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Abstract

This thesis engages with the blooming technology of artificial intelligence, in respect to the increa-

sing threat posed towards an individuals fundamental rights, in regards to commercial and non-

commercial manipulation specifically on online social platforms.

The legal analysis begins by delineating free will as a fundamental human right from the European

Union Charter of Fundamental Rights; specifically the protection of human dignity and integrity in

respectively Article 1 and 3. It is thus concluded that human free will is a fundamental condition

for the safeguarding and protection of these rights. With the platform TikTok as a primary example,

the analysis demonstrates how the General Data Protection Regulation (GDPR) aims to protect the

fundamental rights against algorithmic manipulation, but is limited by the complex and opaque na-

ture of advanced AI as well as the limited options for enforcement. The Unfair Commercial Practice

Directive (UCPD) is also relevant in this regard, but is hindered by its dated design and formula-

tions. Without any newer practice, it is not yet clear whether or not algorithmic manipulation can be

considered an aggressive practice.

The following economic analysis treats the problem by analysing how the current moral hazard pro-

blem between regulator and online platforms, can be solved by raising the general transparency

and by imposing larger sanctions in the case of violation. The relation between the platform and

consumer is treated as well; ultimately consumers will likely keep using such platforms, even after a

possible exposure to data-driven manipulation on their favourite platform.

Finally, the integrated analysis combines the prior conclusions in order to examine the expected effect

of the two forthcoming general directives; the Artificial Intelligence Act and the Digital Service Act.

In conclusion, these regulations will serve their purpose, only if general transparency is raised and

the new sanctions are actively enforced in cases of violations.

1



Indhold

1 Forskningsspørgsmål og metode 5
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2.4.2.1 Profilering og overvågning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.4.3 Gennemsigtighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.4.3.1 Meningsfulde oplysninger om logikken . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.4.3.2 TikToks privatlivspolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.4.4 Undtagelsesvis tilladt profilering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.4.5 Nødvendig til opfyldelse af kontrakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.4.6 Samtykke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.4.6.1 TikToks samtykkeanmodning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.4.6.2 Udtrykkeligt samtykke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2



INDHOLD INDHOLD

2.4.7 Indholdsbaseret markedsføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.4.8 Særlige kategorier af personoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.4.8.1 Funktionsskred og viderebehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.5 Handelspraksisdirektivet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.5.1 Manipulation ved anmodning om samtykke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.5.2 Manipulation ved kommercialisering af brugerskabt indhold . . . . . . . . . . 49

2.5.2.1 Sortlistet handelspraksis: Advertorials og skjult reklame . . . . . . . . 50

2.5.2.2 Aggressiv handelspraksis og utilbørlig påvirkning . . . . . . . . . . . 51
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Kapitel 1

Forskningsspørgsmål og metode

1.1 Indledning

I filmen Inception trænger Leonardo DiCaprio ind i en forretningsmands drømme og tanker for at

plante en kommerciel idé i hans underbevidsthed. Selvom filmen er baseret på det rene fiktion, har

avanceret kunstig intelligens efterhånden nået et niveau, hvor man må stille spørgsmål ved græn-

sen mellem individets frie vilje og kompleks algoritmisk optimering på online platforme som TikTok.

FN’s menneskerettighedskommissær Michelle Bachelet opfordrede i september 2021 til, at alle virk-

somheder og stater burde indføre et foreløbigt stop for al brug og salg af systemer med kunstig intel-

ligens. Den bagvedliggende argumentationen var, at den manglende retlige regulering på området

angiveligt truer individets grundlæggende rettigheder:

”AI technologies can have negative, even catastrophic, effects if they are used without sufficient

regard to how they affect people’s human rights.“1

Kunstig intelligens udgør en integreret del af samfundet og borgerens hverdag. Således kan man

nemt tage for givet, at interaktionen med hinanden og underholdningsflader i høj grad er overgået

fra det fysiske til det digitale rum. Her kan individer i høj grad søge information, underholde sig selv

og udfolde sig kreativt på online sociale medie-platforme som Facebook og TikTok. De fora, individet

navigerer rundt i, er underlagt store multinationale virksomheder, der angiveligt vil tilgodese vel-

færden for dets brugere gennem algoritmisk profilering og udvælgelse af indhold. Her opstår dog

det kritiske spørgsmål, om hvorvidt disse platforme også har en bagvedliggende kommerciel eller

politisk agenda, hvor individets autonomi udgør midlet til et større mål?

I takt med individets færden online, indsamles og behandles en lang række personoplysninger, der

isoleret set ikke betragtes som synderlig værdifuld af individet. I de rette hænder og med Big Datas2

1. Hylleberg, Rasmus Lehmann. September 2021. FN vil sætte al brug og salg af kunstig intelligens på pause. K-NEWS.
2. Oracle. 2020. What is Big Data?. Oracle.
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1.1. INDLEDNING KAPITEL 1. FORSKNINGSSPØRGSMÅL OG METODE

indtog er dét, der før blev betragtet som ubrugelig ustruktureret data nu blevet en form for valu-

ta, der er katalysator for et enormt udledningsapparat, som er skabt til at fastlægge, forudsige og

skabe adfærd – angiveligt i individets interesse. I Indien blev TikTok – der er ejet af det kinesiske

selskab ByteDance – bandlyst i 2021 og Australien overvejer at følge trop.3 Bandlysningen var be-

grundet i sikkerhedsmæssige og geopolitiske konflikter mellem staterne, hvilket efterlader en række

spørgsmål om de afledte konsekvenser af disse platforme.

I september 2021 modtog WhatsApp (som ejes af Facebook) en bøde på ca. 1.7 mia. DKK af det Irske

Datatilsyn for overtrædelser af Persondataforordningen, og er blot ét eksempel af mange.4 Platforme

faciliterer “challenges” som “Hot Girl Summer”, hvor teenagepiger opfordres til grænseoverskriden-

de adfærd ved et pointsystem for sex, druk og indtagelse af narkotika.5 Tilsvarende afhængigheds-

skabende effekter som ved substansbaserede produkter er blevet forbundet med platformes brug,6

og Wall Street Journal har dokumenteret, at Facebook er bekendt med tendenser for selvskade hos

specifikke grupper af en signifikant størrelse. WSJ fandt ved hjælp af internt lækkede dokumenter,

at platformen var fyldt med ’fejl’, der forårsagede skade på en måde, der ofte var uforståelig for

virksomheden selv.7

At selv en virksomhed ikke i tilstrækkelig grad forstår, hvordan deres algoritmer fungerer, illustre-

rer en gennemgående problematik ved kunstig intelligens; når kompleksiteten og den tilgængelige

datamængde stiger eksponentielt ved anvendelse af deep learning-algoritmer og neurale netværk,

falder gennemsigtigheden og selv virksomhedens interne forståelse. Herved opstår risikoen for, at

algoritmers metoder frigør sig fra skaberens intentioner og påfører utilsigtet skade. Hvad der gøres

og hvilke incitamenter der skabes for at begrænse algoritmer ved opdagelsen af sådanne ‘fejl’ bliver

således et centralt spørgsmål i et reguleringsmæssigt perspektiv. Afvejningen fra platformen tager

afsæt i jagten på brugernes tid og opmærksomhed kontra hvor stor udnyttelse EU kan observere og

acceptere før en given foranstaltning eller sanktion sættes i kraft eller befolkningen stiller sig kritisk.

Alt afhængig af algoritmens kompleksitet må en vis påvirkning af individets autonomi finde sted,

når et anbefalingssystem foretager valget om, hvilket indhold og reklamer, individet eksponeres over

for. Indhold anbefales på baggrund af en automatisk profilering uden samtykke, hvor individets

tanker og handlinger analyseres i et uendeligt system for at vække appetitten og fastholde dets op-

3. Doffman, Zak. 2020. New TikTok Ban Suddenly Hits Million Of Users As Serious Problems Get Worse. Forbes.
4. Lomas, Natasha. September 2021. WhatsApp faces 267M fine for breaching Europe’s GDPR. Join TechCrunch
5. Goodstein, Rebecca. 2021. Ekspert: ”Du vil nok ikke få pigerne fra TikTok-pointsystemet til at indrømme det, men . . . ”. Berlingske

Tidende.
6. Goodstein, Rebecca. 2021. Eksperterme kalder TikTok-spil for personfarligt, sundhedsskadeligt og ”decideret åndsvagt”. Mød pi-

gerne, der kun lige er gået igang. Berlingske Tidende.
7. Horwitz, Jeff et. al. 2021. the facebook files. The Wall Street Journal.
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mærksomhed – som karakteristisk for the attention economy.8 Herpå opstår fundamentale spørgsmål

som; i hvilken grad individet forstår de bagvedliggende mekanismer og konsekvenser ved valget

om brug af platforme under den relativt naturlige uigennemsigtighed, der er forbundet hermed?

Forstår individet, at kommercielle interesser kan have som målsætning at påvirke deres adfærd på

en manipulerende måde for i sidste instans at afsætte produkter via reklamer? Forstår de risikoen

for politisk manipulation, som blev set ved Cambridge Analytica-skandalen?9

Sammenfattende må man stille spørgsmålet, om individets autonomi står i en tvivlsom position, hvor

den frie vilje til at træffe reflekterede valg kan manipuleres ved en menneskeskabt, men alligevel

“almægtig” algoritme. Formår EU-rettens grundlæggende rettigheder at beskytte denne? I modsat

fald er spørgsmålet, om Kommissionens to nye fremsatte forslag til forordninger Digital Service Act

og Artificial Intelligence Act afhjælper dette.

1.2 Forskningsspørgsmål

I nærværende afhandling vil følgende tre forskningsspørgsmål besvares:

1. Kan der udledes en grundlæggende ret til fri vilje af EU-retten og i hvilken grad er denne

beskyttet imod manipulation ved kunstig intelligens?

2. Under hvilke omstændigheder vil store online platforme have incitament til at begrænse deres

algoritmiske profilering?

3. I hvilket omfang vil Artificial Intelligence Act og Digital Service Act forbedre beskyttelsen af

individets grundlæggende rettigheder, herunder menneskets frie vilje?

8. BER staff. 2020. Paying Attention: The Attention Economy. Berkeley Economic Review.
9. Cadwalladr, Carole et. al. 2018. Revealed. 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach.

The Guardian.
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1.3 Synsvinkel

Analyseniveauet er samfundsniveau. I den økonomiske analyse vil der i principal-agent-modellen

også være et gennemgående virksomhedsperspektiv, idet incitamenterne under forskellige retstil-

stande ønskes belyst.

1.4 Afgrænsning

Den juridiske analyse vil tage udgangspunkt i Art. 1 og 3 i Den Europæiske Union charter om grund-

læggende rettigheder. Selvom flere af de andre grundlæggende rettigheder i høj grad er relevante i

konteksten af kunstig intelligens, vil nærværende afhandling imidlertid beskæftige sig specifikt med

de problemstillinger, som vedrører manipulation. Analyserne vil generelt afgrænse sig fra de pro-

blemstillinger, som alene udspringer af børns rettigheder i medfør af EU-retten. Dette emne synes at

udgøre så stor en problematik, at det fortjener en hel analyse for sig selv.

I behandlingen af de forbrugerretlige problemstillinger vil der udelukkende fokuseres på Handelsprak-

sisdirektivets bestemmelser om aggressiv handelspraksis, pånær en analog fortolkning af Sortlistens nr.

11 og 22 om henholdsvis advertorials og skjult reklame. Bestemmelserne om vildledende handelsprak-

sis synes ikke i samme grad relevant i forhold til kommercialisering af brugerskabt indhold, og vil

derfor ikke inddrages.

Principal-agent modellen i kapitel 3 modellerer retstilstanden på baggrund af en række af simplifice-

ringer og antagelser om henholdsvis Platformen og Lovgivers nyttefunktioner. Eksempelvis består

Lovgivers nytte alene af værdien af grundlæggende rettigheder og nytten af platformen. En potentiel

sanktion til Platformen vil derfor ikke modsvare en tilsvarende gevinst hos Lovgiver – idet der med

modellen ønskes at undersøge betydningen af samfundets abstrakte værdier.

1.5 Retsdogmatisk metode

I den juridiske analyse anvendes den retsdogmatiske metode, der systematiserer, beskriver og fortol-

ker de relevante EU-retlige kilder.10 Således inddrages alle relevante retskilder i besvarelse af; i hvil-

ket omfang individets frie vilje er beskyttet. Inddragende retskilder er EU’s primær- og sekundærret,

retspraksis fra Den Europæiske Unions Domstol (”CJEU”), soft law, retningslinjer og Generaladvoka-

tens udtalelser. De danske sprogversioner er som hovedregel anvendt og bestemmelserne fortolkes i

lyset af rettens bestemmelser som helhed, herunder Chartret.11

10. Tvarnø, Christina og Ruth Nielsen. 2017. Retskilder og retsteorier. 5. udg. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. s. 29-30.
11. Ibid., s. 24.
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1.5. RETSDOGMATISK METODE KAPITEL 1. FORSKNINGSSPØRGSMÅL OG METODE

Indledningsvist redegøres der for teknologiforståelsen, der faciliteter en forståelse for den gennemløbende

argumentation om deep learning-algoritmers kompleksitet.

Analysen tager afsæt i EU’s charter om grundlæggende rettigheder for at udlede, hvorvidt man kan

klassificere individets frie vilje som en grundlæggende rettighed afledt under Chartrets Artikel 1 og

3. Hertil inddrages Oviedo-Konvention, forklaringerne til Chartret og Generaladvokatens udtalel-

ser12 for at forstå de fundamentale værdier, der ligger bag Chartret og dét menneskesyn, der anlægges

i EU-retten.

Chartrets første og fundamentale artikel behandles herefter i henhold til Artikel 7 og 8 om be-

skyttelsen af personoplysninger og privatlivet. Disse er direkte udmøntet i Chartret og beskyttel-

sen har således retskildeværdi på traktatniveau. Relevante bestemmelser i Persondataforordningen

(2016/679 af 27. april 2016) behandles herefter, eftersom kunstig intelligens baseret på personoplys-

ninger i sagens natur udgør en risiko for manipulationen af den frie vilje. I et forsøg på at konkretisere

de reelle implikationer af reguleringen, inddrages virksomheden TikTok gennemløbende som case i

analysen.

Herfra analyseres og fortolkes Forordningens bestemmelser med et fokus på gennemsigtighed, be-

handling af personoplysninger, herunder profilering og det informerede samtykke. Retspraksis må

betragtes som mangelfuld i flere af de juridiske diskussioner, men præjudikater inddrages, hvor det

findes relevant. Således inddrages bl.a. C-679/17 Planet49 for at forstå Domstolen fortolkning af gen-

nemsigtighedsforpligtelsen ved teknologiske kompleksitet og samtykkebegrebet, der materialiserer

individets autonomi. Foruden dette inddrages C-203/15 Tele2 Sverige i diskussionen af omfattende

profilering som analogt til overvågning. Således inddrages national retspraksis, der dog må have

minimal retskildeværdi, men bidrager med forståelse for, hvornår profilering betydeligt kan påvirke

individet. På et generelt plan inddrages Betragtningerne, Artikel 29-Gruppen og European Data Pro-

tection Boards retningslinjer (”EDPS”)13 som fortolkningsbidrag. Disse er ikke bindende.14

Afsluttende inddrages sekundærretten i form af Handelspraksisdirektivet (direktiv 2005/29/EF af

11. maj 2005), der har til hensigt at fastlægge, hvordan aggressiv handelspraksis, utilbørlig påvirkning

og et “pres” finder sted i henhold algoritmiske processer. C-123/16 Orange Polska bidrager med

forståelse af disse bestemmelser. Juridisk litteratur supplerer ligeledes argumentationen.

12. Domstolen henviser selv til Generaladvokatens udtalelser, der heraf må give udtalelserne en vis retskildeværdi, herunder

som fortolkningsbidrag.
13. European Data Protection Board består i Databeskyttelsesrådet, som har til formål bl.a. at føre tilsyn med Forordningen,

afgive udtalelser etc., jf. Art. 68 i Forordningen.
14. Tvarnø, 2017, s. 97-98 og 108.
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1.6. ØKONOMISK METODE KAPITEL 1. FORSKNINGSSPØRGSMÅL OG METODE

1.6 Økonomisk metode

1.6.1 Principal-agent teori

I den første del af den økonomiske analyse behandles det moral hazard-problem, der opstår mel-

lem Lovgiver (Principalen) og Platformen (Agenten), når sidstnævntes algoritme potentielt vil kun-

ne krænke brugeres grundlæggende rettigheder. Analyseperspektivet er således “transaktionen”

mellem disse parter (loven), hvor den hårde kerne udgøres af en (a) fuldkommen rationalitet og

(b) opportunisme. Forholdet mellem parterne er karakteriseret ved asymmetrisk information, hvor

Agenten har overlegen information om sin algoritme, som Principalen ikke i udgangspunktet kan

observere. Således behandles Principalen vurdering af Agentens adfærd med dét formål at skabe

en incitamentsforenelig “kontrakt” under parametrisk usikkerhed.15 Lovgiver antages imidlertid at

kunne skabe gennemsigtighed gennem lovgivning, hvilket dog er forbundet med omkostninger. Som

led i afdækningen af de nødvendige kriterier for incitament indgår Lovgivers afvejning af forskellige

samfundsmæssige hensyn samt omkostningerne ved at skabe gennemsigtighed.

Modellen antager en omkostningsfunktion for Platformen, hvorefter omkostningerne ved compli-

ance er højest, når der tilsigtes en mindre begrænsning af en ellers kompleks algoritme. Med denne

ønskes det at illustrere sværhedsgraden i at kontrollere kompleks kunstig intelligens, uden at be-

grænse den uforholdsmæssigt. Imidlertid antages der symbolske omkostninger igennem størstedelen

af analysen, da det primært er samspillet mellem Platformens interesse i en lukrativ algoritme kon-

tra samfundets ønske om beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, der ønskes belyst. Dog vil

effekten af forhøjede compliance-omkostninger demonstreres afslutningsvis.

Begrebsafklaring

I den spilteoretiske del af analysen anvendes en række af betegnelser for henholdsvis Lovgiver og

Platform afhængig af kontekst.

Tilsigtede forståelse af visse begreber:

• Samfundsnytten 6= Kaldor-Hicks.

• Intuition/intuitivt: Anvendes for den bagvedliggende information, logik og rationale, som er

underforstået eller som kan udledes af analysens modeller og antagelser. Disse er ofte af tek-

nologisk, juridisk eller anden ikke-direkte økonomisk karakter.

15. Knudsen, Christian. 1997. Økonomisk metodologi Bind 2. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 168-172.
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1.7. INTEGRERET METODE KAPITEL 1. FORSKNINGSSPØRGSMÅL OG METODE

1.6.2 Behavioristisk økonomi

I analysen af individet beslutningstagning- og rationle ved brug af sociale platforme, inddrages be-

havioristisk økonomi. Målperspektivet er beslutningstageren, der udgøres af individet. Simon A. Her-

bert introducerede i sin tid “the administrative man” som modsætning til den neoklassiske økonomis

“the economic man”. I behavioralismen betragtes beslutningstagerens evne til at træffe valg således

ud fra såvel de ydre og indre begrænsninger.16

Teoriens hårde kerne udgøres af (a) satisfiering-som-maksimering og (b) begrænset rationalitetsprincippet.

Satisfieringen udtrykker, at individet maksimerer sin nytte, men at han på baggrund af omkostnin-

gerne ved at søge information, ikke vil afsøge den optimale beslutning. Som erstatning herfor, udfor-

skes alternative valgmuligheder kun indtil, at individets aspirationsniveau er nået. Forudsætningen

bag dette ligger i antagelsen om individets begrænsede rationalitet. Dette kommer til udtryk ved, at

individet har begrænsede kognitive ressourcer og en afledt mangelfuld forståelse af virkeligheden.

Tesen er således, at individet ud fra en række relativt simple heuristikker eller regler, der guider be-

slutningstagningen. Summeret kan man således rationalisere individets ellers irrationel adfærd.17

Teoridannelsen udvikles gennem en empirisk-induktiv metode og hviler således på eksperimenter,

der observerer fænomener. På denne måde lykkes det at integrere den økonomiske begrebsramme

med psykologien, hvorved der kan drages realistiske konklusioner om adfærd. Metodikken betyder

dog, at der ved disse eksperimenter kan opstå risiko for kausuale uklarheder, som betyder, at de

opdagede fænomener ikke én til én holder stik i virkeligheden.18

1.7 Integreret metode

I den integrerede analyse anvendes den retsøkonomiske metode med samfundet som analyseniveau.

Metoden har til formål at applikere økonomiske teori og de fra den økonomiske analyses konklusio-

ner i henhold til Kommissionens to fremsatte forslag til forordninger; Digital Service Act og Artificial

Intelligence Act.19

Analysen betragtes som normativ retspolitisk,20 hvor en behandling af DSA Art. 24, 29 og 30 samt

AIA Art. 5(1)(a) foretages. Således vurderes de forventede virkninger af bestemmelserne i relation til

de to forudgående analysers rettighedsmæssige problemstillinger, herunder beskyttelsen af indivi-

16. Ibid., s. 133-134.
17. Ibid., s. 129-138.
18. Ibid., s. 137-138.
19. Tvarnø, 2017, s. 429-452.
20. Østergaard, Kim. 2003. Metode på cand.merc.jur studiet. Julebog 2003, s. 269-285. s. 270.
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1.8. STRUKTUR KAPITEL 1. FORSKNINGSSPØRGSMÅL OG METODE

dets frie vilje som en grundlæggende rettighed.

De anvendte retskilder består af selve forordningernes bestemmelser, men ligeså de bagvedliggen-

de formål og Betragtninger, herunder COM-dokumenter. Dette, eftersom forarbejderne bidrager til

forståelsen af de bærende hensyn bag den nye kommende regulering. Hertil inddrages EDPS og

EDPB’s Opinions.

I et økonomisk henseende behandles Art. 29’s indvirkning på Platformens nytte af brugerne,

hvortil sanktionerne og håndhævelsesbeføjelser inddrages for at fastlægge, hvorvidt Platformen har

incitament til at overholde bestemmelserne. Fastlæggelsen foretages på baggrund af økonomiske

analyses udledte funktioner.

1.8 Struktur

Strukturen forløber sig således, at kapitel 2 udgør den juridiske retsdogmatiske metode. I kapitel

2.1 indledes der med teknologiforståelse i forbindelse med kunstig intelligens og den dertilhørende

begrebsliggørelse af den frie vilje. I kapitel 2.2 behandles EU’s charter om grundlæggende rettigheder,

kapital 2.3 om persondataretten samt kapitel 2.4 om Handelspraksisdirektivet.

I kapitel 3 foretages den økonomiske analyse. I kapitel 3.1 analyseres forholdet mellem Lovgiver og

Platform i en principal-agent-model. I kapitel 3.2 behandles individets uafhængige rolle som bruger

af platformen.

I kapitel 4 integreres de to forrige analyseafsnit ved inddragelse af to nye forslag til forordninger;

Digital Service Act og Artificial Intelligence Act for at vurdere deres forventede virkninger i henhold til

beskyttelsen af individets frie vilje.
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Kapitel 2

Retsdogmatisk analyse

2.1 Teknologiforståelse og den frie vilje

Indledningsvist er det nødvendigt at klargøre teknologiforståelsen bag kunstig intelligens, herunder

særligt om de nyeste og mest komplekse maskinlæringersprocesser som deep learning og affektiv

computing. Platforme som TikTok baserer deres anbefalingssystem på en deep learning-algoritme.

Kunstig intelligens er et paraplybegreb, der dækker over et omfangsrigt antal datalogiske metoder,

der beskæftiger sig med intelligent adfærd. Formålet er at programmere en computer til at efterligne

den menneskelige intelligens med alle dets facetter som overvejelser, læring og beslutningstagning.

Definitionen er omdiskuteret, men der henholdes til AI HLEG’s definition:21

“Artificial intelligence (AI) systems are software (and possibly also hardware) systems designed

by humans that, given a complex goal, act in the physical or digital dimension by perceiving their

environment through data acquisition, interpreting the collected structured or unstructured data,

reasoning on the knowledge, or processing the information, derived from this data and deciding

the best action(s) to take to achieve the given goal. AI systems can either use symbolic rules or

learn a numeric model, and they can also adapt their behavior by analyzing how the environment

is affected by their previous actions.”22

Man sondrer overordnet i mellem svag og stærk kunstig intelligens. Det stærke element i indebærer,

at den kunstige intelligens udvikler sig selv i retning af menneskelig bevidsthed, mens den svage

mere moderat opererer med en langt mere basal efterligning af den menneskelige tankeproces ud fra

algoritmer og logikker.23 Et klassisk eksempel på det sidstnævnte, er IBM’s computer Deep Blue, der

slog verdensmesteren i skak i 1997.24

21. AI HLEG er Den Europæiske Unions high level expert group on artificial intelligence.
22. Samoili et. al., European Commission. 2020. AI WATCH. Defining Artificial Intelligence. JRC Publications Repository. s. 9.
23. Det Etiske Råd. 2007. Kunstig intelligens. Det Etiske Råd.
24. Dwivedi, Divyansh. 2018. Machine Learning For Beginners. Towards Data Science.
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2.1. TEKNOLOGI OG DEN FRIE VILJE KAPITEL 2. RETSDOGMATISK ANALYSE

Maskinlæring

Maskinlæring er en underkategori til kunstig intelligens. Arthur Samuel populariserede udtrykket

og definerede det som: ”...it is a field of study that gives the ability to the computer for self-learn

without being explicitly programmed”.25

Maskinlæring består i at udvikle et computerprogram, der kan lære og udvikle sig selv ved at

få input af data uden, at denne læring er specifikt programmeret. Formålet er at den skal udføre en

specifik opgave, forudsige med høj præcision eller handle såkaldt intelligens. Et eksempel ville være,

at man havde en lang række ustrukturerede (modsætningsvist strukturerede) billeder, der udgør

data-inputtet, hvorefter det ønskes at udlede en sammenhæng iblandt disse. At computeren hurtigt

kan blive langt mere effektiv end den menneskelige intelligens er således kernen her.

Denne maskinlæring er baseret på algoritmer. Algoritmer er programmeret til at følge en enty-

dig instruktion og består fundamentalt af lange sæt af matematiske ligninger. Startpunktet og de

efterfølgende skridt beskrives, hvorefter der slutteligt indikeres et forventet output. Hvor avancere-

de og tidskrævende disse beregninger er, afhænger bl.a. af mængden af data og computerkraften.26

Algoritmer som supervised og unsupervised læring har ofte været anvendt, men en lang række

andre algoritmer eksisterer, der har hver sin metodik og formål.

I supervised læring gives det anvendte data en label og man er bekendt med såvel input som

forventet output. I læringsalgoritmen indsættes en række input i forlængelse af en række output,

hvor formålet med algoritmen er, at den ved sammenstilling skal identificere såkaldte fejl. Algorit-

men lærer derved gradvist at optimere sig selv til den næsten er fejlfri i identifikationen. Et eksempel

kunne være et objekt i form af et billedet af æbler og pære. Her vil algoritmen blive trænet til at gen-

kende objekternes særtræk for fremadrettet med høj præcision og sandsynlighed at kunne fortælle,

hvorvidt det næste objekt er det ene eller det andet. Således opdeler algoritmen rådataen i to grup-

peringer – én til at træne algoritmen – og én til efterfølgende at teste dens præcision. I og med, at

algoritmen identificerer mønstre i data, er den funktionsdygtig til at forudsige fremtidig data. Af den

grund anvendes den ofte til at forudsige fremtidige begivenheder baseret på historisk data.27

I unsupervised maskinlæring anvendes unlabeled data til at træne algoritmen. Her er outputtet

ikke kendt, men det er algoritmen selv, der skal udlede sammenhænge som f.eks. et bestemt gen-

nemgående tema blandt en stor mængde billeder. Af den grund er historisk data ikke relevant, men

algoritmen påfører selv dataen det såkaldte label. Algoritmen anvendes ofte på transaktionel da-

ta, dvs. hvor målsætningen kan være at identificere et specifikt segment af en kundegruppe for at

markedsføre et produkt mere optimalt eller segmentere risikoprofiler blandt forsikringstagere.28

25. Jean. E. Sammet. 2013. Arthur Lee Samuel. IEEE Computer Society.
26. IBM Cloud Education. 2020. Machine Learning. IBM.
27. IBM Cloud Education. 2020. Supervised Learning. IBM.
28. IBM Cloud Education. 2020. Unsupervised Learning. IBM.

