en generel skepsis fra forbrugerne, samt et kommende forstærkende regelsæt som 

virksomhederne skal overholde, gør at EU’s digitaliseringsniveau kan få svært ved at følge med de 

øvrige konkurrenter på verdensmarkedet.  
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Kapitel 4 - En integreret spilteoretisk analyse 
Den integrerede analyse i kapitel 4 og 5, vil bygge videre på de konklusioner som specialet fandt i hen-

holdsvis det juridiske og det økonomiske afsnit, herunder EU-Domstolens afvejning af de grund-

læggende rettigheder og hvordan et stærkere sikkerhedsnet for forbrugernes oplysninger vil være med 

til at styrke det indre marked. 

 

4.1 Introduktion til spillet 
I den integrerede analyse, vil der i kapitel 4 blive opstillet et spil blandt de fire aktører i den 

lovgivningsmæssige og økonomiske situation som den nye forordning og udbredelsen af den digital 

økonomi ligger op til. Der vil i første omgang blive opstillet tre separate delspil hvor hver af de fire 

aktører, henholdsvis Kommissionen, medlemslandene, virksomhederne og til sidst borgerne indgår. 

Der vil til sidst i kapitel 4 konkluderes på de tre delspil, med baggrund i spilteori og incitament. 

Kapitel 4 vil derefter blive efterfulgt af en retspolitisk diskussion i kapitel 5, hvor samtlige af de øvrige 

kapitaler vil blive inddraget. Følgende overordnede mål for hver af aktørerne opstilles herunder: 

  

4.1.1 EU-Kommissionen 
Kommissionens overordnede mål med den nye forordning er at sikre borgernes rettigheder, og opstille 

et ensartede regelsæt for virksomhederne i det europæiske samarbejde.300 Gennem Kommissionens 

digitale strategi for det indre marked, skal konkurrencevilkårene udlignes på tværs af landegrænserne, 

og forbrugerne skal have tillid til at reglerne overholdes af virksomheder og myndigheder som benytter 

sig af dem. Den digitale strategi skal modvirke de nationale barrierer som lige nu afholder Europa fra 

at være digitale markedsledere på globalt plan. USA har allerede overhalet EU, og hertil kommer 

Japan og Korea, som også investerer kraftigt inden for den digitale økonomi. Hvis EU skal være med i 

kapløbet om at skulle eksportere de bedste produkter til udlandet og dermed skabe vækst i hele EU, 

skal de europæiske virksomheder i højere grad investere i udviklingen af digitale produkter og 

serviceydelser. Kommissionens mål er derfor at give medlemslandene incitament til at nedlægge de 

nationale digitale barrierer. 

  

                                                
300 Se afsnit 3.2.1 
 



87 

4.1.2 Medlemsstaterne 
Indtil nu har de enkelte lande skabt deres egen regulering i Direktivet, hvorfor forordningen nu lægger 

op til at landene i vid udstrækning ikke længere kan sætte deres egen dagsorden, og derfor mister 

kontrol og dominans i forhold til EU. Konkurrencen skærpes mellem landenes virksomheder, og 

staterne kommer til at kæmpe om at tiltrække virksomheder eller tvinge disse til at blive i 

medlemsstaten, således at medlemsstaten ikke mister arbejdspladser og statsindtægter. Dette sker ved 

protektionistiske tiltag, som for eksempel lokaliseringskrav301. Så på trods af at Kommissionen 

forsøger at skabe ens konkurrencevilkår for alle virksomheder i EU området, er målet for de enkelte 

lande fortsat at beskytte egne interesser så vidt det er muligt.    

  

4.1.3 Virksomhederne 
Virksomhederne kommer til at skulle påtage sig flere omkostninger på kort sigt grundet tilpasningen 

til den nye forordning.302 Derudover skal virksomhederne i større grad lave beskyttende tiltag, for at 

kortlægge proceduren ved behandling og håndtering af personlig data, samt undgå sikkerhedsbrud. 

Konsekvenserne af ikke at leve op til de nye regler, kan resultere i enorme administrative bøder, samt 

civil- og gruppesøgsmål fra de involverede privatpersoner.303 Virksomhedernes mål består derfor i at 

efterleve reglerne og samtidigt udnytte de digitale muligheder optimalt ved brug af færrest mulige 

omkostninger. Et åbent europæisk marked vil give dem mulighed for at foretage deres investeringer 

der hvor det bedst kan betale sig, og samtidig få maksimeret deres profit. 

  

4.1.4 Forbrugerne 
De europæiske forbrugere har som tidligere anvist meget forskellige præferencer til hvorledes 

myndigheder og virksomheder skal bruge deres personlige oplysninger.304 Nogle EU-borgere er 

indstillet på at digitalisering er kommet for at blive,305 mens andre knap nok er begyndt at anvende 

internettet endnu.306 Forbrugernes interesse består i både at beskytte deres personlige data, samt til en 

hvis grad at kontrollere hvad deres oplysninger bliver anvendt til. Forbrugerne ser dog også de fordele 

der ligger i digitaliseringen med hensyn til information, nyhedsdeling samt korterer kommuni-

kationsvej til både virksomheder og myndigheder. Borgerne har derfor et samlet mål om at opretholde 

                                                
301 Se afsnit 3.6.2 
302 Se afsnit 3.6.1.1 
303 Se afsnit 3.6 
304 Se afsnit 3.4.1 
305 TNS Opinion & Social (2015), Special Eurobarometer 431: Data Protection Report, s. 26-27. 
306 Se bilag 2: Europas digitale statusrapport - landeprofil for Danmark, 2017. 
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et stærkt sikkerhedsgrundlag og samtidig maksimere deres nytteværdi ved at benytte de digitale 

muligheder. 

  

4.1.5 Spillets regler 
Spillet er opstillet som et spiltræ, hvor spillerne træffer deres valg på baggrund af valget fra den anden 

spiller. Agenterne træffer derfor deres valg, efter de har observeret den anden spillers valg, for på den 

måde at maksimere deres nytteværdi på baggrund af de muligheder som valget giver, og på baggrund 

af de valg som de forventer af de øvrige agenter foretager. 

  

Agenterne forventer at de øvrige spillere agerer rationelt og frem for alt vil forsøge at optimere deres 

egen profit eller nytteværdi. Principalen i form af EU kan ikke observere agenternes valg, hvorfor der 

i spillet ikke foreligger komplet information for hvad de enkelte vil gøre, hvorfor principalen vil 

forsøge at skabe incitamenter til at styre agenterne i retning af principalens maksimale payoff.  

  

4.1.6 Spillets antagelser 
Det vil antages at Kommissionen, medlemsstaterne og virksomhederne er risikoneutrale og vil agere 

økonomisk rationelt, hvorfor deres eneste overordnede mål er at styrke deres egen situation og 

profit.307 Forbrugerne antages også for at være rationelle, dog anses disse for at være risikoaverse, 

hvorfor denne i højere grad vil være villig til at undgå en omkostning, frem for at få en gevinst.308 

Derudover antages det også at borgeren har begrænset information i forhold til de øvrige aktører.309 

  

Medlemsstaterne vil anses for at være lige stærke, hvorved et valg ikke bliver påvirket af at en 

økonomisk stærk medlemsstat foretager et valg og resten så følger dennes beslutning. 

 

 

 

 

  

                                                
307 Se afsnit 1.5.2.2 
308 Frank, R. H. (2010), Microeconomics and behavior, s. 181 og 208. 
309 Se afsnit 1.5.2.3 og 3.3.1 
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4.2 Delspil 1: Kommissionen og medlemslandene 
I første del af spillet, vil Kommissionen starte med at indføre deres digitale strategi og dermed 

persondataforordningen. Medlemslandene vil observere indførelsen af forordningen i første periode, 

hvorefter de skal vælge mellem at opretholde et nyt frit digitalt handelsmarked mellem landene og 

derved også en hårdere konkurrence, eller om de vil indføre handelshindringer for at beskytte dem 

selv.  

4.2.1 Spillets regler og antagelser 
Der spilles blandt 2 aktører som ud fra en given situation skal vælge deres optimale strategi, baseret på 

den anden aktørs valg. Spillets aktører er to medlemsstater som skal simplificerer det overordnede spil 

mellem samtlige af EU’s medlemsstater. Spillet er opstillet som et spiltræ og opdelt i tre perioder, hvor 

Kommissionen indfører deres strategi i periode 1, hvorefter medlemsland 1 (ML1) i periode 2 vælger 

om de vil indfører en handelshindring (HH) eller beholde et frit digitalt konkurrencemarked (FK). I 

periode 3 observerer medlemsland 2 (ML2) ML1’s valg, og vælger derudfra om denne også vil indføre 

handelshindringer eller operere med fri konkurrence. Spillet er derfor sekventielt, da spillerne kan 

observere hinandens træk, inden de selv foretager deres valg. 

  

Gevinsten i spillet er Kommissionens anslåede værditilvækst givet ved ⅀,310 og hvis denne splittes 

mellem landene får de hver α. Hvis det ene medlemsland vælger at indføre en handelshindring, mens 

den anden føre en fri konkurrencepolitik, vinder medlemslandet med handelshindringerne rollen som 

eksportør og tager hele gevinsten, mens den anden bliver importør,311 og påtager sig dermed 

omkostningen c.312 Ud fra disse antagelser og regler, kan spillet opstilles således: 

  
  

                                                
310 Se afsnit 3.2.1 
311 Med udgangspunkt i den internationale handelsteori, afsnit 1.5.2.6, vil det samlede overskud af en samhandel 
mellem to parter give et øget samlet samfundsoverskud. Hertil anses virksomhederne for at være økonomisk 
rationelle, og vil derfor oprette base eller produktionscenter i det land, hvor handelsbarriererne skaber 
omkostninger for at trænge ind på markedet, modsat det land hvor virksomheden omkostningsfrit kan eksportere 
sine produkter hen. 
312 Gevinsten kan blandt andet bestå af arbejdspladser, moms, skat og en forbedret betalingsbalance fremkommet 
ved eksport. Udgifterne kan komme ved at virksomhederne flytter til den anden medlemsstat og deraf mistet 
skatter, afgifter og arbejdspladser, samt en stigende import. 
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Figur 4.1: Spiltræ mellem EU og medlemsland 1 og 2 

  
 

Udfald 1: (FK ; FK) 

Medlemsstaterne fastholder den frie konkurrence, hvilket vil gavne det samlede EU. Staternes 

individuelle payoff ved at samarbejde vil derfor være α, hvorfor EU’s samlede payoff vil være ⅀.  

