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FORORD

Denne afhandling er resultatet af en erfaringsrejse gennem internettets afkroge. Jeg vil først og frem-

mest gerne sige tak til teknologiindustrien for - gennem etableringen af digitale universer - at skabe 

jordskælvet, der har rystet vores forståelse af subjektivitet i sin grundvold. 

Endvidere vil jeg gerne sige tak til min vejleder, Marius, der har bistået med denne erkendelse ved at 

inddrage nye perspektiver, været kritisk overfor mine egne blindheder samt støttet mig i dette ensom-

me arbejde. Derudover vil jeg gerne rette en særlig tak til min familie og mine venner, der har været 

den uundværlige cement til et hvert fundament. 

Slutteligt vil jeg gerne sige tak til alle, der gennem deres nysgerrighed konstant har tvunget mig til at 

acceptere, at jeg aldrig bliver færdig med at gå på opdagelse i den verden, som jeg lever i.  

God læselyst.
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EXECUTIVE SUMMARY

This thesis seeks to investigate how digital actions and their appearance deploy new questions onto 

our notion of being a Being. More specifically, this thesis develops its own methodology – the repro-

duction analysis – in order to comprehend the relationship between datasubjects and their respective 

subjects, a Being which datasubjects attempt to be accountable for. With the reproduction analysis in 

hand, the philosophical experiment emerges and thus tries to assemble the most precise cartographies 

of five different datasubjects. In doing so, the thesis confronts its receptively five subjects to the data, 

which refer to their names – asking how the representation and experience of the datasubject forms 

each individual strategy for governance. 

Taking departure in this experiment I am able to observe, how datasubjects demand a positioning 

which continue to have no position to point at. Consequently, it requires subjects to strategically 

perform oneself in order to navigate through this complex digital environment. While on one hand 

subjects are forced towards digitalization, our commonsense knowledge also demands subjects to 

consciously reflect upon their own digital control, thus creating more paradoxes for being a Being 

within the digital. Furthermore, the thesis shows how datasubjects expose a reality of an entropic 

subject, which consist of numerous amounts of subject-positions, thus expanding our notions of what 

being a Being is. In this way datasubjects represent its own self-categorization, while its subject of 

matter – the Being – is being held accountable. While digital action may display the present subjecti-

vity, this existence also contains the possibility to expire the day after tomorrow. 

It is within this framework that the thesis argues, how modern literature on digital privacy, sur-

veillance, and subjectivity neglects, how digital attention and fear may also be the consequence of a 

Beings own acceptance of the explosion of their historical selves. Concluding, the thesis requests that 

datasubjects as such encourage and invites us to think of our own existence, not as a present subje-

ct-position, but instead as a flux of historical subjectivity owned by everyone. 
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PROLOG

For et par år siden søgte jeg et studiejob. Få dage efter at jeg havde sendt ansøgningen afsted, der 

modtog jeg en besked fra en gammel bekendt. ”Jeg håber, at du får jobbet”, stod der kontant. Hvordan 

vidste vedkommende, at jeg havde søgt lige netop det job? Da jeg spurgte ind til det, der viste det sig, 

at mit digitale aftryk havde afsløret over for arbejdspladsens rekrutteringspersoner, at vedkommende 

var en fælles bekendt mellem mig og dem. For dem var det en oplagt mulighed for at finde ud af, 

hvem jeg var uden for mit CV, men for mig gik der tværtimod straks overvejelser i gang omkring 

vedkommet, som en repræsentant for mig. 

Jeg fik ikke jobbet, og fik ikke muligheden for at præsentere mig selv til en samtale. Den dag i dag 

spørger jeg stadig mig selv, om den afsløring – af vores fælles bekendt - var en faktor i ligningen? Jeg 

spørger mig selv, om det var afgørende at bekendtskabet afsløret en særlig ungdomspolitisk interes-

se? Og i særdeleshed spørger jeg mig selv, hvordan vores digitale handlinger skaber udsigelser, med 

hvilket en særlig subjektivitet gør sig gælden? 

Selvom jeg ikke tilskriver relationen til min bekendt en særlig værdi for jobbet, bliver det imid-

lertid væsentligt, at den for andre bliver en beskrivelse af mig. Jeg spørger til, hvilket forhold der 

eksisterer mellem mig, som subjekt, og det datasubjekt, som knytter an til mit navn. Hvem er hvem? 

Hvem er datasubjektet? Hvem er jeg? 

* * * 

Selviscenesættelse – at sætte sig selv i en scene – karakteriseres ofte som værende et centralt nøgleord 

for den måde, vi som subjekter præsenterer os selv digitalt. Den fortælling fortæller os, at ”du er, hvad 

du deler” (Sand & Ernst, 2014). Når den verden, vi præsenterer os selv i og præsenteres for, eksisterer, 

som en hybrid mellem det digitale og det som ikke er digital, så kalder det på nye erfaringshorisonter 

til vores forståelse af subjekters subjektivitet. Eksempelvis italesættes der nye opdragelseskriterier 

for folkeskolen gennem digitaldannelse, ved at vores kommende borgere i højere grad skal kunne 

navigere i den verden, som nu fremtræder for os (jf. Drotner, 2016; Riise, 2017; Larsen, 2019). 

Alt i mens en digital virkelighed i 2020 fordrer nye forståelser for livet, som former og viser sig 

gennem platformene, så tager kritiske røster til genmæle, og råber vagt i gevær ved at spørge: Er di-

gitale universer en vare for mennesket, eller er mennesket i virkeligheden teknologiens vare (Zuboff, 

2019; Naughton, 2019; Oehlenschläger, 2019; Nielsen, 2019)? Når popkulturelle fænomener - som 

tv-serien Black Mirror - skyder op, bliver det samtidig et forsøg på at minde os om de potentielle 
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konsekvenser af denne teknologiske udvikling. For når teknologien slukkes, fremkommer den sorte 

skærm, hvorfra vi ser os selv, og den inviterer os til at spørge: Bør vi i virkeligheden begynde at se os 

selv mere gennem teknologiens mørke skærm (McGarrigle, 2018)? For hvem er vi? 

Fragmenterne og afkrogene af de disse beskrivelser, om teknologien og vores forhold til den, søger 

alle at kvalificere svaret på – cui bono? For hvem gavner denne teknologi, der via sin opmærksom-

hedskrig - på eksempelvis sociale medier - råber ”Hallooooooo! Hallo hallo hallo! Kig herover! Kan 

man lige få din opmærksomhed? Bare et lille øjeblik” (Korsgaard, 2018)? Det er denne kvalificerende 

beskrivelse af forholdet mellem teknologien og os som subjekter, som nærværende afhandling søger 

at fremskrive. Jeg griber fat i min egen beskrevet erfaringshorisont, og spørger ind til, hvordan sub-

jektivitet i sin kobling med digitale data gør sig gælden. 

Ærindet for denne afhandling er empirisk at spille bolden over på min egen banehalvdel og skabe 

kvalificerende beskrivelser af den fremstilling, som sker gennem data. Jeg bruger min egen hverdag-

serfaring, og søger at undersøge, hvad disse erfaringer fortæller om måden, som vi opfører os selv 

digital. Min egen erfaring af, at blive konfronteret med mit digitale spejl, benytter jeg således til at 

undersøge, hvad der sker i det medieret møde, hvor subjektet præsenteres for sin dataficerede praksis.   

Centralt for afhandlingen er, at jeg fremfor at undersøge algoritmers underliggende selektering, bear-

bejdning og diskriminering, søger svar på, hvordan vi som subjekter – gennem erfaringen af datasub-

jekter – får nye måder at gøre os til på. Afhandlingen tager udgangspunkt i den måde teknologien er 

synlig for os, snarere end at forholde sig til dens byggesten i form af algoritmernes indretning. Tesen 

for denne undersøgelse er, at når subjekter agerer digitalt, så efterlader disse dataspor positioneringer, 

med hvilket en genbeskrivelse af subjektet gør sig gælden. Disse genbeskrivelser – hvad end de sker 

på baggrund af algoritmer eller et udefra dømmende subjekt – implicerer at datasubjektivitet i sig selv 

gør sig til genstand for en bedømmelse af subjektivitet. Spørgsmålet om subjektivitet og dens datafi-

cerede praksis fremtræder således, som et politisk problem i kraft af dens selvledelsesmæssige kon-

sekvenser. Ved at etablerer medieret møder, hvorved subjektet konfronteres med sit datasubjekt, søger 

afhandlingen at forstå, hvordan disse erfaringer gør fordring på en bestemt opførsel. På den måde 

bliver det medieret møde afhandlingens betingelse for at kunne skabe en beskrivelse af digital ledelse 

af sig selv. På baggrund disse nye værensformer, som hybriden mellem subjektivitet og teknologi 

synes at etablere, fremtræder nærværende problemformulering og den respektive underspørgsmål: 

Hvordan erfarer subjektet sit formidlet møde med datasubjektet? Gennem disse erfarin-

ger, hvordan giver subjektets gængse selvforhold med datasubjektiviteten anledning til en 

bestemt ledelse af sig selv?  
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Hvordan etableres italesættelsen af subjektets erfaring med sit datasubjekt?  
Hvordan gør erfaringen af datasubjektet sig særlig vigtig? 
Hvad karakteriserer den positionering, med hvilket datasubjektet gør sig gælden? 

Hvornår og hvorfor bliver subjektet fremmede for sit eget datasubjekt? 

Den gængse videnskabelige litteratur iagttager spørgsmålet om subjekter og data i et sikkerhedsper-
spektiv, eksempelvis gennem Zuboffs fokus på, hvordan præmissen for det digitale bliver, at subjek-
tet helt må opgive ideen om privatliv (Zuboff, 2015: 79; Zuboff, 2019: 92). Til dette beskrives det 
endvidere af Zax, at når subjektet ikke betaler for at få adgang til det digitale, bliver konsekvensen, 
at digitale virksomheder i stedet betaler for at få adgang til den data, der produceres i takt med den 
digitale tilstedeværelse (Zax, 2011). På den måde tegner der sig et videnskabeligt blik, hvorved at 
smartphonen ”ikke kun [bliver] et effektivt overvågningsapparat, men også en mobil skriftestol” 
(Han, 2016: 35). Mens denne litteratur har blik for de udfordringer, som opstår i takt med dataficerin-
gen, betones det imidlertid også, at denne kvantificering af adfærd, ikke nødvendigvis kun er negativt 
for subjektet, men at det samtidig stiller nye muligheder for bevisførelse til rådighed (Kennedy et. al., 
2015: 3). Den udsigelse, som datasubjekter producerer, bliver ikke blot en værdi for disse teknologi-
giganter, men samtidig også for hvert enkelt subjekt i takt med at dokumentationen stiller nye poten-
tialer for subjektet. På den måde iagttages det, hvordan spørgsmålet om konsekvensen af subjektets 

dataficeringen fremstår fragmenteret og splittet. 
Når nærværende afhandling søger at forstå erfaringen af datasubjektivitet, som en særlig ledelse 

af sig selv, så etableres rammen for det videnskabelige arbejde inden for en hybrid med subjektivi-
tet, repræsentation og teknologi. I dette blik beskriver Goriunova, hvordan datasubjektet hverken er 
reelle subjekter ej heller en repræsentation af disse, snarere fremstår den som distancen mellem de 
to (Goriunova, 2018: 5). Når datasubjektivitet søger at indkapsle en beskrivelse, etableres datasub-
jektet ligeledes gennem transformationen af information (ibid.: 13). Endvidere pointerer Krasmann 
i hermed, at denne dataficering bliver ligeglad med subjektet i sig selv, idet fokus snarere bliver på 
indkapslingen af en sådan datasubjektivitet (Goriunova, 2018: 22; Krasmann, 2017: 16). Væsentligt i 
Goriunova og Krasmanns iagttagelse er, at grundet distancen mellem subjektet og forsøget på repræ-
sentation bliver kernen udsigelsens mulighedsrum. Afhandlingen skriver sig ind i dette spor, ved at 
jeg søger at skabe blik for denne særlige udsigelse om subjektets ledelse af sig selv, som datasubjektet 
skaber. Med denne ambition bliver det en forudsætning, at jeg griber til nye metoder og anskuelser, 
da disse nye erfaringshorisonter samtidig kalder på nye analysestrategiske værktøjer. Nærværende 
afhandlingen søger på en og samme tid at etablere nye værktøjer at iagttage datasubjektivitet med, og 
samtidig skabe blik for den ledelelsespraksis som datasubjektet etablerer. Med nærværende hekseke-
del af ambitioner, perspektiver og problemstillinger, vil følgende præsentere en kort vejledning til, 

hvordan de respektive kapitler skal læses. 
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LÆSEVEJLEDNING

Afhandlingens første del, Byggesten, der udgøres, af de to kapitler hhv. At Skrive Sig Ind I En Verden 

samt Digitale Fødsler etablerer det sprog, med hvilket det analytiske virke kan udspille sig. Jeg ind-

leder i kapitlet At Skrive Sig Ind I En Verden en dialog med afhandlingens teoretiske sparringspartne-

re - hhv. Gilles Deleuze, Bruno Latour og Martin Heidegger – og skaber begrebslige forståelser for 

subjektivitet såvel som teknologi. Dernæst griber jeg i kapitlet Digitale Fødsler fat i afhandlingens 

præmis om, at teknologiens nye hybrider for subjektivitet fordrer nye metoder for iagttagelse. Gen-

nem skabelsen af en ny metodisk horisont – genfremstillingsanalysen – søger kapitlet at skabe et 

analysestrategisk arsenal, som muliggør en besvarelse af afhandlingens problemformulering. 

Den analytiske fortælling mellem empirien og min videnskabelige ambition udspiller sig i afhand-

lingens anden del Fra Hvor Er Vi Kommet – Og Hvor Skal Vi Hen? Hvert kapitel repræsenterer sin 

egen analytiske pointe, som gør sig gælden i genfremstillingsanalysens maskinrum. Kapitlet Hand-

linger og Konsekvenser sætter fokus på, hvordan digitale handlingers positioneringer umuliggøres, 

hvilket gør fordring på mere hybride og komplekse positioneringsstrategier. Dertil spørger kapitlet 

For Hvem Er Jeg? til: Hvem vi i virkeligheden er digitalt? Og hvorvidt vi overhoved kan eksistere 

ikke-digitalt? 

Med afsæt i den analytiske erfaring fra andel del diskuterer jeg i afhandlingens tredje del, At Være 

Eller Ikke At Være, hvilke navigationsmuligheder, der eksisterer for subjektet i de hybride og tve-

tydige krav, som datasubjektets eksistens synes at fremskrive. Kapitlet Sprækker i det Situationelle 

diskuterer konsekvenserne af datasubjektets hverdagskonfrontationer. Derudover spørger kapitlet Jeg 

(tror jeg) ved, hvem du er til, hvilken konsekvens det har for datasubjektet og frygten for samme, at 

dens udsigelse synes at indeholde en skjult udløbsdato. Med disse spørgsmål får jeg blik for, hvordan 

frygten for datasubjektivitet måske snarere udtrykker en frygt for vores egen historicitet. 

Endelig runder fjerde del, Hvem er Hvem?, afhandlingen af. 



DEL I

BYGGESTEN
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AT SKRIVE SIG IND I EN VERDEN

Ambitionen for nærværende afhandling er at skabe blik for erfaringen af at blive præsenteret for et 

genspejlende datasubjekt, som forsøger at repræsentere det subjekt, der eksisterer uafhængigt af in-

ternettet. Med dette sigte søger jeg at forstå den hybride sammensmeltning mellem et subjekt og det 

medium, hvori det forsøges repræsenteret – teknologien og internettet. Følgende kapitel vil klargøre 

det begrebsrepertoire, med hvilket at afhandlingens analytiske genstandsfelt skriver sig ind i en be-

stemt verden. Dette teoretiske blik - som jeg stiller mig på skuldrende af - bliver den værktøjskasse, 

hvorfra der søges at skabe et kvalificerende blik på datasubjektivitet. 

Når datasubjektivitet iagttages som en hybrid mellem subjekt og datateknologi, har kapitlet tilsva-

rende to overordnede ærinder: x) at konditionere et begreb om subjektet, og y) skabe blik for forhol-

det mellem teknologi og subjekt. Kapitlet spalter sig derigennem på baggrund af disse to distinktio-

ner. Mens kapitlets første afsnit, Jeg gør – altså er jeg, udfolder subjektivitet i et deleuziansk øjemed, 

vil kapitlets andet afsnit, Det nye rum, skabe blik for, hvordan teknologiske praksisser i sig selv 

skaber rammerne, med hvilket subjektet, som datasubjekt, forsøges genspejlet. Sammen støber disse 

to iagttagelser fundamentet til at kunne italesætte datasubjektivitet, som et forsøg på teknologisk re-

præsentation af subjektivitet. Til sammen udgør kapitlet det teoretiske arsenal, jeg som forsker tilgår 

problemfeltet. 

Når denne afhandlings teoretiske røst domineres af Gilles Deleuzes filosofi om, hvordan verden for-

søges begrebsliggjort, er dette som konsekvens af ambitionen om hele tiden at insistere på at begribe 

verden på ny. For mens verden på en gang fremstår i kraft af den måde, hvorved vi begriber den, vil 

nærværende kapitel argumentere for, hvordan Deleuzes filosofi tillader at iagttage, hvordan begribel-

sen konstant indeholder muligheden for en andethed. Til dette vil kapitlet argumentere for, hvordan 

dette implicerer, at verden aldrig fremstår som et lukket referencesystem, men i stedet indeholder 

sprækker, som tillader os at gentænke den på ny. Med et ønske om at skabe bevægelse og drivkraft i 

iagttagelsen, eksisterer der hos Deleuze et ønske om at give plads til disse destabiliserende kræfter i 

sprækkerne. 

JEG GØR – ALTSÅ ER JEG

Afhandlingens subjektivitets forståelse har sin vorden i Gilles Deleuzes, hvori det betones, at subjek-

tet bliver til i relation med dens praktiske omgang med verden (Deleuze, 1991 [1953]: 26). Afgørende 

for denne betragtning bliver, at subjektet fremstår som effekt af en praksis. Dette gør fordring på et 
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subjekt, der skal forstås i relation til det, som subjektet gør. Deleuze eksemplificerer dette gennem en 

forskelsdragning mellem eksistensen af en skakbrik kontra en go-brik, 

Tag for eksempel Skak og Go, set ud fra brikkerne og relationerne mellem brikkerne og det rum de implice-

rer. […]. Skakbrikkerne er kodede, de har en indre beskaffenhed eller nogle iboende egenskaber, og derfra 

stammer deres bevægelser, deres situationer og deres konfrontationer. […]. Brikkerne i go er derimod nogle 

små kugler, tabletter, tredjepersonsfunktion. ’Den’ bevæger sig frem, ’den’ kan være en mand, en kvinde, 

en lus, en elefant. (Deleuze og Guattari, 2005 [1980]: 453). 

Med denne forskelsdragning iagttager Deleuze subjektet som en tredjepersons størrelse, hvis iboende 

funktion er bevægelse. Subjektet er ikke kodet til noget bestemt, men fremtræder i stedet som resultat 

af den bevægelse, som den foretager. Denne iagttagelse bevirker for afhandlingen, at subjektet ikke 

kan iagttages uafhængigt at sin online tilstedeværelse, men i stedet bør iagttages baggrund af det 

subjekt, som gør sig til online. Gennem forskelsdragningen på skakbrikken og go-brikken iagttager 

Deleuze, hvordan at den enkelte skakbrik besidder en bestemt kvalitet. Skakbrikken implicerer en 

bestemthed i sin eksistens, hvorimod go-brikken ikke er bestemt på forhånd. Subjektet kommer til 

udtryk, ligesom go-brikken, i kraft af den bevægelse, som den foretager sig – mens den isoleret set 

er intet1.

Dette bevirker imidlertid en subjektsforståelse, der beror på en praktisk dynamik og vekselvirk-

ning med omverdenen, hvorfor subjektet får ”et virkeligt eget navn, som resultatet af den strengeste 

øvelse i afpersonalisering, når det åbner sig over for den mangfoldighed, der gennemkrydser det fra 

ende til anden” (Deleuze, 2006 [1990]: 15). Det bliver i dette potpourri af muligheder og handlinger, 

at subjektet etableres – på samme måde som go-brikken. 

AT VÆRE I ET MED VERDEN 

Denne iagttagelse fordrer et subjekt, hvis eksistens beror på sin gøren. Subjektet kan således ikke 

fravristes det genstandsfelt, hvori det handler. I stedet bliver subjektet til, når det gør noget, og sam-

tidig reflekterer over det, som det gør, 

The subject is defined by, the movement through which it is developed. […] But we note tht the movement 

of self-development and of becoming-other is double: the subject transcends itself, but it is also reflected 

upon. […] I judge and posit myself as subject. I affirm more than I know. (Deleuze, 1991 [1953]: 85-6). 

1 Dette opgør med en forståelse af et subjekt med et indre iagttages endvidere gennem Deleuzes problematisering af det 
franske ord interiorité, som udtrykker forståelsen for et indre i subjektet (Deleuze & Guattari, 2005 [1980]:13).
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I et deleuziansk øjemed udspringer subjektet som konsekvens af en praktisk omgang med verden. Ved 

at opføre sig selv som subjekt og samtidig reflektere over denne tilstedeværelse fremtræder subjektet 

som genstandsfelt. Når denne og hin afhandling dertil spørger til erfaringen i mødet mellem subjektet 

og dets projiceret datasubjekt, så bliver denne erfaring i sig selv en konsekvens af subjektets prakti-

ske refleksion. Det medieret møde, som afhandlingen søger at skabe, bliver betingelsen for at kunne 

italesætte og rammesætte erfaringen om subjektets digitale ledelse af sig selv. 

Imidlertid er subjektet, trods dens indre beskaffenhed i bevægelse, ikke blot udgjort af den hand-

ling, der foretages og reflekteres over. Det mulighedsrum, som gør sig gælden for subjektets handling 

og opføren, afstedkommes samtidig på baggrund af en række kollektive reglementer, ”we are also 

subjects in another respect, that is, in (and by) the moral, aesthetic, or social judgment. […] The 

subject is normative: it creates norms or general rules (Deleuze, 1991 [1953]: 86). Med andre ord 

fremstår subjektiviteten, hos Deleuze, i spændingsfeltet mellem subjektets egen gøren og samtidig 

inden for rammerne af den normative matrice, som den generelle gøren fremstiller. Den måde, vi som 

subjekter agerer i verden, bliver derigennem afgørende for den handling, der tillades i verden, og i 

kraft af dette argumenterer Deleuze for, hvordan handlingen, som ide, bliver skabende for det, der 

konstitueres som objektive muligheder, 

Nothing smaller exists, and by ’nothing’ we should understand not simply ‘no other idea’, 

but also ‘no other thing in general’. […]. Existence itself belongs to the unit. This is why 

the mind possesses and manifests objectivity. […]. The smallest impression is neither a 

mathematical nor a physical point, but rather a sensible one (Deleuze, 1991 [1953]: 90-1). 

Subjektet karakteriseres samtidig af vanen og dennes skabelse af forventninger til subjektet, ”to speak 

of the subject now is to speak of duration, custom, habit, and anticipation. […]. Habit is the consti-

tutive root of the subject” (Deleuze, 1991 [1953]: 92-3). På den måde bliver denne iagttagelse af 

subjektet et opgør med et ontologisk forankret subjekt, der kan kanaliseres gennem en række teoretisk 

funderet positionering. Subjektet er isoleret set ingenting, men i stedet bliver subjektet til som konse-

kvens af de handlinger og forventninger, som etableres qua subjektets egen handling, 

We know that belief is only a vivid idea connected, by means of a casual relation, to a present impression 

[…]. We rediscover, therefore, this dynamic unity of habit a tendency, this synthesis of a past and a present 

which constitutes the future […]. The past as a ruler for the future […]. Time was the structure of the mind, 

now the subject is presented as the synthesis of time (Deleuze, 1991 [1953]: 94) 
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Dét jeg, som subjekt, har gjort, bliver således genstandsfeltet for den måde, som jeg tænker frem-

tidige handlingsmuligheder, og centralt for subjektet bliver denne erfaring og refleksion over egen 

tilstedeværelse. I kraft af denne dynamik mellem fortidige iagttagelse og fremtidige forventninger 

har subjektet hos Deleuze sin vorden som praktisk genstand, ”if the subject is constituted within the 

given, then, in fact, there is only a pratical subject” (Deleuze, 1991 [1953]: 104). 