14



2.1. TEKNOLOGI OG DEN FRIE VILJE KAPITEL 2. RETSDOGMATISK ANALYSE

Deep learning og neurale netværk

Deep learning er en underkategori til maskinlæring, der anvender såkaldte neurale netværk i sin

mønstergenkendelse. Her er tale om en langt mere kompliceret og abstrakt behandling af data, der

har til formål at efterligne, hvordan den menneskelige hjerne opererer. Den kan således udlede sam-

menhænge ud fra både ustruktureret og unlabeled data. Den anvendes bl.a. til stemme- og ansigts-

genkendelse, oversættelse af sprog og beslutningstagning.29

Disse neurale netværk muliggør, at der kan udledes sammenhænge mellem faktorer, der endnu

har været uset. Avanceringen og kompleksitet er stigende og udvisker over tid selve programmørens

kontrol over algoritmen. Således opstår sondringen mellem white box og black box-algoritmer. Dis-

se termer udtrykker graden af gennemsigtighed i algoritmerne. Hvor det er muligt at dykke ned i

procesforløbet i en white box, er denne mulighed afskåret i en black box.

Neurale netværk kræver desuden enormt meget data for at opnå en høj præcision, modsat klas-

sifikationsmodeller som beskrevet i ”Maskinlæring”. Dette giver de store tech-virksomheder en stor

konkurrencefordel i forhold til mindre konkurrenter. Hvis en platform som TikTok således profilerer

og udvælger indhold på baggrund af et sådant neuralt netværk, er gennemsigtigheden ufuldkom-

men – både for modtageren, f.eks. en forbruger, men også for selve programmøren.30

Affektiv computing

Affektiv computing har sin oprindelse ved Rosalind Picards’ artikel fra 1995. Konceptet også kendt

som “emotionel kunstig intelligens” beskæftiger sig med (computer)systemer, der kan genkende, be-

handle, fortolke og simulere menneskelige følelser. Der er tale om et videnskabeligt krydsfelt mellem

bl.a. computervidenskab, psykologi og sociologi.31

Hovedfokuset ligger i at forstå individets følelsesmæssige situation (signaler) og koble disse sam-

men med et bestemt output. Signaler – verbale eller nonverbale – kan f.eks. være ansigtsudtryk,

talemåde, temperaturer eller puls. Sådanne datapunkter kan bl.a. indsamles vha. mikrofoner, video-

kameraer, sensorer og software. Herfra er det muligt at slutte, hvorvidt et individ f.eks. er stresset og

burde gå til lægen, eller om individets udviser særlige stimuli ved at blive udsat for en given rekla-

me. Med disse redskaber er det muligt for virksomheder at gå et spadestik dybere i forståelsen og

afkodning af den menneskelige adfærd – et system, der kan anvendes til et utal af mere eller mindre

etiske formål.32

29. Gavrilova, Yulia. 2020. A Guide to Deep Learning and Neural Networks. Serokell.
30. Deloitte. 2020. Managing the black box of artificial intelligence (AI). Deloitte.
31. MIT Media Lab. 2021. Professor Rosalind W. Picard, Sc.D., FIEEE. MIT Media Lab.
32. Et eksempel på dette er den amerikanske virksomhed Affectiva, der er specialiseret i markedsføring. De benytter deep

learning og sælger produkter med en lang række emotionelle træk f.eks. ved “Facial muscles generate hundreds of facial

expressions of emotion”.
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2.1. TEKNOLOGI OG DEN FRIE VILJE KAPITEL 2. RETSDOGMATISK ANALYSE

2.1.1 Begrebsliggørelse af den frie vilje

I forlængelse af virksomheders kommercielle anvendelse af deep learning-algoritmer og affektiv

computing, opstår spørgsmålet om hvorvidt individets frie vilje påvirkes og hvilke juridiske impli-

kationer dette kan medføre. Susan Pockett argumenterer i sin artikel om fri vilje for, at et retssystem

må bygge på en vis enighed om begrebets afgrænsning.33 For at afgøre dette, er det indlednings-

vist nødvendigt at afklare, hvad der i nærværende analyse menes med begrebet fri vilje. Begrebet

er centralt inden for religion og filosofi, men har ingen alment accepteret definition. Forståelsen er

subjektivt betinget, idet der ikke kan opnås enighed om hvorvidt fri vilje faktisk eksisterer eller ej.

I nærværende analyse vil der imidlertid ikke tages tage hul på denne filosofiske definition, da

præmissen blot må fastlægges; at samfundet og lovgivning generelt er bygget op omkring en anta-

gelsen om menneskets evne og ret til selvbestemmelse. Fra et juridisk synspunkt spiller det således

ingen rolle, om mennesker faktisk har fri vilje eller at det blot er en illusion – såkaldt determinisme.

Det forudsættes i analysen, at individet i et vist omfang er i stand til at styre sine handlinger med sin

bevidsthed alene.

Individet må med sin frie vilje træffe sine adfærdsmæssige beslutninger under konstant påvirkning

udefra. Eksempler på ekstern påvirkning af individets adfærd kan findes overalt. Man kan eksem-

pelvis forestille sig, at et individ får lyst til at spise en bestemt slags mad efter at have set eller duftet

noget tilsvarende. I forhold til afgrænsningen af fri vilje kan det i et konkret tilfælde være relevant at

stille følgende spørgsmål:

• I hvilken grad forstår individet, at hans adfærd påvirkes af en given omstændighed?

• Er påvirkningen tilfældig eller er der tale om et bevidst forsøg på at diktere hans adfærd?

Med afsæt i individets begrænsede rationalitet, må det antages, at dets forståelse af en bestemt be-

givenhed og dens effekt på hans tankeproces aldrig vil være fuldkommen. Det må derfor konstate-

res, at de omkringværende omgivelser, herunder særligt markedsføring, altid spiller en essentiel og

uundgåelig rolle i tilblivelsen og udviklingen af individets adfærd. En absolut ret til fri vilje implice-

rer dermed et forbud mod nærmest enhver adfærd, hvilket i sig selv ville være en begrænsning.

For at kunne undersøge den juridiske betydning af fri vilje, er det således essentielt at afgrænse ma-

nipulation fra andre former for indflydelse. Hvor der ved overtalelse og tvang forsøges at appellere til

individets beslutningstagen, indebærer manipulation at der i stedet tages direkte kontrol over denne

proces. Den fundamentale forskel består således i, at manipulation indskrænker individets kapacitet

33. Pockett, Susan. 2007. The Concept of Free Will: Philosophy, Neuroscience and the Law. Behavioral Science and the Law. Vol.

25, Issue 2: 281-293.
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for bevidst beslutningstagen gennem en form for “skjult indflydelse” – hvorfor et manipuleret indi-

vid per definition ikke vil være klar over, at hans adfærd er blevet påvirket. Ifølge Robert Noggle’s

indflydelses-teori opnås manipulation overordnet ved at ændre et individs overbevisninger, ønsker og

følelser.34 Sunstein argumenterer dog for, at manipulation ligeledes kan udmøntes gennem inaktivi-

tet, når der ikke i tilstrækkelig grad opfordres eller appelleres til menneskers kapacitet for bevidst

refleksion og overvejelse af en beslutning.35 Fælles for de to former for manipulation er, at individets

frie vilje i sidste ende erstattes med manipulatorens vilje. Denne forståelse af fri vilje og manipulation

som hinandens modsætninger vil være udgangspunktet for den videre analyse.

Fri vilje findes ikke som et eksplicit juridisk begreb i EU-retten. Der findes heller ikke tilstrække-

lig anvendelse af begrebet i retspraksis til at kunne udlede en klar fortolkning heraf. CJEU har dog

anvendt begrebet “fri vilje” i enkeltstående tilfælde – eksempelvis i de forenede sager C-148/13 og

C-150/13.36 I denne sag kunne de pågældende asylansøgere ifølge CJEU’s præmisser af egen fri vilje

vælge at følge de nationale myndigheders opfordring til at fremlægge en personlig video med seksu-

elt indhold som bevis for deres påstand om homoseksualitet – på trods af, at alternativet hertil var at

blive deporteret til et land, hvor de risikerede forfølgelse. Dette implicerer en forståelse af begrebet,

hvorefter menneskets frie vilje ikke indskrænkes af omstændigheder, som vedkommende er bevidst

omkring og derfor stadig efterlader ham som den ultimative beslutningstager – uagtet at disse om-

stændigheder må antages at medføre et betydeligt pres til at agere på en bestemt måde.

Der findes konkrete bestemmelser i EU-retten, som synes at indkapsle menneskets frie vilje i

forhold til visse typer af beslutninger; herunder Handelspraksisdirektivets værn om forbrugerens

transaktionsbeslutning samt Persondataforordningens krav om den registreredes samtykke til behand-

ling af personoplysninger. Imidlertid synes disse begreber kun delvist at beskytte individets frie vilje,

da de er begrænset af deres respektive anvendelsesområder – henholdsvis markedsføring og databe-

handling. Spørgsmålet er derfor, om der kan udledes et grundlæggende hensyn til menneskets frie

vilje i EU-retten.

2.2 Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Som borger i den Europæiske Union har man en række af fundamentale rettigheder, som gennem

tiden er blevet kodificeret og videreført i EU-retten. EU’s charter om grundlæggende rettigheder

(“Chartret”) blev vedtaget i 2000, og fungerer som en opsamling af de grundlæggende menneske-

rettigheder, som danner fundamentet for EU og det indre marked.37 Retsvirkningen af Chartret var

34. Noggle, Robert. 1996. Manipulative Actions: A Conceptual and Moral Analysis. American Philosophical Quarterly. 33:43-

55. s. 47–48.
35. Cass R. Sunstein. 2015. Fifty Shades of Manipulation. J. Behavioral Marketing. s. 6.
36. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie v. (UNHCR), de forenede sager C-148/13 og C-150/13, EU:C:2014:2406. p. 59.
37. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder 2012/C 326/0.
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dog tvivlsom indtil Lissabontraktaten blev vedtaget i 2009, hvorefter Chartret har fuld retsvirkning

på linje med Traktaterne om den Europæiske Union. Chartret udspringer ifølge sin præambel af et

behov for at synliggøre de grundlæggende menneskerettigheder og værdier for at sikre, at de beva-

res igennem samfundsmæssig og teknologisk udvikling.38 Det er derfor relevant at undersøge, hvorvidt

hensynet til menneskets frie vilje afspejles i Chartrets bestemmelser, som blev formuleret over et årti

før teknologien muliggjorde algoritmisk manipulation.

2.2.1 Artikel 1: Den menneskelige værdighed

Artikel 1 i Chartret udtrykker at: “Den menneskelige værdighed er ukrænkelig. Den skal respekte-

res og beskyttes.” Det følger af forklaringerne til Chartret, at denne ikke blot er en grundlæggende

rettighed i sig selv, men udgør selve fundamentet for de grundlæggende rettigheder.39 Den menneske-

lige værdighed er dermed det mest fundamentale hensyn i EU-retten, og de følgende rettigheder i

Chartret skal ses som afledt heraf. Det interessante spørgsmål er i denne kontekst, om fri vilje kan

anses som en underliggende betingelse for menneskelig værdighed. Fortolkningen af Chartrets Art.

1 blev uddybet i forbindelse med sagen C-36/02 OMEGA Spielhallen.40 Ifølge Generaladvokatens

bemærkninger, er:

”Den menneskelige værdighed et udtryk for den respekt og den værdi, der tilkommer et menneske,

fordi det tilhører menneskeheden. Det drejer sig om at beskytte og respektere det menneskelige

væsen og dets natur, dvs. menneskets substans. Den menneskelige værdighed afspejler dermed

mennesket i sig selv, og er udtryk for det, der gør det menneskeligt. For at besvare spørgsmålet om,

hvad der gør mennesket til det, som det er, er det nødvendigt at bevæge sig ind på et område, der

ligger dybere end juraen, dvs. at indholdet af den menneskelige værdighed i sidste ende bestemmes

ud fra den forestilling, man gør sig af et menneske.”41

Spørgsmålet er i nærværende kontekst, om menneskets frie vilje herefter skal anses som et grund-

læggende menneskeligt karakteristika. Dette besvares bekræftende af Generaladvokaten, som videre

udtaler:

”Den menneskelige værdighed har sine rødder dybt i den europæiske kulturs opfattelse af det

menneskebillede, som betragter mennesket som et frit handlende og selvbestemmende væsen. Den

omstændighed, at mennesket har en fri og selvstændig vilje, gør ham til subjekt, og han må ikke

reduceres til objekt.”42

38. McKinsey and Company. 2017. Ask the AI experts: What’s driving today’s progress in AI?. McKinsey and Company.
39. Forklaringerne til Chartret om grundlæggende rettigheder (2007/c 303/02).
40. OMEGA Spielhallen v. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, C-36/02, ECLI:EU:C:2004:614.
41. Forslag til afgørelse fra Generaladvokat Christine Stix-Hackl fremsat den 18. marts 2004 (1) Sag C-36/02 OMEGA

Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH mod Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn (pr. 74 og 75).
42. Ibid., præmis 78.
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Sammenhængen mellem begrebet værdighed og menneskets selvbestemmelsesret og frie vilje, som

kommer til udtryk i dette begreb, tydeliggør, hvorfor ideen om menneskets værdighed også hyp-

pigt optræder i forbindelse med andre begreber og beskyttelsesinteresser som eksempelvis person-

lighed eller identitet.”43

Efter denne fortolkning indgår hensynet til menneskets frie vilje således som et grundlæggende ele-

ment i beskyttelsen af den menneskelige værdighed efter Chartrets Art. 1 og de heraf afledte rettig-

heder i Chartret.

2.2.2 Artikel 3: Fysisk og mental integritet

Princippet om beskyttelse af menneskets værdighed videreføres i Art. 3(1), hvorefter det enkelte

menneskes fysiske og mentale integritet skal respekteres som led heri. I forbindelse med undersøgelsen

af hensynet til fri vilje må særligt menneskets mentale integritet være relevant; det enkelte individ

har om ikke andet en følelse af fri vilje, som er grundlæggende for vedkommendes selvopfattelse

og identitet – en begrænsning af den frie vilje synes derfor i udgangspunktet at måtte nedbryde det

enkelte individs mentale integritet som en naturlig konsekvens. Dog foreligger der ikke en klar juri-

disk sondring mellem menneskets fysiske og mentale integritet; som påpeget af Gabriel Toggenburg

vil en skade af menneskets fysiske integritet naturligt medføre en skade af vedkommendes mentale

integritet (og vice versa) – hvorfor de to hensyn ikke kan adskilles.44

Konvention om biologi og lægevidenskab

Ifølge forklaringerne til Chartret er bestemmelserne i Art. 3 videreført fra Konventionen om Men-

neskerettigheder og Biomedicin (“Oviedo Konventionen”), som blev vedtaget i 1997.45 På trods af,

at Konventionen udelukkende finder anvendelse på biologi og lægevidenskab, tjener den alligevel

som et vigtigt fortolkningsbidrag til forståelsen af begrebet menneskelig integritet, da det oprindeligt

stammer herfra. Konventionen blev vedtaget i erkendelse af, at misbrug af biologi og lægevidenskab

kan føre til handlinger, der kan bringe den menneskelige værdighed i fare under anerkendelse af den

hurtige udvikling af moderne biologi og lægevidenskab.46 Konventionen har i medfør af Art. 1(1) til

formål at beskytte alle menneskers værdighed og identitet.

En interessant observation er, at menneskets identitet også indgår som et eksplicit beskyttelseshensyn

i Oviedo Konventionens bestemmelser. Herved forstås i almindelighed menneskets selvopfattelse,

og begrebet er (som omtalt ovenfor i afsnit 2.2.1) tæt beslægtet med menneskets frie vilje. Menne-

skets interesser er også et vigtigt hensyn, som bl.a. beskyttes af strenge krav til samtykke, jf. Art. 5,

43. Ibid., præmis 79.
44. Toggenburg, G. 2020. The 3rd of all EU-r rights: Integrity and how the Charter contributes, Eurac Research.
45. Forklaringer til Chartret, ”Forklaring til Artikel 3”.
46. Præambel til Konventionen om menneskerettigheder og biomedicin (“Oviedo Konventionen”).
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hvorefter enhver intervention kræver det berørte individs frie og informerede samtykke på baggrund

af relevante oplysninger med hensyn til formålet og arten af interventionen samt de deraf følgende

konsekvenser og risici.

Et individ skal således i sidste instans kunne træffe sine valg uden ekstern påvirkning eller tilbage-

holdelse af relevante oplysninger – og senere have lov til at trække sit samtykke tilbage på samme

vis. Dette princip må ses som et udtryk for, at man fra EU’s side ønsker at beskytte individers ret

til selv at træffe beslutninger, der vedrører deres egen person og krop – på trods af, at læger og an-

dre professionelle i mange tilfælde må antages objektivt at være mere kvalificerede til at træffe disse

beslutninger for dem. Menneskets grundlæggende rettigheder synes således som udgangspunkt at

vægte højere end deres fysiske sundhed.

På trods af dette princip, kan den enkelte person dog ikke give samtykke til enhver praksis; med

Art. 21 forbydes nemlig kommercialisering af kroppen,47 hvorefter den menneskelige krop og dens be-

standdele ikke som sådan må give anledning til økonomisk gevinst. Det er dermed ikke i udgangs-

punktet tilladt at foretage en operation med direkte henblik på profit; eksempelvis kan et individ

ikke give samtykke til at lade sin ene nyre blive transplanteret mod betaling. Det forbudte element

ligger dermed ikke i selve interventionen, men derimod i det kommercielle aspekt. Forbuddet må

ses som et udtryk for, at EU ikke ønsker et indre marked, hvor mennesker kan sælge deres organer

og kropsdele – uagtet om det enkelte individ skulle træffe en sådan beslutning på et fuldkommen

oplyst og frivilligt grundlag. Det bagvedliggende rationale må antageligt være, at personlige om-

stændigheder vil kunne medføre et pres på mennesker til at sælge kropsdele for pengenes skyld. En

sådan transaktion, hvor et individ alene på grund af økonomiske vanskeligheder vælger at sælge

sin ene nyre, synes at nedbryde vedkommendes menneskelige integritet; fysisk, fordi han skal leve

resten af sit liv uden sin ene nyre – men også mentalt, fordi han skal leve med beslutningen om at

have solgt sin nyre på grund af fuldstændigt urelaterede problemer. På samme måde synes popula-

riteten af apps som TikTok at kunne lægge et socialt pres på det enkelte menneske til at tilslutte sig

platformen imod afgivelse af samtykke til dataindsamling og profilering.

Menneskets krop og dens bestanddele kan som fysiske objekter nemt afgrænses og identificeres, hvorfor

det er relativt uproblematisk at opstille et generelt forbud imod en kommercialisering. Menneskets

frie vilje er på den modsatte side et abstrakt begreb, der hverken kan købes eller sælges i en tradi-

tionel forstand. Ved hjælp af kunstig intelligens er det dog blevet muligt for private virksomheder

at opnå indsigt og kontrol over forbrugere i en sådan grad, at de i stigende omfang kan manipulere

deres kommercielle – eller for sin vis politiske – adfærd. Dette kræver som udgangspunkt, at virk-

somhederne først og fremmest opnår adgang til så mange oplysninger om det enkelte individ som

47. Som videreført i Chartrets Art. 3(2).
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muligt. Dette sker i praksis sker ved at tilbyde forbrugere adgang til en ”gratis” digital platform i

bytte for umiddelbart ubegrænset adgang til deres personlige oplysninger. Således synes persondata

de facto at have fået karakter af en valuta, der gør det muligt for aktører som TikTok at kommercia-

lisere det enkelte menneskes frie vilje gennem algoritmisk manipulation. Ifølge Cass R. Sunstein har

dette åbenlyse konsekvenser for menneskets frie vilje og værdighed, idet forbrugeres beslutninger

i stigende grad vil afspejle kommercielle aktørers interesser i stedet for deres egne.48 På trods af de

åbenlyse forskelle mellem menneskets fysiske krop og dets frie vilje, synes Oviedo Konventionens

generelle principper og beskyttelseshensyn at kunne overføres analogt i forbindelse med fortolknin-

gen af Chartrets Art. 3.

Oviedo Konventionen afspejler gennemgående det synspunkt, at biologiske og lægevidenskabelige

interventioner potentielt vil krænke menneskets integritet, såfremt de ikke er baseret på vedkom-

mendes interesser og informerede samtykke. Det tegner et billede af, at beskyttelsen af menneskets

integreret – og dermed dets værdighed – indebærer en generel menneskeret til at træffe personlige

beslutninger på baggrund af egne interesser.

I henhold til Oviedo Konventionen må individets frie vilje heller ikke marginaliseres gennem man-

gelfulde oplysninger om behandlingen. Det virker umiddelbart nærliggende, at disse principper

også bør finde anvendelse på andre områder, hvor den menneskelige integritet og værdighed udfor-

dres af teknologisk innovation – såsom det lige nu er tilfældet med algoritmisk profilering på store

online platforme. Som det vil ses i de følgende afsnit, er princippet om henholdsvis gennemsigtig-

hed og informeret samtykke et gennemløbende tema i EU-retten, hvilket bærer præg af et overordnet

hensyn til individets autonomi og ret til selvbestemmelse. Der ligger dog som nævnt en udfordring

i at forbyde kommercialisering af individets frie vilje på samme måde som ved forbuddet mod kom-

mercialisering af kroppen.

På den anden side er der dog en udbredt skepticisme og frygt over for forretningsmetoder, som ikke

blot anvender menneskers bevidste og underbevidste tendenser til at forudsige deres adfærd, men

også til at manipulere den i en bestemt kommerciel eller politisk retning ved hjælp af kunstig intel-

ligens.49 Det tyder derfor alt i alt på, at beskyttelsen af menneskets værdighed og integritet kræver

en balanceret tilgang til adfærdspåvirkende teknologi, som tager hensyn til teknologisk udvikling

og værdien af sociale medier – men som på den anden side beskytter individet mod decideret mani-

pulation; således at der i sidste ende tages hensyn til det enkelte menneskes autonomi, identitet og

interesser. Alternativet vil i værste fald indebære, at mennesket i takt med teknologiens udvikling

48. Sunstein, 2005, s. 6-9.
49. Se B. Marr, “Danger: 3 Reasons to Be Scared of Big Data”, Smart Data Collective; samt A. Paterson, “Why Are People So

Scared Of AI?”, Towards Data Science (2017).
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reduceres til et kommercielt aktiv, som ikke længere er i stand til at tænke en eneste tanke, uden at

denne er blevet plantet målrettet i vedkommendes underbevidsthed af en “alvidende algoritme”. En

sådan objektivisering af individet synes på baggrund af ovenstående fortolkning selvsagt at være i

strid med Chartrets beskyttelse af den menneskelige værdighed og integritet.

2.3 TikTok som symbol på teknologiens status quo

Som en ny og innovativ spiller på markedet er virksomheden TikTok et aktuelt eksempel på de kom-

mercielle anvendelsesmuligheder af kunstig intelligens i 2021.50 Platformen havde i 2020 ca. 689 mio.

månedlige brugere,51 hvoraf 100 mio. var fra Europa. Virksomheden blev værdisat til 42,6 mia. euro i

2020 og havde en omsætning på 850 mio. euro alene fra reklamer samt en forventet omsætning på 5,1

mia. euro i 2021.52 Dermed må det fastslås, at TikTok unægteligt er en kæmpe spiller på markedet,

der fortsat vinder frem som et af verdens mest populære sociale medier – i særdeleshed blandt de

yngre generationer.53

TikToks forretningsmodel er bygget op omkring dataindsamling og personlig markedsføring og af-

hænger overordnet af to succeskriterier; (1) mængden af aktive brugere, og (2) kvaliteten af algo-

ritmen, der forbinder brugere med produkter. På den ene side konkurrerer TikTok konstant med

andre sociale platforme som YouTube, Facebook og Instagram om at kunne tilbyde erhvervsdriven-

de den mest attraktive markedsføringsløsning. Samtidig konkurrerer de i den anden ende om at få

verdensbefolkningen til at foretrække netop deres platform. Brugerne er dog som udgangspunkt ik-

ke eksklusive til en bestemt platform, men må i stedet antages at have profiler på diverse sociale

netværk. Ligeledes har en stor del af de kendte personligheder og influencers fra f.eks. YouTube og

Instagram udvidet deres kanaler til TikTok. Brugere vil derfor ofte kunne se versioner af det samme

indhold på forskellige platforme. Det synes derfor i stigende grad at være formatet, som afgør hvil-

ken smartphone-applikation, der optager forbrugerens opmærksomhed.

TikTok differentierer sig ved at tilbyde et mere simpelt format end deres konkurrenter. Der blev op-

rindeligt kun tilladt korte 15-sekunders videoer54, hvilket har tvunget indholdsskabere til at nedkoge

deres indhold (“TikToks”) til de mest essentielle budskaber. I den anden ende bliver forbrugere præ-

50. TikTok blev lanceret uden for Kina i 2017 og har dermed opnået stor popularitet på rekordtid.
51. Iqbal, Mansoor. September 2021. TikTok Revenue and Usage Statistics (2021). Business of Apps.
52. Wang, Echo et. al. 2020. Exclusive: ByteDance investors value TikTok. Reuters.
53. Wallardo. September 2021. TikTok Statistics – Updated Sep 2021. Wallardo. Ifølge en rapport fra 2021 er 60 procent af

TikTok’s brugere mellem 16-24 år. Statistikken er foretaget ud fra brugere i USA, men der må antages at herske en nogenlunde

tilsvarende fordeling i EU.
54. Dan Slee. Januar 2020. UPDATED: What are the optimum lengths of social media video in 2020?. Dan Slee.

TikTok har sidenhen hævet den maksimale varighed til tre minutter. Undersøgelser viser dog, at de mest succesfulde opslag

i 2020 havde en gennemsnitlig varighed på under 16 sekunder.
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senteret for en enkelt video ad gangen i et såkaldt ”infinite scroll”.55 Herved eksponeres den enkelte

bruger for væsentligt mere indhold end på traditionelle platforme som YouTube, hvor en enkelt vi-

deo sagtens kan være over 20 minutter lang. På YouTube modtager brugere eksempelvis forslag til

videoer baseret på deres præferencer, men i sidste ende skal de dog stadig selv aktivt vælge, hvilken

af videoerne de vil se. Dette er imidlertid ikke tilfældet på TikTok, hvor hver eneste video udvælges

nøje af algoritmen – inklusiv prioritetsrækkefølge, som de vises i. Enhver TikTok-video analyseres

automatisk af virksomheden inden, at den bliver offentliggjort. Gennem kompleks deep learning er

TikTok i stand til at identificere en utroligt lang række af elementer, herunder følelser, temaer og

produktplacering, i brugerskabte videoer.56 Ved herefter at analysere, hvordan en konkret bruger in-

teragerer med forskelligt indhold, er TikTok i stand til at tegne et detaljeret billede af vedkommendes

præferencer og andre personlige karakteristika.