  

Udfald 2 og 3: (FK ; HH) og (HH ; FK) 

Hvis den ene medlemsstat vælger at fastholde den frie konkurrence, mens den anden vælger at 

indsætte en handelshindring, vil medlemsstaten med handelshindringen vinde hele gevinsten selv, og 

skabe en omkostning for den anden part. EU’s samlede payoff vil da blive ⅀-c, hvor hele gevinsten 

samles i en medlemsstat, samtidig med at den andens økonomi svækkes. 

  

Udfald 4: (HH ; HH) 

Hvis begge lande indfører handelshindringer, vil markedet være i status quo, hvorved gevinsten ved 

samhandel aldrig vil opstå. 

  

Ved hjælp af baglæns induktion313, kan spiltræet løses ved at identificere spillernes endelige 

dominerende strategi. Denne findes ved at tage udgangspunkt i den sidste spillers træk, og  følge 

spillet tilbage til det første træk. Man kan på denne måde anskue ML2’s fire forskellige endelige træk, 

hvorved denne vil afslutte spillet. Ved at antage at denne vil foretage det træk som vil medfører dennes 

højeste payoff, kan vi afgøre det endelig udfald af spillet. 

 

  
                                                
313 Dutta, P. K. (1999), Strategies and Games, s. 165 og 168. 
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ML2’s træk kan hermed udledes som følgende: 

1)   Hvis ML1 vælger FK, vælger ML2 HH, da dette vil give ML2 en gevinst på ⅀, i stedet for 

α, eftersom ⅀ > α. 

2)   Hvis ML1 vælger HH, vælger ML2 også HH, eftersom dette ikke fører nogle 

omkostninger med sig, hvorimod at ML2 vil øge sine omkostninger med c hvis denne 

valgte FK. 

ML1’s træk kan herefter udledes som følgende: 

1)   Hvis ML1 vælger FK, vil den kunne få gevinsten α hvis ML2 vælger det samme, eller 

miste -c, hvis ML2 vælge HH, hvilket ML1 kan antage, eftersom dette vil resultere i et 

højere payoff for ML2, hvorfor ML1’s samlede payoff ved dette valg vil resultere i -c. 

2)   Hvis ML1 vælger HH, vil ML2 enten vælge FK og pådrage sig omkostninger, eller vælge 

at spille HH, hvorved de to stater vil opnå en status quo. 

 

Vi kan hermed udlede spillernes dominerende strategier, og opstille spillet i dets strategiske form: 

 
Oversigt 4.1: Strategisk form af spiltræ 4.1 

 ML 1 

 
 
 

ML 2 

 FK HH 

FK α ; α - c ; ⅀ 

HH ⅀ ; - c 0 ; 0 

  

I og med at begge lande står overfor de samme valgmuligheder, og at de begge kender reglerne, 

hinandens payoffs, samt agerer rationelt, vil begge parter have HH som deres dominerende strategi, og 

derved ende i en Nash ligevægt. Dette er dog ikke det Pareto-optimale payoff, som ligger i α ; α, da 

dette er større end 0 ; 0, og begge spillere vil opnå et højere payoff. Men da begge spilleres bedste 

strategi til Kommissionens udspil om af en digital strategi er HH, vil α ; α ikke kunne opnås mellem 

parterne, hvilket betyder at markedet ender i status quo.  
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4.3 Delspil 2: Medlemslandene og virksomheden 
Den næste fase af spillet involverer virksomhederne. De vil her blive sat i sammenhæng med det 

forrige spil, og deres valg afhænger derfor af om medlemsstaterne bliver enige om en aftale der 

medfører et marked uden restriktioner, resulterende i α ; α som udgangspunkt, eller om der skal tages 

højde for handelsbarrierer, hvorfor startpunktet vil være 0 ; 0. 

  

Spillet vil ligesom det forrige være et sekventielt spil, hvor alle informationer vil være tilgengængelige 

for deltagerne, hvorfor spillet igen kan løses ved baglæns induktion, givet at der foreligger en 

dominerende strategi hos spillerne. 

  

4.3.1 Spillets regler og antagelser 
Virksomhederne vil med afsæt i deres medlemsstats valg, enten vælge at blive på det nationale marked 

eller eksportere til de øvrige europæiske markeder. Herefter skal de træffe afgørelse om hvorvidt de 

ønsker at investere i udnyttelsen af de digitale muligheder, og dermed gøre brug af personlig data til at 

optimere deres virksomhed. 

  

Valget om de skal eksportere eller ej, og om de vil investere eller fortsætte som de gør, afhænger af 

gevinsten ved at eksportere og investere, omkostningerne heraf, samt ændringen af markedet givet 

hvad medlemslandet vælger. 

 

1. Gevinsten (G) dækker således over hvor meget virksomhederne kan vinde ved at investere (I) i 

den digitale økonomi, og påvirkes af om virksomheden udbyder til hele EU, hvilket vil forøge 

deres afkast af investeringen.314 Hvis de udbyder til hele EU samt investerer i digitale 

løsninger vil de få G↑. Hvis de vælger at udbyde deres produkter til hele EU, men uden at 

gøre brug af digitale løsninger vil de kun få G↗. Vælger de kun at operere nationalt men 

samtidigt investere, vil de også modtage G↗, da gevinsten vil være begrænset af et lille 

marked. Vælger man ikke at foretage noget vil virksomheden have et uændret G→. En 

investering i digitale løsninger vil gavne medlemslandets digitaliseringsgrad, og det samme vil 

en national virksomheds øgede gevinst. 

  

2. Omkostningerne (O) fremkommer ved investeringen i de digitale løsninger, samt ved opstart 

af eksportering til andre markeder. Vælger virksomheden enten at eksportere til et marked med 
                                                
314 Gevinsten skal ikke sidestilles med et økonomisk resultat. Gevinsten i sig selv, kan altså ikke være negativ. 
Det vil i delspil 3, blive vist at G bliver negativt som følge af at investeringen giver et samlet negativt resultat. 
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handelshindringer eller investere i digitale løsninger opstår O↗, vælger de at gøre begge ting 

opstår O↑. O er i spillet ophævet i n, hvilket angiver et ukendt antal markeder som 

virksomheden begynder at eksportere til. Omvendt vil en virksomhed der eksportere til et 

marked hvor der ikke foreligger handelshindringer ikke blive pålagt ekstra omkostninger, og 

derfor maksimalt kunne pålægges O↗ ved investeringsomkostninger. 

  

3. Ændringen af markedet påvirker konkurrencen (K). Hvis medlemsstaten vælger ikke at indføre 

handelshindringer, vil de øvrige medlemslande gøre det som vist i delspil 1, og derved give 

medlemslandet omkostning -c. Denne handling vil dog medfører at udenlandske virksomheder 

kan indtræde på det nationale marked uden ekstra omkostninger, hvorfor K på hjemme-

markedet stiger (↑), og dermed presser G ned (↓) for de nationale virksomheder. Dette sker 

til gavn for forbrugerne, som vil kunne købe produkterne billigere. 

  

Alt efter hvordan virksomhederne responderer på statens træk, vil spillet påvirkes på de fire parametre: 

Gevinst (G), konkurrence (K), investering (I) og omkostninger (O). Spillet kan hermed opstilles: 

 
Figur 4.2: Spiltræ mellem medlemsland og virksomhed 

 

 
  

I og med at der ikke er nogle reelle værdier på udfaldene, er det nødvendigt med flere information for 

at kunne udlede, om virksomhederne har en dominerende strategi, og hvorvidt der foreligger en Nash 

ligevægt. Der startes dog med at redegøres for de otte udfald, hvorefter der vil blive konkluderet på 

resultatet af delspil 2. De 8 udfald kan derfor opgøres således: 
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Udfald 1: (0 ; GHH;EU – on
HH;EU) 

Staten beholder handelshindringerne og virksomhederne eksporterer, men uden at investere. Dette 

medfører en lille gevinst, en lille stigning i konkurrencen og en lille stigning i omkostningerne. 

Resultat: G↗, K↗, I→, O↗. 

  

Udfald 2: (0 ; GIHH;EU  – Ion
HH;EU) 

På trods af at handelshindringerne opretholdes, investerer og eksporterer virksomhederne, hvorfor der 

tilfalder en gevinst til virksomhederne, men også en stigning i omkostninger. 

Resultat: G↑, K↗,  I↑, O↑. 

  

Udfald 3: (0 ; GHH;N) 

Situationen på markedet er uforandret. Medlemslandet opstiller handelshindringer, virksomhederne 

investerer ikke, og de bliver på det nationale marked, ergo slutter spillet i en status quo. 

Resultat: G→, K→, I→, O→. 

  

Udfald 4: (0 ; GIHH;N  – IoHH;N) 

Markedet er fortsat i status quo, men virksomhederne investere i digitale løsninger, og pådrager sig 

derved en øget omkostning, men også en større gevinst. 

Resultat: G↗, K→, I↑, O↗. 

  

Udfald 5: (-c ; GHH;EU – on
HH;EU) 

Medlemslandet benytter sig ikke af handelshindringer, hvorfor udenlandske virksomheder trænger ind 

uden en meromkostning, og øger dermed konkurrencen på hjemmemarkedet. Samtidig eksporterer 

virksomheden til det øvrige EU, dog uden at investere i digitale løsninger. 

Resultat: G↗, K↑, I→, O↗. 

  

Udfald 6: (-c ; GIHH;EU  – Ion
HH;EU) 

Der er fri konkurrence på hjemmemarkedet, men virksomheden har fortsat omkostninger ved at rykke 

ud på nye markeder på grund af handelshindringer. Virksomheden investerer og eksporterer, hvilket 

vil give dem en stigning i deres gevinst men også i omkostninger. 

Resultat: G↑, K↑, I↑, O↑. 
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Udfald 7: (-c ; GFK;N) 

Virksomheden forbliver på det nationale marked, men uden handelsrestriktioner intensiveres 

konkurrencen på markedet. Ydermere vil virksomheden ikke investere, hvorfor de forbliver i en status 

quo. 

Resultat: G→, K↑, I→, O→. 

  

Udfald 8: (-c ; GIFK;N  – oFK;N) 

Virksomheden investerer men forbliver nationalt, samtidig med at konkurrencen stiger på det nationale 

marked. 

Resultat: G↗, K↑, I↑, O↗. 

  

For at kunne udlede et samlet resultat af ovenstående spil, må der antages følgende: 

Hvis virksomhederne skal afholde en omkostning ved at investere i digitale løsninger, skal gevinsten 

herved overstige investeringsomkostningerne, G+I↗ > O↗. 

Hvis virksomheden også skal udover dens egen nationale grænse, skal G↗ > O↗. Skal virksomheden 

derfor både investere og konkurrere i EU, skal G+I↑ > O↑. Gevinsten skal altså overstige 

omkostningerne til både at investere, eksportere og overkomme handelshindringer, før EU’s indre 

strategi kan indfries. 