Imidlertid er subjektet hos Deleuze ikke afgrænset til fortidens fremtidige forventninger, da sub-

jektets muligheder til stadighed er repræsenteret gennem det muliges muligheder. Ærindet for den de-

leuzianske tænkning er, at subjektet hengiver sig til den bevægelse, som handlingen repræsenterer, for 

”et individ [opnår] et virkeligt eget navn, som resultatet af den strengeste øvelse i afpersonalisering, 

når det åbner sig over for den mangfoldighed, der gennemkrydser det fra ende til anden” (Deleuze, 

2006 [1990]: 15). Det er i dette blik, at Deleuzes subjektsforståelse fordrer en iboende etisk præmis 

hos subjektet om konstant at udfordre sin egen handling i kraft af den empiriske tilblivelse. For De-

leuze må subjektet, i sin bevægelige opstandelse, konstant spørge sig: Hvad kan jeg? Hvad kan jeg 

blive?  

SUBJEKTET SOM KUNSTVÆRK

Der eksisterer et destabiliserende genopfindelsespotentiale i Deleuzes subjektsforståelse, ved at kon-

stant at være afsøgende for mulighederne i egen eksistens. Som konsekvens af, at subjektet i grunden 

intet er, eksisterer der hos Deleuzes et oprør til, at ”du bliver organiseret, du bliver en organisme […]. 

Du er subjekt, og fastlagt som sådan, et udsigelsessubjekt indfældet i et udsagnssubjekt” (Deleuze & 

Guattari, 2005 [1980]: 202). Når fortidens forventninger skaber mulighedsrum for subjektet, tvinger 

det samtidig en mængde bestemte forklaringstypologier til subjektet, og derigennem reduceres sub-

jektet til noget bestemt. Det er i kraft af denne reduktion, at Deleuzes etiske anliggende om at være 

udfordrende fremtræder, 

[...] ordet ”subjektivering” som proces og ordet ”selv” som forhold (selvforhold). [...]. Det handler om et 

kraftens forhold til sig selv [...], det [drejer] sig om konstitueringen af måder at eksistere på eller opfindelse 

af nye muligheder for liv, der ogsaå handler om døden, om vores forhold til døden – ikke vores eksistens 

som subjekt, men som kunstværk. (Deleuze, 2006 [1990]: 113). 

Derigennem iagttager Deleuzes subjektet gennem en skabende kraft, som eksisterer iboende gennem 

mulighederne. Livsførelsen og subjektet handler ikke så meget om reglerne for livet, men i stedet bør 

subjektet konstant at skabe mulighederne for livet og udfordre de muligheder, der fremstår som givne. 
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Dette forhold mellem mulighederne og fortidens forventninger iagttager Deleuze endvidere gennem 

forskelsparret minoritet og majoritet, 

Minoriteter og majoriteter adskiller sig ikke ved deres antal. En minoritet kan være større end en majoritet. 

Det, der definerer majoriteten, er en model, som kan skal være konform over for […]. Hvorimod en mino-

ritet ikke har nogen model, det er en tilblivelse, en proces” (Deleuze, 2006 [1990]: 207-8)

Kendetegnende for det minoritære hos Deleuze bliver, hvordan dette bliver genstandsfeltet for mulig-

hedernes potentialer hos subjektet, 

En minoritær tilblivelse eksisterer kun i kraft af et deterritorialiseret medium og et deterritorialiseret subjekt der er 

som dens elementer. Tiblivelsens subjekt findes kun som majoritetens deterritorialiserede variabel, og tilblivelsens 

medium findes kun som en minoritets deterritorialiserende variable. [...]. Minoritærblivelse er en politisk sag og 

sætter et omfattende kræfternes arbejde og en aktiv mikropolitik i gang. (Deleuze & Guattari, 2005 [1980]: 372) 

Det minoritære bliver det politiske i kraft af, at det destabiliserer fortidens forventninger til det frem-

tidige subjekt. Minoritetsbevægelsen læner således sig op af Deleuzes forordning på subjektets be-

vægelse gennem mulighederne. Hertil knyttes an til deterritorialisering som modsætningen til dets 

begrebspar, reterritorialsering, da det er det, som undslipper det eksisterende. Mens deterritorialise-

ring destabiliserer forventningerne, så bliver reterritorialiseringen genetableringen af det deterritori-

aliseret, 

Orkideen deterritorialiserer sig ved at danne et billede eller en kalkering af en hveps; mn hvepsen reterri-

torialiserer sig i dette billede. […]. Man kunne sige at orkideen efterligner hvepsen hvis billede den repro-

ducerer på en bestyrende måde. […]. Men samtidig handlet det overhoved ikke om efterligning […]; det 

er en veritabel tilblivelse, orkideens hvepseblivelse, hvepsens orkideblivelse (Deleuze & Guattari, 2005 

[1980]: 14) 

Således fremstår tilblivelsen hos Deuze gennem de muligheder, som stiller sig i opposition til det 

etableret. Muligheder eksisterer i kraft af deres relation med forventninger, gennem mulighederne til 

at afkræfte det forventelige. Ergo knyttes der an til en bliven-x, hvorved det for Deleuze udelukkende 

bliver muligt at blive til noget ved at deterritorialisere sig fra det eksisterende – majoriteten – over til 

det andet, 
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Hvorfor er der så mange tilblivelser for en mand, men ingen mandeblivelse? Det er først og fremmest fordi 

manden er udpræget ’majoritær’ mens tilblivelserne er ’minoritær, enhver tilblivelse er en minoritærblivel-

se. […]. Majoritet forudsætter en dominerende tilstand, ikke omvendt (Deleuze & Guattari, 2005 [1980]: 

370). 

Der eksisterer uendelige muligheder for manden at blive til noget andet i kraft af alle forventningerne 

til at være en mand. Når det maskuline, som majoritet, fremstår fastforankret, tillader enhver afvi-

gelse en ny tilblivelse. Den tilblivende proces bliver derigennem afkræftelsen af det nuværende. Hos 

Deleuze fremstår subjektet som en ontologisk genstand, gennem bekræftelsen af nye subjektiviteter, 

hvorfor den repræsenterer en bliven-x som en positivitet til det at være til. 

I den forbindelse fremtræder begrebet om et Legeme uden Organer2, idet at det tilbyder sig som 

en måde at være afsøgende efter potentialerne gennem afkræftelsen af det organiserede, og ”man når 

aldrig frem til det, man kan ikke nå frem til det, man bliver aldrig færdig med at få adgang til det, det 

er en grænse” (Deleuze & Guattari, 2005 [1980]: 189). LuO som begreb bliver derigennem idealet for 

det tilblivelsespotentiale, som eksisterer i subjektet, hvorfor begrebet des facto ikke kan kanaliseres 

som noget bestemt, men i stedet som analytisk greb, der konstant forsøger at gribe om mulighederne 

for at bryde med det eksisterende.

Konsekvensen for LuO som iagttagelse bliver, at den gennem afkræftelsen samtidig opstiller nye 

iagttagelser, hvorfor LuO vedbliver at være et potentialitetsønske snarere end forklaring. Ergo benyt-

ter Deleuzes LuO som begreb til beskrivelsen af de evindelige genforhandlinger af subjektiviteten, da 

det ”lidt efter lidt går op for os at LuO på ingen måde er det modsatte af organerne. […]. LuO står i 

modsætning – ikke til organerne, men til denne organisering af organerne som man kalder organisme” 

(ibid.: 201). Med andre ord iagttages der med dette begreb, hvordan organerne, som de redskaber, 

hvorved vi som subjekter kan leve livet, ikke bliver genstand for Deleuzes oprør, men i stedet er det 

den organisering og reglementet af, hvordan man bør leve livet, som bliver fjenden for subjektets 

muligheder. Afgørende bliver for subjektet at blive til i kraft af mulighederne snarere end begræns-

ningerne i det velkendte. 

* * * 

Når nærværende afhandling tyr til Deleuze som teoretisk sparringspartner, bliver konsekvensen, at 

der iagttages på baggrund af de positioner, som subjektet fremstiller. Deleuze afvigelse af et fast onto-

logisk forankret subjekt tillader position, hvor jeg kan iagttage selvfremstillingen og -opførslen gen-

2 Herefter benyttes Deleuzes egen forkortelse af begrebet nærmere bestemt LuO.
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nem det sproglige. Afhandlingen søger dertil at iagttage, hvordan subjektet gør sig gælden gennem 

fremstillingen og derigennem, hvilke positioneringer som de enkelte spejler sig mod. Subjektet eksi-

sterer derigennem kun som konsekvens af en handling, og blot i kraft af dens givne subjektsposition. 

Konsekvensen for dette blik bliver, at afhandlingens analytiske ramme opgiver personologien hos 

den enkelte. De respektive subjekters brug af eksempelvis pronominer som ”jeg”, iagttages ikke som 

reference til et oprindeligt subjekt, da denne ikke eksisterer inden for det deleuzianske iagttagelses-

punkt. Med andre ord bliver dette ”jeg” udtryk for en position, hvorfra subjektet fremstiller sig selv. 

Når en informant tilkendegiver ”[…] jeg synes bare, det er sygt spændende, fordi jeg ved ikke en skid 

om det […] - ja det digitale, altså alle bruger det super meget – men vi ved ikke noget om det” (bilag 

3), iagttages dette som en position, hvorfra det enkelte subjekt iagttager sig selv. Gennem distinktio-

nen at vide og ikke at vide iagttager informationen sin egen position, og samtidig bliver iagttagelsen 

genstand for et potentiale, ved at kunne vide mere. 

I afhandlingens ærinde om at iagttage erfaringen af det datasubjekt, som fremtræder digitalt, iagt-

tages der altså i det medieret møde mellem hhv. informantens egen position og den fremstilling, som 

fremkommer gennem det digitale. Deleuze som teoretisk fundament for afhandlingens subjektsfor-

ståelse, giver således blik for, hvordan subjektet fremkommer som konsekvens af en række positio-

neringer og samtidig, hvordan denne kan forsøges forskudt og modificeret. 

DET NYE RUM 

Når afhandlingen søger at undersøge erfaringen af at blive præsenteret for datasubjektet, er det en for-

udsætning at spørge til, hvordan denne teknologi, som praksis, producerer subjektet. Følgende afsnit 

vil kortlægge et teknologibegreb, med hvilket at afhandlingen vil problematisere produceringen af 

subjekter gennem dataficering. Ved hjælp af Martin Heidegger såvel som Science-Techonology-So-

ciety studies (STS) vil afsnittet søge at etablere et hybridt teknologibegreb. Dette gøres på baggrund 

af en antagelse om, at skulle kunne differentiere mellem en art klassisk teknologi, som producerer 

produkter, kontra en moderne digital teknologi, hvis praksis er at producerer verdner, med hvilket at 

subjektet indtræder og bearbejdes. 

Jeg søger at sammenkoble et teknologibegreb, som kan spille bold med Deleuzes subjektsbegeb 

ved at tillade, at teknologi i sig selv bliver en skabende størrelse for subjektet. I den forbindelse træk-

kes på Bruno Latour inden for STS for at give blik for, hvordan teknologi og subjekt transformerer 

og udvikler sig med hinanden. Afgørende for følgende teknologibegreb bliver, hvordan netværket 

og praksissen mellem aktører skaber måder, hvorpå verden frem- og optræder (Latour, 2003: 15). På 



18 / 80

denne måde knytter teknologiens mulighedsrum an til de handlinger, med hvilket at subjektet gør sig 

selv. 

Endvidere vil følgende afsnit argumentere for, at for at forstå digitale platforme – som teknologisk 

produktion – kræves der en distancering mellem moderne og tidligere produktion. I kræft af afhand-

lingens ambition om at iagttage erfaringen i mødet mellem subjekter og datasubjekter, må jeg som 

analytiker benytte mig af et teknologisk begreb, der formår at indeholde vekselvirkningen mellem 

subjektet som objekt for den digitale verden og subjektet som feedback og produktionsenhed for den 

digitale verden. Afsnittet vil derpå konstituere et nyt blik på teknologi, som videre vil benyttes i af-

handlingens analytik. 

AT SMEDE MENS JERNET ER VARMET

I Spørgsmålet om Teknikken problematiserer Heidegger, hvordan teknologi iagttages på baggerund 

af en forståelse om denne som middel til et mål. Teknologi synes, i denne iagttagelse, at reduceres 

til en ren instrumentel enhed, idet den begrebsliggøres ud fra en aristotelisk årsags forklaring ved 1) 

causa materialis, som det materiale, der benyttes 2) causa formalis, hvori denne antager form 3) causa 

finalis, og skabes som endelig produkt til 4) causa efficiens, for at have en given effekt (Heidegger, 

1977: 6). Denne iagttagelse frembringer derigennem en forståelse af teknologi, som bearbejdning af 

noget materielt i ønsket om en virkning, 

In this connection, to bring means to obtain results, effects. […]. But everything that later ages seek in 

Greek thought at all to do with bringing rubric “causality”, […] has simply nothing at all to do with bringing 

about and effecting. What we call cause and the Romans call causa as called aition by the Greeks, that to 

which something else is indebted. The four causes are the ways, all belonging at once to each other, of being 

responsible for something else. (Heidegger, 1977: 7). 

Imidlertid synes den gængse læsning af den aristoteliske årsagsforklaring hos Heidegger at reducere 

teknologi udelukkende til et spørgsmål om teknologiens effekt. Samtidig knytter Heidegger an til, 

hvordan denne læsning ikke har blik for en iagttagelse af teknologi som bearbejdningen af ressourcer. 

Heidegger ansporer, hvordan det som bearbejdes gennem teknologien, bliver underlagt teknikkens 

væsen, hvorfor det udtrykker en ny form for væren til det som bearbejdes (Heidegger, 1977: 10). I 

kraft af at teknologi bearbejder materien, bør den tilsvarende iagttages, som en måde at forhold sig til 

genstande på. Konsekvensen bliver, at teknologien etablerer nye værensmåder for materien. Tekno-

logiens vorden gør sig ikke blot gælden i kraft af dets effekt, men i stedet i den måde, hvorpå verden 

fremtræder - som en væren - i kraft af teknologiens eksistens, 
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We are questioning concerning technology, and we have arrived now at Alethia, at revealing. […] Instru-

mentality is considered to be the fundamental characteristic of technology. If we inquire, step by step, into 

what technology, represented as means, actually is, then we shall arrive at revealing. The possibility of all 

productive manufacturing lies in revealing. Technology is therefore no mere means. Technology is a way of 

revealing. […] it is the realm of revealing, i.e., of truth. (Heidegger, 1977: 12) 

Teknologien producerer eksistenser ved at udvikle nye objekter og materier, der skaber nye måder 

at bruge verden. For Heidegger er teknologien i et nært beslægtet forhold til sandheden, som følge 

af dens afsløring af det potentielle i det aktuelle. Når smeden smeder jern til en økse, produceres der 

ikke alene et objekt som middel til et mål, men samtidig afdækkes et af de potentialer som jernet i sig 

selv besidder. Således afdækker teknologien, “the revealing that rules throughout modern technology 

has the character of setting-upon, in the sense of a challengingform. The challenging happens in that 

the energy concealed in nature is unlocked” (Heidegger, 1977: 16). 

I kraft af Heideggers blik på, hvorledes teknologien - som væsen - afdækker verden, sammenkob-

ler denne afhandling Heideggers teknologiforståelse med Bruno Latours iagttagelse af aktørers gen-

sidige konstituering. Latour giver i dette perspektiv blik for, hvordan subjekter indgår i relation med 

denne teknologi, i kraft af deres gensidige etablering af hinandens mulighedsrum, ”the difference 

between actor and actant is exactly the same as in fairytale where the sudden performance of a hero 

may be attributed to a magic wand” (Latour, 1994: 33). Latour iagttager gennem våbenlovgivningen i 

USA, hvordan hverken pistolen og ej heller subjektet i sig selv er problematiske. Relationen mellem 

våbnet og det enkelte subjekt bliver i stedet det, der hos Latour skaber muligheden for, at det kan være 

problematisk at skyde nogen (ibid.: 32). Gennem hybriden mellem Heidegger og Latour fremkommer 

et teknologibegeb, som i sig selv gør sig afhængig af dets medkonstituerende aktører. Når smeden 

smeder øksen, afdækkes ikke blot jernets mulighed, men øksens eksistens fremkommer også i kraft 

af det subjekt, som benytter øksen som økse. Ergo skaber de respektive aktører hinandens muligheds-

rum, og der iagttages en sammensmeltningen mellem subjekt og objekt. Verden er ifølge Latour ikke 

blot konstrueret som følge af sproget, men i kraft af de relationer, som eksisterer mellem objekter og 

subjekter, og konstitueringen af genstande bliver heraf en iboende konsekvens af deres respektive 

mediering (Latour 2003: 10).  

ET PRODUCERENDE PRODUKT 

Imidlertid kan produktionen af teknologi arketypisk iagttages gennem en distinktion mellem pro-

duktion og produkt. Bilen produceres på et værksted, og gennem virvaret af enheder smeltes den 

sammen til én enhed, hvorfor den bliver til et produkt, når den kører ud af værkstedets port. Bilen, 
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som teknologi, skabes derigennem i kraft af en række objekter, hvis mediering skaber dette nye 

objekt, og således skaber nye potentialer for verden. Samtidig bliver bilen blot til i sit sammenspil 

med subjektet, der som fører af bilen, etablerer et forhold, hvorved bilen som genstand kører, mens 

subjektet tilsvarende kommer fremad i verden. Det iagttages, hvordan at dette relationelle forhold 

mellem bilen - som objekt - og føreren - som subjekt – modulerer og transformerer bilens enhed og 

kombination af objekter inden for værkstedet fire vægge. Bilen fremkommer således, hvorefter den 

køres på markedet. 

Imidlertid argumenterer nærværende afhandling for, at den teknologi som internettet knytter an 

til, i stedet opererer på baggrund af en række andre præmisser. Fremfor at producere produkter, hvis 

eksistens og grundlag skabes inden for værkstedets fire vægge, argumenterer afhandlingen for, at 

online teknologiers værksted foregår simultant med brugerens brug. Moderne teknologi produceres 

og udvikles på baggrund af en simultan feedback proces, da ”smartphonen er ikke kun et effektivt 

overvågningsapperat, men også en mobil skriftestol” (Han, 2016: 35). Når digitale verdner fødes, så 

skabes produktionen ikke blot inden for værkstedets rammer, men den lever og ånder samtidig i kraft 

af den feedbackproces, som subjekters ageren er. Når subjekter interagerer med det digitale, så beta-

les der ikke monetært for tilstedeværelsen – diverse platforme er til fri afbenyttelse – i stedet betaler 

virksomheder, for at få adgang til den data der produceres, mens subjektet er til online (Zax, 2011). 

Det er på baggrund af dette, at der iagttages en distance mellem, at biler køres ud som produkt, mens 

at online platforme i stedet bibeholder sin eksistens som en konstant vedvarende produktion. Det 

endelige produkt eksisterer ikke digitalt, men der eksisterer i stedet en konstant modulering og udvik-

ling. Mens bilen køres ud som produkt, der først kan moduleres igen, når den efterfølgende køres til 

syn på værkstedet, så eksisterer der i digitale verdner konstant muligheden for modulering i realtid. 

Med andre ord transformerer digitale platforme skellet mellem produktion og produkt, da disse ikke 

længere er adskilt, men kan eksistere sideløbende. I takt af denne mulighed fremstår digitale verdners 

levebrød gennem denne og hin data, hvorved det som skriftestolen kan levere forudsigelse af adfærd 

og tilrettelægge produkter til den enkelte (Zuboff, 2019: 118-122). 

Dette nye produkt, som digitale verdner er, tillader en konstant redefinering og modulering. Digi-

tale platforme kan ændre sig øjeblikkeligt og i realtid, hvilket skaber nye muligheder, og samtidig de-

graderer tidligere udfordringer. Sat på spidsen kan det iagttages, hvordan dette nye eksistensgrundlag 

ikke længere kræver et fyldestgørende produkt fra start af, men i stedet brugere, hvis tilstedeværelse 

skaber data, der muliggør en perfektionering af den givne platform. Hvis bilen eksistereret inden 

for denne teknologis logik, så behøvet den ikke i først omgang, at kunne køre på el. Afgørende er i 

stedet, at brugere, som benytter bilen i først omgang, leverer feedback, således at produktet konstant 

kan redefinere og modulere sig ift. markedet. Således er digitale verdner ikke længere afhængige af 
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ét optimeret produkt, men i stedet af de brugere, hvis data kvalificerer produktet per se, hvorved at de 

”derimod [er] en modulation som en slags selvformende støbeform, der konstant ændrer sig fra det 

ene øjeblik til det andet” (Deleuze, 2006 [1990]: 214). Med andre ord giver subjektet – i kraft af sin 

tilstedeværelse - nærring til produktionen af produktet, hvilket fordrer et subjekt, der bliver direkte 

transformerende til produktet i sig selv, og hvor 

[…] kontrollens numeriske sprog udgøres af cifre, der giver adgang eller formener adgang til information. 

Det afgørende er ikke længere parret masse-individ. Individerne er blevet til ”dividuelle” og masserne til 

stikprøver, data, markeder eller ”banker”. (Deleuze, 2006 [1990]: 215) 

Når nærværende afhandling konstruerer et teknologibegreb, der bygger på denne relationelle kon-

stituering mellem objekter og subjekter, så iagttages det, hvordan denne relation bliver fundamental 

og sættes på spidsen i moderne digitale verdner. Mens denne relation eksisterer gennem al omgang 

i verden, så iagttages det, hvordan relationen bliver eksistensgrundlaget for digitale verdener som et 

producerende produkt. Subjekternes tilstedeværelse bliver derigennem den information, som fører til 

ophobning af informationsbanker, der tillader muligheden for et producerende produkt. Platformene 

bliver ikke blot til i kraft af subjekternes ageren derpå, men subjektet – som et datasubjekt – har sam-

tidig også sin vorden heri. Et væsentlig spørgsmål for nærværende afhandling gør sig gælden som 

konsekvens af denne nye produktion: Hvilket subjekt produceres og transformeres gennem denne nye 

produktion? For 

[…] den aktuelle situation er kapitalismen ikke længere orienteret efter produktion […]. Den køber ikke 

længere råprodukter og sælger ikke længere færdige produkter […]. Det er ikke længere en kapitalisme 

for produktionen, men for produktet, det vil sige for salget eller for markedet. (Deleuze, 2006 [1990]: 216) 

DE SPATIALLE DIVIDUELLE

I produktionen af denne nye teknologi, der tillader modulering i realtid, bliver subjektets relation til 

den digitale verden afgørende for produktets produktion. Samtidig bliver det væsentligt at iagttage, 

hvordan disse digitale verdner eksisterer sideløbende med verdenen, som den fremtræder i sig selv. 

Det iagttages, hvordan det digitale subjekt derigennem eksisterer som en abstraheret positionering fra 

subjektet (Goriunova, 20182). Dette indebærer, at denne afhandling skelner mellem subjektet – hvor-

af forståelsen beror på forstående deleuzianske begrebsliggørelse – og et datasubjekt, som fremkom-

mer igennem relationen med denne nye teknologi. Derigennem iagttages 
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en kontrolmekanisme, der i hvert eneste øjeblik angiver positionen af et element i et åbent miljø […] 

(elektroniske lænker). Félix Guattari forestillede sig en by, hvor hver enkelte kunne forlade sin lejlighed, 

sin gade, sit kvarter, takket være et elektronisk (dividuelt) kort, som fik den og den port til at gå op […]; 

det vigtige er ikke porten, men computeren, der angiver, hvilken position der er tilladt eller forbudt for den 

enkelte, og som derved foretager en universel modulation.” (Deleuze, 2006 [1990]: 217) 

Ergo bliver det væsentligt i denne nye teknologi, at den i sin relation med subjektet ikke iagttager hver 

enkel, men i stedet skelner mellem dem singulært. Denne forskelsdragning mellem hhv. at iagttage 

subjektet og skelne mellem subjekter bliver væsentlig, da teknologien ikke søger at forstå hver enkel 

subjekt som helhed, men i stedet skelner mellem forskellige subjekters gøren og laden. Goriunova 

udtrykker i denne forbindelse, hvordan at når digitale platforme producerer sig selv - som produkt 

- gennem subjekters ageren, så bliver ”a digital subject neither a human being nor its representation 

but a distance between the two. […] there is always a transformation occuring within the distance” 

(Goriunova, 2018: 5). Der argumenteres i overensstemmelse hermed, at denne teknologi, trods sin af-

hængighed af relationen med subjektet, i sig selv bliver ligeglad med subjektet (Goriunova, 2018:22); 

Krasmann, 2017: 16). 