TikTok er kendt som et socialt medie, men som følge af dens design er den ikke ’social’ per se på sam-

me måde som eksempelvis Facebook og Snapchat. Hvor de to sidstnævnte stadig primært anvendes

til at kommunikere og socialisere med bekendte og kun subsidiært til at se ’tilfældigt’ indhold, er det

modsatte tilfældet på TikTok. Her ser brugere som hovedregel kun det indhold, som algoritmen har

valgt til dem. Langt de færreste har selv delt en eneste video. Således kan man argumentere for, at

der de facto er tale om et asocialt medie, hvor masserne observerer de få. Ifølge en rapport fra App

Ape Lab har TikTok en afhængighedsskabende effekt på sine brugere.57 Undersøgelsen viser, at en

gennemsnitlig TikTok bruger åbner appen 43,4 gange i løbet af en dag – altså hvad der svarer til

ca. tre gange per time. Som kontrast åbnes en app som Twitter gennemsnitligt 15,5 gange pr. dag.

TikTok bliver således åbnet over dobbelt så mange gange som dens mest populære konkurrenter.

Dette skyldes formentlig, at TikTok’s algoritme kombineret med det korte video-format skaber en

mere engagerende brugeroplevelse end traditionelle online medier. Ved at kende den enkelte forbru-

gers præferencer og tendenser, kan TikTok blive ved med at vise ham indhold, som er egnet til at

fastholde hans opmærksomhed.

55. Ahuvia, Yogev. 2013. Infinite Scroll: Let’s Get To The Bottom Of This. Smashing Magazine.
56. Khan, Roomy. 2020. TikTok: Why Is Everyone In A Tizzy?. Forbes.
57. App Ape Lab. 2018. Average daily activation count: 43 times a day!. App Ape Lab.
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2.4 Persondataretten

2.4.1 Persondataforordningens formål og grundlæggende principper

Beskyttelsen af individets personoplysninger er hovedsageligt reguleret i Europa-Parlamentets og

Rådets forordning 2016/679 af 27. april om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behand-

ling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, herefter (”Forordningen”).58

Forordningen udspringer af Chartrets Art. 7 om ret til respekt for privatliv og familie og Art. 8 om

ret til beskyttelse af personoplysninger. Fortolkningen af Forordningens bestemmelser skal således

læses i lyset af de om Chartrets udledte formål og værdier.

I Betragtning 2 uddybes det, at foruden beskyttelsen af fysiske personer i forbindelse med behand-

ling af personoplysninger, herunder de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, er formålet

at bidrage til frihed, retfærdighed, økonomiske og sociale fremskridt, styrkelsen af det indre marked

samt fysiske personers velfærd. Behandlingen bør tjene menneskeheden, hvor bl.a. respekt for privatliv

og familie samt informationsfrihed er centralt. Disse formål er dog ikke absolutte, men skal afvejes

i relation til sin samfundsmæssige funktion, herunder proportionalitetsprincippet og andre grund-

læggende rettigheder59 – f.eks. Chartrets Art. 16 om friheden til at oprette og drive egen virksomhed.

I databeskyttelsensretten hersker et generelt princip om, at det er individets autonome beslutning som

borger, der skal ophøjes. Dette er konkret udmøntet i samtykkekravet, der muliggør, at individet

selv kan foretage valg og beskytte sine interesser. Således har CJEU anført, at ”i en retsorden, der

er baseret på og søger at fremme værdighed og individets frihed og ansvar, skal behandlingen af

personoplysninger legitimeres af den registreredes autonome beslutning.”60

Grundlæggende principper i Artikel 5

I Art. 5 udtrykkes seks grundlæggende principper for behandling af personoplysninger.61 Således

skal Forordningens bestemmelser fortolkes og være i overensstemmelse med disse, der pålægger

den dataansvarlige ansvaret og dokumentationspligten for denne overholdelse.62

58. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindel-

se med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.
59. Betragtning 4.
60. J.H. Klement i S. Simitis, G. Hornung og I. Spieker gen. I. Döhmann (red.), Datenschutzrecht, Nomos, Baden-Baden,

2019, artikel 7, punkt 1. Se forslag til afgørelse M. SZPUNAR, 4. marts 2020. Orange Romania, C-61/19, præmis 37.
61. Art. 4(1) om personoplysninger og Art. 4(2) om behandling.
62. Art. 5(2), jf. Art. 4(8) om databehandler.
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Af de seks principper er særligt fire relevante i forbindelse med individets frie vilje.

• Artikel 5(1)(a) udtrykker, at personoplysninger skal behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

• Artikel 5(1)(b) udtrykker formålsbegrænsningen, herunder at indsamling af personoplysninger

skal være udtrykkeligt angivet og til legitime formål og forbyder viderebehandling til uforenelige

formål.

• Artikel 5(1)(c) udtrykker princippet om dataminimering som indbefatter, at indsamling skal

være tilstrækkelig, relevant og begrænset til det nødvendige i forlængelse af formålet.

• Artikel 5(1)(d) fastlægger, at personoplysninger skal være rigtige.

2.4.2 Retten til ikke at være genstand for profilering

I forlængelse af online platformes algoritmiske behandling af personoplysninger, indledes analysen

med afsæt i spørgsmålet om hvorvidt case-eksemplet TikTok opfylder betingelser i Art.(22)(1) om

automatiske afgørelser; herunder profilering i forbindelse med den registreredes brug af deres plat-

form.

Artikel 22(1) udtrykker, at ”Den registrerede har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der ale-

ne er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende

vis betydeligt påvirker den pågældende.“ [egen kursivering].

Artikel 4(4) definerer profilering som ”enhver form for automatisk behandling af personoplysninger,

der består i at anvende personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en

fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons [...]“

herunder særligt ”helbred, personlige præferencer, interesser”.

Betingelsen alene i Art. 22(1) implicerer, at behandlingen ikke indebærer menneskelige involvering.

Det vil også være tilfældet selvom en medarbejder gøres ansvarlig for processen, såfremt vedkom-

mende ikke har de fornødne kompetencer til at forstå og kontrollere den automatiske behandling

(tænk: stråmand).63

Betingelsen om på tilsvarende vis betydeligt påvirker eksemplificeres i Betragtning 71.64 I retningslinjer-

ne fremgår følgende som relevante faktorer: (a) at det potentielt skal kunne påvirke den registreredes

63. Retningslinjer om automatiske individuelle afgørelser og profilering i henhold til forordning 2016/679, WP251. s. 22.
64. Betragtning 71: “automatisk afslag på en onlineansøgning om kredit eller e-rekrutteringsprocedurer uden nogen men-

neskelig indgriben”.
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“situation, adfærd eller valg” eller (b) have længerevarende eller permanent indvirkning på den re-

gistrerede.65 Betydelighedskravet er svært at afgrænse, men indikeres som afgørelser, der bl.a. kan

påvirke den registreredes adgang til sundhedsydelser, udelukkelse fra beskæftigelse, adgang til ud-

dannelse etc. I den negative afgrænsning er det værd at bemærke, at målrettet annoncering typisk

ikke vil være omfattet. Dette vil dog afhænge af de konkrete omstændigheder, hvor faktorer såsom:

(a) graden af indvirkning i forbindelse med profileringen, (b) den registreredes forventninger og

ønsker, (c) måden der annonceres på samt (d) udnyttelsen af de registreredes sårbarheder.66

I henhold til TikTok, følger det af deres privatlivspolitik, at de i forbindelse med den registreredes

brug af platformen:67

• Personaliserer indholdet, som den registrerede modtager og viser skræddersyet indhold, som

vil være i den registreredes interesse.

• Direkte markedsfører annoncer, såfremt den registrerede samtykker hertil.

Det må konstateres, at TikTok udelukkende anvender automatisk behandling i sin bestræbelse på

at skræddersy indholdet og målrette annoncer til den registrerede. Det fremgår ingensteds, at men-

neskelig indgriben skulle finde sted. Således må det konstateres, at betingelserne for automatisk

behandling i Art. 4(4) er opfyldt, da de ved personaliseringen netop har til formål at evaluere og

forudsige den registreredes personlige karaktertræk såsom præferencer og interesser.

Hovedreglen i Art. 22(1) udtrykker, at såfremt denne behandling betydeligt påvirker den registrerede,

har han ret til ikke at være genstand for dette. Betydelighedskravet må således være skønsbaseret.

CJEU har endnu ikke taget stilling til kravets rækkevidde, men retspraksis fra Holland behandler

spørgsmålet indledende.

Dommen C/13/689705 / HA RK 20-258 fra den hollandske førsteinstans Rechtbank Amsterdam blev

afsagt i marts 2021.68 Sagens genstand vedrører appen Ola Cabs – en digital platform, der fungerer

som facilitator mellem selvstændige taxachauffører og private passagerer (tilsvarende til Uber). Den

udtaler sig om forståelsen af (a) meningsfulde oplysninger om logikken og (b) betydelighedskra-

vet i forbindelse med Art. 22(1). Taxachaufførerne – de registrerede – ønskede at gøre brug af deres

ret til indsigt i platformens “driver surveillance systems”, jf. Art. 15, hvorunder kunstig intelligens

blev anvendt til at profilere taxachaufførene og give dem incitamentsbaserede bonuser og sanktioner.

65. Retningslinjer om automatiske individuelle afgørelser og profilering i henhold til forordning 2016/679, WP251, s. 22.
66. Ibid., s. 23.
67. TikTok. Juli 2020. Privacy Policy – European Economic Area (EEA). TikTok.
68. C/13/689705 / HA RK 20-258 – Rechtbank Amsterdam. ECLI:NL:RBAMS:2021:1019. Uofficiel engelsk oversættelse.
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I henhold til chaufførernes “earning profile”, udtrykker retten, at den er baseret på ” a combination of

different parameters, such as turnover, attendance, the number of hours that a driver is logged in per

day and the score. Based on this, Ola can give bonuses to certain drivers.” (4.47.).“ Retten vurderede,

at dette har en påvirkning på de registreredes adfærd, men at det ikke er bevist, at det har betydelige

personlige eller juridiske konsekvenser. Retten kom frem til samme resultat i forbindelse med den

automatiske “assignment of trips”, hvori påvirkningen anerkendes, men betydelighedskravet ikke

anses som opfyldt (5.50.). Således fandt Art. 22 ikke anvendelse.

I forbindelse med de automatiske afgørelser om “imposment of discounts and fines” kan køreture

blive erklæret ‘ugyldige’ på baggrund af en automatisk afgørelse, hvori der selvsagt ikke er menne-

skelig indgriben involveret. Hermed gives der på baggrund af data om køreturen automatisk ra-

batter til passagerer samt bøder til taxachauffører. Retten noterer sig, at ”the decision to impose a

discount or fine has effects that are important enough to merit attention and that significantly affect

the behavior or choices of the person“ og konkluderer, at betydelighedskravet her er opfyldt. Argu-

mentationen bunder i, at der i forhold til sanktionen er tale om en automatisk afgørelse, der påvirker

den registreredes adfærd og beslutningstagen under aftalen med Ola (4.51.).

Således peger dommen i retning af, at automatiseret styring af den registreredes økonomiske incita-

menter i hvert fald statuerer en betydelig påvirkning. I henhold til TikToks automatiske afgørelser,

er der dog ingen mulighed for sanktionering af brugere. Under antagelse af, at den bagvedliggen-

de profilering over tid kan opnå en tilstrækkelig indsigt og indflydelse på den enkelte bruger til at

manipulere dennes kommercielle og politiske adfærd, synes ovenstående argumenter dog at måtte

finde analog anvendelse.

En afgørende faktor for præcisionen af TikToks profilering er derfor, hvor langt tid den enkelte

bruger har benyttet platformen. Hvis en bruger i gennemsnit benytter appen i fem timer om dagen,

vil platformens profilering af vedkommende antageligt blive langt mere præcis, end hvis han kun

bruger 5 minutter. Således må der sondres mellem brugere, der benytter appen henholdsvis ofte,

regelmæssigt og sjældent. Ifølge data fra 2019, benytter den gennemsnitlige registrerede 52 minutter

om dagen på TikTok,69 hvilket alt andet lige må betragtes som værende relativt ofte – eller med andre

ord; en relativt stor mængde af indsamlet persondata.

Retningslinjerne angiver, at påvirkning af situation, adfærd eller valg samt hvorvidt der er tale om læn-

gerevarende eller permanent indvirkning, er afgørende parametre i vurderingen af betydelig påvirkning.70

TikTok bestemmer, hvilket indhold, der vises, hvorfor den registrerede egen valgfrihed de facto be-

grænses. TikTok træffer dermed et utal af valg for den enkelte bruger, hvis adfærd unægteligt bliver

69. Mohsin, Maryam. Februar 2021. 10 TikTok Statistics That You Need To Know In 2021. Oberlo.
70. Retningslinjer om automatiske individuelle afgørelser og profilering i henhold til forordning 2016/679, WP251. s. 22.
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påvirket på sigt. Logikken kan illustreres ved konceptet om ekkokamre og confirmation bias71, hvor

den registrerede bliver bekræftet i givne holdninger – eller rettere sagt; holdninger som TikTok over

tid har kultiveret i vedkommende. Dette må især være tilfældet for de brugere, som ofte anvender

appen. Med gennemsnitsbrugerens unge alder in mente, er mange af TikToks brugere således i et ud-

viklingsstadie, hvor deres grundlæggende syn på emner som politik ikke har manifesteret sig endnu.

Det anføres f.eks. af Pew Research Center72, at sociale medier anvendes som facilitator af politiske

budskaber, hvor kategoriseringen målretter indholdet på baggrund af parametre som race, etnicitet

og alder. Ved eksponering af f.eks. udvalgt politisk indhold over en længere periode, må den au-

tomatiske udvælgelse af indhold således kunne have en permanent indvirkning på disse personers

livsanskuelse.

Tilsvarende kan man forestille sig, at den automatiske profilering og udvælgelse af indhold, kan

påvirke den enkelte brugers kommercielle adfærd i en grad, som er langt mere vidtgående end ef-

fekten af en enkelt reklame. TikToks app er som nævnt unik, idet den bagvedliggende kunstige in-

telligens hundrede procent kontrol over, hvad den enkelte bruger skal eksponeres for.73 Den enkelte

brugers feed vil derfor over tid automatisk opnå karakter af et personligt ekkokammer, der er udvik-

let på baggrund af algoritmens oprindelige profilering af hans karaktertræk og interesser. Brugerens

opfattelse af tidens trends og temaer vil derfor i stigende grad være biased af det indhold, som er ble-

vet udvalgt til ham automatisk. Det virker derfor overvejende sandsynligt, at brugeres kommercielle

præferencer og interesser vil ændre sig som følge at det verdensbillede, som algoritmen vælger at

præsentere ham for. Eftersom ingen kender de bagvedliggende parametre, som algoritmerne reelt

optimerer, må de blot formodes at udnytte sådanne vrangforestillinger ved at vise brugeren rekla-

mer for produkter, som vedkommende opfatter som værende ønskværdige generelt. Hvis dette er

tilfældet, må den omvendte (og mere lukrative) effekt også gøre sig gældende; nemlig at TikToks al-

goritmer bevidst manipulerer den enkelte brugeres opfattelse af omverdenen med henblik på senere

at vise ham reklamer for bestemte produkter.

En sådan algoritmisk manipulation som beskrevet ovenfor må efter omstændighederne antages at

udgøre en betydelig påvirkning. Det tangerer imidlertid til det umulige at afgøre, hvordan sådanne

påvirkninger i virkeligheden har udmøntet sig i konkrete tilfælde. I retningslinjernes eksempler på

påvirkning, nævnes de mere håndgribelige afgørelser, som altid vil medføre en betydelig påvirkning.

De noterer, at der bl.a. kan være tale afgørelser, der påvirker den registreredes adgang til sundhedsy-

71. GCF Global. What is an echo chamber?. GCG Global.
72. Auxier, Brooke. 2020. Activism on social media varies by race and ethnicity, age, political party. Pew Research Center.
73. I modsætning til eksempelvis YouTube, Instagram og Facebook, hvor brugeren stadig har en betydelig (aktiv) indflydelse

på det præsenterede indhold.
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delser, uddannelse eller udelukkelse fra beskæftigelse.74 I disse typer af afgørelser vil de personlige

og økonomiske konsekvenser for den registrerede være både åbenlyse og påregnelige. At TikTok på

den anden side skulle have påført den registrerede en given adfærd eller holdning over en længere

periode er imidlertid et bevismæssigt paradoks, som følger af teknologiens kompleksitet samt na-

turen af manipulation. Retningslinjerne udtrykker dog, at det er tilstrækkeligt, at det potentielt skal

kunne påvirke.75 Problemstillingen er således, at konsekvenserne ved langvarigt og hyppigt brug af

TikTok både er abstrakte og underbevidste. Påvirkningerne materialiserer sig dermed ikke direkte –

som f.eks. en bøde ved Ola Cab – men vil i stedet først kunne observeres i fremtiden, hvis det har

nået et omfang og en skala, hvor en større mængde af brugere har oplevet den samme form for ne-

gativ påvirkning.

Afsluttende udtrykker retningslinjerne, at den registreredes forventninger og ønsker, samt hvorvidt

deres sårbarheder udnyttes, skal tillægges vægt. Med udgangspunktet ovenfor, må antagelsen være,

at den registrerede ikke bevidst benytter TikTok med henblik på at ende i et ekkokammer el.lign.

Derimod antages det, at langt størstedelen af de registrerede benytter platformen for underhold-

ningsmæssig værdi. I forhold til udnyttelsen af sårbarheder er dette derfor en væsentlig pointe. Som

behandlet nedenfor i afsnit 2.4.8, må det formodes at TikTok med eller uden intention udleder sær-

lige kategorier af personoplysninger uden at informere den registrerede herom. TikTok kan udlede

sammenhænge om alle tænkelige attributter, f.eks. om den registrerede er stresset, depressiv eller fo-

relsket. Et estimat lyder, at de store sociale medie platforme kan klassificere den registrerede i mindst

52.000 personlige træk og interesser.76

Således må det konkluderes, at TikToks profilering som minimum potentielt kan påvirke den registre-

redes valg, herunder adfærd på lang sigt, når de anvender platformen ofte. Betingelserne i Art. 22(1)

synes derfor efter omstændighederne at måtte være opfyldt. Hvorvidt TikTok alligevel gyldigt kan

profilere deres brugere afhænger af om de opfylder undtagelsesbestemmelsen i Art. 22(2).

2.4.2.1 Profilering og overvågning

I forlængelse af nærværende konklusion, er det nærliggende at behandle C-203/15 Tele2 Sverige.77

Sagen vedrører ePrivacy-direktivet78 i henhold til overvågning. CJEU fastslår, at det er imod EU-

retten, at en national lov foreskriver en generel og udifferentieret forpligtelse for teleudbydere at

74. Retningerslinjer om individuelle afgørelser og profilering i henhold til forordning 2016/679 WP251, s. 23.
75. Ibid., s. 22.
76. EDPB. Opinion 3/2018 on online manipulation and personal data, s. 8.
77. Tele2 Sverige AB v. Post- och telestyrelsen. C-203/15, EU:C:2016:970.
78. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse

af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunika-

tion).
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logge samtlige trafik og lokaliseringsdata om samtlige personer.

Argumentation79 følger, at indsamling af lokaliseringsdata kan muliggøre ”meget præcise slutninger

vedrørende privatlivet for de personer, hvis data er lagret, såsom vaner i dagligheden, midlertidige

eller varige opholdssteder, daglige eller andre rejser, hvilke aktiviteter der udøves, disse personers

sociale relationer og de sociale miljøer, de frekventerer“ og således lave en ”profil af de berørte per-

soner”.80 Dette blev betragtet af CJEU som et indgreb i både privatlivets fred og retten til beskyttelse

af personoplysninger81, da det uden de berørtes kendskab ”er egnet til at skabe en følelse hos de

berørte personer af, at deres privatliv er genstand for en konstant overvågning”.82 Et sådan indgreb

kan ikke retfærdiggøres til trods for effektiv bekæmpelse af grov kriminalitet, herunder terror, da det

er udifferentieret.83

Til trods for anvendelsesområdet, er det sigende, at selvsamme profilering og overvågning af indi-

videt i en vis grad sker på sociale medieplatforme. Analogt, kunne man argumentere for, at individer-

ne på TikTok ligeledes kan opnå en følelse af overvågning ved brug af platformen uden samtykke,

når de fornemmer, at indhold er skræddersyes til dem. Videre må omfanget af profileringen være

støre, da ikke blot bevægelsesmynstre, men selve tanker og daglig eksponering af indhold i flere ti-

mer er på tale.

Med dette perspektiv in mente kan man stille sig undrende over for, i hvilken grad behandlingen

udgør en overtrædelse af individets grundlæggende rettigheder efter Chartrets Art. 7 og 8, herun-

der selve Forordningens Art. 5. En overtrædelse kan man ikke konkludere, men med perspektivet in

mente, illustreres Domstolens mere generelle overvejelser om så indgribende behandling af perso-

noplysninger og hvilke proportionalitetsovervejelser, der kan legitime den.

Næste afsnit behandler platformes gennemsigtighedsforpligtelse, hvorefter undtagelsesbestemmel-

sen i Art. 22(2) behandles.

79. Se ligeledes Digital Rights. C-293/12. EU:C:2014:238 og Privacy International v. Secretary of State for Foreign and Com-

monwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Ser-

vice, Secret Intelligence Service, C-623/17. EU:C:2020:790.
80. Tele2 Sverige AB v. Post- och telestyrelsen. C-203/15, EU:C:2016:970, præmis 99.
81. Jf. henholdsvis Art. 7 og 8 i Chartret.
82. Tele2 Sverige AB v. Post- och telestyrelsen. C-203/15, EU:C:2016:970, præmis 100.
83. Ibid., præmis 103.
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2.4.3 Gennemsigtighed

Begrebet gennemsigtighed er et gennemgående princip i EU-retten. Det kan overordnet defineres som

følgende: ”transparency is concerned with the quality of being clear, obvious and understandable

without doubt or ambiguity.“84. I Forordningen er princippet grundlæggende fastlagt i Art. 5(1)(a) og

specificeret i bl.a. Art. 13 om den dataansvarliges oplysningspligt ved indsamling af personoplys-

ninger hos den registrerede.

Gyldigheden af en dataansvarliges behandling af personoplysninger er således betinget af, at den

registrerede har fået tilstrækkelig gennemsigtighed. Dette vurderes ud fra den registreredes syns-

punkt, hvor kvalitet, tilgængelighed og forståelsen er de essentielle parametre.85

Princippet er tæt forbundet med princippet om rimelighed, der fremgår af selvsamme bestemmelse.

Ifølge Betragtning 39 indbefatter rimeligheden, måden hvorpå den registrerede informeres om ind-

samlingen, anvendelse, tilgåelsen etc. Et gennemgående krav er, at information skal være lettilgæn-

geligt, letforståeligt og formidles ved et klart og enkelt sprog.86

Således bør den registrerede forud for kontraktindgåelsen være i stand til at vurdere, hvad omfanget

og konsekvenser af den givne behandling er. I henhold til kompleks, teknisk eller uventet databehandling

bør de vigtigste konsekvenser beskrives, dvs. hvilken reel indvirkning, behandlingen vil have.87 I

C-673/17 Planet4988 og Generaladvokatens dertilhørende bemærkninger89 udtrykkes det om klare

og fyldestgørende oplysninger bag et samtykke, at vurderingen skal tage afsæt i den gennemsnitli-

ge europæiske forbruger, der er ”almindeligt oplyst, rimelig opmærksom og velunderettet”, og som

kan træffe en kvalificeret beslutning om at indgå forpligtelser. (GA p. 113). Dette understøttes i ret-

ningslinjerne, der taler om den registreredes ”sandsynlige forståelsesniveau”– også når der ikke er

tale om samtykke.90 Informationspligten skal sikre en rimelighed behandling af personoplysninger

(p. 77). I forbindelse med cookies, fastslås det, at det pga. den ”tekniske kompleksitet, den asymme-

triske information mellem udbyder og bruger og mere generelt den relative mangel på viden hos

enhver gennemsnitlig internetbruger kan den gennemsnitlige internetbruger dog ikke forventes at

have stor viden om, hvordan cookies fungerer.” (GA p. 114). Den registrerede skal uden besvær kun-

84. Opinion of AG Ruiz-Jarabo Colomer of 16 December 2004 in C-110/03 Belgium v. Commission, 2005, ECR I-2801, p. 44.
85. Retningslinjer for gennemsigtighed i henhold til forordning 2016/679. WP260, pkt. 4.
86. Betragtning 58.
87. Retningslinjer for gennemsigtighed i henhold til forordning 2016/679. WP260, pkt. 10.
88. Planet49 v. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband,

C-673/17. EU:C:2019:801.
89. Planet49 v. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband,

C-673/17. Generaladvokat M. Szpunars forslag til afgørelse fremsat den 21. marts 2019. EU:C:2019:246.
90. Retningslinjer for gennemsigtighed i henhold til forordning 2016/679, WP 260, pkt. 9 og 16.
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ne bestemme følgerne af et eventuelt samtykke og kunne vurdere konsekvenserne af sine handlinger,

hvor oplysninger ikke må være tvetydige eller volde fortolkningsvanskeligheder. Detaljegraden skal

være på et niveau, hvor den registrerede forstår, hvordan de – cookies – konkret fungerer. (GA p.

115) og (p. 74).

I TikToks tilfælde blev der i afsnit 2.3 redegjort for køns- og aldersfordelingen. De registrerede er

således nogenlunde ligeligt fordelt med hensyn til køn og er af den relativt yngre generation (80

procent mellem 16-34 år). På baggrund af platformens natur som en underholdningsplatform, må

der videre være formodning for, at de registrerede overordnet set ikke besidder nogen nævneværdige

kvalifikationer inden for det teknologiske og databeskyttelsesretlige område, herunder f.eks. hvilken

værdi, der kan ligge i, at kommercielle virksomheder behandler og udleder præferencer m.v. på

baggrund af indsamlede personoplysninger.

I henhold til deres sandsynlige forståelsesniveau vil dette afhænge af om der er tale om f.eks. en

13, 16 eller 36-årig. Generelt kan man sige, at hjernen ikke er fuldt udviklet før, at individet er op-

pe i midt-tyverne.91 Dette taler for, at de ikke forstår kompleksiteten, men op mod tyverne, må det

antages, at individet har fået en vis uddannelse, dannelse og mange gange stiftet bekendtskab med

internettet, herunder køb på hjemmesider. På den baggrund må de i hvert fald have et indledende

kendskab til, hvad personoplysninger er, men måske ikke, hvordan de effektivt kan udnyttes kom-

mercielt. De fleste må dog vide, at anvendelse af platforme i en eller anden grad har til formål at

tjene penge.

2.4.3.1 Meningsfulde oplysninger om logikken

Artikel 12-14 indeholder særbestemmelser, når der er tale om profilering efter Art. 22.

I Art. 13 fremgår en lang række almindelige oplysningsforpligtelser, hvorunder det særligt er

afgørende, at den dataansvarlige afgiver klare og forståelige oplysninger omkring, hvad profilerin-

gen indebærer, herunder dets konsekvenser.92 Det følger af Art. 13(1)(f), at når personoplysninger

indsamles hos den registrerede, skal der som minimum gives meningsfulde oplysninger om logikken

samt betydningen og de forventede konsekvenser af profileringen. Disse oplysninger skal tilsvaren-

de udleveres, hvis den registererede udøver sin ret til indsigt som følge af Art. 15.

Ordlyden af meningsfulde oplysninger om logikken indikerer, at der skal gives relevante, men ikke fuld-

komne oplysninger som f.eks. komplicerede forklaringer om algoritmen eller at den helt forelægges

den registrerede. Rationalet er derimod, at årsagerne bag profileringen skal kunne forstås.93 Tyngden

91. Johnson, Stephen. 2019. Why is 18 the age of adulthood if the brain can take 30 years to mature?. Big Think.
92. Se tilsvarende Betragtning 60.
93. Retningslinjer om automatiske individuelle afgørelser og profilering i henhold til forordning 2016/679 WP 251, s. 26.