  

Indfører medlemslandet derfor handelshindringer, skal følgende være gældende: 

GIHH;EU  – Ion
HH;EU > GHH;EU – on

HH;EU > GIHH;N  – IoHH;N > GHH;N før virksomheden 

ønsker at udforske andre markeder og investere i den digitale økonomi. Hvis ikke dette gør sig 

gældende, vil markedet stagnere og ende i en status quo (GHH;N). 

  

Den eneste grund til at medlemslandet skulle undlade at indføre handelshindringer, skulle være at 

medlemslandets samlede samfundsoverskud vil overstige den omkostning (-c) det medfører at vælge 

denne strategi. Det kan derfor antages at følgende skal gøre sig gældende før en medlemsstat skulle 

vælge at føre en åben handelsstrategi: 

GIHH;EU  – Ion
HH;EU > GHH;EU – on

HH;EU > GIFK;N  – IoFK;N > GFK;N > -c 

  

Virksomhedernes gevinst ved at investere og konkurrere på andre markeder, samt den øgede 

konkurrence på hjemmemarkedet, som vil gavne forbrugeren, skal altså kunne dække den omkostning 

som medlemslandet påtager sig, som følge af delspil 1. Før dette kan forekomme, skal virksomhedens 
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investering kunne generere et positiv resultat i form af enten større indtjening eller besparelse. 

Investeringen er kun rentabel hvis forbrugeren ønsker at afgive informationer, og derved give substans 

til de digitale muligheder. Løsningen af spillets 2. del vil derfor være afhængig af spillets 3. del. 

 

4.4 Delspil 3: Virksomheden og forbrugeren 

4.4.1 Spillets regler og antagelser 
I den tredje og sidste del af spillet vil der blive sat fokus på forholdet mellem virksomhed og forbruger. 

Virksomheden har fra tidligere spil muligheden for at investere eller ej. Valget afhænger af den gevinst 

en investering vil medfører, som igen afhænger af den mængde information investeringen giver 

mulighed for at udnytte. Informationsmængden afhænger af forbrugeren, som kan vælge ikke at afgive 

informationer, afgive begrænset med informationer, afgive alle informationer, eller tilbagetrække 

informationer i form af retten til at blive glemt. Forbrugerens digitale muligheder (M) forbedres hvis 

virksomheden kan maksimere deres digitale innovation gennem investeringen. Hertil vil forbrugerens 

nytteværdi påvirkes af deres kontrol over de afgivne informationer. Som set tidligere, er det svært at 

fastsætte en samlet nytteværdi, så det endelige resultat vil derfor blot tage udgangspunkt i forbrugerens 

endelige muligheder. Nytteværdien vil så diskuteres sammen med spillets endelige konklusion i afsnit 

4.5 og 4.6. 

  

Virksomheden vil, som nævnt ovenfor, kun gavne af en investering, hvis denne har mulighed for at 

bruge oplysningerne afgivet af forbrugeren. Hvis forbrugeren indvilliger i at lade virksomheden gøre 

ubegrænset brug af deres information, og lovgiver samtidig hælder for ytringsfrihed, vil 

virksomhedens gevinst maksimeres. Hvis virksomheden helt eller delvist ikke får adgang til 

informationen vil gevinsten påvirkes negativt. Begynder den registrerede at anmode om at få slettet 

allerede afgivet data, vil virksomhederne lide et yderligere tab. 

  

Forbrugerens muligheder maksimeres hvis denne kan afgive al sin information således at de digitale 

muligheder maksimeres og stadig have retten til at få slettet informationen igen. Samtidig vil 

forbrugerens muligheder mindskes, hvis det ikke er muligt for at trække informationen tilbage. Hvis 

forbrugeren vælger at dele færre information med virksomheden, vil denne ikke kunne udvikle og 

optimere de digitale muligheder til gavn for forbrugeren, hvilket vil påvirke forbrugerens muligheder 

negativt. Et forstærket sæt rettigheder og kontrol over egne informationer vil dog give forbrugeren 

stigenden muligheder for at kontrollere hvad virksomhederne bruger deres oplysninger til. 

 Den sidste del af spillet kan derfor opstilles herunder, og udfaldene vil derefter blive gennemgået. 
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Figur 4.3: Spiltræ mellem virksomhed og forbruger 

 
  

 

Udfald 1: (G→ ; M→) 

Vælger virksomhederne ikke at investere yderligere, vil der opstå en status quo mellem virksomhed og 

forbruger, hvorfor hverken gevinsten eller forbrugerens nytteværdi vil påvirkes. 

  

Udfald 2: (G↑ ; M↑↑) 

Hvis forbrugeren kan fastholde sin rettighed til at blive glemt, og denne vil være villig til at afgive sin 

fulde information til virksomheden, vil forbrugeren maksimerer sine muligheder og virksomheden vil 

profiterer på sin investering. 

  

Udfald 3: (G↗ ; M↑) 

Virksomheden scorer en lille gevinst ved at benytte sig af den begrænset mængde oplysninger 

forbrugeren er villig til at afgive. Forbrugerens muligheder stiger, i og med at der fortsat innoveres i 

digitale muligheder, og at forbrugeren har mulighed for at begrænse de informationer denne vil afgive, 

dog er der ikke helt de samme muligheder som hvis de var villige til at afgive alt deres information. 

 

Udfald 4: (G↓ ; M→) 

Er forbrugeren ikke villige til at afgive sin information, vil virksomheden tabe på dens investering, 

mens forbrugerens muligheder vil forblive uændret. 
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Udfald 5: (G↓↓	; M↗) 

Hvis forbrugeren begynder at tilbagetrække sine informationer, vil virksomheden lide et stort tab som 

følge af deres investering, da virksomheden vil have endnu mindre information end tidligere. 

Borgerens rettigheder vil til gengæld blive styrket, og deres muligheder forbedret i forhold til 

kontrollen af deres oplysninger, men deres digitale muligheder vil blive forværret. 

  

Udfald 6: (G↑↑ ; M↑) 

Hvis forbrugeren vælger at dele al sin information med virksomheden, og hvis oplysninger der allerede 

er delt ikke kan kontrolleres af forbrugeren, vil virksomhedens investering maksimeres. Dette vil give 

forbrugeren optimale digitale muligheder, mens at muligheden for at kontrollere de afgivne 

oplysninger mindskes. 

  

Udfald 7: (G↑ ; M↗) 

Vælger forbrugeren at afgive mindre information som følge af den nedsatte kontrol, nedsættes 

virksomhedens gevinst også, og skaber tilsammen et dårligere udgangspunkt for begge parter. 

  

Udfald 8: (G↓	; M→) 

Sammenfaldende med udfald 4, vil det koste virksomheden et tab, givet at forbrugeren afviser at dele 

sine informationer. Forbrugerens situation vil være uændret. 

 

4.4.2 Konklusion af spillets 3. del med henførelse til delspil 1 og 2 
Fra spillets tredje del kan det udledes, at det i høj grad er op til forbrugeren at afgøre hvad spillets 

endelige resultat skal blive. Spillet forsøger at optimere forbrugerens muligheder og virksomhedens 

gevinst, men hvor virksomheden antages altid at foretage det mest profitable valg, vil forbrugeren 

muligvis ikke forsøge at optimere sine digitale muligheder, hvis denne værdisætter sine private 

information højere end de digitale muligheder der fremkommer heraf. At det samlede optimale resultat 

i spillet enten skal findes i udfald 2 eller 6 hersker der ikke meget tvivl om, og samlet set er 

forbrugeren nødsaget til at vælge at afgive enten fuld eller begrænset information, før virksomhedernes 

investering vil kunne være profitabel. Hertil skal denne investering medfører så positive resultater for 

både virksomheden og forbrugeren, at det vil kunne opveje medlemslandets eventuelle tab ved ikke at 

indføre handelshindringer. Men hvordan sikres det at forbrugeren vælger dette udfald og ikke 

begynder at trække information tilbage og derved minimerer virksomhedernes incitament til at 

investere, hvilket i sidste ende vil hindre den digitale udvikling på det indre marked?  
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4.4.2.1 Sikring af et optimalt resultat 
Selvom valget om at optimere sine egne muligheder kan ses som åbenlyst, vil forbrugere vægte 

værdien af deres personlige informationer forskelligt. Nogle vil finde det modstridende med 

privatlivets fred, hvis virksomheder havde fuld adgang til deres informationer, mens andre vil se det 

som en del af en naturlig udvikling, at især myndigheder, men også virksomheder har adgang til en 

stor del af ens informationer. De fleste personer fremlægger alligevel en stor del af deres privatliv på 

de sociale medier, frit for virksomhederne til at analysere på. 

  

4.4.2.2 Asymmetrisk information mellem forbruger og virksomhed 
Som det følger af EU’s statistikker, er der en stor del af de europæiske forbrugere som mangler selv de 

mest almindelige digitale færdigheder, hvorfor disse ikke tager de fornødne forholdsregler når det 

kommer til at sikre sine informationer. Samtidig er det de færreste der har et overblik over hvornår og 

til hvem de har afgivet digital information, og hvad de har givet samtykke til at oplysningerne kan 

bruges til, samt hvem de kan deles med.315 

 

Virksomhederne har derfor ofte flere informationer end forbrugerne, og bruger disse til at kortlægge 

forbrugerens præferencer. Så når en kunde benytter de digitale muligheder, gøres dette ofte for at spare 

transaktionsomkostninger eller få en fordel, hvilket kan sidestilles med at forbrugeren forventer en 

gevinst ved at dele sine informationer med virksomheden.316 Men når virksomhederne videresælger 

forbrugerens informationer til en tredjepart,317 er det kun virksomhedens profit der maksimeres, mens 

der for forbrugeren kan opstå en udgift ved 

modtagelse af spam mails, opkald fra sælgere og prisdiskriminering318. Det der til at starte med skulle 

være en gevinst for begge parter, kan derfor ende med kun at være profitmaksimerende for 

virksomheden. Der opstår herved en negativ eksternalitet for forbrugeren, da det kun er virksomheden 

der kender den reelle markedsværdi af en forbrugers informationer, samt råder over denne uden 

forbrugerens kendskab.319 

  

                                                
315 TNS Opinion & Social (2015), Special Eurobarometer 431: Data Protection Report, s. 9. 
316 Acquisti, A. (2010), The Economics of Personal Data and the Economics of Privacy, s. 5 og Varian, H. 
(2002), Economic Aspects of Personal Privacy, afledt s.128-130. 
317 Taylor, C. (2004), Consumer privacy and the market for customer information, s. 632. 
318 BBC News (2000), Amazon’s old customers ‘pay more’: I 2000 blev Amazon kritiseret for at benytte 
prisdifferentiering ved salg af DVD’er. Loyale kunder ved Amazon havde en fået kortlagt deres indkøbsvaner, 
hvorfor Amazon vidste at de kunne sælge DVD’erne til en højere pris til deres faste kunder, frem for personer 
der var helt nye brugere. Disse blev derfor tilbudt produkterne billigere, og det samme gjorde de kunder som 
valgte at slette deres cookies inden de besøgte websiden. 
319 Varian, H. (2002), Economic Aspects of Personal Privacy, s. 132. 