Når digitale platforme producerer sig selv gennem datasubjektet, hvis eksistens fremkommer af 

en skelnen mellem ageren, så defineres produktionen på baggrund af forskellige algoritmers attribu-

tioner (Krasmann, 2017: 16). Med andre ord forholder produktionen sig ikke til hvert enkelt subjekt 

”men erstatter den individuelle eller numeriske krop med et ”dividuelt” materiales ciffer, der kan 

kontrolleres” (Deleuze, 2006 [1990]: 218). Væsentlig bliver i stedet, at denne skelnen skaber mulig-

heden for, at platformene kan forstå positioneringen i hvert enkelt datasubjekt ift. andre datasubjekter. 

Denne omgang med subjektet knytter an til Deleuze iagttagelse af subjekter, da den enkelt position 

ikke bliver genstand for et reelt bagvedliggende subjekt, men i stedet en forklaringstypologi til den 

positionering som subjektet foretager. Datasubjektet bliver derigennem subjektets positionering gen-

nem digitale platforme. Subjektet som datasubjekt repræsenterer således en spatial positionering ift. 

andre data, og 

Power ”itself” is no longer hegemonic, it has become ontological. What is at issue then is not merely a new 

form of self-situatedness, but literally a radical shift in perspective. […] It fabricates its own subject in a 

way that it “cancel out the reality to which it responds”. It is prescriptive. […]. They do not merely render 

the empirical visible, as if it were already there, instead they realize their field of vision. (Krasmann, 2017: 

20).
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Ved at skelne mellem datasubjekters positionering producerer moderne teknologi ekkokamre af dens 

eksisterende forståelse. Ergo iagttages det, hvordan data skaber genklang ved ikke at søge at repræ-

sentere hvert enkelt subjekt, men i stedet ved at producere digitale verdner, der korresponderer til 

subjekters positionering,

This is not about a new project of the self, but about enacting a different game of thruth. It is to leave the will 

to know here it is, and in a way, to invert the observation that “big data doesn’t care about you”. – Perhaps 

that’s it: that we, as citizens, dismiss the old habit of power, that is, its enervating will to know (Krasmann, 

2017: 26).

Væsentligt bliver, at når moderne digitale teknologi skelner - for derigennem at personificere platfor-

me - så bliver den ligeglad med hvert enkelt. Hvad den i stedet interesserer sig for, bliver de ligheder 

og forskelligheder, den kan drage igennem dens skelnen. Interessefeltet for teknologiens produktion 

bliver at skelne mellem de positioner, som subjekter optræder i – ved eksempelvis at have interesse 

for politik kontra sport – og på den måde, som den reproducerer sig selv. Digitale verdner søger ikke 

at repræsentere subjektet og dens verden eo ipso, men i stedet konstrueres en re-repræsentation af 

verden og subjektet i en dataficeret form, på baggrund af subjektets positionering. Derigennem opret-

holdes kontrollen over individet ved at personificere hver enkelt platform til datasubjektet spatielle 

positioner og ”marketing er i dag blevet til et socialt kontrolinstrument og udgør vor tids skamløse 

herrerace. Kontrollen er kortvarig og roterer hurtigt, men er også forsat ubegrænset” (Deleuze, 2006 

[1990]: 216). 

* * * 

Nærværende afhandling har ovenfor søgt at etablere et teknologiske iagttagelsespunkt, der orienterer 

sig efter, hvordan digitale platforme beror på strukturer, der kræver komplekse og foranderlige forkla-

ringstypologier. Platformerne producerer sig selv, samtidig med at de selv er produkter, hvilket for-

drer et blik på teknologi, hvorved teknologien og subjektet bliver gensidigt afhængig og relationelle 

i deres eksistens. Dette iagttagelsespunkt tillader mig at få blik for, hvordan den genfremstilling, der 

optræder på baggrund af digitale platforme, bliver udtryk for en positionering i form af et datasubjekt. 

Ergo giver dette et mulighedsrum til at iagttage forskellen mellem subjektet, der performer sig selv i 

positioneringer, og det datasubjekt, som træder frem i denne position. Dette giver et blik for erfarin-

gen, når subjektet præsenteres for denne position.  

Som skildret ved foregående afsnit bliver konsekvensen for den analytiske ramme, at det der op-
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træder digitalt som en fraktion af et datasubjekt, ikke bliver udtryk for noget repræsentativt ift. sub-

jektet. I stedet bliver det afgørende, hvordan denne position fremstår som en spejling mod subjektet 

og dets datasubjekt. Fragmenterne fremstår som mulighedsrum for en forklaringstypologi i forholdet 

mellem subjektet og fremstilling som datasubjekt, 

E: Hmm. Hvordan min bedste kammerat er ham X… det er jeg meget nysgerrig på… 

O: Det er udelukkende en antagelse af, at der er blevet lagt meget op ad jer to sammen – især fra folkesko-

len. 

E: Ja det er jo rigtigt nok… det er jo god nok… det er sådan noget, som ikke rigtig siger noget – men mindre 

at alting bliver sammenholdt, så viser det, at vi er meget sammen… (Bilag 6)

Afhandlingen iagttager således gennem dette blik på digitale platformes produktion. Konsekvensen 

bliver, at de enkelte bidder af råmateriale – ved dataspor som datasubjekts positionering – i sig selv 

ikke bliver noget forklarende, men at de sammenholdt med andet, formår at skabe blik for forskellige 

forklaringstypologier. Jeg – som forsker – har ikke adgang til den enkeltes personificeret algoritme, 

men forsøger at praktisere ambitionen om at blotlægge bidder af dens skelnen ved at rekonstruere 

måden, hvorpå den genfremstiller subjektet i et datasubjekt. 

 



25 / 80

DIGITALE FØDSLER

Med dette teoretiske arsenal - som afhandlingens afsæt - vil følgende afsnit klargøre, hvordan denne 

sammen med den analytiske ramme danner fundamentet for en iagttagelse af datasubjektets digitale 

fødsel. Afsnittet vil fungere som afhandlingens metodiske værktøjskasse, der vil konditionere be-

tingelser for mine iagttagelser. Det drejer sig ikke om at finde faste bedømmelser for datasubjektets 

eksistens, men om at iagttage en erfaringen af det medieret møde mellem et producerende subjekt og 

det produceret datasubjekt. Afsnittets ærinde bliver dels x) at etablere en analysestrategi – genfrem-

stillingsanalysen - der favner denne erfaringshorisont, og dels y) at kategorisere, hvordan jeg som 

iagttager er medskrivende til afhandlingens udsigelse.  

Når afhandlingen søger eksplorativt at forstå forholdet mellem subjektivitet og et konstrueret da-

tasubjekt, vil afsnittet søge at skabe en analytiske ramme, der formår at være en replikation til den 

logik, som datasubjektet synes at operere indenfor. I dette blik spørger jeg til, hvad der skaber data-

subjektets specificitet overfor det subjekt, for hvem den søger at repræsentere. Afgørende for gen-

fremstillingsanalysens operationalitet bliver at søge at etablere et rum, der gør det muligt at spørge 

til, hvordan datasubjektet forsøger at være mere en indkapsling af bestemte subjektspositioner snarere 

end noget andet. Konkret betyder dette, at jeg ved hjælp af genfremstillingsanalysen søger at skabe 

en rum, der gør sig værdigt til at betragte datasubjektet som en fikseret konstruktion af subjektivitet, 

hvorved den skaber forventninger og specifikationer til det fremtidige subjekt. 

EN GENFREMSTILLINGSANALYSE

Konstruktionen af et analysestrategisk greb, der formår at have blik for begivenheden mellem data-

subjektets genspejling og subjektets erfaring heraf, kræver en metodisk horisont, der tager højde for 

undersøgelsens forskellige spændinger. Afhandlingens ærinde stiller således en række krav til den 

analytiske udformning. Mens det, at iagttage onlinedata om et ukendt individ, kalder på en eksplo-

rativ tilgang, kræver præsentationen af datasubjekt en oversættelsesproces. Med andre ord stiller 

mit analytiske greb mig - som iagttager - i en position, hvorfra der dels forsøges at åbne op for en 

mangfoldig forståelseshorisont, men som samtidig i sin forklaringshorisont kræver kategorisering 

og indsnævring. Når afhandlingen ønsker at forstå spændingen mellem subjektet og datasubjektet, 

hidkalder det sin egen analytiske ramme – genfremstillingsanalysen - som beror på en iagttagelse 

via to funktioner: detektiven og tolken. Det er på baggrund af denne ambition for afhandling, at jeg 

ser mig nødsaget til at kreere min egen metodiske iagttagelseshorisont. Nærværende afsnit vil søge 



26 / 80

at blotlægge rammebetingelserne for, at en sådan undersøgelse kan udspille sig på, og jeg vil derpå 

indledningsvis skitsere betingelserne for de to analytiske funktioner: detektiven og tolken. 

DETEKTIVEN & SPORET 
Analysen udspiller sig på baggrund af fem forskellige person-portrætter tilvejebragt udelukkende ved 

hjælp af den mængde data, som eksisterer online. Disse portrætter, som en oversættelse af dataens 

genfremstillingen, tilvejebringes på baggrund af dataspor. Afgørende for datasporerne er, at de hver 

især repræsenterer en given udsigelse om subjektet, og sammen lader sig forbinde til konstruerede 

forståelseshorisonter. Disse forbindelser, jeg som detektiv skaber, danner fundamentet for den række 

knudepunkter, og det er i disse, at beskrivelsen af datasubjektet etableres. Ved hjælp af associationer, 

forståelser og sammenkædninger iagttages der en række gensidige træk, som til sammen føder ind 

i datasubjektets tilblivelse. Genfremstillingen af datasubjektet, som afhandlingens analytiske virke, 

udgøres gennem tre komponenter; hhv. x) datasporerne, y) flugtlinjerne mellem dataspor og z) deres 

sammenkædende dataknudepunkter. Som forsker drages jeg mod detektiven, som inspiration for iagt-

tagelsen, og går på opdagelse i de spor, som efterlades online. 

Alle fem portrætter er konstrueret uden noget forudgående kendskab til subjektet bag skærmen. I 

stedet er de fundet, iagttaget og kommet til live gennem internettet selv. Endvidere har rekrutteringen 

udspillet sig gennem det sociale medie Instagram, der formår at ramme et bredt spektrum af individer 

på tværs. Eftersom at sigtet for rekrutteringsprocessen har været at bibeholde minimalt kendskab til 

subjektet bag skærmen, tilvejebringer Instagram således muligheden for at nå individer, jeg, som for-

DATA-SUBJEKT
SUBJEKT

KNUDERPUNKTER

FLUGTLINJER

DATASPOR

SUBJEKT

PRODUKTION

FØDSEL

SPEJLING

MODEL 1: KOMPONENTER I GENFREMSTILLINGSANALYSEN
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sker, ingen relation har til – heller ikke relationer gennem mine relationer. Mediet tillader, at afhand-

lingens undersøgelseskategoriske fundament kan etableres uden noget indbygget kendskab. 

BILLEDE: REKRUTTERINGSOPSLAG PÅ INSTAGRAM

Derudover er de respektive fem valgt med afsæt i ét kriterie: at deres navn indeholdt noget speci-

fikt og ualmindeligt, som derigennem mindskede muligheden for fødslen af et datasubjekt, som var 

funderet i flere forskellige subjekter udenfor skærmen. Med andre ord: mens Jens Olsen, som navn, 

iagttages som generisk og tilnærmelsesvis almindeligt, tilføjer dobbeltnavne såvel som mere ualmin-

delige efternavne en større specificitet i detektivarbejde. Dette valg er truffet med forhåbningen om at 

konstruere dataportrætter, der knyttet an til størst mulig specificitet i et givent subjekt. 

Når detektiven går på arbejde, så handler det om at bibeholde en sensibilitet og nysgerrig i forhold 

til de spor, som den enkelte efterlader sig. Portrætterne har ikke en lineær eller fast tilvejebringelse, 

men er i stedet en flux af forskellige associationer og forståelser, hvorved sporet kan følges ad flere 

forskellige veje ofte på én gang eller krydsende hinanden. Hvorvidt jeg som detektiv starter min ka-

rakteristik af datasubjektet på Google, Facebook eller noget tredje er ikke afgørende for undersøgel-

sen, men i stedet kan der altid stilles spørgsmålstegn til arbejdets begyndelse og slutning. Portrætterne 

har derved sin vorden som et rhizom, uden fast begyndelse eller noget fast centrum idét portrætterne 

ikke 

”[har] nogen begyndelse eller slutning, men altid et midtersted, et miljø, som det vokser ud af og flyder ud 

over. [...] [det] kan skilles ad og samles på andre måder, vendes om og modificeres, og som har en mangfol-

dighed af indgange, udgange og flugtlinjer.” (Deleuze & Guattari, 2005 [1980]: 29) 



28 / 80

Der eksisterer ikke noget selvfølgeligt sted, hvorfra iagttagelsen og konstruktionen af datasubjekter 

har sin begyndelse. I stedet må den starte et sted, hvorfra de respektive spor kan føre forståelsesho-

risonten i konstant nye retninger. Fødslen af datasubjekter fremkommer eksplorativ og foranderlig, 

hvorfor det endelige portræt, som udsigelse, ikke nødvendigvis evner at kunne reproduceres på ny. I 

stedet knytter udsigelsen og portrættet an til den enkelte iagttagende detektiv, hvis fokus på forskel-

lige spor, derigennem vil give forskellige veje til Rom. Væsentligt bliver samtidig, at når forståelsen 

af datasubjektiviteten fremkommer på baggrund af forståelseshorisontens rejse, må jeg, såvel som 

andre genfremstillingsanalytikere, spørge mig selv, om Rom derfor vil være den samme? På det punkt 

hævder datasubjektet at reproducere subjektet bag og derigennem knytte an til forestillingen om et 

fikserede subjekt. Imidlertid bidrager mit deleuzianske blik på subjektivitet til en forståelse af, hvor-

ledes subjektivitet iagttages som virvaret af handling, udtryk og pluralitet. Afhandlingens analytik 

hævder derpå ikke, at Rom, som forståelseshorisonten af datasubjektivitet, vil være den samme, som 

følge af en determinerende forståelsesrejse mod udsigelsespunktet. 

Det afgørende for portrætterne, som et rhizom, bliver at ”et hvilket som helst punkt på rhizomet 

kan og bør forbindes med et hvilket som helt andet punkt” (Deleuze & Guattari, 2005 [1980]: 10). 

Dette spejler sig i datasubjektets tilblivelse, da alle de spor, som efterlades, knytter an til subjektet 

uden for skærmen, og forbindelserne mellem uddannelsessted, primære interesser, job, familie og fe-

rie binder sig som knudepunkter sammen i alle afskygninger. Gennem de forskellige koblinger, som 

eksisterer mellem eksempelvis uddannelsessted, interesser og ferier, opstår der et virvar og mangfol-

dig fortolkning og iagttagelse. På den måde fremkommer portrætterne mangeartede, divergerende og 

pluralistiske i deres fortælling, fordi 

[…] alle mangfoldigheder er flade for så vidt som de udfylder eller indtager alle deres dimensioner […] 

selvom dette ’plan’ ville have et stadig voksende antal dimensioner som ville øges med antallet af sammen-

hænge der blev knyttet til det (Deleuze & Guattari, 2005 [1980]: 12) 

Således fremstår datasporerne som en udtryksform, jeg som iagttager skaffer indehold til ved at frem-

skrive og etablere flugtlinjer i mellem. Som iagttagende detektiv er jeg med andre ord med til at etab-

lere fortællingen, som dette datasubjekt beskriver. Når alting er forbundet, så fører ethvert spor til alt 

andet, og de respektive knudepunkter, som iagttages, får kun betydning gennem min egen konstrukti-

on. Væsentligt bliver, at portrætterne som udsigelse bliver til en række diagrammer for datasubjektet, 

og ”den diagrammatiske […] maskine fungerer ikke med det formål at gengive eller repræsentere, 

heller ikke noget virkeligt, den konstruerer noget virkelig der skal komme, en slags ny virkelig” 

(Deleuze & Guattari, 2005 [1980]: 181). Når jeg – som forsker – konstruerer en række diagrammer, 
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hvorfra jeg iagttager det enkelte datasubjekt, så foregriber jeg samtidig mødet med subjektet uden for 

skærmen. Jeg konstruerer derved antagelsen, samtalen og formen for det medieret møde med subjek-

tet på baggrund af datasubjektet. Således fødes datasubjektet. 

Et afgørende spørgsmål i processen med at give liv til datasubjektet blive: Hvornår stopper man? 

Hvornår er fødslen overstået? Mens internettet og datasporerne eksisterer som et virvar af mangfol-

dige muligheder, så bliver det væsentligt at konstruere en række benspænd for fødslen. Pragmatisk 

konstruerer jeg et krav til, at hvert datasubjekt kommer til live på to timer. Dette tillader dels, at der 

gives plads og rum til at undersøge de respektive fem subjekter, men samtidig spænder det også ben 

for den nysgerrighed, som opstår, når nye spor kommer til syne. Således må jeg nive mig selv i armen 

og holde mig selv i tømme – trodse håbet på at finde det næste guldkorn – og holde mig til en prag-

matisk afgrænsning på to timer. 

TOLKEN & SPROGET 
Fødslen af datasubjektet skal imidlertid præsenteres for sin fysiske dobbeltgænger, subjektet. Den-

ne proces - mellem tilvejebringelse af datasubjektets fortælling og præsentationen deraf - kræver 

en oversættelsesproces gennem interviewsituationen. Dette interview har til hensigt at genfortælle 

datasubjektet og samtidig iagttage subjektets erfaring med denne. Som konsekvens af flugtlinjernes 

flygtighed og fortællingens grundlæggende sensibilitet, så kræver denne oversættelse en åbenhed 

overfor subjektet. Kravet til interviewet bliver, at den til stadighed må holde sig åben overfor subjek-

tet, samtidig med at den må forankre sig i datasubjektet. Så 

selvom et diagram uden betydning rummer nogle tilfældige knuder som bare venter på at komme til at 

udgøre virtuelle betydningscentre og subjektiveringsspunkter. Selvfølgelig er en oversættelsesoperation 

ikke nem […]. Du skal eksperimentere i stedet for at betyde og fortolke! Find selv dine steder, dine terri-

torialiteter, dine deterritorialiseringer, dit regime, dine flugtlinjer (Deleuze & Guattari, 2005 [1980]: 176).

Når jeg føder datasubjektet, tilføjer jeg datasporerne en række betydningscentre. Jeg forbinder dem i 

flugtlinjer, som alle udgør min iagttagelse af datasubjektet. Imidlertid må jeg – i mødet med subjek-

tet - bibeholde dette nærvær og nerven for omskiftelighed for på den måde at tillade omskrivningen 

og iagttagelsen af erfaringen med datasubjektet. Som tolk må jeg på den ene side forholde mig til 

udsigelsen af det produceret datasubjekt og samtidig formå at være omskiftelig overfor subjektet eget 

sprog. Dette kommer eksempelvis til syne i interviewformerne ved, 

O: Ja… jamen det er jo meget---, det har jeg også… så har du førhen boet i et bofællesskab på Nørrebro? 
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Men i 2018 flytter du så til din egen lejlighed i Vanløse? 

D: Øh der flyttede jeg til Sydhavnen… 

O: Sydhavnen okay! Også flyttede du så senere hen til Vanløse? (Bilag 5)

Det opstår et samspil mellem subjektet og datasubjektet i dette møde. Produktionen af datasubjektet 

opstår gennem subjektets etablering af dataspor. Samtidig iagttages det, hvordan subjektet i denne 

analyse er på begge sider af ligningen. Subjektet er producerende til datasubjektet, og er samtidig 

iagttager af min genspejling af dens eksistens. Derfor må jeg, i mødet med datasubjektets ophav, 

subjektet, gå åbent til fortællingen. Når den iagttagende fortælling om erfaringen med datasubjektet 

fremskriver et blik på subjektivitet, bliver det ”med filosofi, som det er med romaner: man skal hele 

tiden spørger sig selv: ’hvad sker der nu?’, ’hvad er der allerede sket?’ […]. Man skriver altid for at 

give liv, for at befri livet der, hvor det holdes fanget” (Deleuze, 2006 [1990]: 171). 

Interviewguiden forholder sig derfor åbent til subjektet, eftersom den åbne struktur muliggør at 

samtalen kan forfølge spændinger og erfaringer, som opstår under interviewet (Harrits et al., 2012: 

149-150)3. Interviewsne opbygges derigennem med en åbenhed, da der spørges til, hvorfor subjektet 

til at starte med lod sig undersøge og føde som datasubjekt. Dette vurderes at være væsentligt, da det 

samtidig er med til at give blik for, hvilke forudgående erfaringer og tanker den enkelte har gjort sig, 

og derpå kunne forholde sig til disse iagttagelser som subjektets digitale ledelse af sig selv. Afgørende 

for dette møde mellem datasubjektet og dets konstituerende subjekt blev, at lade subjektet få talerør 

overfor dataens fortælling. Præmissen for interviewsne blev at lade subjektet fortælle noget om de 

betydningscentre, som mine iagttaget flugtlinjer produceret. Fokus blev således på meningsindholdet, 

hvorfor subjektets stemme skulle have gehør overfor dataen (Justesen & Mik-Meyer, 2010: 61). Når 

jeg som iagttagende forsker går til en samtale med subjektet, så bliver jeg medrejsende i fortællingen 

om dennes erfaring (ibid.: 62-63). Helt konkret søger jeg ikke at distancere mig fra samtalen, men i 

stedet bliver det afgørende, at jeg anerkender min medkonstruerende rolle. Hensigten bliver at åbne 

op for et intersubjektivt fortolkningsunivers, mellem subjektet, datasubjekt og mig med afsæt i erfa-

ringen (ibid.: 62-63). Med andre ord formes iagttagelsen, gennem disse komponenter, og ved

[...] ordet ”subjektivering” som proces og ordet ”selv” som forhold (selvforhold). [...]. Det handler om et 

kraftens forhold til sig selv [...], det [drejer] sig om konstitueringen af måder at eksistere på eller opfindelse 

af nye muligheder for liv, der også handler om døden, om vores forhold til døden – ikke vores eksistens som 

subjekt, men som kunstværk. (Deleuze, 2006 [1990]: 113). 

3 Se bilag 1 for interviewguide
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FORTÆLLINGENS FORTÆLLER

Afhandlingens analytik fremstår derigennem som en besvarelse snarere end en blotlæggelse. Den 

søger at forklare, hvordan datasubjekter konstrueres og, hvordan erfaringen konstitueres subjektets 

digitale opførsel. Som iagttager i samspil med hhv. datasporerne, knudepunkter og subjektet bliver vi 

alle aktanter, der former, hvordan erfaringen præsenterer sig som en virkelighed (Latour, 2003: 15). 

Pointen for afhandlingens udsigelse bliver ikke, at den ønsker at være altomfavnende til data-feltets 

analytik, men i stedet bliver ønsket deskriptivt at konstruere fortællingen om erfaringen af dette møde 

(ibid.: 14). Genfremstillingsanalysen bliver skabende, og som forsker opererer jeg i sammenspil med 

det empiriske genstandsfelt for at skabe det performative rum, som afhandlingens udsigelseskraft 

bliver. 