Eksempel: Forsikringer, der involverer app-monitorering. Her ville et konkret eksempel på betydningen og forventede kon-
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af dette beskyttelseshensyn fremgår af Betragtning 58, der påpeger at gennemsigtighedsprincippet

især skal have gennemslagskraft, når man har den anvendte teknologis kompleksitet in mente. Heri an-

erkendes det, at den registrerede kan have en haltende forståelsesevne, når de interagerer med en

kompleks algoritme. I den føromtalte dom fra Holland94 fremgår det, at i forbindelse med ”imposing

discounts and fines”, at meningsfulde oplysninger om logikken var; de væsentligste og forventede konse-

kvenser, herunder hvilke valg der blev truffet samt hvilke data og antagelser, der blev lagt til grund.

Disse skal endvidere være gennemsigtige og verificerbare, sådan at rigtigheden og lovligheden kan

kontrolleres (4.52.)

Som et modspil til den dataansvarliges oplysningspligt, følger det af Betragtning 63, at den ind-

skrænkes ved hensynet til beskyttelsen af den dataansvarliges forretningshemmeligheder. Dette har-

monerer med, at den fulde algoritme ikke lægges frem og er et godt eksempel på afvejningnen mel-

lem forskellige parters, i sin essens; grundlæggende rettigheder.

2.4.3.2 TikToks privatlivspolitik

TikTok har udarbejdet en privatlivspolitik, der er ståstedet for størstedelen af deres gennemsigtig-

hedspligt. Det fremgår nederst i resuméet om deres privatlivspolitik, at:

”Ved at tilgå og bruge platformen anerkender du, at du har læst denne politik, og at du forstår

dine rettigheder i relation til dine personoplysninger, og hvordan vi indsamler, bruger og behandler

dem.“

Når platforme som TikTok anvender profilering skal den registrerede oplyses om meningsfulde op-

lysninger og logikken. TikTok oplyser om, hvordan algoritmen fungerer to steder. Det første sted sted

i selve privatlivspolitikken, det andet sted; på deres hjemmeside under fanen ”Produkter”, der er

rettet mod USA.95 Opslaget er fra juni 2020 og er således ikke rettet mod borgere i EU. Det må dog

antages, at beskrivelsen også omfatter brugen af TikTok i EU.

Opslaget er navngivet ”How TikTok recommends videos ForYou” og forklarer, hvordan deres

algoritme fungerer i forbindelse med anbefaling og visning af indhold. Det minder om en beslægtet

opsummerende forklaring, der ligeledes fremgår af privatlivspolitikken, men forumet er dog mere

pædagogisk i forhold til at sigte mod deres målgruppe. Det fremgår, at de (a) vil finde ud af, hvad

der interesserer én, (b) vise mindre af det, der findes uinteressant, (c) diversificere opslagene og (d)

afbryde gentagne mønstre etc. med målsætningen om at “inspire creativity and bring joy.”. Hverken

her eller i privatlivspolitikken anvendes eksplicit udtrykket profilering og der henvises ikke til Forord-

ningens bestemmelser. Dette kan være i overensstemmelse med deres målgruppes forståelsesniveau,

der alligevel ikke har juridisk terminologisk forståelse. På den anden side, er det dog uhensigtsmæs-

sekvenser være, at farlig kørsel resulterer i en højere forsikringspræmie.
94. C/13/689705 / HA RK 20-258. ECLI:NL:RBAMS:2021:1019.
95. TikTok. Juni 2020. How TikTok recommends videos ForYou. TikTok.
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sigt, da det kræver, at læseren selv ville skulle udlede, hvilke egentlige rettigheder og bestemmelser,

deres personoplysninger er omfattet af. Det bliver sværere f.eks. at slå op på internettet, hvilke rettig-

heder der udspringer af Art. 22, hvis bestemmelsen ikke direkte er anført. Det kan også diskuteres,

hvad det reelt indebærer, at algoritmen afbryder mønstre for at inspire creativity and bring joy.

Privatlivspolitikken udtrykker følgende relevante bemærkninger om indsamling og behandling af

personoplysninger. Hvordan anbefalingen af indhold foretages, beskrives dog ikke.

1. Almindelige personoplysninger ifm. registrering på platformen, herunder bl.a. brugernavn,

fødselsdato og profilbillede.

2. Hvad den registrerede uploader samt de fotos og videoer, han ser og kommenterer.

3. Registreredes interaktioner med viste announcer, hvad de ‘liker’ og gemmer til “Favoritter”;

hvad de søger på og hvilke brugere, der følges.

4. At såfremt den registrerede registrerer sig vha. en anden profil fra socialt medie som f.eks.

Facebook eller Google, indsamles brugernavn og den pågældende offentlige profil.

5. Beskeder, såfremt national lovgivning tillader dette. Beskederne analyseres og scannes ifm.

parametre som; indholdet, hvornår en besked er sendt, modtaget eller læst.96

6. Tekniske oplysninger i forbindelse med brug af platformen, herunder hvilken enhed97, der

benyttes, lydindstillinger og tilslutterede lydenheder.98

7. Lokationsoplysninger “in order to customise your experience”, dog ikke de præcise koordina-

ter.

8. Cookies.

9. TikTok udleder “interests, gender and age for the purpose of personalising content”.

Ovenstående er hvad TikTok oplyser om deres platform og algoritme. I pkt. 9 opsummeres, hvad det

reelle formål med algoritmen er; nemlig at personificere indholdet til den registrerede.

I henhold til personlig markedsføring fremgår det af privatlivspolitikken, at de udledte elementer

i pkt. 9 anvendes i forbindelse med personalisering af annoncer, såfremt den registrerede har givet

96. Deres formål hermed er ifølge TikTok, at: “to prevent and block spam, prevent and detect crime, safeguard children

(where this is in the substantial public interest) or to protect the interests of our users and other people.”
97. TikTok indsamler bl.a. den anvendte enheds sprogindstillinger, men har alligevel engelsk som standardsprog, når man

downloader applikationen. Bevidst?
98. Indsamling af “tilsluttede lydenheder” er et eksempel på, hvad man hurtigt kan skele til, men et tænkt eksempel: Hvor-

vidt høretelefonerne er et mærkevare-produkt til 2.000 DKK eller ikke-mærkevare til 200 DKK afslører åbenlyst en række

karakteristika om den registrerede.
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samtykke hertil. Samtykket kan frameldes igen. Hvis ikke der givet samtykke, vil annoncerne i ste-

det være tilfældige.99 TikTok benytter ligeledes annoncører eller målepartnere i forbindelse hermed.

TikTok anvender legitim interesse som hjemmel i forbindelse med optimering af platformen, her-

under f.eks. dataanalyse, hvordan individer generelt (anonymiseret) bruger platformen samt til at

informere algoritmen, således at den optimeres, promoverer relevante emner etc.

Spørgsmålet er heraf om disse oplysninger er i overensstemmelse med Forordningens gennemsig-

tighedsforpligtelser. Det må konstateres, at TikTok ikke formår at fremkomme med fyldestgørende

forklaringer omkring de potentielle (afledte) konsekvenser af profileringen. Det fremgår tydeligt, at

platformens eksistensberettigelse ligger i at tjene forbrugeren, men intet om, at der – højst antageligt

– også ligger en stor værdi for TikTok i at samle alle tænkelige personoplysninger for at optimere

deres algoritme.

Den registreredes haltende forståelsesevne i takt med den teknologiske kompleksitet må klart aner-

kendes, hvorfor TikTok heller ikke ville forklarer uddybende om, hvordan algoritmer præcist funge-

rer. Dette er som nævnt heller ikke et krav og ville samtidig resultere i informationstræthed eller at

indholdet slet ikke forsøges at blive læst.

TikTok bør dog forklare nærmere om, hvilke afledte væsentlige og forventede konsekvenser (risici),

behandlingen kan medføre, som før er fremhævet i analysen. Dette er forskelligt fra individ til indi-

vid, men generelle bemærkninger om f.eks. psykologiske mekanismer m.v., som den registrerede vil

blive udsat for over tid, herunder f.eks. hvordan man danner sine meninger, værdier etc. ud fra de

omgivelser man her online befinder sig i. Et eksempel kunne være, at de direkte uddybede, hvordan

de kan udlede mønstre og forudsige præferencer på baggrund af hvilken “tilsluttet lydenhed”, den

registrerede har. Dette ville tjene som metafor og forståelsesgrundlag for hvordan elementer, den re-

gistrerede ikke har skænket en tanke, faktisk har indflydelse på, hvilket indhold han eksponeres over

for og hertil generelt, at selv de mindste indikatorer i et større puslespil kan fortælle noget brugbart

om et individ. Dette skulle selvsagt opfylde betingelserne om bl.a. et klart og enkelt sprog.

I forbindelse med TikToks iagttagelse af passende foranstaltninger, ville dette kunne være, at de

løbende minder den registrerede om disse afledte konsekvenser og risici på platformen og ikke blot

venter på, at den registrerede selv opsøger disse informationer i privatlivspolitikken eller på TikToks

hjemmeside. TikTok skal således informere aktivt og nævne, at algoritmen bliver mere effektiv i takt

med den registreredes brugstid.

Således skal den registrerede tvinges til at læse disse relativt mere forståelige og udpenslede

99. Se Art. 21(1-3).
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bemærkninger og eventuelt opfordre til, at forældre kan tage en dialog med dem, såfremt de er unge.

TikTok udbyder således en platform, hvor der eksisterer stor asymmetri mellem parterne i takt med

deres deep learning-algoritmes profilering. I medfør af gennemsigtighed og Art. 13 bør de bestræbe

sig på at informere ud fra den registreredes forståelsesniveau. Dette er en kompliceret affære, men

det synes ikke umiddelbart at være tilfældet, at de prøver.

2.4.4 Undtagelsesvis tilladt profilering

Det blev i afsnit 2.4.2 konkluderet, at TikTok opfylder betingelser for profilering i Art. 22(1). Således

har den registrerede ret til ikke at blive udsat for profileringen, medmindre en af undtagelserne i

Art. 22(2) finder anvendelse. Opfyldes én af disse, udtrykker Art. 22(3), at den dataansvarlige videre

skal udføre passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes interesser, herunder som mini-

mum en ret til (a) menneskelig indgriben, (b) fremkomme med sine synspunkter og (c) at bestride

afgørelsen.100

Baggrunden for disse rettigheder er, at den registrerede er blevet givet en tilstrækkelig høj gen-

nemsigtighed til at afkode og forstå, hvordan profileringen fungerer. Uden tilstrækkelig forståelse er

det selvsagt svært at komme med indvendinger.

TikTok benytter sig af to af de i Art. 22(2) behandlingsgrundlag, der undtagelsesvis tillader profile-

ringen. Disse behandles indgående i de næste afsnit.

• Art. 22(2)(a): Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem

den registrerede og den dataansvarlige.

• Art. 22(2)(c): Behandlingen er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

2.4.5 Nødvendig til opfyldelse af kontrakten

Artikel 22(2)(a) legitimerer prox ilering, såfremt: ”Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller op-

fyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig.“

Det må indledningsvist konstateres, at fordi et vilkår er konciperet i en kontrakt, er dette ikke ensbe-

tydende med, at det er nødvendigt for opfyldelsen. Nødvendighedskravet skal fortolkes strengt101 og

indbefatter, at den dataansvarlige ikke må kunne anvende mindre indgribende og realistiske meto-

der for at opnå det samme resultat. Der skal tages afsæt i de objektive faktuelle omstændigheder – det

100. Retningslinjer om automatiske individuelle afgørelser og profilering i henhold til forordning 2016/679, pkt. 29.
101. Jf. bla. Ryneš, C-212/13, EU:C:2014:2428, p. 28.
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såkaldte “rationale of the contract”102, dvs. indholdet og det fundamentale formål og om målsætning

kan opnås ved andre midler. Betragtning 32 udtrykker hertil hensynet mellem en gensidig forståelse

af kontraktens formål mellem parterne. Heri skal der lægges vægt på den registreredes rimelige for-

ventning – “an average data subject”103 – når der indgås en kontrakt, herunder om den er naturlig

og ville kunne opfyldes uden behandlingen. Således skal kravet forstås i lyset af den registreredes

rettigheder.

Det fremgår, at “online behavioural advertising”, herunder tracking og profilering som udgangs-

punkt ikke er nødvendigt for opfyldelse af kontrakten. Rationalitet er, at et salg godt kan forekomme

uden, at der er anvendt direkte markedsføring.104 Formodningen er således, at såfremt behandling

er nødvendig, udelukker dette samtykke som hjemmel og vice versa.

Spørgsmålet er således om TikToks indsamling af personoplysninger er strengt nødvendige for, at de

kan opnå samme resultat. Platformens “rationale” og fundamentale formål, der adskiller den fra andre

sociale platforme, er, at der bl.a. ved hjælp af algoritmens efficiens kan vises relevant indhold, der

videre i højere grad inviterer til interaktion med den registrerede; herunder deres ‘communities’, der

er karakteriseres ved en rød tråd med hensyn til videoer, musik og hashtags. Med henvisning til det

rationale at fundamentet for platformens success er direkte udmøntet i at kunne skræddersy indhold

så meget som muligt, kan al persondata inden for Forordningens rammer i princippet karakterise-

res som værende nødvendige. Omvendt kan man argumentere for, at der må være et loft på, hvor

meget ekstra gevinst den registrerede kan opnå i sin brugeroplevelse ved at afgive yderligere per-

sondata. I overensstemmelse med princippet om dataminimering105 ville indsamlingen skulle ophøre

ved dette punkt. Dette må dog i praksis antages ikke at være tilfældet, da den registrerede naturligt

udvikler sig med hensyn til sine præferencer, tidsånden på sociale medier og ‘verden’ generelt. Dette

understøtter argumentet for, at TikTok konstant er berettiget til at indsamle flere personoplysninger

– til trods for, at den registrerede de facto har afgivet tilstrækkelige med oplysninger til at danne en

fyldestgørende profil af vedkommende efter en vis tidsperiode - eksempelvis en måneds brug.

Det kan dog diskuteres, om TikToks brugere også vil fremhæve den algoritmiske udvælgelse af ind-

hold som det primære formål med platformen – eller om de i virkeligheden bare benytter den for at se

det indhold, som bliver uploadet derpå? Hvis det sidstnævnte svar i virkeligheden er mere repræsen-

tativt, taler det jf. Betragtning 32 imod, at profilering kan foretages med hjemmel i en nødvendighed

102. EDPB. Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in the context of the provision

of online services to data subjects, pkt. 29.
103. Ibid., pkt. 32.
104. Ibid., pkt. 52.
105. Art. 5(1)(c).
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for kontraktens opfyldelse. Dette medfører, at profilering i stedet skal være en indstilling, som den

enkelte bruger selv kan vælge om han ønsker at tilvælge – på samme måde som er tilfældet ved

personlig markedsføring. Dette vil med al sandsynlighed medføre, at disse brugere ikke vil blive

præsenteret for ligeså relevant indhold som deres profilerede medborgere – og at platformen der-

med vil være mindre effektiv for dem i sin anbefaling.

Man kan forestille sig en mulighed, hvor TikTok beder den enkelte brugere om selv at oplyse sine

præferencer. Problematikken i dét er dog, at de registrerede ikke nødvendigvis selv ved, hvad de har

af præferencer – hvorfor TikTok ikke ville kunne opnå samme effektivitet. Imidlertid synes denne

afvejning at måtte være op til den enkelte bruger; hvis vedkommende f.eks. udelukkende har instal-

leret appen med henblik på at følge sine venner og se deres videoer, virker det uforholdsmæssigt, at

TikTok ultimativt skal bestemme, at dette ikke kan lade sig gøre uden algoritmisk profilering. I bund

og grund bør det altså ikke være TikToks problem, hvis en enkelt bruger foretrækker en mindre ef-

fektiv udvælgelse af indhold til fordel for at afgive færre personoplysninger, hvis vedkommende

ikke finder profilering nødvendigt for at kigge på videoer.

2.4.6 Samtykke

Artikel 22(2)(c) legitimerer personlig markedsføring med profilering, såfremt det er baseret på den

registreredes udtrykkelige samtykke. Samtykkebestemmelsen forudsætter den registrerede kontrol –

f.eks. ved muligheden for tilbagetrækning – og manifesterer således individets autonomi til at indgå

aftaler.

Samtykke defineres i Art. 4(11) som: ”enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilken-

degivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvil-

liger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.“

Indledningsvist skal sondringen mellem et såkaldt almindeligt samtykke og et udtrykkeligt samtykke

klarlægges. Et udtrykkeligt samtykke anvendes, hvor behandlingen udgør en betydelig databeskyt-

telsesrisiko.106 Sondringen centrerer sig udelukkende om måden, hvorpå den registrerede giver sit

samtykke. Der er ikke formkrav, men den dataansvarlige skal have sin dokumentation efter Art. 5(2)

in mente i sin indretning. Retningslinjerne udtrykker at udfyldelse af en elektronisk formular, sende

en email eller totrinsverifikation kunne være hensigtsmæssigt på online platforme.107

Indgår der en behandling af særlige kategorier af personoplysninger i profileringen, skal Art. 9

ligeledes tages i betragtning. Her stilles der tilsvarende et krav om udtrykkeligt samtykke.

106. EDPB. Retningslinjer 5/2020 vedrørende samtykke i henhold til forordning 2016/679, pkt. 91.
107. Ibid., pkt. 94.
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CJEU udtaler sig i dommen C-673/17 Planet49108 om spørgsmålet vedrørende en utvetydig viljestil-

kendelsegivelse, informeret og frivilligt samtykke. Dommen tager afsæt i samtykke ved cookies og

forudafkrydserede felter, som den registrerede selv skal krydse fra – dvs. ikke til – for at nægte sit

samtykke. CJEU frem til, at der ikke er tale om et gyldigt samtykke, når den registrerede selv skal

afkrydse (p. 63).

Hovedsondringen i dommen går mellem aktivitet og passivitet (p. 86). Ordlyden af at “give sit

samtykke” kræver, at der er tale om en aktiv handling fra den registrerede (p. 49). Dette understøttes

af Generaladvokaten109, der uddyber, at en utvetydig viljestilkendegivelsen skal pege mod ”aktiv

og ikke passiv adfærd” (GA p. 52). Her fastslås det, at et forudafkrydset felt ikke kan statuere aktiv

adfærd. Dette harmonerer med retningslinjerne, der angiver, at den registrerede skal handle bevidst,

når et samtykke gives.110 Det anerkendes, at den dataansvarlige har en vis frihed i sit design på elek-

troniske online platforme og kan være såvel skriftlige som mundtlige. I samme kontekst anerkendes

det kognitive udtryk “klikke-udmattelse” i retningslinjerne og udtaler, at samtykke ofte ikke læses i

takt med den registreredes flerfoldige stillingtagen til diverse samtykkeforespørgsler i deres daglige

online liv.

I henhold til frivillighed fremgår det, at såfremt der er tale om standardvilkår og forbrugeren aktivt

skal gøre indsigelse, vil det ikke være klart, hvorvidt betingelserne er læst og forstået; og herved om

der er tale om et frivilligt og informeret samtykke (p. 62 og 88). Således er lovligheden betinget af,

at der ”ikke hersker tvivl” om den registrerede har aktivt har valgt at samtykke til behandlingen (p.

54).111 Videre følger det af retningslinjerne, at den registrerede skal have et reelt valg og kontrol. Det

taler for et ugyldigt samtykke, hvis den registrerede har følt sig tvunget. Det samme gælder, såfremt

den registrerede ikke kan nægte eller ville opleve negative konsekvenser herved.112 En generel ret-

tesnor er, at ethvert upassende pres eller påvirkning af den registrerede, som hindrer den registrerede i

at udøve sin såkaldte frie vilje taler for et ugyldigt samtykke.

I forbindelse med informeret samtykke, fremgår det, at man ikke objektivt kan afgøre, hvorvidt den

registrerede – af et internetwebsted – faktisk har givet sit samtykke, når der er tale om fravælgelse og

ikke et tilvalg. Man kan ikke slutte om samtykket er givet på en informeret måde, herunder om den

registrerede har læst eller forstået indholdet inden videre ageren på et internetwebsted (p. 55). Dette

harmonerer med Betragtning 32, der udtrykker, at ”Tavshed, forudafkrydsede felter eller inaktivitet

derfor ikke bør udgøre samtykke.”

108. C-673/17, Planet49, EU:C:2019:801.
109. Generaladvokatens forslag til afgørelse. EU:C:2019:246. Planet49.
110. EDPB. Retningslinjer 5/2020 vedrørende samtykke i henhold til forordning 2016/679, pkt. 77
111. Se ligeledes Orange Romania, C-61/19, EU:C:2020:901, p. 46.
112. Retningslinjer 5/2020 vedrørende samtykke i henhold til forordning 2016/679, pkt. 24.
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I retningslinjerne fremgår forudsætningen for et informeret samtykke, at den registrerede skal

kunne foretage informerede beslutninger.113 Informationskravet har således til formål at sætte den re-

gistrerede i stand til at afveje om denne ønsker at indgå i kontrakten – med samtykke som hjemmel.

En række elementer skal tages i betragtning, hvor særligt; formålet, hvilken data der indsamles og

anvendes samt informationer om profileringen er aktuelt. Den registrerede skal altså forstå formålet,

samt hvad hvilken behandling der konkret anmodes om samtykke til.114

Ordlyden af specifik nævnes eksplicit i Art. 6(1)(a). Specificeringen af formålet skal læses i lyset af

Art. 5(1)(b) om formålsbegrænsningen og tilsigte, at der ikke forekommer såkaldt funktionsskred.115

Hermed menes, at det oprindelige formål udvides, der kan resultere i, at den registreredes personop-

lysninger anvendes til uventede formål. Samtykket har ingen fastsat udløbsgrænse, men bortfalder

såfremt behandlingen ændres eller udvikler sig væsentligt.

2.4.6.1 TikToks samtykkeanmodning

Indledningsvist må konsekvenserne ved profilering gennem nødvendig til opfyldelse af kontrakt og pro-

filering ved samtykke behandles. Det blev tidligere fremført, at såfremt den registrerede samtykker til

personlig markedsføring bliver den registreredes profil, der er udledt med hjemmel i nødvendig til

opfyldelse af kontrakten ligeledes anvendt for at effektivisere markedsføringen. Således er den per-

sonlige markedsføring et resultat af profileringen og ikke blot, hvorvidt den registrerede interagerer

med viste annoncer.

Spørgsmålet er, om dette er berettiget. TikTok må udelukkende udføre personlig markedsføring

på baggrund af oplysninger fra interaktionen med annoncer. Retningslinjerne definerede, at “online

behavioural advertising” som udgangspunkt ikke er nødvendigt. Resultatet er dog i sidste ende, at

disse personoplysninger indsamles med hjemmel i kontraktens opfyldelse, hvorefter det videreføres

til ligeledes at blive behandlet i forbindelse med den personlig markedsføring. Dette betyder, at

markedsføringen bliver endnu mere målrettet end hvad der ellers var muligt – idet brugerprofiler

er sammensat på baggrund af en lang række personoplysninger, som den registrerede ikke aktivt

får mulighed for at frasige sig. Situationen hvor personlig markedsføring udelukkende anvendes

ud fra interaktion med annoncer er således ikke mulig. Et plausibelt postulat kunne derfor være, at

TikTok har intention om at udlede den registreredes profil for efterfølgende at åbne op for, at disse

personoplysninger senere ligeledes kan anvendes til kommercielle formål ved et senere samtykke.

113. Ibid., pkt. 62.
114. Ibid., pkt. 67.
115. Funktionsskred behandles i afsnit 2.4.8.1.

40



2.4. PERSONDATARETTEN KAPITEL 2. RETSDOGMATISK ANALYSE

2.4.6.2 Udtrykkeligt samtykke

I forlængelse af ovenstående afsnit, adskiller det udtrykkelige samtykke sig således udelukkende fra et

almindeligt informeret samtykke ved måden, hvorpå det afgives. I TikToks tilfælde må det antages,

at de har mulighed for at indrette deres platform og forespørgsel om samtykke på optimal vis; dvs.

en på en måde, hvor brugeren forstår, hvad han bliver spurgt om. Som det ofte ses på almindelige

hjemmesider, fremgår samtykkeerklæringen ofte nederst i bunden af siden allerede fra starten af sit

besøg. I TikToks tilfælde fremkommer samtykkeanmodningen ikke umiddelbart ved registreringen

af en ny profil. I stedet præsenteres anmodningen som en pop-up på et senere tidspunkt, når brugeren

er kommet godt i gang med at se og swipe på videoer. På baggrund af deres generelle indsamling og

analyse af deres platform (ved legitim interesse og formodet anonymiseret aggregeret data), har de

mulighed for at indrette tidspunktet således, at den registrerede med størst mulig sandsynlighed vil

trykke “Ja” til den personlige markedsføring. Hvis det er en helt ny bruger, har TikTok endnu ikke

dannet en profil af vedkommende ved hjælp af nødvendig til opfyldelse af kontrakt – f.eks. en profil

af, hvordan deres swipe-rytme er. Afventer de derimod minutter, timer eller dage vil de have indsam-

ling personoplysninger, der f.eks. kunne indikere, at den registrerede som regel benytter TikTok i

dagstimerne, hvorefter der sker en afvigelse – registrerede bruger platformen kl. 03.00 på en lørdag

og swiper forbi indhold med dobbelt så stor hastighed som normalt. Her ville det være oplagt for

TikTok at forespørge om samtykke, idet klokkeslættet og swipe-mønstret plausibelt kunne indikere,

at vedkommende er træt, beruset eller en anden svag tilstand og derfor er mere tilbøjelig til bare at

trykke “Ja”.

Spørgsmålet går således på, om dette statuerer et gyldigt samtykke. I henhold til aktivitetsspørgsmål

er det nærliggende at sammenligne med C-673/17 Planet49116 om forudafkrydsning ved cookies. I

begge scenarier er der tale om en teknologisk kompleksitet, hvor deep learning-algoritmens effekter

alt andet lige må være mere vidtgående end sporing vha. cookies. I sagens natur er der ikke tale om et

forudafkrydset felt, men analogien må alligevel kunne løftes. TikTok kræver selv, at den registrerede

afkrydser til, men manipulationen bag – måden der krydses til på – fratager i ovenstående scenarie

den registreredes bevidste handling. Dette indikerer stærkt, at der ikke vil være tale om et informeret

samtykke. Således hverken læses og heraf ej forstås omfanget af den registreredes viljestilkendegi-

velse.

Samtykket må betragtes som fremtvunget, hvilket understøttes af, at såfremt den registrerede

ikke ønsker at samtykke, bliver han ledt videre i et nyt vindue, hvor han skal orientere sig i yderlige-

re informationer. Anmodningen indeholder nemlig kun to muligheder, der hindrer yderligere brug

af platformen før de har taget stilling. Først fremgår muligheden “Accept” i fed skrift, hvorunder

der i almindelig tekst står “Manage in Settings”. Der må således klart herske tvivl om samtykkende

116. Planet49. C-673/17. EU:C:2019:801.
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brugere reelt har ønsket at samtykke, eller om de i stedet bare har trykket ”Accept” for hurtigt at

kunne vende tilbage til den video, de ubelejligt blev afbrudt fra. Det synes også bemærkelsesvær-

digt, at samtykkende brugere får lov til at fortsætte deres brug af appen uden yderligere information,

mens ikke-samtykkende brugere på den anden side tvinges dybt ind i appens privatlivsindstillinger,

når det logisk set er de samtykkende brugere, der burde læse privatlivs-vilkårene. På baggrund af

ovenstående kan TikTok dårligt lægge til grund, at der har været tale om en informeret beslutning,

når deres brugere har afgivet samtykke til personlig markedsføring.