100 

4.4.2.3 Frygten for misbrug af personlige informationer 
Det er dog ikke frygten for spam der holder forbrugerne tilbage når det gælder afgivelse af private 

oplysninger. Varian udtrykker det også som ‘retten til ikke at blive forstyrret’320, hvor han ikke 

bekymre sig om hvorvidt et selskab kender hans telefonnummer og adresse, så længe denne ikke 

kontakter ham med ligegyldige salgstilbud. Dette underbygges også i undersøgelsen fra TNS, hvor det 

ikke er frygten for at ens information bliver solgt eller delt med en tredjepart der udgør den største 

bekymring hos forbrugerne, men derimod risikoen for at man bliver udsat for svindel eller at ens 

informationer bliver anvendt til kriminel aktivitet.321 Denne tilkendegivelse kan understøttes i den 

mikroøkonomiske teori, hvor forbrugere betragtes som risikoaverse hvis beløbet er betydelig stort, og 

derfor frygter et tab i sin personlig formue selvom chancerme for en gevinst er lige så stor stor som 

chancerne for et tab. Kan forbrugeren derfor sikres rent økonomisk, vil denne sandsynligvis være mere 

tilbøjelig til at benytte sig af de digitale muligheder, samt dele sine informationer. 

  

4.4.2.4 Optimalitet gennem forsikring 
Den nye forordning er med til at give et sikkerhedsgrundlag for forbrugeren, hvorpå der kan støttes ret, 

givet at dennes information skulle bruges, behandles eller deles ulovligt. Men til tider vil det være 

svært at spore kilden til misbruget, hvorfor det bliver svært at kræve en erstatning fra den ansvarlige 

databehandler. Samtidig er hackning og cyberkriminalitet et stigende problem, hvor bagmændene 

bliver så dygtige at det, til trods for diverse beskyttelsesprogrammer, kan være svært for private og 

virksomheder at forhindre lægning og misbrug af privat information. Det ses derfor også at danske 

forsikringsselskaber udbyder web-forsikringer322, og at identitetstyveri er blevet en del af 

indboforsikringen.323 Derudover tilbagebetaler banker hævede eller overførte beløb, givet at ens 

bankoplysninger skulle være blevet misbrugt.324 At de danske forbrugere er økonomisk sikret, kan 

være årsagen til at danskere er mere bekymret for at deres oplysninger bliver stjålet, end for at de 

anvendes til at begå økonomisk kriminalitet.325 

 

 

                                                
320 Varian, H. (2002), Economic Aspects of Personal Privacy, s. 128. 
321 TNS Opinion & Social (2015), Special Eurobarometer 431: Data Protection Report, s. 100-102. 
322 Fx tilbyder Codan sine kunder gratis it- og retshjælp, hvis deres oplysninger angivet på de sociale medier 
bliver misbrugt eller deres profiler eller e-mail bliver hacket. 
323 Forsikring mod ID tyveri, forsikringsguide.dk 
324 Klagefrist ved misbrug af dankort, forbrugerombudsmanden.dk 
325 TNS Opinion & Social (2015), Special Eurobarometer 431: Data Protection Report, s. 102. 
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Hvis man sikre mod økonomiske tab, vil forbrugeren bekymre sig mindre om hvad virksomhederne 

benyttede deres information til af optimerende tiltag. De der virkelig vil værne om deres informationer, 

vil enten afgive et minimum af informationer, finde en måde at skjule dem på,326 eller betale sig fra at 

virksomheden ikke sælger informationen videre til en tredjepart.327 

  

  

                                                
326 Taylor, C. (2004), Consumer privacy and the market for customer information, s. 632. 
327 Acquisti, A. (2010), The Economics of Personal Data and the Economics of Privacy, s. 4. 
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4.5 Konklusion af de tre delspil med incitamenter til et optimalt 
resultat 
Fra de tre delspil kan det herved udledes at den digitale økonomis udvikling afhænger af samtlige fire 

spillere. Men som der altid forekommer ved moral hazard problematikker, hvor principalen ikke kan 

styre de økonomiske aktører, skal denne forsøge at motivere deltagerne til at foretage det valg, som vil 

skabe det bedste resultat for principalen.328 Det overordnede incitament til et styrket digitaliseret 

marked skal komme fra EU som principal. Som det allerede er vist i spillet, afhænger det endelig 

udfald i høj grad af forbrugeren, hvorfor der vil tages udgangspunkt i denne for at nå frem til spillets 

mulige løsninger. 

  

Forbrugerens optimale nytteværdi fremkommer af dennes personlige præferencer, sammenlagt med 

tilstrækkelig retssikkerhed og muligheden for at forsikre sig mod økonomiske tab. Med forordningen 

styrker EU forbrugerens retssikkerhed og vished om ensartede databehandling af alle virksomheder i 

EU. Dette giver forbrugeren mulighed for delvist selv at kunne kontrollere delingen af sine 

informationer, og en vis beskyttelse givet en virksomhed skulle opleve et databrud. På trods at dette 

incitament, er det forbrugerens egen reserveret nytteværdi og rationale329 der bliver basen for 

hvorledes denne træffer beslutninger omkring sine private informationers deling og sikkerhed,330 

hvilket også udgør den ukendte faktor i spillet. Et stigende teknologisk kendskab til hvordan 

virksomhederne benytter sig af informationerne, vil nedsætte graden af asymmetrisk information, og 

derved styrke forbrugerens rationale omkring afgivelse af informationer. Men som allerede vist er 

kendskabsgraden meget svingende, og dette påvirker derfor forbrugerens valg af informa-

tionsafgivelse, hvilket kan skade virksomhedens investeringsincitament. 

 

Som eksempel til en mulig spilløsning, kan der tages udgangspunkt i landene anvendt i den økono-

miske analyse: 

Medlemsstaten Tjekkiet kan se på landets forbrugere at de har en generel usikkerhed omkring 

afgivelsen af deres data.331 Samme observation kan landets virksomheder foretage sig, og de vil derfor 

finde det mindre attraktivt at investere nationalt. Eftersom landet ved dette, er det nødsaget til at 

opsætte handelsbarrierer for at styrke det nationale marked. Tjekkiet vil derfor lande i et status quo, 

hvor medlemslandet vil få 0, borgerne vil få M→, og virksomhedens gevinst vil enten blive GHH;EU 

eller GHH;N alt efter om G↗ > O↗. Det er dog muligt at virksomheden alligevel vælger at investere, 

                                                
328 Rasmusen, E. (2007), Games and information, s. 194-195. 
329 Rasmusen, E. (2007), Games and information, s. 195. 
330 Acquisti, A. (2010), The Economics of Personal Data and the Economics of Privacy, s. 19-20. 
331 Se økonomisk afsnit 3.4.1 og figur 3.4: Tjekkiet. 
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hvis andre medlemsstater vælger en åben markedsstrategi, og dermed giver de tjekkiske virksomheder 

mulighed for at lancere deres digitale produkter uden omkostninger. Omvendt vil udenlandske 

virksomheder ikke finde det tjekkiske marked interessant, eftersom både landets borgere ikke er villige 

til at afgive deres informationer, samtidig med at landet har lavet protektionistiske tiltag som vil give 

udenlandske virksomheder en ekstra omkostning. 

  

Modsat vil lande som Sverige332 og især Danmark333 være mere attraktive lande at investere i, da 

forbrugerne i disse lande udviser mindre bekymringer over behandlingen af deres personlige informa-

tion, og er vant til at en stor del af databehandlingen i forvejen foregår digitalt. Medlemslandene vil 

derfor også i højere grad være tilbøjelig til at nedbryde handelshindringer334, da investeringer fra 

indenlandske og udenlandske virksomheder, den stigende konkurrence på markedet til fordel for 

forbrugerne, sammenlagt med et stigende digitaliseringsniveau, vil medføre at samfundsoverskuddet 

vil overstige c. Hertil kan afsnit 4.5.3 inddrages, da et højt økonomisk sikkerhedsnet for forbrugerne i 

forbindelse med deling og behandling af digitalt data, ikke vil påvirke en forsikret privatpersons 

økonomiske situation. Dette kan medvirke til at en forbrugers nytteværdi stiger mere i forbindelse med 

bedre digitale muligheder, modsat en stærkere lovgivning. 

 

  

                                                
332 Se økonomisk afsnit 3.4.1 og figur 3.3: Sverige. 
333 Se økonomisk afsnit 3.4.1 og figur 3.6: Danmark og EU. 
334 Se økonomisk afsnit, og Dansk Industri (2017), Vækst i digitale handelshindringer truer danske 
virksomheders udvikling, s. 5; Danmark har ændret bogføringsloven, således at det ikke længere er nødvendigt 
for udenlandske virksomheder at have fysisk eller elektronisk bogføringsmateriale liggende i Danmark, men også 
kan opbevares elektronisk i udlandet. 
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Kapitel 5 - Retspolitisk analyse 
Retten til privatliv handler om at afveje hvilke fordele har man ved at dele sine oplysninger og hvilke 

negative konsekvenser dette kan have. 

Udover den manglende harmonisering, kan der være andre grunde til at ændre de nuværende regler, 

f.eks  den hurtige teknologiske udvikling, opbygning af tillid til det voksende digitale marked og 

styrkelse af retssikkerheden. Der vil i dette integrerede retspolitiske afsnit gøres brug af spillet i kapitel 

4, samt konklusionerne fra kapitel 2 og 3, til at analysere de problemstillinger som Forordningen skal 

forsøge at løse, og hvorvidt dette kan realiseres i forhold til målet om optimering af et indre digitalt 

marked. 

  

5.1 Nødvendigheden af en forordning 
Som en opsummering fra afsnit 4.5.3, kan der ifølge Coase teoremet335 argumenteres for, at var der 

ingen regulering på området, ville en virksomhed kun få adgang til privates information givet at denne 

værdisatte dem højere. Så hvis forbrugeren ikke ønskede at dele sine informationer eller ikke ønskede 

at en given virksomhed skulle videresælge dem, ville denne og virksomheden kunne indgå en efficient 

aftale, hvori forbrugeren betaler virksomheden for at skjule oplysningerne. Omvendt vil en 

virksomhed være interesseret i at købe en forbrugers private oplysninger, givet at denne kan profitere 

mere på dem, end de værdisættes til af forbrugeren, hvorfor denne vil være villig til at sælge sine 

informationer. 