Af denne årsag var der fra start af ikke noget distinkt ønske om specificitet i teoretisk- eller pro-

blemstillingsmæssigt urvalg. Fortællingen skulle i stedet lade sig begynde – et sted fra – og lidt efter 

lidt samle brudstykkerne til en samlet iagttagelseshorisont. Jeg søger ikke at bevise, at datasubjektet 

er uadskilleligt eller afvigende fra det producerende subjekt, men ønsker i stedet at iagttage deres ind-

bydes forhold, som et erfarent selvforhold, som gør sig gælden via en særlig ledelse af sig selv. Det 

bliver et blik, som søger at forstå, hvordan datasubjekter bevirker, at subjektet forholder sig til selv, 

og hertil hvordan denne forholden skaber erfaringen, hvori datasubjektets eksistens kommer til live. 

Herfra bliver afhandlingens udsigelse funderet i en kritik indenfor rammen af erfaringen,

The critique is not an opinion or a judgment but a dynamic “evaluation” that is lived out in situation. It 

concerns the tendencies that the introduction of that factor actively brings into the situation. It is the actual, 

eventful consequences of how that factor plays out, relationally with any number of other factors that also 

activate tendentially, and in a way that is utterly singular, specific to those situated co-expression (Massumi, 

2010: 338).

Således beror afhandlingen på en form for aktionsforskning, der ikke hævder at være til uden for den 

undersøgte verden – men være medskabende i konstruktionen af verden. Derfor bliver mit iagtta-

gende forhold med subjektet et afgørende og uomgængeligt udgangspunkt. Jeg må tage empirien og 

subjektet seriøst og for alt i verden ikke søge at overskride dens eksistens, ved eksempelvis at gøre 

mig til moraliserende dommer overfor den subjektivitet, som fremtræder. Det er erfaringen mellem 

empirien og mig, som iagttager, som muliggør det rum, hvor nye spørgsmål kan rejse sig, da 

[…] this leads, in the best of scenarios, to blockage. Blockage is the best of all because the interaction is 

formulated a priori in terms of a way of position assuming an enemy-friend distinction the playing out of 
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which takes the form of victory or defeat. If there is no blockage, it means that one set of positions has 

“won” and another has ben bisarmed or annihilated (Massumi, 2010: 339).

Som detektiv og tolk for datasubjektet bliver jeg udtryksformen af datasubjektet, mens at subjektet 

som producent bliver indholdsformen. Erfaringen i samspillet mellem de to, bliver den nerve, som 

kan konstituere spændingen mellem indhold og udtryk - i sidste ende datasubjektets udsigelseskraft. 

Vi skaber således konstant nye begivenhedshorisonter, hvorfra nye spørgsmål kan dukke op. Begi-

venheden opstår mellem forskydningen af det værende og det tænkte - mellem fortolkningen af data-

subjektet, som udtryksform, og subjektet, som indholdet, altså  

begivenhedens modus er det problematiske. Man må ikke sige, at der findes problematiske begivenheder, 

men derimod at begivenhederne udelukkende angår problemerne, hvis betingelser de definerer. […] et pro-

blem bliver faktisk alene bestemt af de singulære punkter, som udtrykker dets betingelser (Deleuze, 2017 

[1969]: 77).

Erfaringen mellem datasubjektet og subjektet bliver således udtryk for de betingelser, som dels kon-

stituerer deres gensidige afhængighed men også det, som forskyder sig. Ærindet for afhandlingens 

analytik bliver dertil at iagttage disse betingelser, som gør sig til genstand for erfaringen imellem de 

to. Jeg søger ikke at løse den komplekse relation mellem de to, men søger en genbeskrivelse af deres 

eksistens, for at tvinge fortællingen frem,

Man kan kun tale om begivenheder inden for de problemer, hvis betingelser de bestemmer. Man kan kun 

tale om begivenheder som singulariteter, der udfolder sig i et problematisk felt, og i hvis omegn løsninger 

organiserer sig. […] Og på samme måde som løsningerne ikke afskaffer problemerne, men i dem tværtimod 

finder de bestående betingeler, uden hvilke de selv ikke ville have nogen mening, på samme måde afskaffer 

eller udfylder svarene slet ikke spørgsmålet, der vedbliver på tværs af alle svarerne (Deleuze, 2017 [1969]: 

80-1). 

KATEGORIALE BESTEMMELSER AF FORSKEREN 
Med disse forudsætninger in mente har dette afsnit til formål at klargøre betingelserne for mig som 

forsker inden for dette vidensregime, hvori alting spaltes gennem en intersubjektiv begivenhedslig-

gørelse af erfaringen. Jeg pådrager mig ikke en aristotelisk kategorisering, hvorfra jeg ønsker at be-

stemme de logiske relationer mellem forskeren og forskningsfeltet (Aristoteles, 1984; Nepper Larsen, 

2008: 8). Jeg søger ikke at skabe en kategorisering af forskeren som et grundbegreb, der må gælde 
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for alle andre. I stedet søges der en tydeliggørelse af den position, jeg stiller mig i. Dertil vil afsnittet 

reflektere over de blindepletter, jeg, som iagttager, iagttager med. 

Jeg kan ikke iagttage fra et sted, der ikke er rodfæstet i én bestemthed. Jeg iagttager iagttagelsen af 

en position mellem datasubjektet og subjektet, en konstruktion jeg selv har foretaget, og i sig selv får 

jeg derved en afgørende position. Jeg, som forskningssubjekt, er medproducent til at gøre den givne 

empiriske genstand gældende, og ”it is that methods, their rules, and even more methods’ practices, 

not only describe but also help to produce the reality that they understand” (Law, 2004: 9). Dertil 

bliver det, at når afhandlingens fokus er på subjektets erfaring, så har jeg ikke blik for de bagvedlig-

gende processer, som konditionerer produktionen af datasubjektet. Jeg iagttager det produceret uden 

at forholde mig til de rammebetingelser, som gør produktionen mulig. Eksempelvis går jeg ikke i 

dybden med de handlingsmuligheder, der eksisterer på internettet og sociale medier, men jeg iagtta-

ger den produktion, den skaber. Jeg iagttager et produkt og ikke produktionen som en handling. 

Formålet med afhandlingen er ikke at blotlægge en færdig udredning for datasubjektets tilblivel-

se, men afhandlingen spørger i stedet snarere sig selv: Hvis datasubjektet er svaret på produktionen 

af et subjekt, hvilke spørgsmål rejser det da hos subjektet? Hertil fremstår genfremstillingsanalysen 

også ustabil som empirisk rum, ved at den konstant lader sig forskyde, åbne og række ud efter nye 

forklaringshorisont. Det gør, at der ikke findes nogle umiddelbare kriterier for, hvornår og hvordan 

empirien og analysen lukker sig. Som sparringspartner benyttes teorien ikke som en fastforankret 

kategorisering i analysen, men i stedet som en prisme, hvorfra der kan stilles spørgsmål og undres. 

Teorien bliver dermed en kvalificerende spørgsmålsmaskine. Iagttagelsen gendriver unægteligt en 

række faktorer, og jeg hævder ikke at etablere rammerne for en lukket og altforklarende fortælling. 

Jeg søger i stedet at være samtidsdiagnosticerende, hvad angår forholdet mellem subjektet og dets 

producerede datasubjekt. Med andre ord søger jeg, gennem genfremstillingsanalysen, at lade spørgs-

målene, som begivenhed, træde frem i verden, og konstruere en lille fortælling om samtiden. Således 

bliver disse gendrivelser i sig selv ikke en svaghed for afhandlingens udsigelse, men i stedet bliver 

det forudsætningerne for, at iagttagelsen kan finde sted i første omgang, ”understood in this way, 

blindness implies a range of sensitivities and sensibilities to that which passes the sighted person by. 

Blindness is no logner af loss. Or if it is a loss, it is also a gain” (Law, 2004: 10). Når jeg iagttager 

gennem denne prisme, så stiller det ganske vist en række blindepletter, men det er samtidig i kraft af 

denne prisme, at iagttagelsen lader sig gøre i første omgang.  
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DEL II

FRA HVOR ER VI KOMMET 
- OG HVOR SKAL VI HEN?

HANDLINGER OG KONSEKVENSER

Nærværende afhandling søger på baggrund af digitale udsigelser at undersøge forholdet mellem sub-

jekter og det datasubjekt, som knytter an til deres navn. Kapitlet vil først og fremmest beskrive de 

iagttagelser og erfaringer, som drages forud for det enkelte møde med hvert subjekt. Jeg spørger til, 

hvordan datasubjekternes fremtrædelse bliver formende for den måde, jeg går til hvert interview på. 

Det gør jeg i kraft af erfaringshorisonten, som etableres, når jeg konfronteres med datasubjektet, før-

end jeg møder det subjekt, for hvem det søger at spejle. Derpå reflekteres der over, hvad dette gør for 

det møde, hvor jeg som tolk skaber oversættelsesprocessen.

Dernæst analyserer jeg, hvordan subjekternes erfaring af at være tilstede digitalt bliver formende 

for deres handling i praksis. Når datasubjektet synes at blive garant for digitale positioneringer, så 

bliver deres dataspor samtidig deskriptive konsekvenser af subjektets digitale handlinger. Da afhand-

lingens særlige interesse er udsigelsesforholdet mellem datasubjektet og dets subjekt, griber jeg fat i 

spændingsfeltet mellem subjektspositioneringerne digitalt. På baggrund af hvilket afsæt positionerer 

hvert enkelt subjekt sig? Dette afføder en analyse af subjekters digitale selvforhold på baggrund af 

den position, hvori hvert enkelt subjekt gør sig til. Dette knytter an til subjekternes iagttagelser af 

internettet som uendeligt og uoverskueligt. Analytisk spørger jeg til, hvordan internettets altomslut-

tende størrelse forsøges håndteret gennem specifikke subjektspositioneringer. 

LEKSIKALE ERFARINGER

Jeg erfarer, hvordan tiden, jeg bruger til at undersøge den enkelte, bliver formende og afgørende for 

de møder, som jeg efterfølgende skal indtræde i. Når genfremstillingsanalysen søger at skabe por-

trætter af subjekter, bliver min reproduktion og genspejling fodrende for de enkelte interviews. Til 

dette iagttager jeg, hvordan der i løbet af min undersøgelse opstår følelser af at være komme for langt 

under huden på det enkelte individ. Når jeg eksempelvis opdager, at A’s liv rummer flere aspekter af 

død og retssager, opstår der en sensibilitet, som bevirker, at jeg pludselig spørger mig selv: Hvad kan 

jeg tillade mig at præsenterer? Hvordan præsenteres det bedst? 

Denne forforståelse, som genfremstillingsanalyse beror på, bevirker, at jeg går til interviewsne 

med klare forventninger om de enkelte respondenter. Desuagtet hvor meget jeg søger at gribe fat i 

interviewguiden4, som rettesnor, så formes hver enkelt interview, af de indsigter jeg drager fra data-

subjekterne. Dertil er det unægteligt, at hvert enkelt interview adskiller sig i form såvel som indhold. 

4 Se bilag 1
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Dette afspejler sig alene i varighederne, der spænder fra hhv. 15 minutter i interview fem og 64 mi-

nutter i interview tre. Denne varians opstår som konsekvens af en række forskelligheder i det enkelte 

datasubjekter, men samtidig også idet min forforståelse bliver medvirkende til mine egne forventnin-

ger til interviewsituationen. 

Til denne varighedsvarians erfares det på baggrund af tabel 1, hvordan respondent E, trods at være 

respondenten med mest offentlig tilgængeligt data, samtidig er dét interview, hvis varighed er kortest. 

Trods, at være den respondent, hvis data, som empirisk grundlag, giver anledning til det længste in-

terview, synes dette ikke at være tilfældet i denne genfremstillingsanalyse. En forklaringstypologi til 

dette spores ift. respondent B, som modsat E har langt mindre data online. E beskriver, hvordan ”det 

er ikke noget, som jeg tænker over generelt – til hverdag, overhoved---, det burde jeg måske, men 

det er ikke noget, jeg tænker over overhoved” (Bilag 3). Omvendt fremkommer det, at data i stedet 

fylder meget for B,  

B: Ja altså jeg så dit opslag på X’s instagram, også var jeg bare sådan: ”fuck det lyder grinern” fordi jeg ved 

egentlig ikke, hvor meget der er af mig derude… Mine forældre har altid været meget sådan, at jeg skulle 

have en privat Instagram og sådan prøvet at passe på mig. Men ja det er jo stort internettet. […] også ja jeg 

synes bare det er sygt spændende, fordi jeg ved ikke en skid om det, men jeg synes ligesom at det er noget 

man burde---, ja det digitale, altså alle bruger det super meget – men vi ved ikke noget om det (Bilag 3).

RESPONDENT

OMFANG AF
TILGÆNGELIG DATA 

LÆNGDE AF 
INTERVIEW

A B C D E

Mellem Mellem MellemLav Høj

41 min. 26 min. 64 min. 34 min. 15 min.

TABEL 1: OVERSIGT OVER DATAMÆNGDE OG INTERVIEWLÆNGDE

Overordnet iagttages det i denne distinktion, hvordan at B’s mindre grad af offentlig tilgængeligt 

data, knytter an til, at B samtidig forholder sig til den faktiske data, mens E i stedet ikke synes at 

skænke den en tanke. Når E ikke synes at forholde sig synderligt til den mængde data, hvorfra data-

subjektet fremtræder, bliver mulighedsrummet for at italesætte erfaringen tilsvarende lavere. Hertil 

bliver værdien af datasubjektets udsigelse lavere hos E, ”men jeg synes, at det er meget sjovt, at den 

info overhoved ligger der? Altså det er ligegyldigt at vide – og derfor også ligegyldigt, at det overho-

ved ligger der i første omgang…” (Bilag 6). 

I mit fortolkende arbejde med at præsentere subjektet for genspejlingen tydeliggøres det, hvordan 
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at der eksisterer en klar distinktion mellem livet som fakta og livet som følelse. Denne pointe går igen 

i de enkelte interviews, og spalter sig i et spørgsmål om privatliv – for hvad har man ret til at vide? 

Hvilke spor, som den offentlige data ligger, er sensitive for det enkelte subjekt? Når jeg går til inter-

viewsne med erfaringen fra datasubjektet, danner jeg samtidig mine egne svar på disse spørgsmål. 

Min forforståelse gennem data knytter ikke blot an til det specifikke navn, men sammenkædes dertil 

også med en specifik subjektivitet. Jeg drager en række valg om, hvordan de enkelte beskrivelser præ-

senteres ved eksempelvis A’s levede liv - med død og retssager. Grundet dette vil jeg i løbet af følgen-

de kapitel blotlægge de valg, der er truffet om præsentationen sideløbende med, at iagttagelserne fra 

de forskellige interviews præsenteres. Dette fordi, som A skitserer, at det i sig selv bliver afgørende i 

genfremstillingsanalysen, hvordan præsentationen af datasubjektet indvirker på erfaringen,

A: Det er jo også… jeg tror virkelig, at det er dét dermed, at det er et spørgsmål om vinkling… fordi… ja det 

er privat, men det er også mit liv… og når du fremlægger, de sårbare og svære ting fra mit liv, så gør du det 

på en meget… du siger det, også skynder du dig og sige, at din analyse af det er, at jeg er stærk (Bilag 2)…

* * *

Indledningsvis erfares det, hvordan genfremstillingsanalysens struktur får afgørende indvirkning på 

den måde, hvorpå hvert enkelt subjekt iagttager sig selv gennem dens digitale pendant. Væsentligt 

bliver det for analysen at sondre i distinktionen af fakta og følelse, og hertil hvilke konsekvenser 

dette får på erfaringen, der drages. Denne distinktion er ydermere med til at problematisere det blik, 

der anlægges på forholdet mellem subjektet og dets digitale jeg. Datasubjekter udgøres af digitale 

handlinger og beskrivelser fra et subjekt, hvorfor disse handlinger kan karakteriseres som leksikale 

forklaringshorisonter om subjektet. Når datasubjekter fremtræder som spejlingen af subjektets histo-

ricitet, bliver deres indholdsmæssige kvaliteter afgjort af det enkelte subjekts forholden til sig selv. 

Herfor eksisterer en risiko for, at deres deskriptive udsigelser forældes eller forfladiges i betydning. 

Det erfares, at den værdi, som datasubjekter indeholder, afgøres af det iagttagende subjekt, for hvem 

det søger at spejle. Med dette beskriver A, hvordan det faktuelle liv i sig selv ikke synes hemmeligt, 

men at værdien i stedet afgøres af det medie, hvorved det kortlægges,  

A: Åh det er sygt grænseoverskridende allerede… men det er jo fordi, altså jeg er meget bevidst om, hvad 

folk kan finde om mig, som så kan misbruges – eksempelvis en fyr som Uwe Max – jeg ved ikke om du 

kender – men han er jo en, der skriver fuldkommen sindssyge lange blogindlæg omkring journalister, når 

han bliver sur på dem… hvem de er kærester med, hvor de er vokset op, hvem der er deres familie og alt 

sådan noget… og dét der ville jeg jo synes---, det jo ikke privat, det er ikke hemmeligt… men det er virkelig 

ubehageligt at have stående (Bilag 2)… 
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Med denne erfaring af, hvordan subjektet i sig selv besidder evnen til at afgøre værdien af datasub-

jektet, spørger jeg til, hvordan dette knytter an til den arena, som datasubjekter projiceres ud fra. Med 

andre ord: Hvis subjektet i sig selv råder over værdien, hvilken indflydelse spiller internettet da, som 

arena, på deres ønske om at forstå dets datasubjekt? 

PÅ UKENDT TERRÆN

Jeg erfarer, at det går igen hos hver respondent, at grundlaget for deres ønske om at være med stam-

mer fra deres egen iagttagelse af internettet og data, som en uoverskuelig og uendelig størrelse, 

B: […] altså jeg er lidt med inde over det der digitale ambassadører, og jeg synes det er sygt spændende, 

men jeg ved intet om det. Det er det, der er så vildt, at vi alle bruger internettet, men hvordan fanden fun-

gerer internettet egentlig? […]  alle snakker om det. Data – dataspor. Men det er det, som der er så vildt, at 

der kan være så kæmpe fokus – til dels – på at forstå det, og alle er involveret i det, men ingen ved egentlig 

hvad det er, og hvordan det fungere, og hvad ens rettigheder er (Bilag 3). 

C: […] Øhm – hvorfor jeg sagde ja? Jeg tror måske, altså det var lidt en kombination af at jeg så – der var 

en af mine veninder, jeg kan simpelthen ikke huske hvem det var, som have fulgt en eller anden influen-

cer, som havde delt din, post, også havde hun sendt det til mig og været sådan: ”Ej C, det er lige dig det 

her!”, også fordi jeg jo lige er startet på ITU, på mit andet semester, så er det gået op for mig, hvor meget 

af ens data der ligger online. Og det er gået op for mig, at man i virkeligheden jo kan, lige såvel som, når 

ens veninder begynder at date en ny fyr, og man møder en eller anden – også man går ind for at se, hvilke 

fællesvenner man havde. Så fandt jeg jo ud af, at folk kan jo i virkeligheden ”get to know me online” før 

de overhovedet møder mig (Bilag 4). 

I de to fremhævet interviews skabes der en distinktion mellem overblik og mangel på samme. Dertil 

iagttages det, hvordan der knyttes an til en manglende viden om internettet, som teknologi og hånd-

værk, ift. digitale datas funktioner. Dette understreges yderligere af en undersøgelse, som Forbru-

gerrådet Tænk står bag, hvor kun en ud af ti danskere føler, at de har kontrol over deres personlige 

oplysninger digitalt (Forbrugerrådet Tænk, 2017). B knytter herfor an til, hvordan internettets data i 

stigende grad er blevet problematiseret gennem de senere år. For som tidligere beskrevet har blandt 

andet teoretikere som Shoshana Zuboff (2019) de seneste år budt på spørgsmålet om, hvorvidt inter-

nettet er en vare, eller om subjektet i stedet er varen for internettet. Med brugen af internettet - som 

beskrevet i afhandlingens afsnit At skrive sig ind i en verden - bliver de efterladte data genstand for 
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algoritmers tilpasning og forudsigelse af os som subjekter (Zuboff, 2019:122). Samtidig beskriver 

C, hvordan ens egen nysgerrighed til at benytte internettet som mulighed for at danne sig indtryk 

af andre, samtidig skaber tilsvarende muligheder for andre. Internettet, som deskriptiv afbildning af 

subjekter, er ikke blot en skattekiste for os selv hver især, men dens informationer står samtidigt frit 

tilgængeligt. 

Med iagttagelsen af omgangen med internettet, som teknologiens råvare til algoritmerne, anspores 

en argumentationslogik, som i sig selv knytter an til denne genfremstillingsanalyse. Afgørende for 

dette levebrød bliver, at mængden af data og dens intime detaljer er med til at generere større viden og 

forudsigelseskraft. Des mere data - der tilføjes til internettet ved at handle og agere på internettet - des 

mere guld ophobes i skattekisten. Hertil erfares det, at respondenternes nysgerrighed fremkommer 

som resultat af de brødkrummer af data, som eksisterer som et levn fra fortidens handlinger og det 

manglende kendskab til samme. Interessen for eksperimentet opstår derigennem ved muligheden for 

at kunne genopdage sig selv gennem fortidens digitale ageren. Når genfremstillingsanalysen påberå-

ber sig et virke om at præsentere subjektet for dets tidligere digitale handlinger, så referer det tilbage 

til en tidligere og historisk subjektivitet. Med andre ord rummer datasubjekter muligheden for at 

genopdage sig selv, ved at deres data - som produkt af subjektets digitale handling - fremtræder som 

fortid og distancerende, og tillige er mere en selv end noget andet. 

Således funderes respondenternes ønske om at tage del i undersøgelsen på baggrund af en reflek-

sion over tidligere handlen, og hvordan denne influerer dem i dag. Samtidig rejser distinktionen mel-

lem, hvorvidt internettet er en vare for subjektet, eller vi i stedet er varen på internettet, et spørgsmål 

om, hvem der i sidste ende råder over rettighederne. I kraft af at digitalt data knytter an til specifikke 

navne, og derigennem markerer det subjekt, for hvem det repræsenterer, bliver det væsentligt, hvor-

dan tiltag som GDPR søger at respondere på denne uigennemsigtighed på internettet. GDPR, som 

rettighedsmæssig responsform til internettet, fordrer et billede af internetdata som fastforankret til 

verden uden for internettet, ”’personal data’ shall mean any information relating to an identified or 

identifiable natural person (’data subject’): and identifiable person is one who can be identified, dire-

ctly or indirectly, in particular by reference” (Kall, 2017: 10). GDPR iagttages derved som medska-

bende til et blik, hvorved data bliver uadskilleligt fra subjektet uden for internettet. 

Samtidig bliver det afgørende, at denne uoverskuelighed, som internettet repræsenterer, ikke blot 

resulterer i nysgerrighed, men samtidig er med til at fravriste muligheden for at lade sig blive over-

rasket, 

O: […] Er der noget, som du er overrasket over, at jeg har fundet? Eller noget du er overrasket over, at jeg 

ikke har fundet? 
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D: Øhm… næ… jeg har svært ved, at forholde mig til det, fordi jeg ikke rigtig ved, hvad der overhoved 

ligger derude… jeg tror, at der er sjovt, det er, at der er mange af tingene, som jeg også selv lidt har glemt… 

som jeg ikke rigtig skænker en tanke, og som jeg ikke bruger energi på længere overhovedet… at man 

kunne finde frem til det og grave det op… 

O: Hvad tænker du på der? Er det specifikt som twitterprofiler og lookbook? Sådan nogle ting? 

D: Ja… også tænker jeg jo heller ikke lige på den tur til Malmø, som jeg havde med mine veninder. Så 

selvom at det var en hyggelig tur, men så---, altså man glemmer det jo lidt, fordi det er så lang tid siden 

(Bilag 5)… 

Internettet - som dataportefølje - indeholder på en og samme tid flere års handlen, ageren og udtryk, 

samtidig med at respondenterne i sig selv har fortrængt eksistensen af dem. Livet leves med alle dens 

oplevelser, og mens de formes af hvert enkelt, så fortrænger bevidstheden også de enkeltstående epi-

soder, hvilket iagttages i kontrast til internettet, der som arnested for data, ikke som udgangspunkt 

glemmer. Ergo eksisterer der en distinktion mellem, hvad vi som subjekter husker og ikke gør sam-

tidig med internettets mulighed for at præsentere os for vores egen glemsel. D udtrykker, hvordan 

det i sig selv bliver det svært at lade sig overraske, som konsekvens af det manglende overblik over 

internettet, men også vores egen begrænsning i hukommelse.