2.4.7 Indholdsbaseret markedsføring

I samspillet mellem TikToks ageren ud fra hhv. nødvendig til opfyldelse af kontrakt ved brug af plat-

formen og profilering samt samtykke ved personlig markedsføring (med denne profilering), kan man

postulere, at den registrerede tilsigtede rettigheder de facto forvanskes – selv når han vælger ikke

at afgive samtykke til personlig markedsføring. Hovedargumentationen ligger i, at TikTok kan opnå

samme virkning fra deres personlige markedsføring (med samtykke) som ved nødvendig til opfyldelse af

kontrakten (uden samtykke). Med ordet virkning skal forstås, i hvilken grad den registreredes og dens

rettigheder påvirkes.

Således er argumentet, at TikTok indirekte kan foretage personlig markedsføring uden et samtykke

igennem udvalgt eksponering af indhold til den registrerede. Dette kan karakteriseres som indholds-

baseret markedsføring. Antag scenariet, hvor TikTok ved deres algoritme systematisk kan eksponere en

bruger for udvalgt ikke-kommercielt indhold, hvorved et produkt bevidst vises gentagende gange

– dette med henblik på at prime brugeren til senere at klikke på en ”tilfældigt” udvalgt reklame for

selvsamme produkt. Hvad der er det centrale argument, er, at Forordningens beskyttelsesforanstalt-

ninger i form af bl.a. kravet om samtykke således undermineres. Påvirkes – manipuleres – et individ

igennem en sådan indholdsbaseret markedsføring, fratages hans reelle valg og kontrol, som tilsigtes

beskyttet gennem et samtykke. Såfremt der de facto er tale om en personlig markedsføring, vil dette

i strid med en række af bestemmelserne i Forordningen, herunder princippet om gennemsigtighed

og samtykke – bevisbyrden vil imidlertid være svær, hvis ikke umulig at løfte. Det er vigtigt at have

sig for øje, at en sådan praksis ikke nødvendigvis behøver at være intentionel fra TikToks side, men i

realiteten blot kan være et produkt af den bagvedliggende kunstige intelligens, der konstant udleder

nye metoder til at optimere sine grundlæggende formål. Konklusionen er således, at TikTok vil kun-

ne fremme deres kommercielle interesser uden nogen form for gennemsigtighed eller samtykke. Den

reelle virkning vil således være, at grænsen mellem personlig markedsføring og almindeligt brug af

platformen udviskes totalt. Denne problemstilling behandles videre fra et markedsføringsretligt per-

spektiv i afsnit 2.6.3.
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2.4.8 Særlige kategorier af personoplysninger

I henhold til spørgsmålet om hvorvidt TikTok udleder særlige kategorier af personoplysninger fra

sine brugeres interaktion med platformen, har Wall Street Journal foretaget en analyse af TikToks

algoritme ved hjælp af bots.117 Dataene blev efterfølgende analyseret af datalogen og algoritme-

eksperten Guillaume Chaslo. Konklusionen er, at TikTok adskiller sig fra andre sociale platforme

ved deres præcision i at udlede sårbarheder i høj grad. TikTok kan udlede “hidden interests and

emotions”, der eksemplificeres med den ene bot, der fik interesser som “sadness and depression”

blot efter tre minutters brug og efter 15 sete videoer. Efter 36 minutter og 224 videoer indeholdte

93 procent af de viste videoer indhold relateret til dette. Således fastslås det, at TikToks algoritme

kan udlede en række følsomme oplysninger om den registrerede, såsom hans seksualitet, etniske

oprindelse og mentale tilstand. Udledningen af eksempelvis depression vil være omfattet af “hel-

bredsoplysninger” som beskrevet i Betragtning 35.118

Ovenstående personoplysninger falder inden for Art. 9’s anvendelsesområde, der som hovedre-

gel forbyder en behandling af disse. Det fremgår direkte i Art. 22(4) ved profilering, at Art. 9-

oplysninger ikke må anvendes medmindre en af undtagelserne i Art. 9(2)(a) om registreredes udtryk-

kelige samtykke eller Art. 9(2)(g) om væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten herun-

der med respekt for beskyttelsen af den registreredes grundlæggende rettigheder etc., kan godtgøres.

Under antagelse af, at konklusionen i Wall Street Journals analyse er korrekt, må det dermed kon-

stateres, at TikToks behandling umiddelbart er omfattet af Art. 9. Hertil må Art. 9(2)(a) ikke anses

som opfyldt, eftersom TikTok ikke forespørger et udtrykkeligt samtykke fra den registrerede. Det er

ikke muligt at anvende nødvendig til opfyldelse af kontrakt som behandlingshjemmel. Dette efterlader

en sidste mulig – Art. 9(2)(g). Antages det, at TikTok benytter denne hjemmel, fremgår det i hvert

fald ikke af deres oplysninger rettet mod den registrerede. Det synes også tvivlsomt, at samfundet,

herunder EU, skulle have en eneste positiv interesse i, at en kinesisk virksomhed udleder følsomme

oplysninger om europæiske brugeres mentale tilstand mv. Alt andet lige, overholder behandlingen

således ikke forbuddet i Art. 9 og ingenlunde princippet om gennemsigtighed.

2.4.8.1 Funktionsskred og viderebehandling

I forlængelse af ovenstående afsnit om TikToks udledning af særlige kategorier af personoplysnin-

ger, står parallelen til TikToks formål med behandlingen og spørgmålet om funktionsskred.

117. Wall Street Journal. 2021. Investigation: How TikTok’s Algortihm Figures Out Your Deepest Desires. Wall Street Journal.
118. Betragtning 35: ”Helbredsoplysninger bør omfatte alle personoplysninger om den registreredes helbredstilstand, som

giver oplysninger om den registreredes tidligere, nuværende eller fremtidige fysiske eller mentale helbredstilstand.”

43



2.4. PERSONDATARETTEN KAPITEL 2. RETSDOGMATISK ANALYSE

I forbindelse med algoritmers udvikling og effektivitet i samspil med Big Datas enorme datavolu-

men, kan TikTok have haft et oprindeligt formål – dvs. deres nuværende formål – som ikke indebar

udledningen af disse særlige kategorier af personoplysninger. I takt med det eksponentielt stigende

antal brugere på platformen, forbedres algoritmen (ved legitim interesse), hvorfor man kan argumen-

tere for, at behandlingen de facto kan anses for at være ny. Tidspunktet hvor algoritmen således bliver

effektiv og præcis nok til ikke blot at udlede almindelige personoplysninger ved profilering – men

tilmed begynder at udlede særlige kategorier af personoplysninger, kan nærliggende betegnes som

et åbenbaringspunkt. Dette understøttes videre af EDPS, der bemærker, at oprindeligt indsamlet data

kan miste sin originale kontekst.119 Dette må fordre en skærpet oplysningsforpligtelse for at gøre den

nye behandling gennemsigtig for den registrerede. Det praktiske problem må dog ligge i, at denne

proces er dynamisk og uigennemsigtig for forbrugere såvel som for TikTok selv.

Sondringen er relevant i forhold til den registreredes forventning om, hvad der er givet samtyk-

ke til; herunder hvad almindelig brug af platformen og profilering har af mulige konsekvenser for

vedkommende. Følges denne argumentation, er spørgsmålet om viderebehandlingen vil være ufor-

enelig med det oprindelige formål, som det følger af Art. 5(1)(b). Forbindelsen mellem den gamle og

nye algoritme må være uløseligt forbundet, hvortil det må være en rational forudsætning at sige, at

TikTok antageligt har som målsætning at sørge for at algoritmen – platformens fundament – bliver

så effektiv som muligt. Om den registrerede rimeligt kan forvente, at den bliver så præcis, må der

derimod være en stærk formodning imod. For de registrerede, vil der være tale om en underhold-

ningsplatform, der viser dem relevant indhold, men ikke som facilitator for identifikation af deres

følsomme sætræk – samt den efterfølgende udnyttelse heraf.

Følger man denne argumentation, må det konstateres, at den registreredes samtykke under det nu-

værende niveau af gennemsigtighed aldrig vil have opfyldt kravene til et informeret og specifikt

samtykke. Dette er endnu et argument for, at TikToks samtykke er ugyldigt.

På modsatte side, må man konstatere, at TikTok vil have svært ved at undtage en sådan be-

handling af særlige kategorier af personoplysninger i deres algoritme. I og med, at deep learning-

algoritmen handler autonomt vil det være vanskeligt – hvis ikke umuligt – f.eks. at korrigere dette

ved menneskelig indgriben som en passende foranstaltning. Denne problematik formindskes ikke

af det faktum, at algoritmen i dag er et resultat af flere års træning i at udlede og behandle disse

oplysninger. Man kan derfor argumentere for, at algoritmen i stedet skulle have haft en indbygget

forståelse og respekt for persondatarettens principper og bestemmelser fra sin fødsel.

Sammenfattende må man konstatere, at indvirkningen af denne behandling vil være en del mere

119. EDPB. Opinion 3/2018 on online manipulation and personal data, pkt. 15.
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vidtrækkende, da personoplysninger må kunne udnyttes i højere grad end almindelige personoplys-

ninger. Samtidig er den manglende oplysning om dette – såfremt den registrerede vælger aktivt at

læse privatlivspolitikken og selv formoder, at han på baggrund heraf har givet et informeret samtykke

til personlig markedsføring – vil den registrerede antageligt ikke i samme grad have sine barrikader

oppe i forhold til denne manipulerende udsættelse for reklamer.

2.5 Handelspraksisdirektivet

I Chartrets Art. 38 fremgår det, at der sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau i Unionens politikker.120

Denne bestemmelse har affødt en række forbrugerbeskyttende reguleringer, herunder Handelsprak-

sisdirektivet (“UCPD”).121 Direktivets anvendelsesområde er ifølge Art. 3(1), at dække virksomheders

urimelige handelspraksis122 over for forbrugere som ifølge Art. 5 gælder både før, under og efter en handel-

stransaktion i forbindelse med et produkt.

Handelspraksis

Handelspraksis omfatter ifølge Art. 2(d) såvel handlinger, udeladelser, adfærd eller fremstilling, kommerci-

el kommunikation, herunder reklame og markedsføring, foretaget af en erhvervsdrivende med direkte relation

til promovering, salg eller udbud af et produkt til forbrugerne.123 Således vil nærmest enhver tænkelig

kommerciel handling (eller undladelse) fra en erhvervsdrivende kunne være omfattet, såfremt den

er rettet mod forbrugere. Dermed bør de resulterende beslutninger, som TikToks algoritme foretager

med hensyn til hvilket indhold og reklamer, den enkelte forbruger eksponeres for, udgøre en han-

delspraksis i UCPD’s forstand – såvel som selve appens design.

Transaktionsbeslutning

Ifølge Betragtning 7 vedrører UCPD de former af handelspraksis, der direkte påvirker forbrugerens

transaktionsbeslutninger i forbindelse med produkter. Begrebet defineres i Art. 2(k) som:

”en beslutning, der træffes af en forbruger, om hvorvidt, hvordan og på hvilke betingelser

han vil købe, foretage fuld eller delvis betaling for, beholde eller afhænde et produkt eller

udøve en aftalemæssig rettighed i forbindelse med produktet, uanset om forbrugeren

120. Ifølge forklaringerne til Chartret er bestemmelsen baseret på TEUF art. 169.
121. Europa-Parllamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over

for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om

urimelig handelspraksis.)
122. Det følger af Betragtning 8, at direktivet direkte beskytter forbrugernes økonomiske interesser mod virksomheders uri-

melige handelspraksis.
123. En forbruger defineres i Art. 2(a) som en fysisk person, der i forbindelse med en af dette direktiv omfattet handelspraksis

ikke udøver virksomhed som handlende, håndværker eller industridrivende eller udøver et liberalt erhverv.
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beslutter at foretage en transaktion eller at undlade dette.”

Med denne definition antages det, at forbrugere i udgangspunktet selv er i stand til at træffe beslut-

ninger om, hvorvidt de ønsker at foretage en given transaktion eller ej. Dette synes at indebære en

anerkendelse af menneskets frie vilje – og bestemmelsen må definitivt være EU-rettens mest ekspli-

citte udtryk for dette. I TikToks tilfælde er der overordnet tale om to forskellige beslutninger for en

nyoprettet bruger:

1. Hvorvidt han skal give samtykke til personlig markedsføring.

2. Hvorvidt han efterfølgende skal købe et givent produkt på baggrund af personlig markedsføring.

Punkt 2 er utvivlsomt en transaktionsbeslutning efter UCPD’s definition. Spørgsmålet er dog, hvor-

vidt beslutningen om samtykke ligeledes er omfattet, idet der ikke er tale om et køb eller afhændelse i

den traditionelle forstand. Det følger af CJEU’s retspraksis, at begrebet transaktionsbeslutning skal for-

tolkes bredt; i sagen C-281/12 blev det afgjort, at forberedende handlinger før et eventuelt køb, såsom

at en forbruger vælger at gå ind i en butik, også i sig selv udgør en transaktionsbeslutning, jf. Art.

2(k). CJEU lagde vægt på, at begrebet efter sin ordlyd inkluderer “[...] hvordan og på hvilke betingelser”

forbrugeren vil købe et produkt og henviser i den forbindelse til Art. 3(1), hvorefter UCPD finder

anvendelse på handelspraksis før, under og efter en handelstransaktion.124 Forbrugerens beslutning

om, hvorvidt han skal give samtykke til personlig markedsføring, må antages at spille en markant

rolle i forhold til de fremtidige reklamer, som vedkommende vil blive eksponeret for på TikTok. Per-

sonlig markedsføring kan i tillæg karakteriseres som enten en “digital tjeneste” eller “digitalt indhold”,

hvorefter der er tale om et produkt, jf. Art. 2(c).125 Beslutningen om samtykket må derfor utvivlsomt

udgøre en transaktionsbeslutning i UCPD’s forstand.

Gennemsnitsforbrugeren

I vurderingen af, om en konkret handelspraksis strider imod bestemmelserne i Art. 5-8, skal der

tages udgangspunkt i den gennemsnitlige forbruger – og altså ikke en specifik forbruger i et konkret

tilfælde.126 Dermed er gennemsnitsforbrugeren ikke et udtryk for, hvordan konkrete forbrugere rea-

gerer på en given handelspraksis – men i stedet hvordan de bør eller kan forventes at reagere.127 Det

følger videre af Betragtning 18, at der i vurderingen skal tages udgangspunkt i en almindeligt oplyst,

rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger under hensyntagen til sociale, kulturelle

124. Trento Sviluppo and Centrale Adriatica, C-281/12. EU:C:2013:859, præmis 36. Se også præmisserne 23-38.
125. Begreberne “digital tjeneste” og “digitalt indhold” blev tilføjet til UCPD med ændringsdirektivet 2019/2161 om “bedre

håndhævelse og modernisering af EU-reglerne om forbrugerbeskyttelse”.
126. Ifølge Betragtning 18 skal gennemsnitsforbrugeren ikke forstås som et statistisk begreb – på trods af, at et “gennemsnit” i

udgangspunktet er en statistisk beregning.
127. Trzaskowski, Jan. 2016. Behavioural Innovations in Marketing Law. s. 29. CBS Law.
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og sproglige forhold.128

Særligt sårbare grupper, herunder børn

Det følger videre af Art. 5, at såfremt den pågældende handelspraksis er rettet mod en særlig grup-

pe af forbrugere, skal vurderingen foretages ud fra et gennemsnitligt medlem af denne gruppe.129

Det samme gør sig gældende, når en handelspraksis med rimelighed kan forventes at ville kunne

forvride den økonomiske adfærd af en særligt sårbar gruppe af forbrugere.130 Der ligger en tydelig

problemstilling i at beskytte disse særligt sårbare forbrugere, som efter omstændighederne vil være

ekstra manipulerbare i forbindelse med konkrete produkter og underbevidste teknikker. Nærværende

analyse vil dog tage udgangspunkt i TikTok’s manipulation af gennemsnitsforbrugeren, jf. ovenfor.

Aggressiv handelspraksis

Hensynet til forbrugerens frie vilje synes særligt at komme til udtryk i Art. 8, der forbyder aggressiv

handelspraksis:

”En handelspraksis betragtes som aggressiv, hvis den i sin faktuelle sammenhæng, idet

der tages hensyn til alle elementer og betingelser, ved chikane, tvang, herunder fysisk

vold, eller utilbørlig påvirkning i væsentlig grad indskrænker eller kan forventes væ-

sentligt at indskrænke gennemsnitsforbrugerens valgfrihed eller adfærd i forbindelse med pro-

duktet, og derved foranlediger ham til eller kan forventes at foranledige ham til at træffe

en transaktionsbeslutning, som han ellers ikke ville have truffet.”

Under antagelse af, at TikTok udelukkende viser forbrugere reklamer for produkter, som de i forvej-

en ville have været interesserede i, synes der dårligt at kunne være tale om aggressiv handelspraksis

ved personlig markedsføring – idet forbrugere hermed ikke foranlediges til at træffe transaktions-

beslutninger, som de ikke ellers ville have truffet. Hvis algoritmen på den anden side udvælger

brugerskabt indhold med henblik på at manipulere den enkelte forbrugers fremtidige transaktions-

beslutninger, er det dog i høj grad aktuelt at undersøge muligheden for at anvende bestemmelsen

om aggressiv handelspraksis.

2.5.1 Manipulation ved anmodning om samtykke

I tillæg synes der efter omstændighederne at kunne være tale om utilbørlig påvirkning i forbindelse

med den måde, hvorpå forbrugere foranlediges til at give samtykke til personlig markedsføring på,

jf. Art. 2(j):

128. Trzaskowski et al. 2017. Markedsføringsretten. Ex Tuto. 3. oplag. s. 98.
129. Art. 5(2)(b).
130. Art. 5(3).
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”utilbørlig påvirkning”: udnyttelse af en magtposition i forhold til forbrugeren til at udøve pres

selv uden anvendelse eller trusler om anvendelse af fysisk vold på en måde, som væsentligt begræn-

ser forbrugerens evne til at træffe en informeret beslutning.“

TikTok besidder en generel magtposition i den forstand, at de dikterer hvordan og på hvilke vilkår

den enkelte forbruger kan opnå adgang til platformens brugerskabte indhold. På trods af appens

udspekulerede design afskæres den enkelte forbruger dog ikke i realiteten fra at læse TikToks pri-

vatlivspolitik, før han vælger om han skal give samtykke til personlig markedsføring eller ej. Efter

Orange-Polska C-628/17 synes der at herske et generelt princip om, at en forbruger som hovedregel

blot skal have adgang til en given aftales vilkår – hvorefter han har fri vilje til at bestemme, om han

vil læse dem eller ej. Ifølge CJEU kan der dog alligevel være tale om aggressiv handelspraksis i form

af utilbørlig påvirkning, når den erhvervsdrivende eller dennes kurer anlægger en urimelig adfærd, som be-

virker, at forbrugeren sættes under et pres, således at dennes valgfrihed væsentligt indskrænkes, såsom adfærd,

der generer denne forbruger eller forstyrrer dennes overvejelser vedrørende den transaktionsbeslutning, som

skal træffes.131

TikTok har bevidst valgt at udskyde anmodningen om samtykke til, at forbrugeren er optaget af at

kigge på videoer. Den eneste rationelle forklaring herpå synes at være, at gennemsnitsforbrugeren

da vil være mere tilbøjelig til at afgive samtykke. Hertil følger at forbrugerens eneste mulighed for

at komme hurtigt tilbage til sin video er ved at give samtykke. Der kan derfor argumenteres for, at

TikToks design både generer og forstyrrer gennemsnitsforbrugeren, når han skal træffe sin transak-

tionsbeslutning i forbindelse med samtykket til personlig markedsføring.132 Hvis dette ikke skulle

være tilfældet, kan man overveje hvorfor TikTok har valgt at designe anmodningen således.

Begrebet pres defineres ikke i UCPD, men forudsætter generelt en trussel om konsekvenser for for-

brugeren, hvis han ikke tager imod tilbuddet.133 TikToks samtykke-prompt bevirker i medfør af sit

design et bevidst pres på forbrugeren til at afgive samtykke omgående – med en trussel om at føre

ham væk fra det indhold, som han var i gang med at se, hvis ikke han samtykker nu og her. Hermed

synes gennemsnitsforbrugerens valgfrihed at blive begrænset, da det gøres unødvendigt svært for

ham at afvise at give samtykke. I momentet vil gennemsnitsforbrugerens primære fokus antageligt

være, hvordan han får prompten til at gå væk igen, så han kan se videre i sine videoer – hvilket

begrænser hans evne til at træffe en informeret beslutning i forhold til, om han reelt ønsker at give

samtykke til personlig markedsføring. Dette synes at udgøre en uforholdsmæssigt omfattende hindring

131. C-628/17 “Orange Polska”. EU:C:2019:480. Se særligt præmis 40 og 49.
132. Se ligeledes argumentationen i Afsnit 2.4.2 om udtrykkeligt samtykke.
133. Denne fortolkning er bl.a. blevet tiltrådt af “The German Federal Court for Private Law” (BGH) i forhold til kontrakt-

mæssig “bundling”. Se sagerne BGH, I ZR 4/06, GRUR 2011, 532 p. 22; Case I ZR 192/12, GRUR 2014, 686 p. 38.
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af ikke-kontraktuel karakter efter Art. 9(d), hvilket taler for at karakterisere den pågældende metode

som værende aggressiv handelspraksis efter Art. 8. Denne konklusion støttes videre af det faktum,

at TikTok nemt kunne have afværget hele problemstillingen ved at anmode om samtykke før for-

brugeren eksponeres for underholdende medier samt ved at tilbyde ham muligheden for at vælge

trykke direkte “Nej” til samtykket.

Det italienske konkurrencetilsyn AGCM fandt i 2018, at der var tale om utilbørlig påvirkning når

Facebook havde forudafkrydset det bredeste samtykke i deres automatiske anmodning herom til

bl.a. kommerciel databehandling. Hvis en forbruger alligevel prøvede at afvise at give samtykke,

medførte det en begrænsning af platformens funktionalitet samt en tilbagevendende gentagelse af

anmodningen.134 TikToks anmodning om samtykke er ikke lige så vidtgående, idet den ikke gen-

tager anmodningen, når en forbruger afviser at give samtykke til personlig markedsføring. Der er

heller ikke tale om en begrænsning af appens funktionalitet i samme grad, idet en ikke-samtykkende

bruger blot straffes ved at blive fjernet fra sit feed midlertidigt. Faktum er dog, at appen er desig-

net til at forstyrre forbrugeren på et ubelejligt tidspunkt samt at besværliggøre hans valg om ikke

at afgive samtykke – hvilket også var det afgørende moment i AGCM’s afgørelse i Facebook-sagen.

TikToks anmodning om samtykke synes derfor på samme præmisser at måtte udgøre en aggressiv

handelspraksis ved utilbørlig påvirkning, da gennemsnitsforbrugerens valgfrihed og adfærd ind-

skrænkes væsentligt i forbindelse med transaktionsbeslutningen om at afgive samtykke til personlig

markedsføring.

2.5.2 Manipulation ved kommercialisering af brugerskabt indhold

Som anført er der en stærk formodning for, at TikToks algoritme ikke blot udvælger indhold til den

enkelte bruger med henblik på at fastholde hans opmærksomhed; men at den også bevidst anven-

der disse brugerskabte videoer til at påvirke hans overbevisninger, ønsker og antagelser for i sidste

ende at manipulere hans fremtidige præferencer og transaktionsbeslutninger. Man kan eksempelvis

forestille sig, at en producent betaler TikTok et større beløb for at markedsføre et nyt produkt. Det

er nærliggende, at TikToks algoritme herefter identificerer (ikke-kommercielle) brugerskabte videoer,

der indeholder det pågældende produkt eller en form for indirekte reference hertil – og derefter viser

dem målrettet til udvalgte forbrugere, som efter algoritmens forudsigelse vil være særligt manipuler-

bare135 i forhold til det pågældende produkt. Hermed kan TikTok eksempelvis give disse specifikke

forbrugere et falsk indtryk af, at det pågældende produkt er mere populært og trendy end det i vir-

134. AGCM PS11112 - FACEBOOK-CONDIVISIONE DATI CON TERZI (2018).
135. Et nærliggende eksempel fra virkeligheden kan findes i Cambridge Analytica skandalen, hvor politiske parter ved hjælp

af kunstig intelligens og persondata fra sociale medier kunne målrette deres valgkampagner mod de vælgere, som var mest

sandsynlige til at skifte politisk holdning (“persuadable”). Se B. Rhys, ”Data scientists target 20 million new voters for Trump”.

2016. The Times.
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keligheden er – hvormed deres interesse alt andet lige vil være skærpet i medfør af den opfattede

sociale værdi og status ved at eje produktet.

2.5.2.1 Sortlistet handelspraksis: Advertorials og skjult reklame

“Don’t make ads. Make TikToks.” – sådan forlyder TikTok’s business-proposal til deres erhvervsdrivende

kunder. Reklamer præsenteres nemlig til brugere via såkaldt in-feed advertising. Dette betyder, at rek-

lamerne indgår i den enkelte brugers feed på samme måde som platformens brugerskabte indhold. I

tillæg hertil er indholdet af reklamerne ofte konstrueret på samme hjemmelavede format som de bru-

gerskabte videoer. Således har TikTok formået at skabe en tilstand, hvor grænsen mellem indhold og

reklamer synes at flyde sammen.136 Denne forvirring må alt andet lige antages at blive forværret, når

ikke-kommercielt indhold tilmed udvælges efter direkte kommercielle formål uden at forbrugeren

gøres bekendt med dette. I UCPD’s Bilag 5 er der oplistet former for handelspraksis, der altid vil an-

ses for at være urimelige (“Sortlisten”). I forhold til TikTok’s kommercielle anvendelse af brugerskabt

indhold synes særligt to af Sortlistens bestemmelser at være relevante; navnligt nr. 11 og nr. 22, som

forbyder henholdsvis “advertorials” og “skjult reklame”.

Forbudet mod advertorials indebærer, at en erhvervsdrivende ikke må anvende redaktionelt indhold

i medierne til at promovere et produkt, når gennemsnitsforbrugeren ikke tydeligt kan identificere,

at der er tale om en betalt reklame. Ud fra ordlyden kan der drages tydelige paralleller til det sce-

narie, hvor TikTok anvender en brugerskabt video som led i markedsføringen af et produkt uden at

oplyse den pågældende forbruger om dette. Imidlertid er definitionen af advertorial formuleret rela-

tivt specifikt; en 15 sekunders video kan dårligt karakteriseres som redaktionelt indhold. I tillæg har

den erhvervsdrivende umiddelbart kun betalt TikTok for at promovere et givent produkt, men ikke

nødvendigvis for at anvende netop denne form for indholdsbaserede markedsføring.137 Bestemmelsen

synes herefter ikke at kunne finde anvendelse i forbindelse med TikTok’s handelspraksis.

Sortlistens bestemmelse nr. 22 opstiller et forbud imod, at den erhvervsdrivende, i modstrid med sandhe-

den, hævder eller giver indtryk af, at han ikke handler som led i sit erhverv, sin forretning, sit håndværk eller

sin profession, eller han, i modstrid med sandheden, udgiver sig for at være forbruger. Der kan argumenteres

for, at TikTok i medfør af sin indholdsbaserede markedsføring giver forbrugere et falskt indtryk af, at

det brugerskabte indhold ikke er udvalgt som direkte led i deres markedsføring af tredjeparters pro-

dukter. Dog kan der modsat argumenteres for, at TikTok altid udvælger videoer efter et kommercielt

formål; enten for at afsætte et konkret produkt – og ellers for at fastholde forbrugerens fokus på

appen. Det kan diskuteres, om TikTok efter omstændighederne kan siges at udgive sig for at være

136. Flere undersøgelser har vist, at forbrugere har svært ved at skelne mellem indhold og reklamer i nyhedsmedier. Se

eksempelvis Lazauskas, Joe. 2015. “Article or Ad? When It Comes to Native Advertising, No One Knows”.
137. Se afsnit 2.4.7.
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forbruger; eksempelvis ved at eksponere forbrugere for brugerskabte videoer, som indeholder det

pågældende produkt. Disse videoer vil dog være udgivet af uvidende brugere, som ikke har haft no-

gen kommercielle intentioner med optagelserne eller kendskab til TikToks efterfølgende udnyttelse

heraf. Dette synes dog at indebære en gradbøjning af bestemmelsens ordlyd – omend den faktiske

forvridning af gennemsnitsforbrugerens transaktionsbeslutning antageligt vil være tilsvarende til

den af skjult influencer-markedsføring.