  

Denne situation henviser til det som Coase vurderer er markedets optimale niveau i sin simpleste form, 

hvor et marked udelukkende styret af økonomisk rationale vil være det mest efficiente, givet at der 

ikke foreligger transaktionsomkostninger.336 Virkeligheden er dog noget mere kompliceret og regler 

bliver ofte indført netop for at gøre et marked mere efficient eller balancere et styrkeforhold ved at 

beskytte den svage part. Dette rationale er også en af grundene til indførelsen af en forordning for 

beskyttelse af data. 

 

Der er stor forskel på hvordan henholdsvis Europa-Parlamentet og Kommissionen ser på de gældende 

databeskyttelsesregler. Europa-Parlamentet har i sin betænkning om forslaget til forordningen ytret at 

det nuværende direktiv er ”et kludetæppe af gældende databeskyttelsesregler”337, hvorimod 

Kommissionen mener at reglerne i Direktivet stadig er forsvarlige, hvad angår dens målsætninger og 
                                                
335 Se afsnit 1.5.3.5 
336 Frank, R. H. (2010), Microeconomics and behavior, s. 539-540. 
337 Europa-Parlamentet (2013), Betænkning ***I om forslaget til forordningen, s. 209. 
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principper.338 Derfor er der, som nævnt i afsnit 2.2.4, ikke de store ændringer hvad angår Direktivets 

centrale emner, såsom, reglernes anvendelsesområde, definitioner, krav til lovlig behandling af 

personoplysninger og de registreredes rettigheder.339 Det gør også at de virksomheder der i forvejen 

overholder reglerne i Direktivet, ikke blive væsentligt påvirket, da der med Forordningen mere er tale 

om en evolution af reglerne end en egentlig revolution.340   

 

5.1.1 Forordningens efficiensværdi  
Det nuværende persondatadirektiv har medført skævvridninger på det indre marked, således at der nu 

er 28 forskellige fortolkninger af Direktivet som virksomheder, der opererer i flere EU-lande, skal 

foholde sig til.341 Det har også været muligt for virksomhederne at forum-shoppe, hvor de vælger at 

have deres virke fra en medlemsstat hvor reglerne passer bedst til deres formål.342 Dette har gjort det 

vanskeligere for den registrerede at udøve sin ret til databeskyttelse.343
 

  

I Kommissionens forslag til forordningen, henviser de til EU's nærhedsprincip i artikel 5, stk. 3 TEU, 

hvor det fremgår at der kun iværksættes foranstaltninger på EU-plan, hvis de forventede mål ikke kan 

frembringes på nationalt plan. Hertil skriver de, at ”hvis der ikke indføres fælles EU-regler, opstår der 

risiko for forskellige databeskyttelsesniveauer i medlemsstaterne”.344 På baggrund af dette kan der 

spørges om hvorfor Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet har valgt, at der er et bemærkel-

sesværdigt stort råderum i databeskyttelsesforordningen, hvor medlemsstaterne fortsat selv kan 

fastsætte regler, indenfor nogle overordnede rammer.345 Herved opstår frygten således på ny for at der, 

ligesom ved Direktivet, igen ikke vil være totalharmonisering, hvorfor markedseffekten af forordning 

vil mindskes.  

 

Den økonomiske målsætning må derfor være blevet nedprioriteret til fordel forbrugerbeskyttelsen, 

givet at et ikke fuldt harmoniseret indre marked vil påvirke samhandlen negativt. At forbruger-

beskyttelsen er hævet ses også i de nyere afgørelser truffet af EU-Domstolen, hvor der i højere grad 

lægges vægt på databeskyttelse som en grundlæggende rettighed, mens de økonomiske hensyn syntes 

                                                
338 Kommissionens forslag til forordningen, s. 2. 
339 Justitsministeriets stormøde om forordningen den 13. juni 2017, s. 18. 
340 Justitsministeriets stormøde om forordningen den 13. juni 2017, s. 19. 
341 Europa-Parlamentet (2013), Betænkning ***I om forslaget til forordningen, s. 209. 
342 Underbygges af delspil 2. 
343 Europa-Parlamentet (2013), Betænkning ***I om forslaget til forordningen, s. 209. 
344 Kommissionens forslag til forordningen, s. 6. 
345 Justitsministeriets stormøde om forordningen den 13. juni 2017, s. 20. 
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forbigået.346 Ytringsfriheden er i nogle tilfælde slet ikke nævnt, på trods at informationerne er 

offentliggjorte.347 

  

Set i forhold til Kommissionens indre strategi, skal en højere retssikkerhed hos forbrugerne medfører 

større villighed til at afgive information, og derved give dem mere mod på at handle på tværs af 

grænserne. En stigning i grænseoverskridende handel vil være positivt for mange virksomheder, men 

samtidig vil en stigende forbrugersikkerhed skærer i virksomhedernes profit, da disse i højere grad skal 

bekymre sig om anvendelsen af deres indsamlede data, samt beskyttelsen heraf.348 Dette kan, som vist 

i spillets 3. del, påvirke deres incitament til at investere. 

 

5.1.2 Efficiensbetragtning for det indre marked 
Et ensartede regelsæt på det indre marked vil gøre det nemmere for virksomhederne at begå sig med 

grænseoverskridende handel. Dette sammen med styrkede forbrugerrettigheder, burde medfører en 

stigning i den grænseoverskridende samhandel, og gøre markedet mere konkurrencepræget. 

Faldgruppen i et marked som ellers burde være efficient på mange parametre opstår når en af de 

økonomiske aktører ikke agerer rationelt efter den neoklassiske teori. Forbrugerens adfærdsmønster 

kan, grundet sin manglende information og evne til at overskue egne muligheder, samt manglende 

kendskab til reglerne, være svær at forudsige. Det må dog fortsat formodes at de vil forsøge at 

optimere egen nytteværdi i forhold til den enkeltes præferencer, på baggrund af deres viden og 

erfaringer. Gives alle aktører derfor det samme sæt regler at forholde sig til, mindske den asym-

metriske informationsbarrierer hvorfor forbrugeradfærden bliver mere forudsigelig. 

 

5.2 Vægtningen af ytringsfrihed overfor privatlivets fred 
Som det konkluderes i det juridiske afsnit, bliver afvejningen mellem de to grundlæggende rettigheder 

afgjort, på baggrund af den enkelte sags faktum. Ved afvejning kan et civilt ansvar opstå, hvis en 

person har været udsat for en integritets- eller privatlivskrænkelse eller har lidt et økonomisk tab, som 

følge af forkert eller ulovlig behandling af deres personoplysninger. I disse tilfælde bør der kunne 
                                                
346 Blume, P. (2016), Persondataretten mellem integritet og økonomi, s. 5 ff.: “Persondatabeskyttelse har som 
følge af denne retsudvikling fået et betydeligt statusløft for så vidt angår sin ideelle karakter. De nævnte regler 
har da også som konsekvens haft en vis nyorientering i de afgørelser, der bliver truffet af EU Domstolen i 
henseende til forståelsen af databeskyttelsesdirektivet. I nyere retspraksis er det således en forholdsvis tydelig 
tendens, at hensynet til det indre persondatamarked, det økonomiske hensyn, ikke længere er så dominerende, 
idet Domstolen lægger stigende vægt på, at databeskyttelse er en grundlæggende rettighed, som er centralt 
placeret i EU-retten.” 
347 Se afsnit 2.4.2 
348 Se afsnit 3.6 



107 

aktualiseres et erstatningsansvar, som er fastsat i lovgivningen.349 Men da forbrugere har meget 

forskellige opfattelser af hvornår der indtræder en krænkelse af privatlivets fred, vil definitionen heraf 

komme til at stå sin prøve når Forordningen træder i kraft. 

Som følge af ovenstående, kan vægtningen mellem privatlivets fred og ytringsfriheden spille en 

afgørende rolle for både forbrugeres og virksomheders adfærd. Dette sammenlagt med forbrugerens 

mulighed for at få økonomisk erstatning fra de virksomheder der misbruger deres data, værdien af 

deres informationer for virksomhederne, samt den registreredes værdisætning af egen information, 

ender med at udgøre en ligning uden et konkret resultat, som det også ses i kapitel 4.  

  

Opstilles de to grundlæggende rettigheder skarpt overfor hinanden kan fordele og ulemper nemmere 

anskues og en endelig afvejning mellem de to, kan derved tydeliggøres. Det antages i det følgende at, 

- hvis ytringsfriheden vægtes højest, vil al information der afgives digitalt blive offentligt 

tilgængeligt og dermed blive en del af det samlede informationsnetværk, så alle har mulighed 

for at benytte informationen, 

- og hvis retten til respekt for privatliv vægtes højest, vil borgeren frit kunne vælge hvilke 

informationer om den pågældende, der skal være tilgængelig og hvilke allerede afgivne 

informationer der skal slettes. 

 

5.2.1 Vægt på ytringsfrihed 

Gives der mulighed for at al den information der allerede er tilgængelig, kan bruges af alle, vil 

virksomheder og myndigheder få mulighed for at lære meget mere om deres nuværende og potentielle 

forbrugere. Dette vil gør det muligt både at skræddersy reklamer og tilbud til den enkelte, og samtidig 

forudsige trends og forbrugeradfærd på et samfundsmæssigt niveau. Det vil også medføre at de 

forbrugere der ikke føler, at afgivelsen af deres data vil resulterer i en positiv nytteværdi, vil 

tilbageholde information, hvorfor der overordnet set, vil blive mindre data for virksomheder og 

myndigheder at analysere på. Samtidig vil en præcis kortlæggelse af forbrugernes adfærd og villighed 

til at betale for produkter, føre til differentieret prissætning og derved fjerne forbrugeroverskuddet.    