AT LEVE I HISTORIEN
Mens at de enkelte episoder og handlinger, som fortrænges af hver enkelt respondent, i sig selv iagtta-

ges delvist harmløse, så bliver deres knopskud medskabende til en generel fødsel af digitale subjekt-

sidentiteter. Når D digitalt fremviser sin tur til Malmø med nogle veninder, så er det samtidig  også 

en information, der giver indsigt i deres indbyrdes relation til hinanden. I sig selv er turen ikke nogen 

afgørende information, men sammenholdt med anden information skabes der et blik på en dybere 

relation. Al digtalt information indholder således ikke blot en enkelt udsigelse, men i stedet åbner 

informationen op for en række udsigelser. Dette fremkommer endvidere i samtalen med E 

E: Hmm… hvordan min bedste kammerat er ham X… det er jeg meget nysgerrig på… 

O: Det er udelukkende en antagelse af, at der er blevet lagt meget op ad jer to sammen – især fra folkeskolen 

E: Ja det er jo rigtigt nok… den er jo god nok… det er sådan noget, som ikke rigtig siger noget – med min-

dre at alting bliver sammenholdt, så viser det, at vi er meget sammen (Bilag 6)… 
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Når forklaringshorisonten ikke afgrænser sig til hver enkel data, men i stedet kan sammenholdes på 

kryds og tværs, understøtter det uoverskueligheden i internettets udsigelseskraft. Der iagttages et 

manglende holdepunkt for den vidensproduktion og fortolkningshorisont, som internettet skaber. Ud-

sigelsen skabes på baggrund af den måde, hvorpå hver enkelt brudstykkeinformation sammenholdes 

på kryds og tværs og tillige, hvordan de efterfølgende fortolkes og genbeskrives. Internettets forkla-

ringshorisont kan derigennem karakteriseres som rhizomatisk, idet der eksisterer en latent mulighed 

for, at den kan ændre sig i kraft af dets manglende midtersted (Deleuze & Guattari, 2005 [1980]: 10). 

Til hver enkelt erfaring - gennem internetdata - eksisterer der ikke ét bindeled eller én forklaringstype, 

men den kan i stedet sammensættes i uanede størrelser. Konkret betyder dette, som det fremkommer 

i samtalen med A, at et billede langs kanalerne, ikke blot bliver udtryk for den specifikke begivenhed, 

men at billedet i stedet føder ind i en større beskrivelse af, hvem og hvor A er, 

A: Ja præcis, og grunden til, at jeg sagde ja til dit projekt… det er jo fordi, at jeg vil gerne vide: hvis folk 

vil mig noget ondt, hvad er det så, at de kan finde? Altså det er jo det, som det handler om for mig… […] 

altså her til morgen, der tog jeg et billede ude ved vandet, fordi jeg gik en morgentur, og jeg tænkte lige 

10 minutter før jeg lagde det op, fordi jeg faktisk ikke vil have, at folk ved hvilken bydel jeg bor i… altså 

sådan nogle ting… altså fuck det – hvilken bydel du bor i er jo ikke din adresse, nej men det er det så snart 

nogle vil der noget ondt… 

O: Og igen så er København heller ikke større… nu har jeg også fundet en hesterute på Amager, som du 

tidligere har redet og anbefalet… […] 

A: Sådan noget der, det ville jeg aldrig gøre i dag f.eks. Men det er jo også fordi, at som journalist, så har 

jeg jo siddet og fundet folk der, for at finde ud af hvad de gør og laver… men f.eks. i dag har jeg ikke hest 

mere, så det er okay – men… altså… 

O: Jo det er med til at tegne et blik – og hvis du stadig havde redet, ville det være en måde, man kunne 

opsøge dig på, hvis man ville… 

A: Jo for satan (Bilag 2)… 

Dette manglende overblik for den arena, vi som subjekter indtræder i, gør fordring på dels, at det bli-

ver sværere at lade sig overraske, men samtidig også at udsigelsen bliver pluralistisk ved konstant at 

kunne sammenkobles og fortolkes på ny. Dataudsigelse knytter således an til et spørgsmål om: Over-
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rasket i forhold til hvad – den reelle data eller måden hvorpå den sammenholdes med andet informa-

tion? Netop i kraft af et manglende fikseringsgrundlag, som der kan erfares og fortolkes på baggrund 

af, bliver det væsentlige ikke de enkelte dataspor, men i stedet de flugtlinjer og knudepunkter med 

hvilket at sporerne bearbejdes og fremstilles, 

C: Jeg tror… overordnet set, så kommer det ikke så meget bag på mig, at du kan finde det hele. Men det der 

er skræmmende, det er når du sætter alle informationerne sammen. På en eller anden måde, altså det med 

min onkel, mit telefonnummer og min adresse – overordnet giver det jo god mening, at man kan finde det 

online, fordi altså jeg føler, at man skal jo registrere, hvor man bor i Danmark, og langt de fleste steder kan 

man finde tingene. Men det er når du sammenholder det hele. Så bliver det enormt skræmmende (Bilag 4). 

Med denne distinktion mellem kendskab og bearbejdning opstår samtidig et spørgsmål, som knytter 

an til Zuboffs (2019) kritik af internettet. Idet internettet og onlineserviceydelser søger at udvikle sig 

simultant med subjekters brug, bliver brugen i sig selv afgørende. Samtidig etablerer interviewsne 

en erfaring af manglende konkrete fikseringspunkter for bearbejdningen af handlingerne. Når data 

konstant kan ændre udsigelseskraft grundet en manglende midte, bliver det tilsvarende umuligt at 

danne sig overblik over, hvordan digitalehandlingers data i sidste ende opfattes. Fundamentet, som 

det ståsted, hvorfra vi ved, hvad der venter os, indeholder således mulighed for konstant at forskyde 

og ændre sig, hvorfor vores eneste refleksionsgrundlag bliver vores egne handlinger og ikke deres 

udsigelsespositioner. Set i lyset af disse erfaringer spørger jeg til: Hvis vores bedste værn mod mang-

lende kendskab til datasubjektivitet er en bevidsthed om vores brug, hvordan etableres denne da? 

* * *

På en og samme tid afgør subjektet den digitale skæbne og værdi, men det erfares samtidig, hvordan 

internettet i sin karakteristik fremstår rhizomatisk og uoverskuelig. Hvem har i virkeligheden overblik 

over, hvilke facetter internettets uendelighed indeholder? Med denne præmis for internettets virke bli-

ver det afgørende, at internettets afbildninger af digitale subjekter tillader subjektet at genopdage sig 

selv på ny – både gennem synliggørelsen af tidligere handlinger, men også som konsekvens af nye 

fortolkningshorisonter af den respektive data. Gennem en rejse i sit eget leksikale indhold fremtræder 

perspektiver og aspekter af sit leve liv, som samtidig muligvis er gået tabt i subjektets hukommelsen. 

Samtidig iagttages det, at foranstaltninger som GDPR synes at etablere et forhold mellem subjektet 

og dets digitale selv, som er uadskilleligt. Med denne logik, hvorved subjektet dels forventes at have 

overblik, og samtidig skal kunne repræsentere sig selv i dets digitale jeg, fremtræder en række krav 
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til brugen og omgangen med sig selv i internettets arena. Der eksisterer herigennem en kollektiv be-

skrivelse af, at internettets udsigelse bør iagttages som normativt til det subjekt, for hvem det søger at 

repræsentere. Dette adskiller sig imidlertid fra den tidligere karakteristik af, at subjektet i sig selv be-

stemmer værdien af de digitale erfaringer. Samtidig erfares det, hvordan den udsigelse - som digitale 

identiteter beror på -  er flydende og foranderlig, idet de forskelige subjektspositioner, som udstikkes 

digitalt, kan sammenholdes på kryds og tværs uden noget fast forankringspunkt. 

Digitale identiteter iagttages at oscillere i et krydsfelt mellem i) at have et værdigrundlag bundet på 

subjektets egen accept af spejlingen, ii) forventes gennem GDPR at være repræsentativt til dets sub-

jekt, og iii) at være konstant foranderligt i sine udsigelser. Denne hybride oscillering kan imidlertid 

beskrives som konsekvens af, at der til internettets udsigelseskraft konstant kan overvejes, 

B: […]  Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at jeg synes det er fint, at du ved det her om mig, 

altså jeg stoler på dig, og det her er et projekt – men altså jeg tænker, at der kan jo sidde alle mulige klamme 

mennesker, og gøre det same – også finde alle mulige informationer--- (Bilag 3), 

ER DET BARE NOGET VI LEGER?

Den arena, vi som subjekter indtræder i, iagttages som konstant foranderlig, og konstitueres af om-

grænsende vægge, der som forståelseshorisont konstant kan ændres. Det fundament, der bliver sub-

jektets ståsted, forandres løbende, hvorfor det tvinger til konstant overvågenhed om ens egen positio-

nering. Samtidig fremkommer det i mødet med respondenterne, at bevidstheden og overvågenheden 

synes at komme efter handlingen, 

D: Jeg tror, at jeg er blevet mere reserveret… jeg tænker meget over, hvad det er, som jeg egentlig ligger 

ud… hvor dengang var det bare… der gjorde man bare alt… jeg fik kun Facebook, for at spille det der Pet 

Society – eller hvad det hed… dengang legede man jo bare med funktionerne, der var det sjovt at skrive 

ting på sin væg, og der opdaterede man sin ”hvad har du på hjertet”… så det var nyt og spændende, at man 

kunne få lov til at dele sine tanker med gud og hver mand – men nu har jeg ikke behov for, at folk ved lige 

præcis hvad jeg går og laver… der er et kun nogle, som har behov for at vide det… 

[…]

O: Hvorfor tror du så, at vores generation er meget anderledes end det? Eller måske mere bevidste og reser-

verede. For mig, når jeg ser det, så er det måske ikke et spørgsmål om alder… 
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D: Nej det er rigtigt… jeg tror, at det er fordi, at vi har været længere tid til stede på nettet. Det er ligesom 

om, at vores forældre og bedsteforældre er kommet på efter os… 

O: Så vi er de ældste i flokken? Fordi vi har dummet os nok online? 

D: Lige præcis (Bilag 5).

Denne leg, som D knytter til sin tidligere omgang med internettet, repræsenterer digitale platformes 

udformning og design. Når denne internettets udsigelse ingen fast forankringspunkt har, så tillader 

det samtidig også en leg. Eksempelvis kan denne leg yderligere iagttages gennem kunstneren Amalia 

Ulmand, der i værket Excellences & Perfections problematiserer internettets identitetsproduktion. 

Ved at opstille narrativer og forskellige personligheder online fremvises det, hvordan det digitale 

nødvendigvis ikke altid har relation til det subjekt, som datasubjektet udspringer fra (Ruigrok, 2018). 

På en og samme tid ligner Amalia Ulmands datasubjekt en genspejling af hende som subjekt, men 

samtidig bliver det en præmis for værket, at denne genspejling konstant er en distance fra subjektet i 

sig selv. 

Når vi inden for den seneste årrække er blevet mødt med iagttagelser af, hvordan platforme bruger 

dataens genspejling til at tilpasse produkterne, og således varerliggører subjekters digitale handlinger, 

så iagttages dette som en distinktion til legen. Det fremtvinger nye spørgsmål om, hvorvidt det gen-

spejlende datasubjekt skal anskues som en reel repræsentation eller snarere en leg med identitetspro-

duktionen. Denne distinktion mellem leg og repræsentation iagttages heraf som en synliggørelse af 

den manglende vished om arenaens grundlag: Hvordan skal vi se os selv leve i ukendt terræn? I dette 

henseende drager D’s erfaring af, ”det er fordi, at vi har været længere tid til stede på nettet”, rette-

snoren mod at legen også er blevet til et spørgsmål om repræsentation, i kraft af dataens forsøg på at 

føde et personspecifikt datasubjekt. Denne iagttagelse fremkommer endvidere i samtalen med C, hvor 

 C: […] Men det er også det der med, i virkelighed er det ligesom den her Corona-krise, det er fordi at vi 

er den første generation, som skal gøre det. Så vi skal ligesom famle os selv i blinde. Hvad er The Golden 

Solution her? Og det er der ikke rigtig nogle, der har regnet ud ---, plus arbejdsgiverne, dine venner – alle 

mennesker – de aner ikke selv, hvad de gerne vil have… […] På en eller anden måde – uanset hvor surre-

alistisk det end lyder – så er vi jo nu, os der er i 20’erne – jeg ved ikke engang, hvad vi hedder. Vi hedder 

sikkert et eller andet---, 
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O: Generation Z, tror jeg…

C: Vi er på en eller anden måde nu blevet de mest erfarne overhoved på internettet, som betyder at det er 

ikke længere vores forældre eller vores bedste forældre, som man skal spørge om råd. Nu er det os. Og 

når vores mormor og morfar kommer, så er det os de spørger. Men det er vores yngre – dem som er yngre 

end os lige nu, jeg har en kusine på 13, og en fætter på 6, altså de bruger deres iPad hurtigere end jeg gør 

– og det er vitterligt sådan, at min fætter på 6 år, han har vitterlige siden han var 1,5 kunne taste koden til 

iPad’en, og jeg er sådan 1) du kan huske koden, 2) du kan ramme ting, 3) de kan få de to dele af hjerne til 

at forbinde […] (Bilag 4).

Der knyttes an til, hvordan erfaringen med digital tilstedeværelse fremtræder som centralt for at kun-

ne forsøge at skabe vished om datasubjektiviteten. Væsentligt bliver, at denne erfaring og forståelse 

ophobes simultant med brugen af internettet, ergo kan det ikke aflæres. Mens internettet gennem 

iagttagelserne kan kategoriseres som rhizomatisk og konstant foranderligt, så iagttages det samtidig, 

hvordan denne flydende forståelseshorisont fremtvinger konstante nye genforhandlinger af datasub-

jektets udsigelseskraft. Arenaen, i sin foranderlighed, og det legende subjekt opstiller derigennem 

ikke faste reglementer og organiseringer, men i stedet iagttages det, at onlineplatformene inviterer 

til  omskiftelighed i subjektets af sig selv. Foranderligheden og pluraliteten synes at accelerere. Den 

genspejling, som datasubjekter repræsenterer, stiller sig konstant til rådig for nye genforhandlinger 

af udsigelseskraften. Samtidig iagttages det, hvordan subjektets ledelse af sin digitale tilstedeværelse 

bliver iboende til erfaringen, hvorfor den ikke kan læres fra sig. I stedet knyttes der an til den per-

sonlige erfaring som grundlaget for læringen og opførslen. At formå at kunne agere og oscillere i den 

hybride digitale arena, det gør således fordring på en praktisk erfaring. 

Samtidig knytter denne iagttagelse an til Zuboffs beskrivelse af, at vi partout ikke går imod digitale 

platforme, simpelthen fordi de opfylder vores behov, og fordi vi har opbygget en verden på baggrund 

af de tilbud, som digitale platforme tilbyder os (Zuboff, 2019: 402). Legen har indgroet sig i vores 

udfoldelse af os selv, hvilket bevirker subjektets retning mod et LuO, netop fordi datasubjektets gen-

beskrivelse ikke synes at have faste organiseringsformer. Digitalt bliver omskifteligheden katalysator 

for, at subjektet ikke blot organiseres, men konstant kan genforhandle sig selv uden for organiserin-

gens lænker. Vi har ikke længere indre organer, hvis regelstyring fortæller os, hvordan vi skal bruge 

vores subjekt gennem internettet, men i stedet må vi konstant genforhandling disse med brug af vores 

fantasi og praksis erfaring. 
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AT VÆRE MERE OG FLERE 
Denne forståelse af datasubjektets eksistensvilkår ansporer blikket på subjektivitetstitlen influencer5. 

Alene det, at der er opbygges brancher på baggrund af subjektets opførsel af sig selv gennem digitale 

medier, iagttages som symptom på et legende og genforhandlende subjektivitetsgrundlag. Datasub-

jektet - som en influencer - fremtvinger en forståelse for, hvordan subjektets opførsel af sig selv er 

blevet marketing. Dette giver blik for, hvordan markedsliggørelsen af digitale subjektspositioner i sig 

selv opstiller en normativ matrice for subjektets digitale ledelse af sig selv. Når subjektet i digitale 

arenaer har mulighed for konstant at genopstille og redefinere sig selv, så bliver det afgørende at ”det 

falske ikke er en fejl eller noget konfust, men derimod en magt, som gør det sande uafgørbart” (De-

leuze, 2006 [1990]: 82). Den manglende organisering, som internettets arena repræsenterer, umulig-

gør derigennem samtidig, at vi konkret kan adskille det reelle fra det, som ikke er. Hvem er det rigtige 

subjekt uden for internettets influencerpositionering? Og hvilken grænse eksisterer der mellem disse 

to subjektspositioner? Findes subjektet uden for influencerpositionenringen? Det marketingssubjekt, 

der genopstiller nye udsigelse for sig selv på det digitale marked, tvinger os til konstant at stille nye 

spørgsmål til os selv og andre – for hvem er de? Nærværende iagttagelse adskiller sig herigennem 

fra logikken om subjektsrepræsentation, som GDPR synes at indstifte. Mens digitale subjekter på en 

og samme tid forventes at repræsentere det subjekt, som det søger at spejle, så fremtvinger nye be-

grebsliggørelse, som influencer, en iagttagelse af en bestemt form for performativitet inden for dette 

digitale subjekt, en performativ ledelsesstrategi som er rodfæstet i leg og markedsliggørelse. 

Når arenaen iagttages flydende og uforståelig samtidig med et performativt datasubjekt, bliver det 

væsentligt, at det etablerede datasubjekt fremstår som en produktiv kreativ kraft (Brians, 2011: 122). 

Subjektets digitale fødsler kan derigennem anskues ved Deleuzes subjektivitet, hvor det afgørende 

bliver forfølgelsen af nye eksistensmuligheder. Væsentligt for subjektiviteten bliver ikke, hvem du er, 

snarere bliver det en subjektivitet, som spørger: Hvem vil du gerne være? I dette blik fremtræder det, 

at datasubjektiviteten besidder en indre iboende kraft til at spørge subjektet: Hvilken bliven-x vil du 

være? I kraft af LuO, som en præmis for datasubjektets udsigelseshorisont, så tillader digitaliseringen 

konstant nye genforhandlinger af, hvilket subjektet man er på vej til at blive, og ikke mindst subjek-

tets historiske tilblivelses proces. Det iagttages herigennem som karakteristisk for datasubjektet, at 

der eksisterer muligheden for konstant at genopfinde sig selv. Denne iagttagelse kommer konkret til 

syne i samtalen med C, hvor lillesøstens performance af sig selv erfares, 

5 Influencere som en fællesbetegnelse for individer, hvis levegrundlag består i at influere andre via digitale platforme. 
Influencere er derigennem personliggjort marketing, hvor enkeltindivider laver reklame via deres egen digitale platfor-
me. Marketingteknikken henvender sig derigennem direkte til den enkelte influencers netværk at følgere mv. (Martine-
au, 2019)
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C: […] Du sagde, at du havde brugt meget til på at stalke min lillesøster på Instagram? […] Var der noget, 

som du har lagt mærke til, da du stalket hende som var underligt? Eller tænkte du: hun går i 3.g? 

O: Hmm… Nej ikke rigtig umiddelbart… Men jeg forholdt mig heller ikke til hende – jeg gik jo kun efter 

billeder af dig… det var rent selektivt… 

C: Jeg tror, at grunden til at jeg spørger, det er fordi – det som man kan sige, at Instagram ikke viser, det er, 

at hun i virkeligheden ligger hjemme hos mine forældre, og hun er meget meget sygt med en depression. 

Hun kan slet ikke stå op om morgenen. Hun får så meget medicin for bare at åbne øjnene. Men jeg ved 

samtidig, at hun har brugt sin Instagram til, at det stadig skal se ud som om, at når hun går tilbage i den rolle 

om 2-3 år, at det så stadig ligner, at hun har haft en form for social kontakt. For det har hun i virkeligheden 

ikke (Bilag 4).

Der iagttages, hvordan lillesøsterens fremstilling af sig selv afgøres af strategiske overvejelser om, 

hvilket liv der projiceres, og hvordan livet synes levet. Lillesøsteren, som eksempel, fremtvinger en 

erfaring af, hvordan livet bevidst kan leves gennem internettet med et mål om at kunne kigge tilbage 

på sit liv på en bestemt måde og med et bestemt defineret minde. Digitale arenaer bliver ikke blot et 

mulighedsrum for at repræsentere subjektet, men skaber samtidig eskapistiske og forskydende mulig-

heder. Det er således i kraft heraf at den bliven-x, som synes iboende for datasubjektets karakter, ved-

bliver at være en positivitet gennem dens potentialisering af subjektivitetsudtrykket. C’s lillesøster 

opstiller således bevidst et datasubjekt, hvis blivende fremstår som udtryk for den indre potentialitet 

i livet, som forventes være genspejlende senere hen. Med dette eksempel iagttager jeg en erfaring af 

digitaliserede normer, hvorved der eksisterer krav om konstante selvopfindelser og -opretholdelse til 

sit datasubjekt. Med denne iagttagelse spørger jeg til: Hvordan det bliver muligt ikke at være digital 

forankret i en digital verden? Hvilket sætter distinktionen mellem leg og alvor på spidsen, idet denne 

erfaring samtidig forholder sig til, hvilken status det digitale datasubjekt bør tilskrives. Hvis online-

eksistensen virker gennem genopfindelsen af sig selv, bliver et centralt spørgsmål, om vi med GDPR 

lader digitale subjekter være noget, de ikke er? 

* * *

Det fremkommer, at trods GDPRs forsøg på at skabe klarhed digitalt ved at opstille forventninger om 

repræsentation mellem subjektet og dets digitale pendant, så synes denne distinktion mellem rigtig 

og forkert at være en mangelfuld forklaringstypologi til datasubjektet. I stedet iagttages det, hvordan 
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datasubjekter fremtvinger nye genforhandlinger af, hvordan repræsentation af subjektivitet i første 

omgang bør forstås. Når digitale arenaer herigennem fremtræder rhizomatiske og flydende, stiller 

det krav til en subjektivitet, der konstant må forholde sig til sig selv. Dette leder blikket tilbage på 

en forklaringstypologi, hvorved digitale subjekters værdi afgøres af subjektets egen accept af dens 

repræsentation. 

Som medie til selvfremstilling giver digitale arenaer mulighed for strategiske overvejelser om-

kring dets tilstedeværelse. Med evnen til at filtrere og selektivt skabe fortællinger om dette og hint 

datasubjekt bliver det væsentlig ikke at forvente komplet lighed. I stedet bliver spørgsmålet i højere 

grad, hvordan etableringen af personspecifikke fortællinger, giver indsigt i subjektet bag. Nærværen-

de afsnit ansporer, hvordan fokus i højere grad bør være på, hvorfor denne positionering positioneres, 

fremfor positioneringens udsigelse. 

Når enkelte digitale handlinger ikke kan anskues som havende en specifik udsigelsesposition, men 

i stedet besidder evnen til at kunne sammensættes på kryds og tværs, afgøres de i stedet af øjnene der 

ser, hvilket fremkommer i D’s beskrivelser,  

D: Jamen øh… både og… nu er jeg typen, som elsker Instagram, og bruger måske lidt for meget tid på 

det. Jeg kan rigtig godt lide at sidde og se, hvordan folk---, hvad folk poster og laver de ligger op… Jeg 

ved godt, at det er den bedste side, som folk gerne vil fremstille… så jeg synes bare, at det er sjovt at følge 

med, og jeg synes egentlig, at det giver et blik af nogle personer, som ja… jeg synes det er interessant, 

hvordan folk gerne vil fremstille sig, så på den måde synes jeg, at det er meget sjovt. Men jeg tror bare, at 

jeg glemmer, at folk selvfølgelig---, at jeg jo selvfølgelig ikke er den eneste, der gør det. Men at andre også 

kan gøre det mod mig […] altså privatpersoner er mere interessante at gå ind og kigge på – end influencers, 

som ligesom lever af det. 