2.5.2.2 Aggressiv handelspraksis og utilbørlig påvirkning

Under antagelse af, at TikTok bevidst udvælger videoer for den enkelte forbruger, som er egnede til

at forvride hans opfattelse og interesse i et givent produkt, er det relevant at diskutere muligheden

for at klassificere denne handelspraksis som aggressiv i form af utilbørlig påvirkning efter UCPD’s

Art. 8, jf. Art. 2(j).

For at der kan være tale om utilbørlig påvirkning, skal der som omtalt ovenfor ske en udnyttelse

af en magtposition i forhold til forbrugeren. Dette led synes selvsagt at være opfyldt ved datadrevet

manipulation, som forudsætter et relativt højt niveau af informationsasymmetri; TikTok har direkte

adgang til en stor strøm af personlige oplysninger om konkrete forbrugere samt teknologien til at

udlede et astronomisk antal af muligheder for at udnytte dem på en individuel såvel som kollektiv

basis. Gennemsnitsforbrugeren har omvendt en relativt marginal viden om TikToks forretningsmo-

del – og tæt på ingen forståelse af (a) hvilken slags data, der reelt indsamles, (b) hvilke sammenhænge

der kan udlede heraf samt (c) hvordan det kan misbruges til at manipulere hans økonomiske adfærd.

Dette argument styrkes videre af det faktum, at TikTok i medfør af sin algoritme har fuld kontrol over

hvilket indhold, den enkelte forbrugere skal eksponeres for samt rangordningen heraf.

Kravet om væsentlig begrænsning af forbrugerens evne til at træffe en informeret beslutning vil i denne

forbindelse være selve målet med manipulationen – idet algoritmen ’bevidst’ forsøger at påvirke

forbrugerens fremtidige transaktionsbeslutninger. Ovenstående eksempel, hvor en person bevidst

gives en illusion om et produkts popularitet, er en meget jordnær illustration af TikToks mulighed

for at manipulere forbrugere. Imidlertid må det forstås, at en kompleks algoritme også vil være i

stand til at udlede muligheder for at manipulere en forbrugers transaktionsbeslutninger på måder

som er mindre indlysende; eksempelvis via tilsyneladende tilfældig stimuli, som ikke nødvendigvis

har nogen relation til det reelle budskab,138 men som underbevidst er egnet til at påvirke forbruge-

rens følelser, antagelser og adfærd i forhold til et produkt eller en adfærd.

Det kan på denne baggrund virke ligetil at klassificere algoritmisk manipulation som utilbørlig påvirk-

138. Leary, Mark. 2020. Negative Subliminal Stimuli and Emotional Manipulation. Duke University.
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ning efter UCPD’s Art. 2(j). Imidlertid ligger der et modargument til denne konklusion i medfør at

kravet om et “pres” på forbrugeren. Ud fra ordlyden synes dette at harmonere dårligt med mani-

pulation, som netop adskiller sig fra overtalelse og tvang ved at foregå underbevidst – således at

forbrugeren fortsat har indtryk af at være i kontrol over sine transaktionsbeslutning. Muligheden for

at anvende Art. 8 afhænger således af om TikToks manipulerende udvælgelse og fremstilling af ind-

hold generelt eller i det mindste efter omstændighederne vil kunne medføre et tilstrækkeligt pres på

forbrugeren til at udgøre en utilbørlig påvirkning. Philipp Hacker argumenterer for, at dette ikke kan

være hovedreglen, da man efter hans opfattelse ikke kan blive presset uden at opdage det.139 Selv-

om dette er en væsentlig pointe, udelukker det ikke den mulighed, at forbrugeren føler sig presset

uden at vide hvorfor. Hvis TikToks algoritme succesfuldt giver en forbruger en vrangforestilling om,

at mange karismatiske personer ejer et givent produkt, vil han efter omstændighederne formodes

at føle et pres til at købe det samme produkt. I dette tilfælde har vedkommende imidlertid ingen

anelse om, at presset ikke er begrundet i en realistisk opfattelse af produktet, men blot en illusion

som algoritmen med vilje har påført ham.

Hackers anden indsigelse imod at anvende Art. 8 følger af Art. 9(c), hvorefter der skal lægges vægt

på udnyttelse af en en konkret uheldig situation ”... som den erhvervsdrivende har kendskab til ...”. Ha-

cker påpeger, at algoritmisk manipulation kan opstå som en ”unintentional side-effect”af kunstig

intelligens, hvorfor virksomheden ikke nødvendigvis har kendskab til det. Dette faktum vil på in-

gen måde afvises i nærværende afhandling, men for det første synes det imidlertid urealistisk, at

TikToks algoritmer systematisk skulle kunne manipulere brugere uden, at de ansvarlige udviklere

har den fjerneste idé herom. For det andet fordrer diskussionen spørgsmålet om hvorvidt ’algoritmens

intenioner’ efterhånden må tillægges tilsvarende betydning som de bagvedliggende menneskelige in-

tentioner.

Hacker har dog en væsentlig pointe i det faktum, at UCPD’s bestemmelser og definitioner ikke har-

monerer perfekt med de problemstillinger, som udspringer af kunstig intelligens. Her må man dog

have sig for øje, at direktivets bestemmelser blev konciperet i 2005; længe før det i ramme alvor kun-

ne hævdes, at en app som TikTok ville kunne manipulere menneskers underbevidsthed kommercielt.

Derfor synes denne enkeltstående fortolkning af ordet ’pres’ at have karakter af en ligegyldig seman-

tisk diskussion, når Art. 2(j) ellers efter sin ordlyd nøjagtigt beskriver essensen af datadrevet mani-

pulation. Specificeringen af ”... selv uden anvendelse eller trusler om anvendelse af fysisk vold” må tale for,

at bestemmelsen er konciperet med det formål at opsamle tilfælde, hvor der opfindes nye metoder

til at ’snøre’ forbrugere. Et pres er muligvis ikke den bedste beskrivelse af datadrevet manipulation,

139. Hacker, Philipp. 2021. Manipulation by Algorithms. Exploring the Triangle of Unfair Commercial Practice, Data Protection, and

Privacy Law. S. 10-11. European Law Journal (Forthcoming).
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men om ikke andet, må der i alle fald være tale om en serie af skub og nudges, som akkumuleret over

tid må formodes at påvirke gennemsnitsforbrugerens transaktionsbeslutninger i langt højere grad

end et enkeltstående tilfælde af et åbenlys pres. Under henvisning til Chartrets krav om beskyttelse

af menneskets værdighed samt det heraf afledte forbud imod objektivisering af individet, må begre-

bet utilbørlig påvirkning derfor i dag fortolkes som omfattende teknologi, der er udviklet og trænet

med det ene formål at knække koden til at forudsige og manipulere menneskers handlinger.

Den overordnede problemstilling ligger dermed ikke i ordlydsfortolkning af UCPD’s enkelte formu-

leringer, men i stedet i at kunne godtgøre, at en uigennemsigtig algoritme, som af natur er tæt på

umulig af analysere i konkrete tilfælde; med overvejende sandsynlighed skulle have udført mani-

pulation, hvilket per definition kun kan være tilfældet, når offeret ikke ved det. Dette paradoks vid-

ner om, at der ikke under nuværende informations- og retstilstand er nogen definition af utilbørlig

påvirkning, som kan ændre på at individets frie vilje, herunder gennemsnitsforbrugerens transak-

tionsbeslutning, er blevet en af de mest omsatte aktiver siden Facebook først begyndte at tilbyde

’gratis’ adgang til online fællesskaber.

Det er ikke uden grund, at store og mellemstore virksomheder i dag ikke tøver med at bruge over

en million kroner på Facebook annoncer om måneden.140 Som onlinehandel har udviklet sig, kan en

forbruger i dag købe et hvilket som helst produkt, han overhovedet kan (eller ikke kan) forestille sig

på internettet. Nødvendigheden i at differentiere sig på markedet er derfor stadig stigende, hvorfor

behovet for at kunne nå ud til de helt rigtige segmenter er altafgørende, når en virksomhed skal

tilbyde et produkt til en forbruger, der i forvejen bliver tæppebombet af reklamer på sin telefon,

computer og fjernsyn. Reklamebureauernes kamp om forbrugeren er blevet overtaget af komplekse

algoritmer, som konstant modtager mere og mere data om individet og hans type, og som er villige

til at overveje enhver mulighed for at opnå en konkurrencemæssig fordel ved at udnytte en opdaget

svaghed i den enkelte forbrugeres beslutningsproces.

2.6 Delkonklusion

Analysen tager udgangspunkt i Chartrets beskyttelse af menneskets værdighed, hvorefter det kon-

kluderes, at menneskets frie vilje udgør et fundamentalt og uundværligt element heri. En analog

fortolkning til Oviedo Konventions beskyttelse af menneskets integritet samt dets forbud imod kom-

mercialiseringen af kroppen og dens bestanddele fører videre til spørgsmålet om, hvorvidt EU-retten

reelt beskytter menneskets frie vilje imod de risici, som følger af at overlade ansvaret for udvælgel-

se af personligt indhold til private virksomheders komplekse og uforstående kunstige intelligens,

140. Statista. 2021. Advertising expense of Facebook from 2014 to 2020. Stastista.
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som er udviklet med et ukendt motiv – og som herfra har videreudviklet sig selv i endnu mere

uforståelige retninger.

I en efterfølgende analyse af persondataretten belyses det, hvordan beskyttelsen af menneskets frie

vilje er udmøntet ved Persondataforordningen i form af strenge krav til profilering, gennemsigtig-

hed samt frivillighed for den registrerede. Her findes det, at bestemmelserne i høj grad tilsigter at

beskytte individets grundlæggende rettigheder via strenge krav til gennemsigtighed samt frivillig-

hed fra den registrerede. Imidlertid synes disse bestemmelser at undermineres af TikToks formodede

indholdsbaserede markedsføring samt manipulerende samtykkeanmodning. Retstilstanden sår lige-

ledes tvivl om, hvordan en betydelig påvirkning skal fortolkes samt hvorvidt profilering lovligt kan

påkræves med hjemmel i nødvendighed for kontraktens opfyldelse. Her står individet i en position

med et lavt forståelsesniveau af teknologiens kompleksitet, hvor en behandling af særlige kategorier

af personoplysninger udledes i et ukendt omfang, hvilket i mangel på afklarende retspraksis på nu-

værende tidspunkt må betragtes som tolereret af EU. Faktum er dog, at dette fortsat er tilfældet på

TikTok såvel som de andre store sociale platforme.

En analyse af Handelspraksisdirektivets forbud mod aggressiv handelspraksis fører til den konklu-

sion, at TikToks samtykkeanmodning må betegnes som aggressiv handelspraksis idet forbrugerens

transaktionsbeslutning påvirkes i utilbørlig grad; uden noget andet åbenlyst formål end platformens

indtjening. Hvorvidt TikToks kommercielle manipulation samt anvendelse af brugerskabt indhold

ligeledes kan klassificeres som utilbørlig påvirkning, beror i sidste ende på en ordlydsfortolkning;

retsreglens generelle ordlyd og bagvedliggende formål taler imidlertid for en positiv fortolkning

heraf, idet der er tale om en udnyttelse af en magtposition i form af informationsassymetri og mani-

pulation. Imidlertid ligger der en enorm udfordring i at løfte bevisbyrden for sådanne overtrædelser,

hvorfor rækkevidden af såvel direktivet som Forordningen er begrænset i forhold til regulering af

algoritmisk profilering og udvælgelse.

Sammenfattende må det konkluderes, at menneskets frie vilje utvivlsomt er et af de mest grundlæg-

gende hensyn i EU-retten – og det er i høj grad forsøget beskyttet af både Forordningen og direktivet.

Imidlertid må det konstateres, at teknologien har passeret et niveau af kompleksitet, hvor brugerens

rettigheder ikke længere kan forventes at indgå i ligningen. Idet algoritmen i sidste ende gøres an-

svarlig for at fortolke og respektere individets rettigheder, befinder vi os i en retstilstand, hvor men-

neskets frie vilje marginaliseres uden, at det kan observeres direkte af hverken borger, lovgiver eller

for så vidt platformene selv. Der er således et akut behov for nye tiltag, som kan give EU en reel

mulighed for at skabe gennemsigtighed, incitament og i sidste instans muligheder for håndhævelse

af rettighederne.
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Kapitel 3

Økonomisk analyse

3.1 Algoritmisk manipulation som eksternalitet

Nutidens store sociale medie-platforme adskiller sig fra traditionelle former for online underhold-

ning ved at skræddersy udvalgt indhold til den enkelte brugers præferencer. Helt overordnet er det

algoritmernes evne til at lære sine brugere at kende, som kendetegner en effektiv social platform;

jo bedre kendskab algoritmen opnår til den enkelte brugers præferencer og interesser (profilering),

desto bedre vil den være til at udvælge tilfredsstillende indhold til vedkommende. Det må videre

følge, at jo længere tid en bruger har været aktiv på Platformen, desto mere præcis vil algoritmen

være i sin udvælgelse.141 Den data, som algoritmen indsamler over tid anvendes imidlertid ikke blot

til at profilere den enkelte bruger, men også til at forbedre algoritmens generelle evner. Som eksem-

pel stammer størstedelen af TikToks rådata fra måden, hvorpå individuelle og grupper af brugere

interagerer med bestemt indhold. Denne data og de deraf udledte sammenhænge udgør værdifuld

information om både (a) den enkelte bruger, (b) brugere med tilsvarende karaktertræk og (c) om det

pågældende indhold – herunder produkter i reklamer.

Algoritmiske processer og resultater er som nævnt komplekse og ofte komplet uforståelige for men-

nesker. Da algoritmens primære formål er at selvstændigt finde optimale løsninger, kan man derfor

ikke på forhånd være sikker på dens resulterende handlinger og udvikling. Denne usikkerhed er

et fundamentalt aspekt af komplekse algoritmer, som netop udvikles med henblik på at finde sam-

menhænge og løsninger på problemer, som mennesker ikke kan løse effektivt (eller i det hele taget).

Udvikleren af en algoritme vil således som klart udgangspunkt være interesseret i, at algoritmen

med tid bliver så kompleks, præcis og autonom som overhovedet muligt. Dette kræver, at den kon-

stant fodres med ny data, og at den i størst muligt omfang får frie tøjler til at løse sine opgaver på

sin egen måde. Mens algoritmens autonomi og kompleksitet er nødvendig for at den kan tjene sit

formål, skaber det dog også i stigende grad en usikkerhed om, hvorvidt den respekterer sine bruge-

res grundlæggende rettigheder – eller omvendt; hvorvidt den kan være i stand til at krænke dem.

141. Se afsnit 2.1 om teknologiforståelse.
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I takt med at algoritmen bliver bedre og bedre til at udlede abstrakte sammenhænge imellem indi-

vider og indhold, stiger risikoen samtidig for, at den enkelte brugers rettigheder tilsidesættes som

led i optimeringen af algoritmens formål. Det er i den forbindelse relevant at påpege, at teknolo-

gi (herunder algoritmer) hverken er gode eller onde; ej heller neutrale.142 I realiteten er algoritmen

skabt til at finde metoder, der optimerer et eller flere formål – uden at få nogen særlige instruktio-

ner om hvordan eller hvorfor. Hvis dens primære formål er at optimere Platformens omsætning, vil

den enkelte persons velfærd og rettigheder ikke umiddelbart indgå som en faktor i det hele taget.

Derfor vil Platformen som udgangspunkt være interesseret i, algoritmen udnytter den tilgængelige

data i så høj grad som muligt uden hensyn til, at risikoen for krænkelse af brugeres rettigheder stiger.

Det er ikke umuligt at forestille sig, at en algoritme vil kunne udvikles med en indlejret forståelse

og respekt for relevante rettigheder. Som det vil vises i den følgende analyse, er der dog som ud-

gangspunkt ingen strategisk fordel forbundet hermed. Tværtimod kan det med rette formodes, at

algoritmen i endnu højere grad vil kunne fastholde brugeres opmærksomhed og sælge dem produk-

ter, hvis den kan få ubegrænset indsigt og indflydelse på den enkeltes underbevidste tendenser og

præferencer. Nærværende analyse vil derfor bygge på en grundlæggende antagelse om, at Platfor-

men som udgangspunkt er interesseret i, at algoritmen udnytter den tilgængelige data i så høj grad

som muligt. Algoritmens grad af dataudnyttelse i vil være den centrale variabel i den følgende ana-

lyse. Den dækker ikke kun over hvor meget data, der indsamles omkring den enkelte bruger, men

også hvor komplekse og nøjagtige sammenhænge algoritmen efterfølgende er i stand til at udlede.

Udnyttelsesgraden kan beskrives som en variabel x, 0 ≤ x ≤ 1.

Det antages, at en høj udnyttelsesgrad vil medføre en højere omsætning for Platformen end en lav;

i nærværende analyse vil Platformens omsætning antages at være givet ved R = V ∗ x2, hvor V

udtrykker den potentielle værdi af den tilgængelige data, hvis den udnyttes optimalt (x = 1). Tilsva-

rende vil værdien af den tilgængelige data antages at være større ved en højere udnyttelsesgrad; idet

algoritmen da udleder relativt mere brugbar data om den enkelte bruger. Dette kan udtrykkes ved

V = N ∗ v ∗ x2, hvor v er den gennemsnitlige værdi af en enkelt bruger, og N er det samlede antal af

brugere i mio. på Platformen. Platformens omsætning kan dermed udtrykkes ved:

R(x) = V ∗ x2 = Nvx4 (3.1)

142. Patelli, Lorenzo. 2019. AI isn’t neutral. Strategic Finance.
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x-værdi Beskrivelse Risiko

0 - 0.5 Algoritmen er ikke avanceret (f.eks. unsupervised

learning). Indhold udvælges efter generelle trends

og ikke individuel profilering.

≈ 0

0.5 - 0.8 Algoritmen kan udlede sammenhænge og foreta-

ge en overfladisk profilering via indsamling af al-

mindelige personoplysninger.

Lav

0.8 - 0.9 Algoritmen kan ved hjælp af deep learning og

neurale netværk i nogen grad udlede sammen-

hænge og med stigende præcision profilere fyl-

destgørende om personfølsomme oplysninger,

herunder brugernes emotionelle tilstande.

Mellem

0.9 - 1 Algoritmen nærmer sig ultimativ udnyttelse i for-

hold til, hvad der er teknologisk muligt. Den

personlige profilering har efterhånden opnået en

sådan præcision, at den kan påvirke brugerens

præferencer og adfærd underbevidst gennem ud-

vælgelse af indhold.

Høj

Tabel 3.1: Grader af dataudnyttelse. Intuition, jf. afsnit 2.1 om teknologiforståelse.

Hvis Platformen beslutter sig for at begrænse algoritmens udnyttelse af data, vil dette ikke kun

medføre en tab i omsætning, men også et tab i form af omkostninger C. Der ligger to intuitive ra-

tionaler bag disse omkostninger:

• For det første vil en given begrænsning af en kompleks algoritme kræve, at Platformen kon-

stant og manuelt kontrollerer og foretager censurering af Algoritmens resultater. Jo mere kom-

pleks et niveau, der forsøges fastholdt, desto mere data vil der være skulle begrænses. I tillæg

vil en højere udnyttelsesgrad også indebære en væsentligt højere risiko for krænkelse af bru-

geres rettigheder. Ved meget komplekse og kombinerede algoritmer (f.eks. deep learning) vil

omkostningerne ved begrænsning derfor være betydeligt højere end ved en mere simpel algo-

ritme. Omkostningerne C skal derfor betragtes som de rent økonomiske omkostninger såvel

som selve den tekniske udfordring i at begrænse en kompleks algoritme.143

• For det andet vil omkostningerne ved en nedjustering af udnyttelsesgraden i realiteten ligele-

des kunne udmønte sig i en komplet udskiftning af den bagvedliggende algoritme. Dette vil

efter omstændighederne være tilfældet, hvis omkostningerne forbundet hermed er lavere end

143. Se videre i afsnit 2.1 om teknologiforståelse.
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en omkostningerne ved manuelt at begrænse en algoritme, som er mere avanceret end ønsket.

Det har imidlertid ingen indflydelse på risikoen for krænkelse af rettigheder, hvorvidt Platfor-

men bruger en begrænset (men stærk) algoritme eller en nyudviklet algoritme, når formålet i

begge tilfælde er at opnå den samme udnyttelsesgrad. Derfor vil der ikke blive sondret imellem

disse alternativer i den matematiske modellering af Platformens omkostninger.

I begge tilfælde må disse omkostninger antages at være lave (C = 0), når algoritmen får lov til at

profilere og udvælge uden begrænsning (x = 1). En ultimativ begrænsning (x = 0) må ligeledes

være forbundet med lave omkostninger, idet algoritmen da intuitivt set bare skal slukkes. Omkost-

ningerne vil antages at være høje, når Platformen forsøger at fastholde (eller udvikle) en effektiv

udnyttelsesgrad (0.5 < x < 1), men samtidig ønsker at sætte visse begrænsninger i dens profile-

ring og udvælgelse (x < 1). Omvendt vil en lav udnyttelsesgrad (x < 0.5) indebære relativt lavere

omkostninger ved begrænsning, idet Platformen kan udskifte sin komplekse algoritme med en sim-

pel. Idet en begrænsning af en kompleks algoritme kræver, at Platformen manuelt fører kontrol med

dens processer, må omkostningerne forbundet derved også afhænge af, hvor stor en mængde af data

(V ), som algoritmen råder over. På baggrund af disse antagelser, kan Platformens omkostninger ved

begrænsning passende beskrives ved:

C(x) = V ∗ c ∗ (1− x60) (3.2)

Koefficienten c > 0 kan betragtes som den marginale omkostning ved begrænsning af af en enkelt enhed af

data. Givet resultat (3.1) og (3.2) er Platformens nytte givet ved:

πA = R(x)− C(x)

⇓

πA(x) = Nvx4 − cNvx2 ∗ (1− x60) (3.3)

Som nævnt har Platformen ikke som udgangspunkt nogen økonomisk interesse i at beskytte dens

brugeres rettigheder – under antagelse af, at de fortsætter med at bruge appen uanset.144 Hvis algo-

ritmen i sin optimering begynder at krænke brugeres rettigheder, kan det derfor betragtes som en

eksternalitet. For samfundet er der tale om en negativ eksternalitet, idet nytten af rettighedernes værdi

tabes. På den anden side antages Platformen at opleve en forhøjet omsætning af manipulationen; fra

deres perspektiv er der derfor i udgangspunktet tale om en positiv eksternalitet. Krænkelsen skyldes

144. Særligt ved subliminal er dette ikke en bekymring, idet de manipulerede brugerene sjældent vil kunne opdage det; og

endnu sjældnere bevise det.
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alene algoritmens mere eller mindre hensynsløse udnyttelse af data, men det er altså i udgangspunk-

tet kun samfundet (herunder den enkelte bruger), som berøres af konsekvenserne. Sandsynligheden

for, at algoritmen i sin profilering vil krænke brugeres rettigheder, må antages at være væsentligt

højere når udnyttelsesgraden nærmer sig 100% (x → 1) – og omvendt ikke-eksisterende, når x = 0.

I overensstemmelse med denne intuition vil sandsynlighedsfordelingen for krænkelse af rettigheder

(manipulation) antages at være givet ved p = x8 (se Figur 3.2). Givet p og πA er Platformens forventede

nytte da givet ved:

EVA = p(R(1)− C(x)) + (1− p) ∗ (R(x)− C(x))

⇓

EVA = Nvx8 + (1− x8) ∗Nvx4 − cNvx2 ∗ (1− x60) (3.4)

Denne fordeling implicerer en grundlæggende antagelse om, at avanceret algoritmisk profilering al-

tid vil indebære en risiko for at systemet gennem trial and error lærer sig selv at manipulere dens

brugere – uagtet om det krænker deres grundlæggende rettigheder. Denne antagelse bygger på det

uundgåelige faktum, at en kompleks algoritme består af en uforståelig mængde af matematiske lig-

ninger, som hverken samlet eller isoleret set kan beskrives i forståelige termer.

På den anden side består grundlæggende menneskerettigheder som bl.a. Chartrets Art. 1 og 3

af generelle udmeldinger om abstrakte og menneskelige værdier, hvilket sjældent kan omsættes di-

rekte til en entydig instruks eller grænse. Derfor ligger der en enorm udfordring i at træne selv en

avanceret algoritme til at respektere sådanne rettigheder, idet hvert enkelt input og output vil skulle

vurderes for sig selv såvel som samlet. Selv med adgang til alt relevant retspraksis, vejledning og

omtale af rettighederne etc., må selv en avanceret algoritme antages at befinde sig i et tvivlstilfæl-

de ved nærmest ethvert tilfælde. Man kan derudover forestille sig de konstante interessekonflikter,

som algoritmen ville stå i hver gang den skal afveje hensynet til profit mod hensynet til brugerenes

rettigheder. Algoritmen har derfor en nærmest umulig opgave i at respektere rettigheder; samtidig

med at de ansvarlige udviklere har en nærmest ligeså stor udfordring i at få indsigt i dens metoder

og anskuelse af omverdenen.

Denne teknologiske sprogbarriere medfører, at man ikke udefra kan afgøre med sikkerhed, om en gi-

ven krænkelse af rettigheder skyldes forsømmelse af sikkerhed og compliance fra udviklerens side,

eller i stedet var resultatet af algoritmens autonome og uforudsigelige natur. Risikoen for algoritmisk

manipulation afhænger derfor både af Platformens valg af udnyttelsesgrad x, men også af en stoka-

stisk variabel z med en forventet værdi på 0, som repræsenterer algoritmens autonome evne til at
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Figur 3.1: Omkostningsfunktion C(x). Figur 3.2: Sandsynlighed for krænkelse (p).

udvikle manipulative egenskaber med en ukendt (tilfældig) sandsynlighedsfordeling.145 I det tilfæl-

de, at algoritmen selvstændigt lærer at anvende subliminale teknikker og manipulation, må dette

antages at være mindst ligeså positivt for Platformens omsætning, som hvis udviklerene bevidst

havde trænet den til dette formål.

Som diskuteret i den forrige analyse, ligger der en udfordring i at definere en klar grænse imel-

lem manipulation og lovlig overtalelse. I nærværende model vil manipulation derfor antages enten

at blive konstateret af Lovgiver og ellers ikke. Dette kan repræsenteres ved en bernoullifordelt sto-

kastisk variabel M ∼ Bern(p, z), som antager værdien 1 med en sandsynlighed p og ellers 0 med

sandsynlighed 1− p.

Algoritmens kompleksitet og rettighedernes generelle natur afføder en tilstand, hvor man som for-

bruger eller myndighed ikke udefra kan gennemskue, hvilke personoplysninger, som reelt udledes

gennem profilering, herunder hvor udspekuleret en logik, der ligger bag den personlige udvælgelse

af indhold. Eftersom algoritmen i sidste instans gøres til dommer over fortolkningen og anvendel-

sen af rettighederne (under antagelse af, at den i det hele taget tager dem i betragtning), opstår

spørgsmålet hvorvidt udviklerene af Platformen i virkeligheden har incitament til at fralægge sig

ansvaret for algoritmens beslutninger til fordel for en forventning om højere efficiens ved en ulovlig

høj udnyttelsesgrad.