 

 

                                                
349 Blume, P. (2017), Persondataretlige grundfigurer, s. 133. 
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5.2.1.1 Privacy Enhancing Technologies (PET)350 

En af måderne hvorpå den digitale data i højere grad kan sikres, er gennem PETs. Kryptering, 

blokering af cookies og automatisk anonymisering af persondata, er eksempler på PETs. Forbrugere 

kan hermed afgive deres data og stadig opnå sikkerhed for deres informationer, samt sikre at deres data 

efter en given periode ikke længere kan afslører deres identitet.351 Allerede før man afgiver sine 

information, vil nogle PET-funktioner også kunne give forbrugeren mulighed for at foretage køb, samt 

benytte online browsing og kommunikation, uden at denne bliver identificeret. Der vil således fortsat 

kunne gøres brug af digitale redskaber til at analysere forbrugeradfærden på, men det vil blive gjort på 

baggrund af anonymiseret statistik og klik-sporing.352 

 

Fuld udnyttelse af PETs vil give virksomhederne muligheder for at analysere på adfærdsmønstrer og 

trends, gennem den indsamlende data, uden det direkte vil kunne tilbageføres til den individuelle 

forbruger. Det vil dog også medføre at forbrugeren ikke vil kunne modtage individualiserede tilbud fra 

en virksomheder, som denne kunne være interesseret i, hvorfor forbrugeren skal bruge mere tid på selv 

at indhente relevante tilbud. 

 

5.2.2 Vægt på ret til privatlivet 

En høj forbrugerbeskyttelse vil medføre at forbrugeren kan kontrollere delingen af sine egne 

informationer og derved undgå at de virksomheder som forbrugeren vælger at dele sine information 

med, videresælger oplysningerne til ulempe for forbrugeren. Der opstår herved ingen negative 

følgevirkninger, som kan resultere i et nedsat forbrugeroverskud, som forbrugeren hverken har kontrol 

over eller indsigt i. Negative informationer kan påvirke forbrugerens privatliv, hvorfor oplysninger, 

som man afgivet da man var barn, ved Forordnings indtræden altid vil kunne blive slettet, jf. 

Forordningens betragtning nr. 65. 

 

En for høj forbrugerbeskyttelse vil resultere i en nedsat efficiens af vidensdelingen. Richard Posner 

argumenterede allerede i 1981, for at databeskyttelse medførte at ansættelsesprocessen for virksom-

heder blev inefficient, da ansøgeren ikke ville afgive de negative informationer, kun de positive.353 

Også Siry skriver: 

 

                                                
350 Kommissionen (2007), MEMO/07/159, Privacy Enhancing Technologies (PETs). 
351 Kommissionen (2007), MEMO/07/159, Privacy Enhancing Technologies (PETs). 
352 Kommissionen (2007), MEMO/07/159, Privacy Enhancing Technologies (PETs). 
353 Acquisti, A. (2010), The Economics of Personal Data and the Economics of Privacy, s. 4. 
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”The wish to delete data about oneself online is no longer seen as an action born out of a fear 

of governmental surveillance, but rather, an option that many consider to be vital for a healthy 

reputation and successful professional life.”354  

 

Et for højt forbrugerbeskyttelsesniveau kan altså medføre samme tendens, som ses udspillet på de 

sociale medier, hvor private brander sig selv, og ofte kun fremlægger de informationer som får dem til 

at fremstå som de ønsker det. Samtidig har privatpersoner også det psykologiske behov for privatliv 

for at kunne fungere,355 hvorfor private informationer omkring en person kan have seriøse følgeskader, 

givet at dette bliver offentligt kendt. 

 

5.3 Efficiensoptimering gennem ændret forbrugeradfærd 
Forordningen skal være med til at generere en adfærdsændring, således at de europæiske forbrugere i 

stigende grad føler sig trygge ved at afgive informationer til virksomheder på det digitale marked, samt 

til virksomheder der behandler og analyserer personoplysninger.356 Acquisti bemærker hertil, at 

forbrugeren sjældent er i stand til at forudsige de langsigtede omkostninger ved afgivelsen af deres 

data, og kun ser de kortsigtede fordele.357 Ender de langsigtede omkostninger i sidste ende med at 

overstige den kortsigtede fordel, vil forbrugerens adfærd være mere beskyttende overfor sine 

information ved næste transaktion, hvilket skaber inefficiente handler. Givet at begge aktører havde 

fuld information over den andens intentioner ved at indgå en transaktion, vil disse to kunne foretage en 

optimale handel. Men grundet forbrugerens manglende kognitive evner er regelsættet nødvendigt for at 

tage hensyn til den gennemsnitlige EU-forbrugers evne til at forstå og gøre brug af reglerne, for 

dermed at udøve sine rettigheder.358 

  

Som følge heraf, har man på sin vis fjernet forbrugeren fra ligningen ved at vende bevisbyrden,359 og 

givet virksomhederne et bødemæssigt360 incitament til ikke at misbruge de mange informationer der 

indsamles fra private. Det kommer til at tage tid før den gennemsnitlige EU-forbruger forstår reglerne, 

hvorfor denne ”automatisk” skal beskyttes og der skal derfor tages hensyn til denne faktor gennem 

forordningen og EU-Domstolens afgørelser. Hvis ansvaret for at ens private oplysninger lå hos 
                                                
354 Siry, L. (2014), Forget Me, Forget Me Not: Reconciling Two Different Paradigms of the Right to Be 
Forgotten. Kentucky Law Journal, vol. 103, nr. 3, s. 325. 
355 Posner, R. A. (1983), The economics of Justice. s. 253. 
356 63 % stoler ikke på at telemarketingvirksomhederne behandler deres data korrekt, jf. afsnit 3.4.1 
357 Acquisti, A. (2010), The Economics of Personal Data and the Economics of Privacy, s. 6. 
358 Acquisti, A. (2010), The Economics of Personal Data and the Economics of Privacy, s. 6. 
359 Forordningens artikel 82, stk. 3, samt betragtning nr. 146. 
360 Administrative bøder op til 20.000.000 euro, alt efter hvilken overtrædelse der er tale om og de øvrige 
omstændigheder. Se Forordningens artikel 83. 
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forbrugeren selv, ville denne i større omfang tilbageholde sine information og det fører til et inefficient 

resultat i ovenstående spil. De to aktører ville være nødt til at indgå en separat kontraktuel aftale 

omkring hvorledes forbrugerens oplysninger må benyttes og gemmes hver gang der handles, hvorfor 

der vil opstå store transaktionsomkostninger mellem virksomheden og forbrugeren. En mindre kontrol 

over afgivne information fra forbrugeren, kan føre til at de slet ikke vil afgive information, og dermed 

mindske digitaliseringen af det indre marked. 

  

5.3.1 Værdien af personlig information 

Var der fuld information blandt alle de økonomiske aktører på markedet, ville sagen være en anden. 

Dette ville medføre at de personer som kunne se fordelene i at dele deres information, eller kunne 

modtage en direkte økonomisk gevinst ved deling af disse, ville gøre det. Modsat er der allerede 

foretaget tekniske foranstaltninger som kan modvirke virksomhedernes indsamling af data. 

Virksomheder der hjælper forbrugeren med at skjule deres information ved brug af disponible 

kreditkort og telefonnumre, medvirker til at én forbruger kan se ud som ti forskellige og derved kan 

der ikke opstilles et handlemønster på baggrund af identitet.361 Havde alle forbrugere de tekniske 

færdigheder til hvordan man skjuler sin internetadfærd og på bedst mulig måde beskytter sine 

oplysninger, ville der i mindre grad være behov for lovgivning på området.  

  

Det skal dog medtages, at nogle private informationer er sværere at skjule end andre. Som det ses i 

sagen Independent Newspapers (Ireland) Limited v Ireland362 hvor en irsk jury tildelte en kvindelig 

konsulent 1.872.000 euro i erstatning, på baggrund af bagvaskelse i nogle avisartikler. 

 

EMD fokuserede på at den nationale domstol havde lavet en afvejning af avisens ret til ytringsfrihed, 

jf. artikel 10, og konsulentens ret til respekt af sit privatliv, jf. artikel 8.363 

Der kunne have været tale om en historie der bidrog til den offentlige debat, uden at den nødvendigvis 

var ærekrænkende for konsulenten, hvis avisen ikke havde fokuseret på affæren og dermed givet efter 

for læsernes nysgerrighed.  

Sagen havde måske udspillet sig anderledes, havde artiklernes fokus ligget på det faktum, at der var en 

politiker som angiveligt brugte statsmidler på at have en ansat blot fordi de kendte hinanden, og ikke 

fordi hun var den bedst kvalificeret.364 
                                                
361 Taylor, C. (2004), Consumer privacy and the market for customer information, s. 632. 
362 EMD afgørelse i sagen Independent Newspapers (Ireland) Limited mod Irland, nr. 28199/15, dom afsagt den 
15. juni 2017. Sagens faktum: Der er tale om 11 artikler offentliggjort i en avis i 2004, hvor det blev proklameret 
at en kvindelig konsulent angiveligt havde en affære med den mandlige minister hun arbejdede for og at hun den 
vej igennem fik et job hun angiveligt ikke var kvalificeret til. Kvinden sagsøger avisen for ærekrænkelse. 
363 Application no. 28199/15, præmis 79. 
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Offentlige og kendte personer vil i højere grad blive undersøgt, og deres private informationer er ofte 

mere værdifulde for virksomheder og organisationer, end almindelige borgeres.365 Det er derfor også 

svært for de kendte, at skjule deres private informationer, da virksomheder er villige til at afholde 

højere omkostninger for at komme i besiddelse af dem. Skulle der komme en sag ud af dette, vil den 

kendte og offentlige person, ofte blive stillet bedre end den ikke kendte, som det blev argumenteret i 

Satamedia sagen, se nærmere for dette i afsnit 2.4.1.3. 

  

5.3.2 Transaktionsomkostninger ved krav om erstatning 

Ovenstående betyder at, hvis det ikke skal kunne betale sig for virksomheder at indhente 

personoplysninger, må gevinsten herved frafaldes. I Forordningen skal dette modvirkes gennem 

administrative bøder, jf. artikel 83, samt at give hjemmel til at privatpersonen kan få erstatning for ikke 

økonomiske krænkelse366, jf. artikel 78. 

At virksomhederne skal betale så store bøder kan give den rigtige effekt og derved afholde 

virksomheder fra at misbruge oplysningerne, men samtidig er det også nødvendigt at forbrugeren 

modtager en økonomisk kompensation eller i hvert fald stilles som om intet var hændt, som følge af et 

misbrug af private oplysninger. Hvis dette ikke sker, vil borgernes transaktionsomkostninger ved at 

anmelde et misbrug, følge sagen og eventuelt gå i retten, overstige gevinsten ved at få slettet sine 

informationer fra misbrugerens database.  