O: Hvorfor det? Kan du sætte nogle flere ord på hvorfor? 

D: Jamen på en eller anden måde, så synes jeg, at det er mere personligt, det som foregår på privatperso-

ners Instagram… de føles---, jeg synes faktisk, at de føles mindre poleret… end influencers… selvom der 

selvfølgelig er rigtig mange influencers, som begynder at sige, hvordan at de egentlig har det, for ligesom 

at italesætte, at alting selvfølgelig ikke er perfekt på overfladen. Men at det kun er forsiden… men jeg tror 

også bare, at det er nogle andre personligheder, og det virker bare mere ægte på en måde (Bilag 5)… 
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FOR HVEM ER JEG?

Når dataspor - som digitale handlingskonsekvenser - fremtræder rhizomatiske i deres udsigelsesho-

risont, søger nærværende kapitel at give blik for subjektspositionernes positionering. Som iagttaget 

eksisterer der for datasubjektet et indre mulighedsrum for at præsentere en ny blivende karakteristik 

af det subjekt, for hvem datasubjektet forsøger at repræsentere. Kapitlet spørger først og fremmest til, 

hvad det gør for denne positionering, at alle potentielt kan lure med som følge af, at datasubjektets ud-

sigelse ikke synes at have fastforankret organiseringsformer. Ærindet bliver at kvalificere det særlige 

ved digitale positioneringer, når beskuerens identitet stiller flere spørgsmål end svar. Jeg spørger til, 

hvad genforhandlingerne af positionernes positionering gør for den udsigelse, med hvilket at subjek-

tet synes at opføre sig selv som et datasubjekt.

Dernæst griber jeg, i følgende kapitel fat i, hvorvidt det er muligt at eksistere ikke-digitalt. Med 

den selvkategorisering af en given subjektivitet, som datasubjektet fremskriver, bliver fokus for ana-

lysen, hvordan ejerskabet af digitale identiteter bliver udkrystalliseret. Min analytiske undren bliver, 

hvad det gør for datasubjektets særlige eksistens, at ingen har monopol til deskriptivt at knytte an til 

bestemte navne. Kapitlet indskriver sig herigennem i forlængelse af tidligere analytik ved yderligere 

at søge at udfolde konsekvenserne af LuO i datasubjektet. Herfor fremtræder et paradoks ved, at der 

på den ene side eksisterer en logik om konstant at skabe digitale datasubjekter, men samtidig eksiste-

rer politiske krav om kontrol og ejerskab.

KOLLEKTIVET BESKUER

Den enkelte handling synes ikke at kunne spores tilbage til en des facto repræsentation af et enkelt 

subjekt, for hvem den spejler. Imidlertid iagttages at, hvordan digitale handlinger bliver et mulig-

hedsrum for den enkelte iagttager at fremskrive forskellige forklaringstypologier til. Datasubjekter 

repræsenterer ikke et bagvedliggende subjekt, men i stedet en positionering, hvorved forskellige iagt-

tagelser kan gøre sig gælden. Ingen kan kontrollere, hvordan datasubjektets brødkrummer af data-

spor sammensættes, og som et LuO er udsigelsens forklaringshorisont konstant til forhandling. For 

subjektet, der forsøger at navigere i denne hybride oscillering, bliver en væsentlig forudsætning at 

forholde sig til beskuerne af datasubjekter, hvilke træder i kraft i samtalen med C, 

C: […] og alle stalker jo. Vi kan jo lige så godt være ærlige. Når min veninde siger: ”ej jeg har lige matchet 

med ham her på tinder”, så tænker jeg ”fint nok – jeg finder ham lige”. […] Hvis jeg skal komme med et 
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eksempel på, hvor langt stalking kan blive taget: jeg husker, at jeg var i byen som 18 årige, så møder min 

veninde en fyr – og de havde en god tid – også gik hver til sit. Men så ville mine veninde gerne finde ham, 

men hun var sådan: ”alt håb er jo ude”, så gik hun ind på klubbens facebook side også kigget hun igennem 

dens likes, hvor hun søgte på hans fornavn – også kunne hun jo finde ham via den. Det er så sygt (Bilag 4)… 

Den position, som hver enkelt handling udtrykker, kan til hver en tid beskues både på ny og igen. 

Dette implicerer, at den handling, der foretages, ikke er afgrænset til et bestemt rum eller tid, men 

den kan  som leksikal indholdspositionering af subjektet til hver en tid genopdages. Som C beskriver, 

bliver det hertil en præmis, at positioneringen ej heller positionerer sig til bestemte individer, for ”alle 

stalker jo. Vi kan lige så godt være ærlige”. Dette fremtvinger en række nye grundsten for den måde, 

hvorpå vi iagttager subjekter, idet handlingen ikke er afgrænset til en realtid, men i stedet konstant 

kan beskues på ny. Det bliver en positionering, der ikke kan positionere sig i forhold til noget i kraft 

af, at den skal positionere sig til alt. I subjektets bevidstliggørelse af digitale positioneringers positi-

onsløshed bliver et nøglespørgsmål: For hvem skal jeg positionere mig i forhold til? Ergo skabes der 

hybrider i den positionering, som subjektet skal gøre sig til i, og subjektet må konstant forholde sig 

til det faktum, at en anden udsigelse af datasubjektet potentielt genererer en anden tilblivelse. I dette 

blik opstår der et indirekte krav om, hvis ikke at dyrke sit datasubjekt, så i hvert fald tage stilling til 

denne, hvilket ydermere tydeligøres i samtalen med A og C, 

A: […] det tror jeg – noget af det man også snakker om i dag – fordi at journalistikbranchen er lort og 

umulig at få job i, så snakker man meget om, at dem som kommer til at klare sig godt, det er dem, som også 

kan blive personaer, og kan noget ekstra. Og jeg tænker rigtig meget over, hvordan kan man give noget af 

sig selv, så man kan være en af dem, som folk kan relatere sig til, men stadig have et privatliv (Bilag 2)…

C: […] Og det er også det, når chefer kommer med udtalelsen: ”jeg vil hellere hyre dig, hvis du kan vise 

mig dine feriebilleder”. Hvor jeg tænker ”wow” – jeg kan godt følge tankegangen, men det er også lidt 

interessant, at fordi du er digital, at der så er nogle, der hellere vil se dine feriebilleder fremfor det, som du 

kan på papiret (Bilag 4). 

Som det fremgår af A og C, så rejser der sig et spørgsmål om, hvem denne modtager er til den frem-

førte positionering. Ligeledes kommer dette til at synes som et paradoks i A’s yderligere udtalelse, 

”[…] men igen, jeg tror bare at konteksten er helt afgørende… […] fordi jeg synes ikke, at det er 

grænseoverskridende at tale med dig om det… men jeg synes ikke, at det ville være fedt at det lå på 

internettet som en tidslinje…” (Bilag 2). Når konteksten for den iagttager, som iagttager, bliver væ-
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sentligt i forhold til subjektets forholden til sig selv, så fordrer det et kendskab til modtageren – hvil-

ket i sig selv udviskes gennem digitale fremstillinger. A’s beskrivelse knytter sig an til en forventning 

om overblik, hvilket tidligere iagttages som utilgængeligt, netop som følge af internettets rhizomati-

ske karakter og LuO som grundpræmis for datasubjektet. 

Denne erfaring går endvidere igen, ved at seks ud af ti ledere beskriver, at de benytter sociale 

medier til at udvælge jobansøgere (Bengtsen, 2020). Det bliver en forudsætning at etablere sig som 

subjekt online, som brandingrådgiver Anthony Aconis beskriver, 

Jeg kan tørre røv med Cand.merc’er med 12-taller. CBS spytter dem ud på samlebånd. Og det er næsten det 

mest kedelige, jeg kan forestille mig. Folk kigger mere på deres Linkedin-profil end deres egen person, og 

alt handler om hvordan CV’et ser ud (Fejerskov, 2016). 

I Anthony Aconis’ beskrivelse eksisterer der en værditilskrivning på baggrund af datasubjektet, hvil-

ket kan ses i lyset af, hvordan fremstillingen skaber blik for det enkelte subjekts positionering, dertil 

også positioneringer som ikke blot knytter an til subjektets arbejdsliv. Ligesom jeg selv erfarer, i min 

undersøgelse af hver enkelt respondent, opstår der en følelse af at være kommet under huden af dette 

og hint subjekt. Afgørende er derfor ikke nødvendigvis, hvad der foretages, men hvordan det fore-

tages, idet handlingspositionering i sig selv bliver en iagttagelse. Digitale handlingspositioner bliver 

derfor den kerne, som afstedkommer alskens bliven-x af datasubjektet.

REPRÆSENTANTEN AF MIG 
Det anspores, hvordan der eksisterer et selvforhold, hvor subjektet skal regulere sine digitale handlin-

ger i forhold til en modtager, som er ingen og alle på samme tid. Denne identitetsløse modtager frem-

kommer ikke alene gennem muligheden for, at alle kan kigge med, men også i kraft af muligheden 

for at fordoble og skjule sig selv som beskuer. Begrebsliggørelser som Catfish6 - hvorved der skabes 

digitale identiteter, som udgiver sig for at være en anden - såvel som muligheden for at potentielle 

arbejdsgivere eller kærlighedsrelationers lure med, er alle fordrende for denne udvaskning af positio-

neringsmarkøren. Med andre ord skal det subjekt, som positionerer sig selv digitalt på en gang være 

en attraktiv medarbejder, kærlighedsrelation, ven og meget mere. Positioneringskravene accelererer, 

og subjektet skal ikke længere blot være noget, men skal hele tiden være for alle.  

Datasubjektet sammenkædes med subjektet ved at knytte sig an til et navn, hvorfor etableringen af 

identiteter gennem andre navne samtidig fremmer en mere anonymiserede rolle som beskuer. Disse 

6 Catfish defineres ofte ud fra den baggrund, at der bevidst oprettes digitale profiler, hvis identitetsmarkøre ikke stemmer 
overens med brugeren bag, eksempelvis gennem brug af andres billeder og/eller navne (Stisen, 2019).
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muligheders potentiale fremkommer yderligere i følgende tre beretninger, som DR har fremskaffet i 

forbindelse med programmet Forført af en falsk profil, 

I starten brugte jeg udelukkende min falske profil til at holde øje ed, hvem min ekskæreste fulgte på Insta-

gram, hvilke billeder han liket og om han lagde billeder op af en ny pige. Nu bruger jeg den bare, når jeg 

skal stalke andre uden fare for, at de opdager, at det er mig (Bjerge & Seppo, 2019). 

Til at stalke alle dem, jeg ikke vil have skal vide, at jeg stalker dem. Og det er ALLE, som i folk fra folke-

skolen, one night stands og bloggere/reality-stjerner, jeg ikke vil stå ved (ibid.). 

Jeg bruger min falske profil til at få et job hos LEGO. Det er så svært at være mig og stadig holde mig skjult 

for nuværende arbejdsplads (ibid.)

Beskrivelserne indikerer behovet for, at vi, som subjekter, ikke blot har profiler, med hvilken vi 

repræsenterer os selv, men samtidig skaber anonymiserede profiler, med hvilke vi iagttager uden at 

blive genkendt. Med disse beskrivelser iagttager jeg, hvordan det at lure i sig selv bliver en positione-

ring. Digitale arenaer repræsenterer herigennem ikke blot adgangen til performe sig selv digitalt som 

en positionering, men det at følge med hos andre bliver samtidig en positioneringsmarkør. Falske og 

anonyme profiler stiller sig til rådig som et kighul uden fare for at blive opdaget i bestemte handlinger. 

Disse profiler bliver et supplement, og værdien fremtræder, som konsekvens af at den adskiller sig 

fra subjektet. Ergo sætter falske profiler på spidsen, hvorledes vi forstår forholdet mellem subjektet 

og dets dataudsigelse. Hertil knyttes an til Deleuzes begrebsliggørelsen af simulacrum idet “the si-

mulacrum is not simply a false copy, but that it calls into question the very notions of the copy… and 

of the model” (Deleuze, 1983: 47). Når datasubjektet etableres som en digital subjektspositionering, 

opstår en iagttagelse om datasubjektet som en kopiering af det subjekt, for hvem det søger at repræ-

sentere. Men som Deleuze tydeliggør gennem simulacrum, problematiserer falske profiler i sig selv 

den måde, hvorpå vi iagttager forholdet mellem datasubjektet og dets subjekt. Dette fordi ”the copy 

is an image endowed with resemblance, the simulacrum is an image without resemblance” (ibid.: 48). 

Forholdet mellem de to digitale profiler, som positioneringsmarkører, eksisterer derved i, at mens den 

ene benytter sig af subjektets navn, som identitetsmarkør, benytter den anden sig af et fiktivt navn. Al-

ligevel repræsenterer begge profiler et blivende til dét subjekt, som benytter dem, men kun en af dem 

bliver gjort til en offentlig repræsentant. Brugen af en fiktiv datasubjektivitet kan derigennem iagt-

tages ikke som falsk, men snarere som genstand for bestemte handlinger, hvorved subjektet ikke vil 

knytte sit navn til. Mens den ene profil identificeres som konsekvens af navnets blåstempling, søger 
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den anden tilsvarende af fravriste sig denne genkendelighed – i midler tid bliver handlingen gennem 

begge platforme genstand for en positionering. Ergo er disse falske profiler ikke ”[a] degraded copy, 

rather it contains a positive power which negates both original and copy, both model af reproduction“ 

(ibid.: 53). Således giver dette et blik for den hybride navigation, som subjektet bevæger sig i digi-

talt. Anonymiserede profiler, som udsnit af digitale handlinger, giver blik for, hvordan profiler, som 

knytter an til subjektets navn, i sig selv ikke bliver et lukket og afgrænset arnested for positioneringer. 

Når datasubjekters udsigelse iagttages som en repræsentation til dets subjekt, problematiserer falske 

profiler denne iagttagelse, ved at spørge til: Hvad repræsenterer den anonymiseret positionering da? 

Det bliver en forsøg på at leve ”uden fare for, at de opdager, at det er mig” (Bjerge & Seppo, 2019). 

Denne beskrivelser uddybes følgelig hos D, 

D: Ja… jeg synes på en måde, at det [data] er mega skræmmende, og på den anden side er jeg også sådan: 

jamen det er os selv, der har indrettet samfundet på den måde. Det er den udvikling vi er gået igennem. Vi 

er jo selv lidt ude om det. […] men jeg synes, at det er mega skræmmende, men internettet er jo egentlig 

også bare et vildt våben at have på den måde… altså fordi, det berør så mange i den vestlige verden… det 

er en kæmpe del af deres hverdag (Bilag 5). 

Når subjekter digitalt skaber positionering af sig selv, så bliver udsigelsen magtfuld for den, der sø-

ger at karakterisere subjektet. Som D beskriver, bliver det i sig selv et ”vildt våben at have”, hvorfor 

spørgsmål rejser sig: Hvem ejer dette våben? Hvem bør vi frygte? 

I relation til fiktive identiteter samt C’s skildring af, at ”alle stalker jo”, så bliver spørgsmålet, 

hvorvidt vores sociale frygt for at opdages, med hvilket subjektet regulerer sine egne handlinger, 

bør rettes indad fremfor udad? Når alle potentielt har adgang til at opsnappe og lure med i digitale 

positioneringer, bliver et afgørende spørgsmål, hvorvidt vi i sidste ende bør frygte os selv mere end 

vi frygter andre? Ergo bliver det en selvregulering ved at forholde sig til sin egen positionering, idet 

modtageren repræsenterer det identitetsløse. Der opstår herigennem en potentialitet ved, at subjektet 

positionerer sig på baggrund af en ikke-positionering. Væsentlig bliver herfor, hvordan positionerin-

gen repræsenterer sin egen umulighed. Således iagttages det, hvordan at potentialiteten, der eksisterer 

i digitale positioneringer, bliver det styrende for subjektets regulerende selvforhold. Dette synliggøres 

endvidere

B: Også det der med, altså du ved hvor jeg bor! X – du har måske ikke den præcise adresse, men alligevel 

sådan. Hvis der var nogle, som ville mig noget ondt – så stor er X altså heller ikke. Når først de ved det, så 

skal de sgu nok kunne finde mig. […] fordi hvis der er nogle, som vil en noget ondt, så hvis de bare tager 



54 / 80

– eller altså, jeg går ud fra, at du har søgt ret meget, eller sådan stalket os ret meget. Men alligevel: at det 

ikke kræver mere en det--- (Bilag 3), 

Det afgørende bliver ikke, hvem der potentielt kan lure med, idet der eksisterer et immanent potentia-

le for alle, til at gøre det. Væsentligt bliver i stedet, hvordan de positioneringer, som subjektet opstil-

ler, konstant kan iagttages på ny. Som B beskriver, bliver det ikke den eksakte adresse, men i stedet 

den mulighed, som hver enkelt positionering tilbyder til at indsnævre forståelse af det enkelte subjekt. 

* * *

Nærværende afsnit har ansporet, hvordan den konstante mulighed for beluring fra nye iagttagere, 

føder ind i den måde, hvorpå subjektet forsøger at navigere digitalt. Som erfaring udtrykker det, 

hvordan der eksisterer et paradoks ved, på den ene side at skulle skabe sin position i forhold til noget, 

mens dette noget imidlertid vedbliver usynligt. I relief til tidligere afsnit, der har skabt blik for en for-

klaringstypologi, hvor datasubjekters værdi afgøres af subjektets egen accept af den repræsentation, 

fremtvinger dette nye spørgsmål om, hvem vi til sidst bør frygte? Når datasubjekter repræsenterer en 

konstant genforhandling af subjektspositioneringerne, bliver det handlingerne i sig selv, som bliver 

genstand for den erfarende frygt. Selvforholdet digitalt udkrystalliseres derigennem ved strategiske 

overvejelse om tilstedeværelsen, og rejser spørgsmålet om: Kan man være ikke-digitalt? Hvad vil det 

sige at være ikke-digital? 

JEG ER JER – DU ER OS

Med erfaringen af, hvordan datasubjekter fremtræder gennem selvopfindelsen af et jeg, opstår nye 

spørgsmål til relationen mellem subjektet og dets datasubjekt. I kraft af dette iagttages det, hvordan 

der eksisterer indirekte forventninger til at tage stilling til datasubjektet, gennem den positionering 

som datasubjektet gør fordring på til omverdenen. Ydermere bliver det tydeligt gennem interviewsi-

tuationen med C, idet accelerationen og afhængigheden af det digitale influerer det levede liv, 

C: […] jeg kan huske lige da jeg begyndte på ITU, og vi havde de første forelæsninger omkring det, så 

havde jeg en snak med både min mor og min onkel omkring det. […] Jeg gik ind og slog alle funktioner fra 

med, at man kan finde mig med lokationstjenester og rejseplaner – for det kan jeg slet ikke have… også var 

der også en meget kort periode, hvor jeg faktisk skiftede til en gammel Nokia klap-telefon – altså jeg har 

den liggende lige her ovre faktisk. Helt old-school- Helt pink-lilla. Bare for at prøve. Men det gik også ret 
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hurtigt op for mig, at man gør livet ret kompliceret for sig selv ved sådan en klap-telefon – ikke? 

O: Ja det er stort set umuligt! 

C: Det er fuldkommen umuligt… altså en ting er mobilepay, men jeg kan heller ikke finde vej og jeg kan 

ikke finde ud af hvornår toget går […] og det gik så meget op for mig, at jeg har jo været inde og prøve at 

slette alting, så jeg kunne få kommunikationen over på SMS’er. Så jeg prøvede i en lang periode kun at 

sende SMS’er til folk – og folk blev så forvirret, de var sådan: ”Er der noget galt med din Facebook?” og 

jeg var sådan ”Nej jeg prøver bare lige…” også var de sådan ”C det er virkelig, virkelig – altså det fungerer 

altså ikke” også tænkte jeg fint nok så. Og mange af dem, deres numre havde jeg jo faktisk slet ikke – gik 

det op for mig. Altså (Bilag 4)… 

Som arena for hverdagen bliver digitale platforme nøglen til information – overordnet såvel som 

personspecifikt. Det tilskrives hos C, hvordan platforme som rejseplanen og mobilepay ikke kun 

benyttes på baggrund af bekvemmelighed, men efterhånden som følge af en nødvendighed. Som 

mulighedsrum for information iagttages det, hvordan det digitale har positioneret sig, som en uom-

gåeligt infrastruktur til det levede liv. Ergo stiller det - i sig selv - flere spørgsmål at vælge at udtræde 

sig fra det digitale snarere end at indgå i det. At være ikke-digitale kræver et subjekt, som konstant 

positionerer sig i sin afstandstagen til det digitale, hvorfor det ikke-digitale i sig selv må forholde sig 

til det digitale. Således erfares det, hvordan det at være ikke-digital i sig selv er en tilblivelsesproces, 

som alligevel må forholde sig til det digitale som et medie. Konsekvensen af dette bliver, at der opstår 

spørgsmål til, hvorvidt man overhoved kan være ikke-digital.

AT VÆRE HERRE OVER EGEN FØDSEL
Denne altomsluttende dynamik, der iagttages i det digitale, kan ses i lyset af en netværkseffekt ved 

subjekters gensidige forventninger til andres tilstedeværelse og brug (Elmelund, 2018). Med Latours 

begrebslige blik skaber digitale platforme og dets subjekter gensidigt hinanden, hvorfor de enkelte 

platformes udsigelseskraft skabes i kraft af en kollektiv brug og accept af disse. Det bliver netværket 

af subjektet, som gensidig skaber forventninger om andres tilstedeværelse, der former den ramme, 

med hvilke digitale arenaer udspiller sig. Med dette følger der nye kollektive spørgsmål for: if you 

didn’t post it, did it really happen? I kraft af aktørernes gensidige forventninger konstitueres digital 

afhængighed ikke blot som resultat af bekvemmelighed, men samtidig også som følge af normative 

forventninger til det sociale. Denne erfaring af, hvordan subjektet subjektiveres i retning af det digi-

tale, fremtræder endvidere i interviewet med B,
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O: Så det er faktisk primært det… også ellers ja – jeg har fundet ud af, at dine forældre: altså din mor hedder 

X og din far hedder Y, og at du ---, 

B: Ej! Jamen hvordan har du fundet ud af det? 

O: Det er ren og skær via eksempelvis Facebook, også da jeg googlet dit navn ---, 

B: Jamen min far har ikke Facebook? 

O: Nej men da jeg googlede dit navn og din mors navn, så fandt jeg pludselig frem til din fars navn og 

øhm… jeg kan se at han har været direktør i X – eller er? 

B: Ja de bor i X. 

[…]

B: Altså jeg synes sådan specielt, at det er overraskende, at du kan finde ud af, hvem min far var. Altså det 

giver måske også lidt mening, fordi at vi har samme efternavn, og han har alligevel en okay høj stilling. 

Men altså---, fordi han ingen sociale medier, han har ikke Facebook – jeg tror han har mail […] (Bilag 3).

Det iagttages i denne situation, hvordan at trods farens digitale fravælgelse så fravrister denne beslut-

ning ikke mulighedsrummet for, at andre kan skabe digitale repræsentationer. Ergo har jeget i sig selv 

ikke ejerskab over sit eget ego på digitale platforme, men den affødes og formes i lige så høj grad af 

andres adfærd med og omkring subjektet. Der kan derpå argumenteres for, at der ikke eksisterer et 

sådan blivende-ikke digital som følge af den konstante mulighed for at blive et datasubjekt gennem 

andres handlinger. Således er digitale fødsler nødvendigvis ikke afhængig af et reelt individ bag skær-

men, og den bevidste fravælgelse kan i sig selv aldrig garanteres. Ligeledes bliver datasubjekter ikke 

blot født som resultat af subjekters valg, de bliver formelt tvunget til digital fødsel gennem statslige 

digitaliseringsprojekter (Schou & Pors, 2018: 474; Helsper & Reisdorf, 2017: 1267). Således iagtta-

ges det, hvordan datasubjektet, som genspejling af subjektet, privilegeres over subjektets ret til digital 

fravælgelse, dette grundet dataens evne til at skabe databaser og repræsentationer. I relief hertil bliver 

det nærværende at spørge: Når der konstant eksisterer muligheden for at performe og føde hvert en-

kelt datasubjekt, samtidig med en statslige determineret tilstedeværelse, hvem ejer i sidste ende det 

enkelte datasubjekt? Hvilket ejerskab og råderum eksisterer digitalt? 
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Dette spørgsmål søger GDPR-forordningen i sig selv at svare på, i sit forsøg på at tilvejebringe 

mest muligt ejerskab og kontrol over dataen, der indsamles om det enkelte individ (Olstrup, 2019). 