Hvis man på baggrund af ovenstående rationale er modstander af kommercielle algoritmer, kan det

145. Hendrikse, George. 2003. Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy. McGraw Hill

Education. s. 118-120.
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umiddelbart virke ligetil at opstille et komplet forbud imod dem. Med henvisning til den enorme

popularitet af TikTok, Facebook og Instagram, kan det dog ikke benægtes, at Platformens brugere

får en ikke ubetydelig nytte ud af algoritmens evne til at udvælge relevant indhold til dem. I til-

læg må den teknologiske udvikling, som algoritmer aktivt bidrager med, tillægges en vis værdi. Den

samlede samfundsmæssige nytte af Platformen kan beskrives med en funktion W (x) = w ∗ x, w > 0,

hvor w udtrykker den maksimale samfundsnytte af Platformen. Hermed antages det, at værdien af

brugerglæde og teknologisk udvikling vil være højere, jo mere effektiv algoritmen er til at udnytte

brugeres data. Hvis der konstateres manipulation ved en lavere udnyttelsesgrad x < 1, må dette ses

som et udtryk for, at algoritmen selvstændigt har nået et gennembrud i sin profileringsevne. Idet

Platformens værdi ligger i dens evne til at udvælge personligt indhold, bør denne udvikling derfor

også indebære en stigning i brugernytte; hvorforW (x) antages altid at være i sit max (W (1)), når der

samtidig konstateres manipulation (M = 1).

I modsætning til Platformen, som oplever en polynomisk stigning i omsætning ved en højere ud-

nyttelsesgrad (x4), antages samfundets nytte dog kun at stige lineært. Rationalet bag dette er, at

brugerne ikke i samme grad som Platformen antages at få en væsentligt højere nytte ved en rela-

tivt højere udnyttelsesgrad. Ved en stigende udnyttelsesgrad vil brugerene derfor kun få en relativt

højere nytte af den mere præcise profilering og udvælgelse, imens Platformen på den anden side

antages i langt højere grad at ville kunne afsætte produkter via målrettede reklamer og subliminale

teknikker. Brugerene får altså ikke tilføjet nytte af bedre reklamer, men nyder dog den øgede præci-

sion i Platformens evne til at udvælge relevant indhold.146 Dermed har samfundet altså også i et vist

omfang også en interesse i, at Platformen har en høj efficiens i sin profilering og udvælgelse.

Det er dog ikke givet, at samfundet deler denne interesse på alle punkter. Hvis en stat eller institu-

tion som EU bygger på grundlæggende rettigheder, hvilket ofte er tilfældet, må det antages at være

et udtryk for en vis værdi ved, at disse respekteres og beskyttes. Hvis disse rettigheder krænkes af

algoritmens processer, må det derfor antages at udgøre et samfundsmæssigt tab. Værdien af rettig-

hederne kan samlet set beskrives med en konstant E > 0. Hermed skal ikke blot forstås Lovgivers

grundlæggende rettigheder såsom EU’s charter om grundlæggende rettigheder, men også alle de

heraf afledte rettigheder, som potentielt vil kunne krænkes af algoritmisk manipulation. Hvis der

konstateres manipulation (M = 1), vil samfundet opleve en krænkelse af rettigheder svarende til

værdien af E. Selvom denne opsamlende konstant er en uhåndgribelig størrelse at bygge en øko-

nomisk analyse på, synes værdien af de grundlæggende rettigheder at måtte udgøre en af de væ-

sentligste hensyn, når Lovgiver skal tage stilling til fremtidens retstilstand og regulering af kunstig

intelligens.

146. Se argumentationen i afsnit 3.2 om individets nytte.
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Det er imidlertid svært – hvis ikke umuligt – at værdisætte henholdsvis brugerglæde og menneske-

rettigheder med et monetært beløb. Nærværende analyse har dog ikke til formål at fastsætte priser

på disse abstrakte værdier. I stedet er målsætningen at analysere samspillet mellem de væsentlig-

ste faktorer og interesser, som skal balanceres i en potentiel regulering. Samfundets forventede nytte af

Platformen vil derfor på baggrund af ovenstående være givet ved:

EVp = p ∗ (W (1)− E) + (1− p) ∗W (x)

⇓

EVp = x8 ∗ (w − E) + (1− x8) ∗ wx (3.5)

Figur 3.3: Platformens (A) og Lovgivers (P) nyttefunktioner.

Det vil igennem størstedelen af analysen antages, at samfundsnytten maksimalt kan have den sam-

me værdi som brugerenes rettigheder: w = E = 100. Herved antages implicit, at nytten ved Platfor-

men aldrig vil kunne overstige værdien af rettigheder. Værdien på 100 er arbitrær, idet samfundets

nytteoptimering udelukkende afhænger af det relative forhold imellem E og W (x). Derfor gøres

funktionen heller ikke afhængig af antallet af brugere (N ), hvorfor nyttekurven intuitivt set kan an-

skues som gældende både for samfundet såvel som for den enkelte borger – se Figur 3.3.
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3.1.1 Moral hazard mellem Lovgiver og Platform

Problemstillingen er et moderne eksempel på det klassiske principal-agent-problem.147 Teorien ta-

ger således udgangspunkt i en Principal (”P”), som overvejer hvordan han skal give en Agent (”A”)

incitament til at udføre en opgave for ham. Problemet består i, at P ikke kan observere en bestemt

oplysning om A eller A’s indsatsniveau. P skal således forsøge at regulere forholdet til A på en måde,

der sikrer at A har incitament til at udføre opgaven optimalt for P.

I det konkrete scenarie opstilles der et dynamisk spil med asymmetrisk information. Heri ønsker

Principalen (”Lovgiver”), en bestemt udnyttelsesgrad xP i algoritmen bag Agenten (”Platformen”),

der maksimerer samfundets forventede nytte EVP . Lovgiver kan dog som udgangspunkt ikke ob-

servere den reelle værdi af x. I tillæg ved Lovgiver ikke, om Platformens algoritme teknisk set er i

stand til at udnytte data i højere grad end tilladt (x > xP ). Spilteoretisk kan dette oversættes til to

forskellige typer for algoritmen: xmax ∈ {xP , x1}. Hermed antages det således, at algoritmens po-

tentielle udnyttelsesgrad enten vil være begrænset til det tilladte [xP ], hvorved compliance er givet

på forhånd – eller alternativt vil være så avanceret [x1], at manipulation med altovervejende sand-

synlighed vil konstateres, hvis ikke den begrænses aktivt. Udfaldet afhænger herefter af, om der i

sidste ende konstateres manipulation eller ej givet M .

Platformen vælger uanset sin type den værdi af x, der maksimerer dens forventede nytteEVA. Moral

hazard opstår, hvis Platformen har incitament til at vælge en udnyttelsesgrad, som er højere end til-

ladt af Lovgiver (x > xP ).148 Mere specifikt er der tale om hidden action, når Platformen er af typen

[x1], da Lovgiver ikke kan observere algoritmens reelle udnyttelsesgrad x.149 Det er uden betydning

om der faktisk er tale om en ”action” eller om det nærmere er inaktivitet fra Platformens side der

lægger til grund for en eventuel høj udnyttelsesgrad.

Nedenfor beskrives strukturen for det dynamiske spil med asymmetrisk information.

147. Dutta, Prajit. 1999. Strategies and Games: Theory and Practice. The MIT Press. s. 295.
148. Ibid. s. 293-294.
149. Hendrikse, George. 2003. Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy. McGraw Hill

Education. s. 106-108.
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Spillets struktur

0. Lovgiver fastsætter på baggrund af sin nyttefunktion en maksimal tilladt udnyttelsesgrad xP .

0. Naturen vælger typen af Platformens algoritme: xmax ∈ {xP , x1}.

1. Lovgiver vælger på baggrund af sin belief q omkring algoritmens type en omsætningsbaseret

sanktion s og gennemsigtihedsforanstaltninger g med eventuelle omkostninger k.

2. Platformen vælger på baggrund af sin type samt Lovgivers regulering sin optimale udnyttel-

sesgrad x.

3. Naturen vælger på baggrund af sandsynlighedsfordelingen p hvorvidt der konstateres kræn-

kelse eller ej: M ∈ {0, 1}.

Figur 3.4: Hele spillet med moral hazard.
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Spillernes mulige handlinger

Platformens strategy space: SA = {x = [0, xmax]}

Lovgivers strategy space: SP = {g ∈ {0, 1}, s = [0, 1], q = [0, 1]}

Naturens strategy space: SN = {xmax ∈ {xP , 1}, M ∈ {0, 1}}

Spillet er hermed defineret ved:

G = {SA, SP , Sn, p, q} (3.6)

Antagelser

(1) Begge spillere er fuldkommen rationelle, nyttemaksimerende og risikoneutrale.

(2) Platformens payoff, type (xmax) samt konkrete valg af x kan kun observeres af Lovgiver, når

g = 1.

(3) Hvis M = 1, oplever Lovgiver en krænkelse af rettigheder svarende til et tab E samt gevinsten

af den maksimale samfundsnytte W (1). Platformen modtager samtidig sin maksimale omsæt-

ning R(1) uanset værdien af x.

På grund af Lovgivers usikkerhed om algoritmens type, vil spillet ikke kunne løses som en tradi-

tionel Nash-ligevægt med backwards induction. I stedet må en eller flere løsninger findes som et

Perfect Bayesian Equilibrium (PBE).150 Herved forstås, at Lovgiver givet sin risikovurdering q (’be-

lief’) vil vælge det sæt af handlinger, der maksimerer dens forventede nytte (EVP ) givet Platformens

best response til enhver beslutning.

Implikationer af antagelserne

Mens indholdet af antagelse (1) er standard indenfor spilteori, har antagelse (2) væsentlig indvirk-

ning på spillernes beslutningsproces. I subgamet g = 0 kan Lovgiver ikke skelne imellem tilfælde af

manipulation: M = 1, som sker mens Platformen er compliant (x = xP ), og tilfælde hvor den ikke

er (x > xP ). Det samme gør sig gældende, når der ikke observeres manipulation (M = 0). Dette er

illustreret med stiplelde linjer imellem de udifferentierbare payoffs i Figur 3.4.

150. Baird. Douglas. 1994. Game Theory and the Law. Harvard University Press. s. 83-87.
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Antagelse (3) påvirker imidlertid begge spilleres forventede nytte på grund af den implicerede effekt

på begge spilleres mulige payoffs:

πA =

 R(x)− C(x) if M = 0

R(1)− C(x) if M = 1
(3.7)

πP =

 W (x) if M = 0

W (1)− E if M = 1
(3.8)

Som udgangspunkt vil følgende konstanter antages: v = 1; N = 100; c = 0.01; E = 100; w = 100.151

3.1.2 Payoffs

Den optimale udnyttelsesgrad xP er givet ved toppunktet på Principalens nyttefunktion (resultat

3.5):

∂EVP
∂x

= 0⇒ xP = 0.76 (3.9)

Platformens payoffs

For at kunne finde spillets ligevægt(e), skal spillernes payoffs ved hver kombination af mulige hand-

linger først defineres. Givet (3.7) er Platformens payoff ved x = 1 uanset M :

R(1)− C(1) = 100

Platformen får på den anden side følgende payoff ved at vælge x = xP , hvis Naturen vælger M = 1:

R(1)− C(xP ) = 99.4− 0.6 ≈ 99 (3.10)

Omvendt, hvis x = xP , men M = 0

R(xP )− C(xP ) = 33.4− 0.6 ≈ 33 (3.11)

Lovgivers payoffs

Hvis M = 1, vil Principalens payoff (jf. antagelse 3) uafhængigt af x være givet ved

W (1)− E ⇒ 100 ∗ 1− 100 = 0 (3.12)

og omvendt, når x = xP og M = 0:

W (xP ) = 0.76 ∗ 100 = 76 (3.13)

151. I udvalgte tilfælde vil der dog ændres på værdierne isoleret, for at illustrere pointer eller alternative scenarier.
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Når x = 1 og M = 0:

W (1) = 100 (3.14)

Lovgiver får sit største payoff, når Platformen vælger x = 1 og naturen vælger M = 0. Ifølge anta-

gelserne vil dette dog reelt aldrig være tilfældet, da der altid vil konstateres manipulation, når x = 1:

p(1) = 1. Det bedst mulige payoff er dermed 76, som er givet ved det udfald, hvor Platformen vælger

x = xP , og Naturen vælger M = 0:

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
M = 0 M = 1

x = 0.76 76, 33 0, 99

x = 1.00 100, 100 0, 100

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
Payoffs ved g = 0.

På trods af, at algoritmens type og Platformens valg ikke kan observeres, kan Lovgiver dog udlede

den optimale beslutning for Platformen ved hver type af algoritme. Lovgiver ved derfor, at Platfor-

men vil være compliant og vælge x = 0.76, når typen er [xP ], men bryde loven og vælge x = 1, når

algoritmens type er [x1]. I dette tilfælde er der tale om et såkaldt ’seperating equilibrium’, eftersom

Platformen vil træffe forskellige beslutninger ved hver type algoritme.

Hvis algoritmen er af typen [x1], vil Platformens dominante strategi være xP , idet den forventede

værdi herved er højest uanset om der konstateres manipulation eller ej:

x∗[x1]
= xmax = 1

Hvis algoritmen alternativt er af typen [xP ], vil den i stedet være:

x∗[xP ] = xmax = 0.76

3.1.3 Objektivt ansvar

Objektivt ansvarsgrundlag (g = 0)

Da Platformen altid vil vælge x = 1 når den er af typen [x1], er der såfremt Lovgiver har en positiv

formodning (q > 0) altid en risiko for moral hazard hos Platformen. Lovgiver overvejer derfor mu-

ligheden for at true med en sanktion for at give incitament til compliance. Når gennemsigtigheden

er lav g = 0, kan det imidlertid ikke observeres, om Platformen har været compliant eller ej. Hvor-

vidt M = 0 eller M = 1 sender ikke noget signal omkring Platformens reelle valg af x i ligevægt,
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Figur 3.5: Spillernes optimale x-værdier.

da der også ved x = xP vil være en risiko for krænkelse (11%).152 Hvis Lovgiver alligevel vælger at

pålægge Platformen et sådant objektivt ansvar for krænkelse vil der være en sandsynlighed for, at

Platformen sanktioneres, selvom den har været compliant. Da der ikke kan udledes nogen signaler

om x og xmax har Lovgiver imidlertid ikke bedre muligheder for sanktionere Platformen (når g = 0).

Platformen vil derfor modtage en sanktion S som brøkdel s af deres omsætning med sandsynlighed

p. Sanktionens størrelse er dermed givet ved S(x) = sNv. Indsættes dette led i resultat 3.4 med sand-

synlighedsfordelingen p fås følgende forventede nyttefunktion for Platformen:

EVA = p(R(1)− S(1)) + (1− p) ∗R(x)− C(x)

⇓

EVA = x8(Nv − sNv) + (1− x8)Nvx4 − cNvx2 ∗ (1− x60) (3.15)

152. Givet sandsynlighedsfordelingen p = x8 er risikoen for krænkelse ved x = xP givet ved p(0.76) = 0.768 = 0.11.
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3.1.3.1 Best responses

Platformens forventede nytte ved at vælge x = xP er givet ved:

EVA = 0.11 ∗ (100− 100s) + (1− 0.11) ∗ x4 − cNvx2(1− x60) = 40− 11s (3.16)

og tilsvarende hvis Platformen vælger x = 1:

(100− 100s) + (1− 1) ∗ (100− 100 ∗ 0.01 ∗ (1− 1)) = 100− 100s (3.17)

Sanktionen, som stiller Platformen indifferent imellem x = 1 og x = xP kan findes ved at sætte de to

udtryk lig hinanden:

40− 11s = 100− 100s⇔ s = 0.67

Ved en sanktion på over 67% af omsætningen vil x = xP dominere x = 1. Imidlertid vil Platfor-

mens best response til en sanktion på eksempelvis 68% være at vælge en udnyttelsesgrad, der ligger

imellem xP og 1153:

s = 0.68 =⇒ ∂UA

∂x=0 ⇒ x∗ = 0.91

Det er et vigtigt aspekt i modellen, at Platformen i modsætning til Lovgiver ikke står overfor et sim-

pelt valg mellem to muligheder. Platformen kan vælge enhver x-værdi mellem 0 og 1. Ved at vælge

x = 0.91 balancerer Platformen det forventede tab af sanktionen (s = 0.68) med den ekstra omsæt-

ning, der kommer fra en udnyttelsesgrad (x > xP ). Selv med en sanktion på 100%, vil Platformen

vælge:

s = 1 =⇒ ∂UA

∂x
= 0⇒ x∗ = 0.87 (3.18)

Under antagelse af, at sanktionen ikke kan overstige Platformens omsætning (0 ≤ s ≤ 1), vil Platfor-

men altså aldrig vælge en udnyttelsesgrad lavere end x = 0.87, når algoritmen er af typen [x1], og

Lovgiver har valgt lav gennemsigtighed (g = 0). Afhængigt af Naturens efterfølgende valg af M vil

Platformen modtage et af følgende payoffs ved at vælge x = 0.87.

Naturen vælger M = 0:

R(0.87)− C(0.87) = 57− 1 = 56 (3.19)

Naturen vælger M = 1:

R(0.87)− S(0.87)− C(0.87) = 100− 100− 1 = −1 (3.20)

153. Dette kan også ses på Platformens nyttekurve (Figur 3.6).
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Hvis algoritmen i stedet er af typen [xP ], vil Platformens best response til en sanktion s = 1 stadig

være at vælge xP = 0.76. Når Naturen vælger M = 0, vil Platformens payoff være 33 (givet 3.11).

Hvis Naturen på den anden side vælger M = 1, vil Platformens payoff ved at vælge x = xP være:

R(1)− S(1)− C(0.76) = 100− 100− 1 = −1 (3.21)

På trods af informationsasymmetrien ved g = 0 kan Lovgiver altså udlede følgende om algoritmens

typer:

1. Hvis algoritmen er typen [x1], vil Platformen vælge x = [0.87, 1] afhængigt af sanktionen s.

2. Hvis algoritmen er typen [xP ], vil Platformen vælge x = xP = 0.76 uafhængigt af s.

Givet resultat 3.5 og sandsynlighedsfordelingen p = x8 kan Lovgivers forventede nytte ved hver

types best response nu beregnes.

Lovgivers mulige payoffs når algoritmen er af typen [x1] og vælger x = 0.87:

M = 0 =⇒ W (0.87) = 87 (3.22)

M = 1 =⇒ W (1)− E = 0 (3.23)

Lovgivers mulige payoffs når Platformen er af typen [xP ] og vælger xP er givet ved resultat 3.11 og

3.12. Hvis s = 1, og algoritmen er af typen [x1], vil Lovgiver og Platformen have følgende payoffs:

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

M = 0 M = 1

x = 0.76 76, 33 0,−1

x = 0.87 87, 56 0,−1

x = 1.00 100, 100 0, 0

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
Payoffs ved g = 0 og s = 1.

Ud fra matrixens payoffs dominerer strategien x = 1 tilsyneladende x = 0.87 (100 > 56). Sandsyn-

ligheden for M = 0 givet x = 1 er dog 1− p = 1− 1 (0%). Det vil sige at, at Platformen og Lovgiver

reelt altid får payoffs: (0,−1), hvis x = 1. Dermed dominerer strategien x = 0.87 reelt x = 1 såvel

som x = xP = 0.76.
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Lovgivers forventede nytte når algoritmen er af typen [x1] og vælger best response x = 0.87:

p(W (1)− E) + (1− p)W (xP )

⇓

0.33(100− 100) + 0.67 ∗ 87 = 58 (3.24)

Lovgivers forventede nytte når algoritmen er af typen [xP ] og vælger x = 0.76:

p(W (1)− E) + (1− p)W (xP )

⇓

0.11(100− 100) + 0.89 ∗ 76 = 68 (3.25)

3.1.3.2 Subgame perfection

Lovgivers forventede nytte er altså højere ved x = 0.76 end ved x = 0.87 (58 < 68). Lovgiver

foretrækker dog x = 0.87 frem for x = 1 (58 > 0), når algoritmens type er [1]. Derfor har lovgiver

en dominant strategi i at sætte den maksimale sanktion s = 1, da dette kun påvirker Platformens

beslutning, når algoritmen er af typen [1]. Løsningen på subgamet g = 0 er dermed følgende:

1. Platformen modtager en sanktion på 100% af omsætningen (s = 1), hver gang der observeres

krænkelse (M = 1).

2.1 Hvis algoritmen er af typen [xP ], vælger Platformen x = xP = 0.76.

2.2 Hvis algoritmen er af typen [x1], vælger Platformen x = 0.87.

3.1 Hvis algoritmen er af typen [xP ], vælger naturen M = 1 med sandsynlighed p(0.76) = 11%.

3.2 Hvis algoritmen er af typen [x1], vælger naturen M = 1 med sandsynlighed p(0.87) = 33%.

3.3 Givet belief q vil Lovgiver jf. resultat (3.24) og (3.25) have følgende forventede nytte ved at

vælge g = 0:

g = 0 =⇒ EVP = 58q + 68(1− q) (3.26)
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Figur 3.6: Nyttefunktioner under objektivt ansvar (s = 1).

Figur 3.7: Subgamet g = 0 i ligevægt ved s = 1.
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3.1.4 Culpa som ansvarsgrundlag

Spillet tager en drejning, hvis Lovgiver i stedet vælger at skabe gennemsigtighed g = 1 med omkost-

ninger k. Lovgiver vil da være i stand til at observere både algoritmens type [xmax] og Platformens

valg af x. Spillernes payoffs vil i dette subgame være de samme som hidtil, pånær at Lovgiver nu

også skal fratrækkes k. Da Platformens udnyttelsesgrad ikke længere er ukendt, kan Lovgiver udste-

de en sanktion på baggrund af, hvorvidt Platformen faktisk har været compliant eller ej. Derfor vil

Platformen kun modtage sanktionen S, hvis x > xP uafhængigt af om der efterfølgende konstateres

krænkelse eller ej (M ). Dette svarer i vid udstrækning til culpaansvaret fra erstatningsretten, hvor

Platformen kun straffes, hvis den ikke har været tilstrækkeligt påpasselig med sin algoritme. Der er

dermed ingen usikkerhed forbundet med Platformens payoffs i dette subgame.

3.1.4.1 Best respones

Med et ansvarsgrundlag i form af culpa i stedet objektivt ansvar kan Platformens nyttefunktion

(givet resultat 3.4) nu beskrives ved:

EVA(x) = p(R(1)−S(1))+ (1− p)(R(x)−S(x))−C(x), S(x) =

 0 if x ≤ xP
s ∗R(x) if x > xP

(3.27)

Hvis algoritmen er af typen [xP ], vil Platformen selvsagt stadig vælge x = xP under alle omstæn-

digheder, hvorved den med sikkerhed undgår at modtage en sanktion. Herved opnår Platformen

følgende nytte under henholdsvis m = 0 og m = 1:

M = 0 =⇒ πA = R(x)− C(x)

⇓

100 ∗ 1 ∗ 0.764 − 100 ∗ 0.01 ∗ 0.762 − (1− 0.7660) ≈ 33 (3.28)

M = 1 =⇒ πA = R(1)− C(x)

⇓

100− 100 ∗ 0.01 ∗ 0.762 − (1− 0.7660) ≈ 99 (3.29)
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Platformens forventede nytte ved at vælge x = xP er dermed:

EVA(xP ) = p(R(1)− C(xP )) + (1− p)(R(xP )− C(xP ))

⇓

EVA(xP ) = 0.768(99) + (1− 0.768)33

m

EVA(xP ) ≈ 40 (3.30)

Hvis algoritmen er af typen [x1], kan Platformen på den anden side opnå følgende forventede nytte

ved at vælge en ulovligt høj udnyttelsesgrad (x > xP ):

x > xP =⇒ EVA = p(R(1)− S(1)) + (1− p)(R(x)− S(x)− C(x)

⇓

x8(100− 100s) + (1− x8)(100x4 − 100x4s)− x2(1− x60) (3.31)

Som det kan ses på Figur 3.8, kurver Platformens nyttefunktion nedad efter 0.76 ved en sanktion

s > 0. Platformens best response til en sanktion vil derfor ikke nødvendigvis være hverken x = 1

eller x = xP ; men et sted derimellem. Denne x-værdi er givet ved toppunktet på kurven i intervallet

[xP , 1]. Ved en sanktion på over 65% vil nytten ved at bryde loven (x > xP ) dog aldrig overstige

nytten ved at være compliant (x = xP ).

3.1.4.2 Subgame perfection

Ved en sanktion på over 65% af omsætningen vil Platformens best response være x = xP med en

forventet nytte på 40. Alternativt vil nytten af x = 1 givet en sanktion s = 0.61 være 100 − 61 = 39.

Som det kan ses på Platformens nyttefunktion (Figur 3.8), skaber en sanktion på 66% en marginalt

højere nytte ved at vælge x = xP (40 > 39). Løsningen på subgamet hvor g = 1 er derfor følgende:

1. Lovgiver fastsætter en sanktion s > 65, som Platformen modtager, hvis x > xP .

2.1 Hvis Platformen er af typen [xP ], vælger den x = xP = 0.76.

2.2 Hvis Platformen er af typen [x1], vælger den også x = xP = 0.76.

3. Naturen vælger uanset Platformens type M = 1 med sandsynlighed p(0.76) = 11%.
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Idet Platformen træffer det samme valg ved begge typer af algoritme, er der tale om et ’pooling

equilibrium’. Dette giver Principalen en forventet nytte ved at vælge g = 1 på

p(0.76) ∗ 0 + (1− p) ∗ 76− k

m

0.89 ∗ 76− k

m

68− k (3.32)

Figur 3.8: Nyttefunktioner under culpaansvar (s = 0.75).
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Figur 3.9: Subgamet g = 1 i ligevægt ved s > 0.65.

3.1.5 Perfect Bayesian Equilibrium

Indtil nu er følgende blevet udledt:

1. Principalens optimale udnyttelsesgrad er xP = 0.76.

2. Uden risiko for sanktion vil Platformens dominante strategi være at vælge den maksimale ud-

nyttelsesgrad: x = 1 eller x = xP , når algoritmens type er henholdsvis [x1] og [xP ].

3. I subgamet g = 0 er Lovgivers best response at give Platformen en sanktion s = 1 hvis M = 1.

4. Platformens best responses hertil er at vælge x = 0.86 eller x = xP = 0.76, når algoritmens

type er henholdsvis [x1] og [xP ].

5. I subgamet g = 1 er Lovgivers best response at give Platformen en sanktion s > 0.67 hvis

x > xP .
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6. Platformens best response hertil er da at vælge x = xP = 0.76 uanset algoritmens type.

7. Lovgiver har følgende forventede nytte ved henholdsvis g = 0 og g = 1:

• g = 0 =⇒ EVP = 58q + (1− q)68

• g = 1 =⇒ EVP = 68− k

For at kunne definere et eller flere komplette løsningsforslag (PBE) mangler der dog stadig inddra-

gelse af følgende elementer:

8. Principalens omkostninger ved gennemsigtighed (k).

9. Principalens risikovurdering af algoritmen (q).

3.1.5.1 Omkostninger ved gennemsigtighed

Lad os for nu antage, at Lovgiver med sikkerhed ved, at algoritmen vil være af typen [x1] (q = 1). Gi-

vet Lovgivers forventede nytte af at vælge henholdsvis gennemsigtighed (3.31) og ikke-gennemsigtighed

(3.26), vil den da være villig til at betale gennemsigtighedsomkostninger k op til:

1 ∗ 58 + (1− 1) ∗ 68 = 68− k ⇔ k = 10 (3.33)

Hvis k > 10, vil Lovgiver i stedet vælge g = 0, hvorefter Platformen vælger x = 0.87 ved en sanktion

s = 1. Som følge af antagelsen om risikoneutralitet, vil omkostningerne ved gennemsigtighed altså

efter omstændighederne kunne være så høje, at Lovgiver foretrækker et alternativt scenarie, hvor

Platformen kun er delvist compliant (xP < x < 1), med en krænkelsesrisiko på p(0.87) = 33%.