 

Som det er lovgivet i Forordningens artikel 82, stk. 2, så er det den dataansvarlige der har erstatnings-

ansvaret, selvom det ikke nødvendigvis er denne, der har behandlet oplysningerne, men 

databehandleren. Der opstår en vidensmæssig asymmetri, som taler for at lade selve databehandleren 

have ansvaret, hvis oplysningerne ikke bliver behandlet i henhold til loven.367 Oplysningerne kommer i 

fremtiden til at ligge på servere i skyen, hvor ingen ejer oplysningerne, og den der skal behandle 

dataen trækker oplysningen ned og overtager hermed ansvaret for denne.368 Hertil må der dog igen 

tages hensyn til de tekniske færdigheder som den registrerede besidder. Da det ikke altid sikkert at den 

dataansvarlige kendes og givet at den registrerede ikke har fuld overblik over hvortil denne har afgivet 

sine informationer, kan det blive en udfordring at få økonomisk kompensation. 

  

                                                                                                                                                   
364 Application no. 28199/15, præmis 104. 
365 SE & HØR sagen, hvor kendtes informationer og lokalisationer bliver videresolgt fra en NETS medarbejder 
til sladderblade. Medarbejderen fik 10.000 kr. “under bordet” om måneden, for informationerne. 
366 Blume, P. (2017), Persondataretlige grundfigurer, s. 134. 
367 Blume, P. (2017), Persondataretlige grundfigurer, s. 95. 
368 Blume, P. (2016), Persondataretten mellem integritet og økonomi, s. 17. 
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Ved Forordningens ikrafttræden, har den registrerede ret til erstatning, efter artikel 82, stk. 1, hvis 

denne har lidt enten materiel eller immateriel skade. En sådan sag skal aflægges for de kompetente 

nationale domstole, som herefter træffer beslutning om den dataansvarlige kan ifaldes erstatnings-

ansvar og hvor stor en eventuelt erstatningen skal være. Det er kun hvis den dataansvarlige kan bevise 

at det ikke er deres skyld at oplysningerne er blevet misbrugt eller ulovligt behandlet, at 

erstatningsansvaret frafaldes jf. artikel 82, stk. 3. Der er naturligvis stadig et krav om adækvans og 

kausalitet.369 

  

Er en registrerets oplysninger blevet lækket og misbrugt, og kan den dataansvarlige fralægge sig 

ansvaret, vil den registrerede stå tilbage uden mulighed for at få dækket skaden gennem erstatning. 

Den registrerede vil eventuelt være nødsaget til, at betale for at få fjernet afgivne eller lækkede 

oplysninger. Denne situation kan sikres gennem økonomisk forsikring og garanti om retshjælp, da kun 

dette vil medføre at en forbruger kan være sikker ved at afgive sine information digitalt, og derved 

minimerer forbrugerens transaktionsomkostninger som følge af et databrud, hacking eller forsætlig 

misbrug af personlige informationer. 

  

5.3.3 Vil forordningen ændre forbrugernes adfærd? 
Det er nu klarlagt at forordningen har til formål at beskytte forbrugeren og at de skal beskyttes er også 

den klare holdning, fra både Kommissionen og EU-Domstolen. En øget forbrugerbeskyttelse og 

dennes ret til at få rettet eller slettet sine ukorrekte eller irelevante oplysninger, kan medvirke at spillets 

resultat bliver optimeret, da en fuld forbrugerbeskyttelse kan give forbrugerne mod på at afgive mere 

data, og dermed ende i udfald 2 i det tredje delspil, hvilket vil være et optimalt udfald for 

samfundsoverskuddet. 

  

Det er i specialet også klarlagt, at forbrugernes adfærd er utilregnelig, og at man ikke kan forvente at 

denne handler efter almindelige økonomiske rationaler. Så selvom forbrugerens rettigheder styrkes, og 

dette i teorien skal medvirke til at forbrugeren vil være mere villigt til at afgive sin information, er der 

ingen garanti for at dette bliver udfaldet.370 Styrkede rettigheder kan lige såvel medføre at, forbrugerne 

i stigende grad gør brug af retten til at få slettet eller rettet oplysninger til ulempe for virksomhederne. 

 

                                                
369 Udens, H. og Schovsbo, J. (2016), Sanktioner, s. 362. 
370 Det ses for eksempel ved Google Spain-dommen, at rettighederne til at blive ”glemt” er hjemlet i Direktivet, 
men at private ikke har vist dette før dommen blev afsagt, hvorfor reaktionen heraf også blev at Google pludselig 
fik 30.000 henvendelser om sletning af links og søgeresultater. 
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5.4 Reguleringsligevægt mellem forbrugerbeskyttelse og deling af 

information 

Det er således vigtigt at der kommer en ligevægt mellem privatlivets fred og retten til at ytre sig og 

dele information. Overbeskyttelse af forbrugeren kan medvirke til at denne ikke udvikler sine egne 

tekniske færdigheder eller tilegner sig tilstrækkelig information omkring datasikkerhed, hvorfor det 

bliver nemmere for kriminelle at få adgang og udnytte informationerne. En overbeskyttet forbruger, vil 

sammenlagt med et højt bødeniveau virke afskrækkende for især mindre virksomheder, der står med 

overvejelsen om hvorvidt de skal investere i anvendelsen af persondata.  

 

Modsat vil underbeskyttelse ikke give forbrugeren incitament til at dele sine informationer, og 

virksomhederne vil derved ikke kunne udnytte dataen optimalt. Derudover vil andre udnytte dem med 

negative følgevirkninger for forbrugeren, hvilket minimere forbrugeroverskuddet gennem forhøjede 

transaktionsomkostninger.  

 

Det ses i den juridiske analyse at EMD og EU-Domstolen vægter de to grundlæggende rettigheder 

forskelligt, hvilket gør det sværere for de øvrige aktører at forudsige udfaldet af en sag. EMD 

opstillede en række kriterier i Satamedia sagen371 til hjælp for den nationale domstolen til vurderingen 

af en overtrædelse. Opstiller EU-Domstolen et lignende eller måske mere specificerede sæt kriterier til 

hjælp for de nationale domstole i vurdering af en tvist, kan det blive lettere for de enkelte aktører at 

gennemgå kriterierne og derved selv løse tvisten.  

 

Der hersker ingen tvivl om at forbrugerbeskyttelse gennem lovgivning er absolut nødvendigt. På 

baggrund af forbrugeres asymmetriske viden og grundlæggende mangel på teknisk forståelse, vil den 

gennemsnitlige forbruger ikke have mulighed for at befinde sig på det samme informationsniveau som 

de virksomheder der behandler deres data. Samtidig er fattigdom og andre samfundsmæssige 

hindringer372 også medvirkende til at forbrugeren i højere grad skal have beskyttelse, modsat de som 

behandler deres oplysninger.  

 

I sidste ende er det i høj grad forbrugeren selv, der styrer hvor meget information der afgives omkring 

dem selv, men samtidig er den digitale udvikling også medvirkende til at afskærer forbrugere fra både 

offentlige og private serviceydelser, givet at man ikke er villig til at afgive informationer online. Og 

                                                
371 Se afsnit 2.4.1.3 
372 Acquisti, Alessandro (2010), The Economics of Personal Data and the Economics of Privacy, s. 5. 
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såfremt det ikke længere er frivilligt at afgive digital information for at modtage offentlige servicer, må 

det også i høj grad være databehandleren som garanterer sikkerheden for denne information. 

 

Formålet og forhåbningen med Forordningen er at forbrugerens datasikkerhed bliver hævet, deres 

rettigheder bliver styrket og at de får mere kontrol over deres personoplysninger.373 Hvorvidt 

forbrugeren styrkes i sin sag, vides først når der afsiges domme på området, og hvor stor vægtning der 

tillægges forbrugerens beskyttelse. Men Forordningens sanktionsniveau er i hvert fald med til at skabe 

debat om datasikkerhed, hvilket allerede nu har medført en stigende opmærksomhed fra både borgere 

og virksomheder, som bliver opmærksomme på deres rettigheder og generel it-sikkerhed.  

 

Med udgangspunkt i Coase, vil der med klare regler kunne foretages mere efficiente transaktioner 

mellem aktørerne i dette speciale, uagtet af hvem der har den lovgivningsmæssige fordel. Der er blevet 

argumenteret for at der skal opnås en ligevægt mellem forbrugerbeskyttelsen og rettigheden til at ytre 

sig, men for at opnå efficiente forhandlinger mellem to parter uden for store transaktionsomkostninger, 

er det nødvendigt med et sæt spilleregler. Dette gælder især da det kan blive svært at vurdere hvorvidt 

et økonomisk tab er opstået ved en integritets- eller ærekrænkelse. Det bliver derfor essentielt for EU-

Domstolen at gøre det klart hvilke kriterier der skal gøre sig gældende, før der er sket en overtrædelse 

af god databehandlingsskik og datadeling, samt hvilke kriterier der skal vægtes højest, således at der 

kan findes en regulær ligevægt mellem aktørerne hvorudfra de kan foretage transaktioner.  

 

  

                                                
373 Kommissionen (2017), Fact Sheet: Questions and Answers - Data protection reform package. 
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5.5 Konklusion på den samlede integrerede analyse 

Kapitel 4 og 5 havde til formål at vurdere hvorvidt der kunne skabes incitament for aktørerne til at 

sikre den digitale udvikling.  

 

Det blev i spillets tre dele klarlagt at det er Kommissionen der skal skabe incitament til opnå et 

efficient samspil mellem de økonomiske aktører. Samtidig ses det, at de enkelte aktører har bestemte 

strategier alt efter hvad de øvrige spiller gør og at det hele i sidste ende afhænger af forbrugeren. 

Dennes valg afgøres i høj grad af individuelle præferencer og hvorledes denne værdisætter sin egen 

information. Dette sammenlagt med at forbrugernes tekniske færdigheder varierer fra medlemsland til 

medlemsland, gør at nogle lande bliver mere attraktive for virksomhederne at investere i end andre, på 

trods af at reglerne til en hvis grad harmoniseres. 

 

Da forbrugerens adfærd er svær at forudsige, skal Forordningen medvirke til at denne ukendte faktor 

så vidt muligt udlignes. Retssikkerhed for behandling af dataen skal give forbrugeren tryghed til at 

afgive sine oplysninger, og kendskab til sine retlige muligheder givet at en virksomhed eller 

myndighed behandler oplysningerne ulovligt. 

 

Samtidig blev det også fastslået at en tendens til overbeskyttelse af forbrugeren vil medfører færre 

investeringer fra virksomhederne, og dermed manglende kapital til udviklingen af det digitale indre 

marked. Vægtningen mellem ytringsfrihed og retten til privatliv bliver derfor essentielt for at finde en 

efficient ligevægt mellem hvad forbrugeren kan anmelde som misbrug af personlige oplysninger.  