GDPR, som svar på spørgsmålet om ejerskab, tilskriver forventninger til et subjekt, som har kend-

skab til den information, som eksisterer. På en side iagttages det, hvordan subjekter subjektiveres til 

at eksisterer digitalt samtidig med, at der knyttes an til en forventning om, at subjektet i sig selv har 

kontrol og overblik over sin digitale eksistens. ”Vær tilstede! Vi skaber dig digitalt! Men vær selv i 

kontrol” skriger logikkerne omkring datasubjekter, hvilket yderligere erfares indenfor forskningsom-

rådet, hvor ”accordingly, individuals are deemed to be able to determinate was it good for themselves 

and consequently decide to withhold or disclose more or less personal information to other” (Lazaro 

& Metayer, 2015: 7). Imidlertid fremgår det i interviewsituationen med B, hvordan dette ikke gør sig 

gældende med B’s far, idet ejerskabet og kontrollen over sit datasubjekt afgøres af andre, som kon-

sekvens af sit aktive fravalg af digital tilstedeværelse. Med andre ord kræver digital fravælgelse en 

konstant aktiv digital tilstedeværelse, simpelthen fordi alle har muligheden for at føde subjektet som 

datasubjekt. At være ikke digital gør fordring på at være digital. Der iagttages derfor et paradoks gen-

nem GDPR-forordningen forsøg på, at skabe mest mulig kontrol over det ukontrollerbare. Ingen kan 

garantere ejerskabet over hvert enkelt datasubjekt, idet der eksisterer en latent mulighed for konstant 

at intervenere med det fremstillet jeg - hvad end dette sker i form af falske profiler eller andres deling 

af information om en, 

C: […] Det er også det der med at tilbage i 9. klasse, der havde jeg en fyr i min klasse – han var sådan lidt 

en stalker for mig faktisk – han gjorde nogle meget ubehagelig ting, hvor han bl.a. publiceret nogle sex 

noveller og sådan nogle ting, som handlet om mig. Det gik op for mig at potentielt set, så kan de der ting 

jo stadig findes online, […] Men det var inde på det der formspring, og jeg kan huske, at alle havde det, 

også kunne man sende anonyme spørgsmål afsted, og jeg var sådan okay, jeg skulle i hvert fald ikke bede 

om det, fordi jeg var sådan i 8.-9. klasse, der var jeg sådan lidt et mobbeoffer, hvor folk altid stak til mig, 

og jeg tænkte, at det skulle jeg i hvert fald ikke udsættes for. Det kan jeg ikke overskue. Også var der en 

veninde fra min skole, som ringet til mig, og spurgte om jeg havde set, hvad der foregik – også sendte hun 

mig de der links, og jeg gik fuldkommen i panik. […] Og jeg tror---, altså det var min første gang, hvor jeg 

var sådan: ”fuck hvad er det her!?” (Bilag 4). 

I lighed med B’s iagttagelser af sin far, beskriver C, hvordan digitale platforme konstant stiller mulig-

heden til rådig for at skabe andre subjekter end blot sig selv. Når det digitale dels tillader subjekter at 

genskabe og føde sig selv på ny online, tillader det samtidig subjekter at skabe andre datasubjekter. 

Dette er endvidere skildret tidligere gennem eksempelvis subjekters opførsel af falske identiteter. 
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Hertil bliver det fundamental at spørge, hvordan dette mulighedsrum fordrer forståelsen af det digita-

le jeg. Datasubjekter er ikke et isoleret jeg uden for det digitale, men iagttages som født på baggrund 

af en række handlinger – fra andre subjekter såvel som det subjekt, som bliver forsøgt projiceret. 

Det peger i retning af et spørgsmål om, hvorvidt det digitale bør iagttages som en eskapisme, eller 

om det i stedet skal hjælpe os gennem den verden, som vi lever i? På en og samme tid lover digitale 

praksisser gennem bekvemmelighed at være understøttende til livet uden for, men samtidig tvinger 

den konstant det udefrakommende til at tage del i dens praksis. Tilsvarende erfares det, hvordan 

fødslerne af datasubjekter skabes, ikke blot af et isoleret jeg, men gennem den kollektive beskrivelse 

af det specifikke subjekt. Digitale udsigelser er understøttende til livet udenfor, men er samtidig kol-

lektivt forankret i dets ophav. Når alle kan forme og bearbejde udsigelserne, mens de samtidig skaber 

iagttagelser uden for det digitale, spørger nærværende afhandling til, hvorledes disse erfaringer spiller 

ind i subjektets restriktioner overfor egne handlinger. 

* * * 

Nærværende kapitel har på baggrund af et genfremstillingsanalytisk greb skildret, hvordan erfaringen 

mellem subjektet og datasubjektet fremtvinger en række hybride og paradoksale praksisser. Med Lek-

sikale erfaringer fremtrådte spørgsmål og perspektiver, som leder i retning af, hvorvidt livet iagttages 

gennem fakta eller i stedet de følelser, som knyttes an til singulære begivenheder. Mens digitale po-

sitioneringer fremstår som leksikale biblioteker over handlinger og begivenheder, har disse samtidig 

rodfæste i en følelsesmæssig betydning for det enkelt subjekt. Med denne historicitet fremtræder 

muligheden for, at subjektet genopdager sig selv gennem det spejlende datasubjekts positioneringer. 

Imidlertid bliver det afgørende, hvordan disse positioneringers værdi afgøres alene af det iagttagende 

subjekt, for hvem det søger at spejle. 

Med disse beskrivelser gav På ukendt terræn blik for, hvordan digitale arenaer i sig selv fremtræ-

der rhizomatiske og uoverskuelige i deres udsigelseskraft. Digitale areaner glemmer ikke – hvis ikke 

deres indhold slettes – hvorfor de til evig tid fremstår som fuldendt replikation af subjektspositione-

rende handlinger. Imidlertid synes GDPR at etablere et forhold mellem subjektet og dets digitale selv, 

hvorfra de anskues som uadskillelige. Dette manglende overblik, samtidig med GDPR-logikkens for-

ventning om overblik, fremtvinger en række paradoksale grundvilkår for forholdet mellem subjekter 

og datasubjekter. Samtidig, i kraft af internettet rhizomatiske karakter, bliver den udsigelse, som hver 

enkelt subjektspositionering fremtvinger, forskelligt alt afhængig af det forankringspunkt, som binder 

informationer sammen. Med andre ord oscillerer digitale identiteter mellem, i) på den ene side at have 

værdi i kraft af subjektets accept, ii) mens det søges afspejlende til et specifikt subjekt bag, iii) kun for 
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konstant at være foranderlig i sine udsigelser. 

I kraft af disse vilkår for datasubjekter spurgte Er det bare noget vi leger? til, hvilken virkelighed 

subjektspositionerne, som identitetsmarkører, står over for. Digitale arenaer skaber hybrider gennem 

et subjekt, der ved alskens handlinger, skaber positioner, med hvilken forklaringshorisonter konstant 

kan genforhandles. Fremfor at søge forklaringer på hver enkel digital handling, fremtræder en iagtta-

gelse af, hvordan der i stedet bør fokuseres på positionens positionering – grundlaget for handlingens 

handling. Således bliver det i kraft af, at Kollektivet beskuer, subjektets selvforhold til sit datasubjekt, 

der bliver styrende for positioneringen, idet subjektet søger at positionere sig positionsløst. Det erfa-

res, hvordan frygten for datasubjekters udsigelse opstår som konsekvens af en frygt for egen selvfor-

holdsmæssige regulering. Ergo udspringer den fra et indre snarere end en ydre frygt. 

Slutteligt rejser Jeg er jer – du er os spørgsmålet om, hvad det vil sige at leve ikke-digitalt. I kraft 

af at datasubjekter ikke repræsenterer et isoleret jeg uden for det digitale, men i stedet affødes af sub-

jektspositionerende handlinger digitalt, bliver det væsentligt, hvordan en adskillelse eller sammen-

kobling af subjekter og dets digitale pendant, for så vidt ikke synes at gøre sig gældende. Med afsæt i 

et kollektivt handlingsblik konstitueres datasubjekter således ikke blot på baggrund af ét subjekt, som 

aktivt søger at projicere sig selv digitalt. I stedet tillader digitale arenaer konstant mulighed for andres 

forsøg på at projicere en selv. 

Kapitlet giver blik for, hvordan blikket på en afhængighed mellem subjektivitet og datasubjektivitet 

ikke nødvendigvis synes at være fyldestgørende. For mens nogle digitale subjektspositioneringer 

synes at være efterladte spor fra isoleret jeg uden for det digitale, iagttages de imidlertid til også at 

have deres eget digitale liv. Samtidig erfares det, hvordan digitale udsigelse i form af datasubjektet, 

trods dette, synes at leve videre uden for det digitale, som en understøttende forklaringstypologi til 

det subjekt, for hvem det søger at repræsenterer. Datasubjekter er således noget digitalt gennem sin 

egen selvkategorisering, men den synes tilsvarende at blive forsøgt gjort til noget uden for dets digi-

tale grænser. Ergo fremstår der et blik for, hvordan datasubjektet har karakter af en særlig form for 

eksistens. En eksistens hvor datasubjektet både er sin egen, ejes af alle, og samtidig bliver gjort til 

en deskriptiv prisme for det subjekt, den knytter sit navn til. Med disse perspektiver in mente vil jeg 

forsøge at kortlægge, hvordan der navigeres imellem disse indre spændinger og hybrider. 



DEL III

AT VÆRE ELLER
IKKE AT VÆRE
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SPRÆKKER I DET SITUATIONELLE

Med erfaringen af, hvordan der eksisterer hybride relationer mellem subjektet, som fremfører sig selv 

digitalt, og det datasubjekt, for hvem det projicerer, får jeg blik for, hvordan det digitale synes at leve 

sit eget liv, men samtidig forsøges stillet til ansvar uden for det digitale. Det, der i foregående kapitel 

fremkom som interessant, er de divergerende måde, hvorpå der navigeres i denne hybride relation. 

Nærværende kapitel vil udfolde, behandle og undersøge, hvordan disse navigationsmulighed frem-

bringer nye måder at kategorisere og iagttage forholdet mellem datasubjektet og det subjekt, hvori 

det opstår.  

Med genfremtillingsanalysen ved hånden, spørger jeg først og fremmest til, hvordan hvert enkelt 

subjekt synes at navigere i disse hybride relationer. Ergo skaber jeg blik for, hvordan denne naviga-

tion bliver befordrende for den måde, hvorpå digitale virkeligheder udspiller sig på. Jeg spørger til, 

hvordan det digitale skaber sprækker, der inviterer iagttageren ind bag nye og anderledes subjektspo-

sitioneringer, end dem subjektet ellers fremfører. 

* * *

Det erfares, hvordan det bliver en præmis for datasubjektets eksistens, at der konstant eksisterer et 

mulighedsrum for, at andre kan føde ind til den. Datasubjekters eksistens afgøres både at det subjekt, 

hvis navn det knytter an til, men samtidig af digitale handlingspositioner fra andre. Væsentligt for 

disse subjektspositioner er imidlertid, at de konstant vedbliver positionsløse. Hertil fremhæver B, 

hvordan der opstår et regulerende selvforhold, hvorved normen udspiller sig som følge af at skulle 

gøre sig til – digitalt – på den rigtige måde, 

O: Men den der sådan ængstelighed eller usikkerhed omkring, at ligge ting op – som både du lidt har, eller 

har arvet fra dine forældre – er den mest rettet mod de sikkerhedsmæssige? Frygten for, at hvis folk gør 

noget ondt. Nu lagde jeg bare mærke til, at da du beskrev det, så var det meget det her med, at ”hvis folk vil 

mig noget ondt – kontra hvilket blik jeg vender udadtil.” Er det mere et spørgsmål om din egen sikkerhed? 

B: […] Jeg tror måske, at der i min underbevidsthed har det handlet om en større ting, altså at det er vigtigt 

at beskytte sig, og internettet er jo kæmpe stort – men at det sådan. Men når jeg bevidst har tænkt over det, 

så har det mere handlet om, at jeg ikke ville være den irriterende person på sociale medier (Bilag 3). 
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Når B beskriver, hvordan mådeholden i dagligdagens handlinger affødes af, ikke at ville være ”den 

irriterende person på sociale medier”, så henvises der til en underliggende kulturelnorm for, hvordan 

subjektiviteten bør skabes og frembringes digitalt. Trods en bevidsthed om sikkerhed, iagttages det 

hos B, hvordan at det som afgør, hvorvidt der handles eller ej, i højere grad bliver normer snarere 

end sikkerhed. Dette knytter an til den tidligere erfaret netværkseffekt, hvorved den virkelighed, som 

det digitale repræsenterer, skabes på baggrund af subjekters gensidige accept, brug og forventninger. 

Disse indskrænkninger, som følge af moraliserende normer, eksemplificeres yderligere hos C,  

C: […] det er også en af grundende til at min Instagram er lukket, og ikke rigtig poster noget. I virkelighe-

den er jeg meget sådan: jeg vil virkelig gerne overbevise andre om mine synspunkter, eksempelvis feminis-

me, og det kan jeg ikke gøre på Instagram, selvom jeg gerne ville gøre det – for jeg har ikke lyst til at have 

det udtryk, som værende hende, der er for meget på Instagram (Bilag 4). 

I nærværende tydeliggør C, hvordan restriktionerne er determineret af en selvfremstilling, der samti-

dig navigerer mellem ikke at skulle være for bramfri. I distinktionen mellem det bramfri og mådehold 

i selvfremstillingen bliver det en forudsætning, at mens der bevidst publiceres beskrivelser, billeder 

og handlinger, så skal denne samtidig fremstå subtil. Der eksisterer herfor en dørtærskel for de be-

skrivelser, som lægges op af den enkelte, og samtidig knytter handlingerne an til en karakteristik 

af et bestemt subjekt. Således iagttages det hos C at bramfri politiskmotiveret selvfremstillingen, 

bliver en bestemt kategorisering – en kategorisering, der samtidig forfølger en uden for det digitale. 

Den selvregulerende overvejelse kan iagttages, som konsekvens af den tidligere erfaring af, hvordan 

datasubjekter som positioneringer, fremstår som historiske leksikale beskrivelser af subjektet. Med 

dette fremtræder et blik, hvorved selvreguleringen gør sig gælden i kraft af det digitales potionsløse 

positionering. Subjektet danser hele tiden på line mellem at være noget og ikke at være noget som 

datasubjekt. 

Datasubjekter fremtræder herigennem som komplekse skildringer og positioneringer, hvilket stil-

ler en række krav til måden, hvorpå vi iagttager dem. Situationsbestemte handlinger er ikke længere 

blot afgrænset til situationens temporalitet, men kan konstant tilgås, synliggøres og iagttages digitalt, 

hvorfor datasubjektet potentielt kan positionere, hvad der synes som entropiske subjektspositioner. 

Eksempelvis er subjektet ikke længere afgrænset til sit handlingsrum som medarbejder inden for 

arbejdspladsens fire vægge, men subjektet skal samtidig navigere og performe sit sociale liv mv. Når 

subjektet uden for det digitale gør sig til i en arbejdssituation, synliggøres denne positionering ikke 

for resten af omverdenen. Det gør den imidlertid digitalt. Dette implicerer, som C beskriver, at den 
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politiske positionering ikke blot afgrænset til det rum, hvori den deles, men den kan konstant opda-

ges og erfares på ny. Konsekvens bliver, at subjektets handlinger derigennem aldrig er afgrænset til 

specifikke situationelle normer. På den måde fremstår datasubjektets udsigelse gennem sine mange 

facetteret subjektspositioner. Dette tydeligere yderligere hos A, 

A: Ja det er mere dét er med, at man… at jeg ville helt sikkert synes, at det var træls, hvis nogle af mine 

jobansøgninger, jeg skriver i dag, blev lagt ud på nettet, fordi jeg også synes – jeg synes ikke, at de er for 

meget – men man skruer jo op i en jobansøgning […].  Og det ligesom okay, når det foregår i en relation 

med en chef, som godt ved, at alle jo skruer lidt op… For så er der en fælles konsensus om, at vi er lidt 

selvfede… og det er vi jo ikke på internettet? Det er lidt for boomer og lidt for kikset at være så selvfed… 

O: Ja okay… men så bliver jeg måske bare lidt nysgerrig i den forbindelse… for jeg tænker, at den klassiske 

analyse af sociale medier ville jo netop være, at lige præcis selvfremstilling er én præmis for det… så hvad 

tænker du så adskiller dét, som du publicere i dag – er det mere begrænset? – men tror du ikke også, at du 

bare om fem år, vil sidde tilbage med samme følelse? 

A: Det har jeg virkelig tænkt over, og det er også derfor, at jeg siger igen og igen, at det her er noget, som 

jeg gør mig super mange overvejelser omkring… man kan jo diskutere… er det ikke lige så selvfedt og 

selvfremstillende at poste så meget af sit eget arbejde, som jeg jo gør – altså det gør jeg sygt meget… jeg 

pusher: ”se mig, se mig – nu har jeg lavet dét her og dét her”… og det kan være, at jeg kommer til at ændre 

mening, men det er et af de steder, hvor jeg har tænkt: ”der skal min… det er ikke fordi jeg har dårlig selv-

værd – men mit selvværd skal jo ikke stå i vejen for, at mine ting bliver set og jeg bliver læst, for det er jo 

sådan, at jeg får en karriere” […] så jeg synes, der er en skelnen mellem at skrive… altså jeg skriver jo ikke 

”her er en pisse god artikel jeg har skrevet, den skal i læse og jeg regner med, at den vinder en Cawling”… 

”eller her er ambitiøse A, der har skrevet en artikel” (Bilag 2)…

Mens A beskriver, at intentionen for sin tilstedeværelse er synlighed af sig selv og sit arbejde, så bli-

ver det samtidig forudsætningen for denne selvfremstilling, at den skal indeholde mådehold. Dertil 

henviser A til den overdrevne digitale bramfrihed gennem ældre generationers digitale handlinger – 

nærmere bestemt gennem boomer-begrebet7. Med boomer-begrebet iagttages det, hvordan der i A’s 

selvforståelse af unge i dag knyttes an til en særlig ledelse af sig - en opførsel, som knytter an til 

7 Med boomer refereres til unges italesættelse af ældre generationers manglende blik for unges livsvilkår, tendenser og 
samfundsudvikling. Begrebet fik gennembrud ved newzealandske politiker Chloë Swarbricks brug af ordet i parlamen-
ter overfor en ældre kollega. Ergo kan boomer begrebet iagttages, som en italesættelse af en generationskamp, hvorved 
unge og ældre generationers er blinde for hinandens iagttagelsespunkter (Romano, 2019)
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mådehold grundet netværkseffektens normer. Ergo eksisterer denne distinktion - i vekselvirkningen 

mellem ydrepolerne at være tilstede og være for meget tilstede - som følge af datasubjektets positi-

onsløse karakter.  

Disse komplekse nye erfaringer af datasubjektivitet, som grundlag for regulering af handlinger, 

knytter an til dels GDPR, men samtidig også til hvordan vi forstår og begrebsliggør datasubjektivitet. 

Mens GDPR trækker på kontrol, sikkerhed og vished over digitaldata, så erfares det samtidig, hvor-

dan dette synes at være en mangelvare. Kontrollen og sikkerheden erfares som et digitalt privilegie. 

Hertil argumenterer psykologi professor Samuel Gosling for, hvordan dette bevirker, at der må stilles 

spørgsmål til, hvorvidt vi fremfor kontrol, i stedet bør italesættelse tilgivelse (Rosen, 2010). Konse-

kvensen af konstante genforhandlinger af subjektspositionernes udsigelse, bliver for Gosling afgø-

rende for datasubjektiviteten, fordi ”you see your accountant going out on weekends and attending 

clown conventions, that no longer makes you think that he’s not a good accountant. We’re coming to 

terms and reconciling with that merging of identities” (Rosen, 2010). Disse komplekse subjektivitets-

positioneringer, repræsenterer således sprækker til det forventelige i subjektet. 

På en og samme tid er datasubjektet altså mere subjektet end noget andet, idet subjektivitetens 

kompleksitet sammenkædes og kommer til udtryk, samtidig fremtræder den ikke som subjektet, 

grundet dens manglende situationelle opførsel af sig selv. Når datasubjekter således tillader erfarin-

gen af, hvordan subjekter ikke blot er isoleret til en situationel subjektsposition, skærpes blikket for 

subjektivitetens kompleksitet. Samtidig fravrister det muligheden for at skabe en udsigelseshorisont, 

hvor subjektet fremstår ensartet og med forventelige handlinger til en specifik situation. Ergo opstår 

der en erfaring af, hvordan datasubjektets eksistensmåde fremtræder, som en afsløring af alt den 

mangfoldige subjektivitet, en given situation nødvendigvis ikke tillader. 

I dette blik knytter der sig en særlig eksistens tilstede i datasubjektet, ved at disse sprækker af 

kompleks subjektivitet bliver den genstand, som konstant bekræfter subjektets autenticitet gennem 

inautentiske handlinger. Gosling eksemplificerer dette ved revisoren, som afsløres i også at være et 

menneske, der går i byen, fremfor blot at eksistere i kraft af sit erhverv (Rosen, 2010). Ergo skærper 

datasubjektet blikket for, at subjektet er mere end blot en given situations opførsel I dette blik bliver 

det en sprække, som afslører den subjektivitet, som en given situation nødvendigvis ikke tillader, det-

te som følge af handlingspositionens tilstedeværelse i nye territorier. I midler tid udfordrer C samtidig 

dette spektrum mellem autenticitet og subjektivitet, 

C: Det er også noget af det, som jeg tror, at jeg ikke helt har knækket koden til. Nu prøver jeg lige at vise 

dig. Altså på min Instagram. Når jeg kommer ind. For det første så har jeg – det billede som er taget derop-

pe, der sidder jeg med solbriller på. Ofte har jeg ikke solbriller på – for jeg kan ikke lide, at man ikke kan 
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se mine øjne. Det er ikke mig. Så igen: så billederne derfra, så sidder jeg og drikker te, også var jeg lige 

frivillig til Priden – altså det var jeg, og jeg var stolt af det, men igen: det handler også om vinkling, og det 

handler om ting jeg har jeg for at vise det (Bilag 4)… 

Når C knytter an til, at alting er velovervejet og kalkuleret i forhold til den subjektivitet, der præsen-

teres digitalt, så blotlægger datasubjekters præsentation samtidig de normer, med hvilket subjektet 

performer sig selv digitalt. Dette synliggøres endvidere gennem senere års kritik af digitale iscene-

sættelse ved, ”de ser deres venner oftere på Instagram, end de ser dem i øjnene, de har venskaber, der 

aldrig har været andet end online-forbindelser […]. Derfor er det ikke bare et trivielt spørgsmål, om 

man lige lægger det ene eller det andet billede på internettet” (Gøttsche, 2019). På en og samme tid 

tillader datasubjekter et blik på mangfoldigheden og kompleksiteten hos hvert enkelt subjekt, men 

samtidig erfares det, hvordan datasubjektet bliver udtryk for de normer, hvorved subjektet styrer sig 

selv. Datasubjektivitetens fremtræden er på en og samme tid mangfoldig og samtidig indskrænket 

gennem subjektets digitale ledelse af sig selv. Når datasubjektivitet derigennem hævder at repræsen-

tere et givent subjekt, giver dens hybride sammensætning anledning til nye spørgsmål om, hvordan 

disse nye positioners sprækker bliver særlige for datasubjektiviteten. 

Som iagttaget gennem Deleuze angår det for subjektet, at denne ingen indre kerne har. I stedet 

udgøres subjektet af de handlinger, hvorved subjektet positionerer sig. Hver handling er en subjekts-

positionering, hvorfor hver handling i sig selv opstiller en given subjektivitet. Digitale handlinger 

- som datasubjektets levebrød - bliver derigennem en billedelig blotlæggelse af de normer, hvert 

enkelt subjekt regulerer sig selv på baggrund af. Mens subjektet navigerer positionsløst og opstiller 

selvregulerende forhold, bliver dennes udtryk samtidig genstand for en iagttagelse af, hvorledes sub-

jektet fremstiller sig selv. Når nye bevægelser opstår, som et opgør mod “[…] Instagram-æstetik i sin 

pureste form […] [så] er det, de gør, også en form for selviscenesættelse […]. Det er snarere et forsøg 

på at belyse og udfordre, hvad det er, der sættes i scene” (Gøttsche, 2019). Når Instagram gennem 

billedelige og æstetiske udtryksformer bliver spejl for datasubjektet, fremstår det samtidig som en di-

rekte blotlæggelse af de normer og subkulture, med hvilket subjektet opfører sig selv. Datasubjektivi-

teten giver således blik for de normsættende betingelser, der fordrer en given handling digital. Således 

argumenteres der for, at datasubjektivitet i sig selv blotlægger den kompleksitet i subjektspositioners 

udtryk, som konstant foretages gennem subjektets valg. Ergo fremstår datasubjektivitet som en art 

kartografi over en given mængde subjektspositioner, som knytter an til subjektet, hvorfor den synlig-

gør en erkendelse af subjektet, som til evigt determineret af dets situationelle subjektspositionering. 

Når det, som karakteriserer datasubjektivitetens hybride sammensætning, er dens skildring af sub-

jektspositionering, bliver det væsentligt, hvad der sker, når dennes situationelle betingelser synes 
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forældet. I kraft af datasubjektets belysningen af subjektivitet, som en subjektspositionel historicitet, 

bliver en præmis, at dens genspejl af datasubjektivitet ikke afgrænses til bestemte tid og rum. Ergo 

fremtræder der et centralt spørgsmål om subjektivitet, når datasubjektet kan repræsentere et jeg, der 

ikke længere er mig. Hvilken repræsentationsformer for digitale fødsler eksisterer der, når præmissen 

for datasubjektet bliver, at det alene i morgen kan være forældet for det subjekt, for hvem det søger 

at repræsentere. 
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JEG (TROR JEG) VED, HVEM DU ER 

På baggrund af disse sprækker for det situationelle subjekt bliver det en undren for nærværende ka-

pitel, hvad det siger om datasubjektiviteten, når dens positioneringer indeholder udløbsdatoer, med 

hvilket subjektet ikke længere spejler sin subjektivitet i denne. Når datasubjektet repræsenterer digita-

le handlingers historicitet, hævder den at være karakteriserende for et subjekt, mens dens deskriptive 

forklaringstypologi i stedet kan være blevet forældet. Dette knytter an til forhenværende iagttagelse 

af, at der eksisterer en latent mulighed for, at enhver frit kan dele oplysninger, erfaringer og billede 

af andre, og derigennem skabe eksistensvilkår for andres datasubjektivitet. Konsekvensen af tidligere 

digitale handlinger bliver, at deres udsigelse og dataspor konstant kan spøge som genfærd.

Dertil retter nærværende kapitel slutteligt sit blik mod digital frygt og sikkerhed, og spørger til, 

hvorvidt denne er en respons på ønsket om at uddrive datagenfærd. Ergo bliver spørgsmålet for nær-

værende kapitel, hvorledes frygten i virkeligheden repræsenterer frygten for vores eget historiske jeg. 

HJEMSØGENDE GENFÆRD

O: Du har en profil på en hjemmeside, hvor du har en profil: ”Jeg hedder A og tilbyder en hjælpende hånd, 

når behovet melder sig… jeg er god til børn, og har erfaring med børnepasning af børn ned til 6 måneder… i 

dag- og nattetimer… jeg blev student i sommers og er en stræbsom og ambitiøs studerende […] Jeg tilbyder 

lektiehjælp i de fleste fag op til 9. klasse---”, […]

A: Ej, ej, ej! Hvor kan du finde den – når den ikke hedder mit efternavn? 

O: Fordi at din profil et andet sted også hedder det brugernavn---, 

A: Ej Gud et skrækkeligt billede! Ej, ej, ej… […] Slet, slet, slet… Min adgangskode? Det ved jeg sgu da 

ikke… ej undskyld… to sekunder… jeg skal simpelthen lige have slettet det her… haha… ej hvor er det 

grusomt… fuck… nå… det er fordi, at jeg skal bruge en kode til at slette lortet… 

O: Men hvad går der igennem dig af tanker lige nu og her? Siden du er så opsat og ivrig på, at det skal 

slettes med det samme? 

A: Ej men det er da pinligt! Det er da sådan… det er sådan en selvpromo… 14 år gammel – og det ved jeg 

godt, at jeg ikke er… men lad os for gudsskyld lige lege, at jeg er det… det er sådan lidt… ”stræbsom og 

ambitiøs” – kæft hvor ulækkert altså… ja… […] (Bilag 2).
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Der fremkommer en signifikant begivenhed i samtalen med A, da blikket rettes mod tidligere sub-

jektspositioner. I kraft af datasubjektets situationelle repræsentation fremkommer konfrontationen 

med A’s tidligere subjektspositioner pinligt. Det erfares i denne situation, hvordan tidligere subjekts-

positioner genopdages, hvilket tvinger A til at forhold sig til disse. I dette blik knyttes an til Deleuzes 

simulacrum, som noget der ”is not simply a false copy, but that it call into question the very notions 

of the copy… and of the model” (Deleuze, 1983: 47). For mens disse positioneringer tidligere gjorde 

sig gælden for A’s selvbeskrivelse, så fremstår de i stedet nu som et genfærd8, der repræsenterer en 

tidligere beskrivelse af A – en beskrivelse der bliver hjemsøgende. I kraft af dette spøgende genfærds 

opstandelse, må A stille sig spørgsmålet: Hvad er forholdet mellem min nuværende subjektivitet, og 

den subjektivitet, jeg nu genser som forældet? 

Datasubjektivitet fremtvinger ikke blot nuværende beskrivelse, men væsentlig bliver, at disse po-

sitioneringer over tid indeholder muligheden for at forældes. I kraft af at subjektet kun er noget gen-

nem subjektets subjektspositioner, vil enhver ny positionering gøre tidligere positioneringer forældet 

ift. dens nye stedfortræder, men samtidig bliver de tidligere positioneringer også udtryk for, hvem vi 

var. Den måde, hvorved A tidligere har karakteriseret sig selv, ønskes der nu død over i kraft af, at 

den fremmedhed fremstår som pinagtig. Der er således tale om en positionering, som A ikke længere 

identificerer sig selv, som følge af en personlig udvikling. Således knytter A’s pinagtighed over det 

forældede an til udvikling og alder. Datasubjektivitet, som digitale afbildninger, føder - som beskre-

vet i et debatindlæg hos information - muligheden for, at ”et menneske på kort tid reduceres til en 

karikatur eller et dæmonbillede ud fra noget, man har gjort eller ikke gjort, sagt eller ikke sagt, sandt 

eller falsk” (Rosenberg, 2018). 

Denne forældelse, som datagenfærdet repræsenterer, iagttages samtidig som et konstant gentagen-

de mulighedsrum for datasubjektiviteten. Hver digital subjektsposition er et gentagende forsøg på 

at repræsentere et situationelt subjekt, hvorfor disse afbildninger løbende vil forældes. Den enkelte 

situationelle subjektsposition stiller nye spørgsmål til, hvordan subjektet – som helhed – skal forstås. 

Karakteriserende for datasubjektiviteten bliver, at dens værensform, simultant med nye input, hele 

tiden fremtvinger nye potentielle datagenfærd. I kraft af at disse positioneringer knytter an til tidligere 

beskrivelser, fremstår de imidlertid ikke som falske repræsentationer, men snarere som noget, der re-

præsenterer subjektet mere end noget andet, i kraft af repræsentation af subjektetspositioneringernes 

historicitet. På den måde bliver det ”a positive power which negates both original and copy, both mo-

del af reproduction” (Deleuze, 1983: 53). Denne kraft, hvorved det forældet genfærd samtidig tvinger 

subjekter til at genopdage sig selv, tydeliggør A yderligere,

8  Jeg konstruerer midlertidigt denne italesættelse af ”datagenfærd”, for at kunne kvalificere denne indre mulighedsbetin-
gelse i datasubjektiviteten, idet genfremstillingsanalysen peger i retning af denne som en særlig karakteristik.
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A:  Man kan sige… det gælder jo seks år tilbage, men det gælder jo også bare tre måneder… altså det er 

tre måneder siden, at jeg slog op med min kæreste… jeg har ikke slettet alt, men jeg har jo slettet meget… 

fordi folk der googler mig nu, de skal ikke se kæreste billeder… […] jeg synes det er mærkeligt at slette alt, 

fordi det er en del af ens liv, men det var også mere okay at spamme internettet med sin kærlighed, da den 

stadig eksisteret… og det er meget sjovt, fordi jeg ryster altid lidt på hovedet af de veninder, som jeg har, 

som bare fuldstændig sletter vedkommende fra deres digitale liv, så man ikke kan se, at de har haft en kæ-

reste gennem mange år… så det har jeg ikke gjort – men jeg sidder alligevel og forsvare, at jeg jo har gjort 

det lidt… øhm… ligesom at jeg også forsvare, at jeg har slettet alle de blogindlæg, hvor jeg på internettet 

sviner mine forældre til… samtidig med at jeg ikke bliver rystet eller utilpas over, at du jo har kunne finde 

nogle ting… altså… det er jo ens liv… netop som du siger (Bilag 2)… 

Forældet datasubjektivitet iagttages ikke som forfejlende og inautentisk, idet den repræsenterer en 

given situationel singularitet for det levet liv hos subjektet. Kæreste eller ej – begge fremstår som en 

deskriptiv realitet for den subjektivitet, med hvilket A - som subjekt - er fremkommet. Denne posi-

tionering hjemsøger dog imidlertid som konsekvens af muligheden for, at nogen skulle iagttage den 

uden for sin historicitet. A har haft en kæreste og har talt dårligt om sine forældre digitalt, og mens 

disse dataspor er udtryk for en subjektivitet, der var, så fremtræder deres udsigelse nu som sin egen 

selvkategorisering af A. Der iagttages i denne beskrivelse fra A ikke blot én specifik A, men snarere 

eksisterer der alene i dette eksempel tre forskellige A’er – tre forskellige positioneringer med hvilken 

den subjektivitet, der beskrives som A, fremtræder. I dette blik er datasporerne, som udtryk for en 

datasubjektivitet, en afbildning af det LuO, der eksisterer i kraft af uorganiserede handlinger og po-

sitioneringer. Pinagtigheden i genfærdet hos A iagttages, fordi den er A, og samtidig ikke længere er 

A, fordi A som subjektivitet kun eksisterer gennem handlinger. Dette fordi ”the life of the individual 

gives way to an impersonal and yet singular life that releases a pure event freed from the accidents 

of internal and external life, that is, from subjectivity and objectivity of what happens” (Deleuze, 

2001: 28). Der argumenteres for, at noget af det, som skaber datasubjektets særlige eksistens, bliver 

den høje entropi, som etableres gennem subjektets pluralistiske subjektspositioner. Genfærdet, som 

en spejling subjektet ikke længere spejler sig i, bliver heraf en forudsætning for den datasubjektivitet, 

som digitalisering skaber. Denne høje entropi i subjektiviteten, gennem LuOs positioneringer, skaber 

derved konstant disse genfærd, som i datasubjektiviteten konstant kan opdages på ny, hvilket C ud-

trykker, 

C: […] det er faktisk fordi, at jeg kan huske på et tidspunkt, nogle af de der ting som kommer op. Eksem-

pelvis det der billede af mig i Birkenstock og træningsbukser, til det der kursus---, altså hvordan fanden får 
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jeg det her væk fra min google-søgning? Og det har bare ikke kunne lykkedes… Så det kommer bare til at 

ligge der for evigt, og så den dag hvor der skal ske noget super creepy klamt, så er det mig, der kommer 

frem i Birkenstock og træningstøj ---, altså (Bilag 4)…

Som C beskriver, kan disse genfærd nødvendigvis ikke uddrives digitalt, og deres eksistens vil til evig 

tid være karakteriserende for det liv, med hvilken subjektet fremkommer. Datasubjektiviteten, som 

leksikal skildringer, rummer disse positioneringer, udviklinger og fremkomster af subjektspositione-

ringer. Trods deres forældelse er deres eksistens ikke falsk, fordi de er udtryk for den subjektivitet, der 

var, og den som er kommet, fordi ”A life contains only virtuals. It is made up of virtualities, events, 

singularities. What we call virtual is not something that lacks reality but something that is engaged 

in a process of actualization following the plane that gives it its particular reality” (Deleuze, 2001: 

31). Datasporerne repræsenterer disse virtualiteter, som de enkelte subjektspositioner er genstand for. 

Hertil stiller pinagtighed nye spørgsmål til ønsket om genfærdsuddrivelse ved at slette sig selv. Føl-

gende afsnit vil på baggrund af denne eksistensmåde - ved på den ene side af føde datasubjekter og 

samtidig skabe genfærd - forsøge at karakterisere, hvordan denne pinagtighed bliver kvalificerende 

for beskrivelsen af datasubjektet. 

PRÆVENTION ER ABORT

Det erfares, hvordan datasubjektivitet også indeholder genfærd, hvis forældede beskrivelser spøger 

og afslører gamle sandhedsudsigelser om det subjekt, for hvem det søger at karakterisere. Der ek-

sisterer herigennem en pinagtighed i datasubjektivitet grundet subjektets genopdagelse af sig selv. 

Imidlertid lever forældede subjektspositioner som genfærd, fordi de hører til en anden subjektsprak-

sis – en anden brug af internettet – og derigennem repræsenterer en position, som ikke synes at passe 

med nuværende selvforståelse. Pinagtigheden knytter derigennem an til frygten for at genopdage sin 

egen subjektivitet i det udviklende liv. 

Herfor trænger der sig nye iagttagelser på overfor frygten og undren om forholdet mellem data og 

subjektivitet, som eksempelvis Zuboff (2019) repræsenterer på baggrund af et overvågningsspørgs-

mål. Disse undersøgelser knytter an til et ønske om at skabe digitale præventionsmidler, hvorved der 

opnås kontrol over datasubjektiviteten. På baggrund af datagenfærdet bliver spørgsmålet imidlertid, 

hvordan dette behov og ønske for prævention, samtidig bliver beskrivende til den måde, vi aner-

kender og accepterer vores egen subjektivitet. Der argumenteres for, hvordan det i sig selv bliver 

udtryk for vores egen manglende kollektive evne til at holde vores entropiske subjektivering ud. 

Når datagenfærdet fremtræder som centralt i karakteristikken af datasubjektiviteten, så bliver dens 
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eksistensgrundlag samtidig væsentlig som iagttagelsesmarkør. På den måde repræsenterer dette blik 

et ønske på at have et kondom klar, som beskytter subjektet i at blive opdaget i at være en kompleks 

og paradoksal størrelse og ikke sin eget situationelle subjektsposition. Datagenfærdet - som figur 

- etablerer herigennem en række nye spørgsmål til denne frygt, og spørger til dens iboende kraft i 

subjektets positionering. Ergo spørges der til, om denne pinagtighed har afsæt i subjektets frygt for 

sig selv snarere end en frygt for dem, der potentielt kunne lure med. På den måde repræsenterer det 

en frygt, der handler mere om os selv end om alle andre, og det forekommer via skammen, hvordan 

”at vi på én gang er henvist til os selv samtidig med at vi er tabt for os selv. Vi er splittet og fremmed 

for os selv” (Carnera, 2011: 36). I dette blik argumenteres der for, at datasubjektet bliver produktivt, 

fordi det tvinger os til at forholde sig til denne frygt og derved til, hvorfor vi ikke nødvendigvis tør 

anerkende historiciteten i vores egen subjektivitet. 

Der eksisterer en akse mellem det positionerede datasubjekt og muligheden for potentielle da-

tagenfærd. Væsentligt for karakteristikken af den subjektivitet, som gør sig gælden digitalt, bliver 

subjektets egen selvforhold. Der argumenteres for, hvordan det bliver den iboende selvregulering, 

hvorved subjektet situationelt positionerer sig, som samtidig fordrer, at afsløringen om mere subjek-

tivitet end det som fremstår, bliver pinagtig. Endvidere belyser Aislinn O’Donnell (2017) dette i et 

deleuzianske perspektiv, som følge af at skammen er en affektiv synliggørelse af alt det, som ikke 

kan tolereres (O’Donnell, 2017: 9). Datasubjektet sætter på spidsen, at subjektet har andre tilblivel-

sesformer fremfor blot én bliven, og den skærper blikket på vores tolerance overfor det udviklende 

og pluralistiske subjekt. På den måde eksisterer der en særegenhed ved datasubjektets genfærd, ved 

at den er ”en bliven til revolutionær, der er det eneste, der kan mane skammen i jorden og etablere et 

svar på det uudholdelige” (Deleuze, 2006 [1990]: 205). I dette blik erfares det gennem E’s afvigelse 

fra disse spørgsmål, hvordan E muligvis knytter an til en andet selvforhold og en anden selvregule-

ring i forhold til dette datagenfærd, 

E: Hm jeg er mere nysgerrig på, hvordan det her skal fremlægges, hvordan det skal afleveres – og hvordan 

formatet bliver… vi har jo bare talt om mit liv… så hvordan du vil bruge det i en opgave, det er jeg lidt 

nysgerrig på… 

O: Grundlæggende---, nu når jeg har snakket med – du er den sidste af fem, som jeg har undersøgt – også 

kommer jeg til at anonymiserer det hele, også skriver jeg det sammen, også bagefter tage og kigge på 

interviewsne oven i. Så jeg ligesom prøver, at danne mig et blik for erfaringen af, at blive præsenteret for 

det her. Så en ting er det jeg har fundet, men så kontra den erfaring det er at blive præsenteret for det […]
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E: Jamen det er så fint… 

O: Men alting bliver jo selvfølgelig anonymiseret – så der er ingen der kommer til at vide noget… 

E: Nu ville det ikke gøre så meget alligevel, men det er fint, at du siger det haha (Bilag 6). 

Det iagttages, hvordan E forholder sig særligt til disse positioneringers udtryk ved at knytte an til, 

at der blot er tale om det levede liv. Fremfor at fravriste sig historicitetens pluralitet giver E udtryk for, 

hvordan datasubjektets beskrivelser blot er en konsekvens af det levede liv. Med denne erfaring spør-

ges der til, hvorvidt det, som gør datasubjektet særligt, er dens invitation til, at vi anerkender og dyr-

ker subjektivitet som bestående af perlerække af subjektiviteter? E’s italesættelse udtrykker, hvordan 

der eksisterer en mulighed for at overkomme dette skisma ved at acceptere den høje entropi, hvorved 

vi som subjekter eksisterer. Dette anlagte blik stiller således nye spørgsmål til frygten for dataficering 

af subjektiviteten, idet den spørger til, hvorvidt denne frygt eksisterer som konsekvens af et ønske om 

at udslette sin kompleksitet. På den måde kan denne frygt, som et selvforhold, anskues som et forsøg 

på at stabilisere det paradoks, med hvilket hvert enkelt subjekt lever. Som konsekvens af at subjektet 

konstant udsætter sig for risikoen af et blive afsløret i at være flere på en gang, så bliver dette fokus 

på sikkerhed et forsøg på at afparadoksere sin egen subjektivitetspraksis. Når nærværende afhandling 

har efterstræbt at forstå, hvordan forholdet mellem subjektet og datasubjektet kan kvalificere vores 

blik subjektets ledelse af sig selv, så stiller datasubjektet i virkeligheden spørgsmål til den enkelte: 

Tør du være dig selv? Datasubjektet, som lagringen af entropiske subjektspositioner, ikke alene søger 

at indkapsle og reducere, den skaber snarere det jordskælv, der med ét kan rive tæppet væk under det 

subjekt, der søger at fremstå fast og fikseret.  

* * *

Følgende kapitel har diskuteret navigationsmulighederne inden for hybriden mellem subjektet og 

datasubjektet. Når datasubjektiviteten projicerer forældede subjektspositionering, så tvinger den sam-

tidig subjektet til konstant at forholde sig til en fremstilling af sig selv, som tidligere eksisteret. I dette 

blik peger nærværende diskussion i retning af datasubjektiviteten, som en særlig konfrontation med 

noget, som på en gang ikke længere synes at repræsentere en selv, men som samtidig repræsenterer 

en mere end noget andet. Ergo argumenterer kapitlet for, hvordan den stigende forholden til sikkerhed 

– og frygten for data - bliver et forsøg på at begrave sin egen offentlige historicitet for at opretholde 

beskrivelsen af en nutidig og situationel given subjektivitet. 



DEL IV

HVEM ER HVEM?
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EPILOG

Følgende afhandling blev sat i værks som konsekvensen af en erfaret konfrontation med datasub-

jektet. Med denne levede erfaring søgte afhandlingen af forstå, hvordan erfaringen af datasubjektet 

skaber selvforhold, med hvilket subjektet leder og opfører sig selv.

Med dette ærinde har afhandlingen etableret sin egen metodik, hvis ambition var at kunne håndtere 

spændingsfeltet mellem et subjekt og det datasubjekt, som søger at genspejle det digitalt handlende 

subjekt. Gennem konstruktionen af genfremstillingsanalysen har afhandlingen opstillet en rammebe-

tingelse for at gøre det medieret møde mellem subjektet og datasubjektet til en begivenhedshorisont 

for forståelse. Imidlertid har denne analytik i sig selv givet blik for datasubjekters eksistens som 

særligt rhizomatiske og omskiftelige. Væsentligt er, at denne karakteristik implicerer en datasubjek-

tivitet, som er positionsløs og uden reelt ejerskab. Når alle kan føde ind i datasubjektets udsigelse, 

har afhandlingen belyst, hvordan den digitale pinagtighed, frygt og ubehag også fremtræder som 

konsekvens af udsigelsernes fortolkningshorisont. Dertil har afhandlingen skabt blik for, hvordan 

ingen kan vide sig sikker på ikke at eksistere digitalt – simpelthen fordi alle kan knytte an til ethvert 

navn. Som belyst bevirker dette et subjekt, som digitalt leder sig selv i retning af konstant at være i 

ét med sin egen tid. Men når dagens beskrivelse kan forældes i morgen, tvinger datasubjektiviteten 

samtidig subjektet til overvågent at have blik for blotlæggelsen af sin eget historicitet. Afhandlingen 

har således skildret, hvordan datasubjektet i dette blik på en måde repræsenterer subjektet mere end 

noget andet, i kraft af at den hverken sondrer i temporalitet eller det situationelle. I kraft af dette 

åbner afhandlingen op for, hvordan der opstår nye krav til at forstå subjektet, som mere end blot sin 

situationelle subjektsposition. 

Afhandlingen har skildret, hvordan det, som gør sig gældende i subjektets omgang med datasub-

jektet, er denne konstante potentialitet og forskydning i udsigelser. For hvem er egentlig hvem, når 

ingens udtryk afgrænses til handlinger nu og her, og når datasubjektets eksistens ejes af os alle hver 

især? Afhandlingen har argumenteret for, at med disse nye medier, som alle blotlægger pluralistiske 

og paradoksale subjektspositioner, bliver frøene sået til nye måder at forholde sig til, hvem vi er. Alt 

imens common sense litteraturen beretter om, hvordan frygten bør være overfor alskens teknologi-

giganter, så har afhandlingen anført, hvordan vi samtidig også må spørge os selv, hvorfor vi i higen 

efter tidsvarende positioneringer og udtryk, samtidig begynder at frygte, hvem vi var, og derfor også 

hvem vi er? 
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