 

Hertil kommer det faktum, at mange forbrugere ikke har kendskab over hvem der har adgang til deres 

information eller hvor disse er lagret. I tilfælde af misbrug eller lægning af data, kan det derfor blive 

svært for en almindelig forbruger at gøre et krav gældende mod en ukendt databehandler. Det foreslås 

derfor at forsikring af økonomisk skade samt for retshjælp, således at forbrugeren både er juridisk og 

økonomisk sikret. Dette vil kunne give forbrugeren et større incitament til at afgive deres 

informationer til gavn for virksomheder, myndigheder, og sidste instans, det samlede EU.  
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Kapitel 6 - Endelig konklusion 
Det har været specialets formål at klarlægge hvordan henholdsvis EU-Domstolen og EMD, foretager 

en afvejning af de to grundlæggende rettigheder, ytringsfriheden og retten til respekt for privatlivet, og 

hvorvidt Kommissionens digitale strategi for det indre marked har økonomiske konsekvenser for EU’s 

aktører, samt om indførelsen af Forordningen vil være et efficient tiltag i forhold til udvik-lingen af 

den digitale økonomi. 

 

Den juridiske analyse har påvist hvordan de to domstole ikke vægter rettighederne ens, idet  EU-

Domstolen med sin formålsfortolkning, tillægger Direktivets og Chartrets regler om privatlivs-

beskyttelse langt mere vægt end ytringsfriheden. EMD viser sig dog at foretage en dybere afvejning 

mellem de to rettigheder, selvom ytringsfriheden heller ikke her altid vægter tungest.  

 

EU-Domstolens afvejning afspejles i den nye databeskyttelsesforordning, som skal gøre forbrugerne 

tryggere ved at handle med virksomheder fra andre medlemslande og sikre at afgivne person-

oplysninger behandles ens, uanset hvilken virksomhed der håndterer dem og hvilket medlemsland der 

handles med. Herved forventer Kommissionen en stigning i den grænseoverskridende samhandel og en 

styrket konkurrence på det indre marked.  

Specialet viser at denne forventning ikke er entydigt garanteret. Forbrugeradfærd er ikke altid 

forudsigelig og indtil nu har blandt andet konsekvenserne af Google Spain-dommen vist, at et stort 

antal private ser deres mulighed for at få slettet tidligere afgivet information og historik omkring dem 

selv. Dette kan få betydning for virksomhedernes incitament til at investere i de digitale muligheder 

som afhænger af personidentificerbar data.  

 

Det skal her medtages, at forbrugernes indstilling til de forskellige digitale overvågningsmuligheder 

varierer mellem landene. Medlemslande hvor befolkningen har et højt toleranceniveau for hvad der må 

anses for at være privat, vil være mere attraktive for virksomhederne, i forhold til medlemslande hvor 

den generelle indstilling til afgivelse af persondata er mere skeptisk. Desuden varierer de almene 

digitale færdigheder, hvorfor medlemslande hvor forbrugerne er vant til at benytte digitale produkter i 

højere grad vil blive foregangsland for nye produkter og initiativer, mens de øvrige lande kommer til at 

kæmpe for at følge med. Det betyder at de nationale domstole enten kommer til at fortolke 

forordningen strengt i forhold til privatlivets fred eller mere lempelig i forhold til ytringsfriheden, givet 

hvilket digitalt stadie medlemslandet er på. EU-Domstolen kommer derfor til at skulle lægge et niveau 

for de nationale domstole, og som følge af de analyserede domme i specialet, vil EU-Domstolen ligge 

højere vægt på privatlivets fred, til ugunst for virksomhederne og dermed også investerings-

incitamentet.  
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Virksomheder der benytter og analyserer personfølsomme oplysninger, vil derfor blive presset fra to 

kanter. Udover en stigende forbrugerbeskyttelse som medfører krav om bedre dokumentation og 

sikkerhed for personoplysninger, indføres der i stigende grad også handelshindringer mellem landene, 

hvilket begrænser mulighederne for dataoverførsel, og derved nedsætter den samlede digitaliserings-

process i EU.  

 

For at undgå en yderligere begrænsning af digitaliseringen, må der findes en ligevægt i forbruger-

beskyttelsesniveauet. Det skal sikres at der ikke opstår overbeskyttelse af forbrugeren som vil medføre 

for store administrative byrder for virksomhederne, og samtidig skal forbrugeren sikres, således at 

denne trygt kan afgive sine oplysninger. Den 4. revolution medfører at samfundet i stigende grad 

bliver digitaliseret, og det er derfor essentielt at forbrugerne ikke mister tilliden til myndigheder og 

virksomheders behandling af digitalt data, da dette vil medføre en nedgang i den økonomiske vækst.  

 

Der argumenteres i specialet for, at en for høj forbrugerbeskyttelse vil føre til inefficiente beslutninger 

fra forbrugeren, da denne i stigende grad vil have slettet oplysninger om sig selv, på trods af at 

informationerne ikke udgører en betydelig konsekvens. Ligeledes gøres det gældende, at sikres 

forbrugerne økonomisk gennem forsikring, vil disse blive mere villige til at afgive personlige 

oplysninger, da konsekvenserne vil være mindre betydelige. Samtidig kan en økonomisk sikring af 

forbrugeren, enten gennem forsikring eller store erstatninger for integritets- og ærekrænkelser, 

medføre en nedsat udvikling i forbrugerens tekniske forståelse for hvordan misbrug af deres personlige 

oplysninger kan undgås. Cyberkriminalitet bliver mere udbredt og det er ofte svært at finde 

bagmanden, hvorfor forsikring af denne type misbrug kan være nødvendig, for at opretholde tilliden 

fra forbrugeren.  

 

Samlet set må det overordnede løsningsforslag på problemstillingen falde tilbage på vigtigheden af en 

fastsat ligevægtsafvejning mellem de to grundlæggende rettigheder. Ved at opstille overordnede 

kriterier, hvorudfra et eventuelt erstatningskrav kan opnås, kan EU-Domstolen sikre kontinuitet i 

sagsbehandlingen mellem medlemslandene, og samtidig give virksomhederne et værktøj til at vurdere 

hvorvidt de har forbrudt sig med forbrugerens ret til respekt for privatlivet. Med udgangspunkt i 

EMD’s afsagte kriterier, skal der tages hensyn til: 

 

- Omfanget og indholdet af offentliggjort eller lækket data. 

- Bidrager informationen til den almene debat og er det i offentlighedens interesse. 

- Konsekvensen for personen, herunder dennes og pårørendes sikkerhed, samt eventuel grad af 

integritet- eller ærekrænkelse. 
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- Hvor kendte er de involverede personer. 

- Hvorvidt det har medført en økonomisk konsekvens og om denne kan opgøres.  

- Vurdering af egen skyld. 

 

Ved opstille et overordnet sæt kriterier, til vejledning for både nationale domstole og øvrige aktører, 

vil der blive færre tvivlsspørgsmål angående hvornår en virksomhed bryder reglerne, samt hvornår en 

forbruger kan kræve erstatning. På denne måde optimeres transaktionsvilkårene mellem aktørerne, 

hvorfor betydningen af hvilken af to grundlæggende rettigheder der skal vægtes højest nedtones, da 

aktørerne blot skal have kendskab til de gældende spilleregler.  

 

At EU-domstolen så hælder til at vægte forbrugerbeskyttelsen højest vil givetvis også medfører det 

bedste resultat i det samlede spil. Virksomheden vil investere blot at det profitabelt, mens det ikke kan 

forventes at forbrugeren har samme rationale i sit valg. For at skabe de bedste betingelser for et 

optimalt resultat, er forbrugeren derfor i højere grad nødsaget til at modtage incitament til at afgive 

sine oplysninger, i forhold til virksomheden der blot skal foretage en afvejning mellem omkostninger 

og forventet profit.  
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Kapitel 7 - Perspektivering 
Det blev i konklusionen påpeget at forbrugeren har behov for beskyttelse, grundet manglende tekniske 

evner og den generelle asymmetri der foreligger mellem virksomhed og forbruger. Dette skulle gøres 

for at sikre et overordnet optimalt incitament fra samtlige af de behandlede aktører. Der må med 

udgangspunkt i konsekvensen af Google Spain-dommen, dog pointeres at en lignende reaktion kan 

forekomme, som følge af indførelsen af et strammere regelsæt, hvilket vil sætte virksomhederne under 

pres. Som dommen også viser, har man med Direktivet haft hjemmel til at få slettet sine oplysninger, 

det var der blot ingen der vidste før sagen blev forelagt EU-Domstolen. Men siden afgørelsen, har 

Google alene i 2017 modtaget over 130.000 anmeldelser fra forbrugere der gerne vil have slettet deres 

informationer. Det kan derfor frygtes at en for stærk forbrugerbeskyttelse kan medføre en 

samfundstrend i anmeldelser af digitalt data, som forbrugeren af personlige årsager, ikke mener skal 

fremgå på nettet, på trods af at denne selv har givet samtykke til det, eller selv har afgivet dataen.    

Medfører Forordningen at forbrugere i høj grad trækker deres informationer tilbage, og konstant vil 

informeres omkring databehandlingen, procedurer og anvendelse, kan værdien af den indsamlede data 

falde til et punkt, hvor investeringen i langt lavere grad vil være profitgivende for virksomhederne. 

 

EU er endnu ikke en samlet enhed, hvilket ses tydeligt at de miljømæssige afstande mellem de enkelte 

medlemslande, der fortsat påvirker samhandlen på det indre marked. Eftersom den digitale økonomi 

ikke er hæmmet af afstand, kan produkter nemmere udbydes til de globale markeder udenfor EU, som 

er mere modtagelige overfor digitale produkter, end de mindst digitaliserede medlemslande. Der opstår 

derved endnu en udfordring for den samlede europæiske digitaliseringsgrad, på trods af 

Kommissionens forsøg på at styrke det indre marked. 

 

Endvidere bliver det interessant at se hvorvidt de kommende regler er fremtidssikret. Indtil nu har der 

været en vis grad af underbeskyttelse, hvilket også har medført et stigende forsikringsmarked for 

digital beskyttelse. Et overbeskyttende udgangspunkt fra EU-Domstolen kan på nuværende tidspunkt 

ses som værende nødvendigt, men ender det med at skabe for store begrænsninger for den digitale 

udviklinger, kan det bliver nødvendigt at foretage justeringer, måske allerede tidligt efter 

Forordningens ikrafttræden.  

 

Uanset hvordan Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet i fremtiden vælger at regulere på 

persondataområdet, kan man ikke reguleres sig fra cyberkriminalitet, i samme omfang som man ikke 

kan undgå andre former for kriminalitet, hvorfor der kan stilles spørgsmål ved om en strammere 

lovgivning overhovedet er nødvendig i forhold til privatlivsbeskyttelsen. 
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