Det er værd at nævne, at værdien k = 10 ikke udtrykker en direkte monetær værdi. Hvor store om-

kostninger Lovgiver er villig til at betale for gennemsigtighed, afhænger direkte af den forventede

nyttefunktion, som igen er dikteret af den indbyrdes vægtning af henholdsvis samfundsnytten af

Platformen og værdien af rettigheder: w
E . Forestiller man sig eksempelvis, at rettighederne ikke har

nogen værdi for Lovgiver (E = 0;w = 100), vil dens nyttefunktion i stedet hedde UP = wx. Lovgi-

ver ville da maksimere sin nytte ved at lade Platformen vælge x = 1, idet risikoen for krænkelse af

rettigheder ikke har nogen betydning. Lovgiver har da ingen grund til at påtage sig omkostninger k

for at sikre gennemsigtighed, da der ikke i dette eksempel er tale om moral hazard.

Alternativt kan man forestille sig, at værdien af rettigheder vægtes langt højere end samfundsnytten

(fx E = 1000;w = 100). Lovgivers optimale udnyttelsesgrad vil da været givet ved (3.4):
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∂UP

∂x = 0

⇓

(x8 ∗ (100− 1000) + (1− x8) ∗ 100x)′ = 0

⇓

xP = 0.54

I dette tilfælde vil Lovgiver altså kun tillade en risiko p(0.54) = 0.7% (se Figur 3.3). Dette påvirker

imidlertid ikke Platformens strategi som fortsat er x = 0.87 ved g = 0. Dette giver nu Lovgiver en

forventet nytte på:

0.33 ∗ (100− 1000) + 0.67 ∗ 87 = −238

Hvis Lovgiver på den anden side vælger g = 1 med en tilstrækkeligt høj sanktion s, opnår den

følgende forventede nytte ved Platformens compliance x = xP = 0.54:

0.007 ∗ (100− 1000) + 0.993 ∗ 54− k = 47− k

Derfor vil Lovgiver nu være villig til at betale betydeligt højere omkostninger for at sikre gennem-

sigtighed:

47− k = (−238)⇔ k = 285

Disse tre eksempler viser, hvordan vurderingen af rettighedernes relative værdi påvirker Lovgivers

villighed til at gennemføre gennemsigtighedsforanstaltninger og begrænse Platformens algoritme:

• Når værdien af rettigheder er relativt lav (wE > 1), vil Lovgiver ikke være særligt villig til at

sikre compliance, men tværtimod fortrække en højere udnyttelsesgrad, da det i stigende grad

kun vil være de positive effekter af algoritmen, der prioriteres.

• Når værdien af rettigheder er relativt høj (wE < 1), vil Lovgiver ønske at foretage betydelige

begrænsninger i algoritmens funktionalitet (x) for at begrænse risikoen for krænkelse. Lovgi-

ver vil derfor også være meget villig til at sikre gennemsigtighed - uanset om omkostningerne

herved måtte overstige den positive nytte af Platformen.

• Når værdien af rettigheder ligger på niveau med andre hensyn, såsom brugerglæde og tekno-

logisk udvikling (wE ≈ 1), vil Lovgiver kun efter omstændighederne være villig til at investere

i gennemsigtighed og begrænse algoritmen. Differencen mellem Lovgivers og Platformens fo-

retrukne tilstande (x − xP ) er ikke ligeså signifikant, hvorfor Lovgiver kun vil betale relativt

beskedne omkostninger for at sikre fuld compliance fra Platformen.
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3.1.5.2 Risikovurdering

Lovgivers risikovurdering

Det karakteristiske ved et dynamisk Bayesian spil er som nævnt, at der i stedet for fuldkommen in-

formation er tale om asymmetrisk information. En løsning - betegnet ’Perfect Bayesian Equilibrium’

(PBE) - indeholder derfor ikke blot alle spilleres gensidige best responses; men i tillæg en ’belief’

(vurdering), som den ikke-informerede spiller har om sandsynligheden for at modspilleren besidder

det ukendte karakteristika; i dette spil er Lovgivers vurdering sandsynligheden (q) for at algoritmens

type er [x1].

Ad. 1: Høj risikovurdering

Indtil nu har vi enten ignoreret Lovgivers vurdering af algoritmens type (q), eller antaget at en vur-

dering på 100% sandsynlighed for typen [xP ] (q = 0). Pointen med at opstille hele spillet på så

kompleks en måde som gjort ovenfor er dog at kunne analysere og sammenligne algoritmiske plat-

formes incitamenter, når Lovgiver er usikker omkring algoritmens karakteristika og potentiale. Lad

os vende tilbage til eksemplet, hvorE = w = 100 (xP = 0.76), og hvor Lovgiver med 100% sikkerhed

vurderer, at algoritmen vil være af typen [x1] (q = 1). Lad os videre antage, at omkostningerne ved

gennemsigtighed er k = 8.

Platformen har en dominant strategi i at vælge (1) x = 0.87, hvis Lovgiver vælger g = 0; s = 1, og (2)

x = xP = 0.76, hvis Lovgiver i stedet vælger g = 1 og s > 0.65. Derfor er Lovgivers forventede nytte

i hvert tilfælde er givet ved henholdsvis beregning (3.27) og (3.32):

g = 0 =⇒ EVP = 1 ∗ 58 + (1− 1)68 = 58

g = 1 =⇒ EVP = 68− 8 = 60

Eftersom Lovgivers forventede nytte er størst, når den vælger g = 1; s > 0.67, vil dens dominan-

te strategi være at at gennemføre gennemsigtighedsforanstaltninger (60 > 58). Denne ligevægt er

et PBE, da Lovgivers forventning til Platformens valg af x er i overenstemmelse med dens vurde-

ring (’belief’) af Platformens type. Ingen af spillerne kan opnå en højere nytte ved at ændre deres

valg; hvis Lovgiver skifter til g = 0, vil den modtage en forventet nytte på 58 i stedet for 60. Hvis

Platformen skifter til en højere udnyttelsesgrad (x > xP = 0.76), vil sanktionen overstige den ek-

stra omsætning; og hvis den skifter til en lavere udnyttelsesgrad (x < xP ), vil den blot få en lavere

omsætning. Ligevægten er et PBE, idet Lovgivers valg af regulering stemmer over ens med dens

vurdering (belief) omkring algoritmens type (q = 1).
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Ad. 2: Lav risikovurdering

Lad os nu droppe antagelsen om, at Lovgiver er 100% sikker på algoritmens type og i stedet antage,

at Lovgiver vurderer sandsynligheden for en stærk algoritme (af typen [x1]) som værende meget lav:

q = 0.05 (5%). Dette påvirker ikke Lovgivers forventede nytte ved hver type; det ændrer blot den

forventede nytte af at vælge lav gennemsigtighed g = 0:

g = 0, q = 0.05 =⇒ EVP = 58(0.05) + (1− (0.05))68 = 68

Lovgivers forventede nytte af at vælge g = 0 ændres imidlertid ikke, da der i dette subgame er tale

om pooling (Platformen vælger x = xP uanset algoritmens type). Lovgivers dominante strategi er

derfor at vælge g = 0, da den forventede nytte herved nu er størst (68 > 60). Intuitivt kan dette

forklares ved, at Lovgiver under en lav risikovurdering (q = 0.05) hellere vil spare omkostninger-

ne ved gennemsigtighed (k = 8), fordi den vurderer, at algoritmen sjældent vil være af typen [x1].

Præcist hvor ofte, der under denne risikovurdering konstateres manipulation m = 1, samtidig med

at Platformen ikke er compliant x = 0.87 > xP er givet ved Bayes’ rule:

(m=1|x>xP ) =
p(x) ∗ q

p(x) ∗ q + (1− q) ∗ p(xP )
⇒ 0.33 ∗ 0.05

0.33 ∗ 0.05 + 0.95 ∗ 0.11
= 13.6% (3.34)

Hvis der konstateres manipulation m = 1, vil Lovgiver med sin vurdering q = 0.05) kun tillæge det

13.6% sandsynlighed, at der er tale om en selvforskyldt krænkelse fra Platformens side. Lovgiver

kan imidlertid ikke udlede noget information fra Platformens handling under lav gennemsigtighed,

hvorfor Lovgiver ikke kan bruge Bayes Rule til at opdatere sin vurdering. Ovenstående beregning

tjener derfor blot som en demonstration af Lovgivers belief og dens implikationer for den opfattede

risiko.

Ad. 3: Usikker risikovurdering

Lad os en sidste gang udskifte Lovgivers risikovurdering. Denne gang antages det, at der hersker

stor usikkerhed omkring algoritmens type q = 0.5. Lovgivers forventede nytte ved at fravælge gen-

nemsigtighed g = 0 er igen givet ved:

EVP = 0.5 ∗ 58 + (1− 0.5)68 = 63

På trods af usikkerheden om algoritmens type, opnår Lovgiver også her en højere nytte ved at fravæl-

ge gennemsigtighed g = 0 og dermed spare omkostningerne k = 8 (63 > 60).

I de ovenstående afsnit er det blevet udledt, hvorledes Platformens incitament til compliance afhæn-
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ger af (1) merværdien ved en højere udnyttelsesgrad, (2) risikoen for en sanktion under forskellige

informationsstrukturer og ansvarsregler samt (3) Lovgivers ultimative afvejning af grundlæggende

rettigheder imod andre samfundshensyn. Det er dog også aktuelt at undersøge, hvordan Platfor-

mens compliance omkostninger påvirker incitamentstrukturen. Som udledt indledningsvist, antages

compliance omkostningerne at være lavest, når (1) algoritmen indsamler data og profilerer uden be-

grænsninger (x = 1), samt (2) når algoritmen er inaktiv (x = 0). Hvis Platformen ønsker at fastholde

en bestemt udnyttelsesgrad herimellem, vil det imidlertid kræve kapital i form af manuel kontrol,

analyse og begrænsning. Jo højere en udnyttelsesgrad, der forsøges fastholdt (x < 1), desto mere

autonom og kompleks vil algoritmen nødvendigvis være; og dermed betydeligt mere krævende at

begrænse. Med denne intuition i baghovedet samt den karakteristiske omkostningskurve (se figur

3.1), er det ikke nødvendigvis åbenlyst, hvordan en stigning i omkostninger (c ↑) vil påvirke Platfor-

mens optimale udnyttelsesgrad.

Betragt ligevægten, hvor Lovgiver har valgt g = 0 og en sanktion s = 1 med objektivt ansvar;

hvortil Platformen af typen [x1] har valgt en optimal udnyttelsesgrad x = 0.87. Denne ligevægt er

betinget af, at omkostningerne ved compliance maximalt vil være 1% af værdien af den data, som

skal kontrolleres (c = 0.01). Lad os derfor i stedet antage, at omkostningerne kan være helt op til 30%

af denne værdi(c = 0.3). Platformens optimale udnyttelsesgrad er nu givet ved:

0.85

Udnyttelsesgraden er nu er lavere, end de førhenværende 0.87. Dette betyder også, at risikoen for

krænkelse går fra p(0.87) = 33% til p(0.85) = 27%. Den primære intuition bag dette ligger i, at

omkostningerne afhænger direkte af den potentielle værdi af data, hvilket både betyder kvalitet og

kvantitet, når det kommer til kunstig intelligens og profilering. Jo højere en udnyttelsesgrad, desto

større mængder af data af stigende abstraktion vil der skulle kontrolleres og begrænses. Den meget

stejle omkostningskurve kan derfor også ses som et generelt udtryk for den absurde opgave, der

ligger i at kontrollere og begrænse en kompleks algoritme, som er skabt til at udvikle sig selv så

langt forbi menneskelig forståelse som muligt.

Det er derfor en væsentlig pointe, at høje compliance-omkostninger efter omstændighederne vil

kunne bidrage med forøget incitament til compliance – og ikke nødvendigvis modsat. I dette tilfælde

er x = 0.85 Platformens best response, idet muligheden for at lade algoritmen profilere ubegrænset

(x = 1) er domineret i kraft af forventningen om den høje sanktion (s = 1). Det er derfor et grundlæg-

gende kriterium, at Lovgiver i et vist omfang er i stand til at opdage tilfælde, hvor grundlæggende

rettigheder bliver krænket algoritmisk – altså ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af gennemsigtig-

hed. Det er i udgangspunktet irrelevant, om der er tale om manipulation som en forsætlig strategi

fra Platformens side eller ej; Platformens strategi til side synes det nemlig aktuelt at skifte fokus til

algoritmernes intentioner.
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3.2 Individet som aktør

Platformens nyttefunktion afhænger af antallet af brugere af platformen (N ). N kan segmenteres i to

grupper; dem der benytter platformen med en gennemsnitlig værdi v samt dem, der samtidig giver

samtykke til personlig markedsføring (en brøkdel n af N ) med en merværdi δ.

Det antages, at en samtykkende bruger har en højere værdi for platformen end en ikke-samtykkende

bruger. Antagelsen bygger dels på, at de ønsker samtykket til at starte med – og at personlig mar-

kedsføring antageligt er mere effektivt end tilfældige reklamer (δ > 0). Således ønsker Platformen at

maksimere antallet af brugere generelt (N ) samt den relative del af brugere, som samtykker (n).

Individets nyttemaksimering og beslutningstagning tager afsæt i en begrænset rationalitet. Dette

indbefatter, at individet har begrænsede kognitive ressourcer, der påvirker hvilke valg et individ

skal træffe. Vurderinger af valgs konsekvenser er således begrænset, hvor indsamling og bearbejd-

ning af information betragtes som en omkostning. Således maksimerer individet ud fra satisfiering,

der betyder, at individet søger efter alternative valgmuligheder indtil en acceptabel er fundet (aspira-

tionniveauet er nået). De resterende (potentielt bedre) valgmuligheder udforskes ikke. Processen er

således selektiv og bl.a. baseret på kognitive heuristikker154, der gør det muligt at træffe relativt opti-

male beslutninger på et ufuldkommen grundlag. Derfor kan der træffes beslutninger, som går imod

individets egeninteresse.

Figur 3.10: Individets handlingsforløb på platformen

Figur 3.10 ovenfor skitserer de fire handlinger, individet skal træffe i forhold til platformen; suppleret

af de bagvedliggende parametre. Således skal individet beslutte, om det vil: (H1) indledningsvist be-

154. Kahneman, Daniel. 2016. At tænke – hurtigt og langsomt. Lindhardt og Ringhof. 2. udgave, 6. oplag. Oversat ved Joachim

Wrang. s. 120: ”En enkel procedure, der er med til at finde adækvate, men ofte ufuldstændige svar på vanskelige spørgsmål.”
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nytte platformen, (H2) afgive samtykke til personlig markedsføring, (H3) fortsat anvende platformen

og (H4) blive på eller forlade platformen, når virksomheden har fået en sanktion (S) for krænkelse af

rettigheder.

3.2.1 Tænkning- og bevidsthedssystemer

I forudsætningen for individets kapacitet til at træffe beslutninger, sondres der mellem to former for

tænkning- og bevidsthedssystemer.155

Det “automatiske system” – også kaldet System 1 – er synonym med en automatik, hurtighed samt

mindre eller ingen anstrengelse, herunder uden fornemmelsen af bevidst kontrol. System 1 minime-

rer således individets brug af energi, optimerer dets ydeevne og arbejder effektivt med rutiner og

kortsigtede forudsigelser, hvor tvivl undertrykkes.156

Det “bevidste system” – også kaldet System 2 – anvendes, når individet skal rette sin opmærk-

somhed mod anstrengende mentalt arbejde, foretage komplekse beregninger og koncentrere sig. Det

er her, at individet får sine overbevisninger. Karakteristika for System 2 er, at der er indlejret en

dovenskab og modvilje mod at investere mere end de højst nødvendige kognitive ressourcer, dvs.

omkostninger. Det er derfor her, at impulserne og intuitionerne fra System 1 skal “overvindes” ved

anstrengelse og selvkontrol. Er disse ressourcer opbrugt, vil individets handlingsmønster i høj grad

være præget af System 1. Ifølge Baumeister157 eksisterer det såkaldte ego depletion, hvortil han bl.a.

har bevist, at det er trættende at kontrollere og beherske sig selv for at udøve en viljesbestemt ind-

sats. Sammenfattende er det således System 2, der overvåger System 1.

At individet har begrænset kapacitet til opmærksomhed betyder, at de begår fejltagelser i deres hand-

linger og tankeprocesser. I eksperimentet “The Invisible Gorilla” blev det påvist, at rettes individet

opmærksomhed mod særlige objekter, kan det gøre dem metaforisk blinde.158

Individet træffer forhastede konklusioner på baggrund af knappe informationer, eftersom System

1 ikke vurderer kvaliteten eller kvantiteten af de informationer, der er bagvedliggende dets indtryk

og intuitioner. Det har derfor ingen effekt på individet, at der er tale om mangelfulde eller ensidige

oplysninger, da individet konstruerer mening på baggrund af de tilgængelige informationer. Dette

resulterer i såkaldt kognitiv lethed, der gør det muligt, at skabe mening i en kompleks verden med

uperfekt information.159

Ved hjælp af den kognitive lethed, kan System 1 genere en intuition til komplekse spørgsmål,

såfremt et tilfredsstillende svar ikke hurtigt dukker op. Der sker en udskiftning af det oprindelige

155. Ibid., s. 27-61.
156. Eksempelvis svare hurtigt på, hvad 2+2 er; forstå enkle sætninger eller orientere sig efter en pludselig lyd.
157. Ibid., s. 52-54.
158. NPR. 2010. Bet You Didn’t Notice ’The Invisible Gorilla’. NPR.
159. Kahneman, 2016. s. 73-76.
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spørgsmål med et andet, der i stedet besvares – såkaldt substitution. Disse heuristikker er individet

ikke selv herre over, da det oprinder fra System 1. Når individet skal vurdere sandsynligheden for et

givet udfald, er det således en vurdering af et andet spørgsmål, der reelt foretages. Dette resulterer i,

at individet kan handle med et øjeblikkeligt svar.160

Af relevante heuristikker er affektheuristikken og tilgængelighedsheuristikken.

Affektheuristikken udtrykker, at når individet har en følelsesmæssig tilknytning til f.eks. en tek-

nologi, er vurderingen af fordele og risici forbundet med deres sympatier og antipatier.161

162Tilgængelighedsheuristikken udtrykker processen hvorved individet vurdererer hyppigheden

af en begivenhed på baggrund af den “den lethed, hvormed man kommer i tanke om eksempler”.163

Således tillægges usædvanlige begivenheder en uforholdsmæssig stor opmærksomhed og vurderin-

gen præges af den følelsesmæssige intensitet. Paul Slovic undersøgte bl.a. individers holdninger til

teknologi (f.eks. kemifabrikker og biler) og kunne konludere, at såfremt de var positivt indstillet,

førte dette til en positiv vurdering af fordele og anskuelsen af, at der ikke var nogen særlig risiko.

Omvendt fandtes dem, der var negativt indstilling nærmest udelukkende at kunne komme i tanke

om ulemperne.164 Dette understøttes af Valerie S. Folkes om forbrugeres risikovurdering af at købe

et produkt (analogt til forbrug af en tjenesteydelse) bl.a. afhænger af den teknologiske kompleksitet.

Heri er individets hukommelse en væsentlig faktor i sandsynlighedsvurderingen af, hvorvidt nega-

tive konsekvenser kan afstedkomme fra benyttelsen. Det er således væsentligt, hvor nemt det er for

brugeren at huske, at brug af en online platform f.eks. har resulteret i en krænkelse af rettigheder.

Når der er stærke følelsesmæssige reaktioner forbundet med benyttelsen, vil det være nemmere at

huske og handle på.165

I forbindelse med individets enorme mængde af daglige beslutninger og valg er det blevet påvist i

en række eksperimenter, at the tyranny of freedom kan udgøre en stor omkostning for individet. Be-

slutningsudmattelsen er bl.a. påvist ved, at øgede valgmuligheder for et givent fødevareprodukt kan

begrænse lysten til overhovedet at købe et af produkterne.166 Sådanne valg defineres som en bevidst

overvejelse af alternativerne modsat en vane. Når et valg og dets alternativer skal klarlægges er der

en række informationsomkostninger forbundet. Her kræver det selvkontrol at afholde sig fra sin in-

160. Ibid., s. 73-76.
161. Ibid., s. 125-127.
162. Ibid., s. 27-61.
163. Ibid., s. 156-160.
164. Slovic, P. 1999. Trust, Emotion, Sex, Politics, and Science: Surveying the Risk-Assessment Battlefield. Risk Analysis 19,

689–701.
165. Folkes, Valerie S. 1998. The Availability Heuristic and Perceived Risk. Journal of Consumer Research. Vol. 15, No. 1 (Jun.,

1988), pp. 13-23. s. 13-14.
166. Iyengar and Lepper. 2000. When Choice is Demotivating: Can One Desire Too Much of a Good Thing? J Pers Soc Psychol.

2000 Dec;79(6):995-1006, s. 1002-1004.
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tuition og foretage en velovervejet beslutning. Selvkontrollen trækker på de kognitive ressourcer og

kræver anstrengelse for at bryde System 1’s intuitioner. Individets beslutningsproces har således en

direkte virkning på de fremadrettede beslutninger (og adfærd).167

3.2.2 Nytte ved brug af platformen

Individets valg om benyttelse af platformen (H1) afhænger af, hvorvidt det giver dem nytte.

På platforme og sociale medier som TikTok har individet mulighed for at få adgang til alt fra

nyheder, information, underholdning, fri ytring og kreativ udfoldelse samt socialisering. Samtidigt

er den yngre generation fra 1990’erne og derefter opvokset med den digitale sfære og teknologi

som en integreret del af deres liv, hvor deres færden i stigende grad overgår fra det fysiske til di-

gitale rum.168 I afvejningen af disse fordele skal individets betragtning af de negative konsekvenser

modregnes. Findes disse at overstige den positive nytte, vælger individet ikke at benytte platformen.

Individets betragtning af de negative aspekter ved TikTok ex ante (før installation) afhænger bl.a. af

deres risikoforståelse af mulig afhængighed om implikationerne herved, jf. afsnittet nedenfor samt

”fear of missing out”.169 I analysens kontekst er det særligt relevant i hvilken grad, individet ex ante

vurderer sandsynligheden for at en krænkelse af deres rettigheder, herunder manipulation af den frie

vilje, kan forekomme. Man kan argumentere for, at individet ikke tillægger det særlig betydning, at

indhold skræddersyes til én på baggrund af en profilering. Hvad der i høj grad skaber brugerglæden

er, at relevant indhold vises, der afgiver positiv stimuli. Hvad de bagvedliggende mekanismer er

og i hvilket grad dette kan udnyttes – kommercielt eller ikke-kommercielt – er ikke en nærliggende

tanke for særligt den yngre generation. Dette harmonerer med argumentation fra System 1, hvor

nærmere skepsis ikke forekommer, når noget så harmløst som et socialt medie med videoer er på tale.

Generationer fra 1990’er og derefter må som udgangspunkt have et positiv forhold til teknologien

(affektheuristik), hvor en fyldestgørende og refleksiv risikovurdering står i modspil til System 2’s

dovenskab og formål om begrænset kognitiv anstrengelse. Informationsomkostninger er således for

store, når individet handler ud fra satisfiering og ikke opsøger fyldestgørende information for det

optimale valg. Det optimale valg er af så abstrakt karakter, da benyttelsens mulige konsekvenser

formentlig først vil materialisere sig over en længere årrække.

3.2.3 Samtykke og vanedannelse

Individet bliver som ny bruger af en platform på et tidspunkt forespurgt om det ønsker at afgive

samtykke til personlig markedsføring (H2). En generel anmodning om samtykke til et givent formål,

167. Neal, David. 2009. The habitual consumer. Journal of Consumer Psychology 19(4), s. 583-586.
168. Griffith, Mark D og Daria J. Kuss. 2017. Adolescent social media addiction (revisited). Education and Health 35(3).
169. Ibid., s. 49.
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er noget individet ofte, hvis ikke dagligt, udsættes for i sin færden på ikke-før besøgte hjemmesider

eller platforme. Man kan således argumentere for, at individet handler efter en fuldkommen auto-

matiseret proces på baggrund af en etableret vane.

Vaner opstår, når et individ gentagende gange udfører den samme handling i en given kontrakt.

Herved kommer konteksten til at udgøre et trigger point, hvorved individets målsætninger og in-

tentioner tilsidesættes. Dette er synonym med individets intention om at afgive samtykke eller ej.

Vanen er således uafhængig af om disse intentioner om f.eks. for én gangs skyld at nægte at afgive

samtykke.

Udgangspunktet for vanedannelsen er, at individet er udsat for daglige ressourcebegrænsninger

såsom tidspres og distraheringer. Tidspresset fordrer, at der foretages simple handlinger og bruges

kort tid på at læse udvalgte informationer. Distraheringer kommer til udtryk ved et afbrud i indivi-

dets gøremål eller at det udsættes for en yderligere indsats, der reducerer evnen til at foretage denne

nye handling, som ændrer vanehukommelsen.170

De begrænsede ressourcer og selvkontrol – jf. System 1 – er et produkt af individets forudgående

handlinger og overvejelser. Således spiller det ind under hvilke omstændigheder vanen træder i

kraft; f.eks. om man benytter TikTok tidligt om morgenen eller sent om aftenen, hvor hjernen blot skal

koble fra. Foruden dette må man ikke negligere afsenderens (platformens) måde, hvorpå samtykket

forespørges. Anlægger de som TikTok en række distraheringer og skaber friktion, vil individet være

mere tilbøjelig til blot at følge sin vane og afgive samtykke. Dette kommer til udtryk ved selve indret-

ningen af platformens brugergrænseflade og samtykke-anmodning. Man kan i teorien også forestille

sig, at et givent individ kan have til vane ikke at afgive samtykke. Såfremt muligheden for at væl-

ge henholdsvis ”Ja”og ”Nej” til samtykke blev præsenteret på en identisk og retvisende måde, ville

dette antageligt være mere almindeligt end nu. Dette forekommer imidlertid sjældent i praksis og sy-

nes endda at blive afværget bevidst af platforme som TikTok; både inden- og udenfor lovens rammer.

Det er således kompliceret at bryde vaner, eftersom styrken og responsen hurtigt aktiveres i hukom-

melsen og kræver særlig kognitiv anstrengelse at modvirke. Et brud kræver, at individet (a) skal

foretage en bevidst beslutning om at bryde vanen og (b) erstatte det såkaldte trigger point i sin hukom-

melse ved konsekvent at afholde sig fra vanen – i dette tilfælde platforme som TikTok.171

I tilknytning hertil er individets egen vurdering af, hvor kritisabel vanen er, et væsentligt pa-

rameter. Hvilke fordele og ulemper der forbindes hermed og denne risikoafvejning følger System

1 og 2’s ovenfor beskrevne systematik. Jævnfør heuristikkerne vil et individ, som er særligt posi-

tivt indstillet over for teknologi og sociale medier og som ikke umiddelbart kan komme i tanke om

170. Neal, 2009, s. 580-586.
171. Ibid., s. 580-582.
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hyppigheden af negative konsekvenser ved anvendelsen172, have en tendens til ikke at bryde vanen.

Hertil kommer den haltende mulighed for risikovurderingen af abstrakte ting som rækkevidden af

markedsføringsmæssig påvirkning på baggrund af personlig markedsføring.

Summeret må man i henhold til afgivelse af samtykke sondre mellem tre scenarier:

1. Individet betragter personlig markedsføring som nyttegivende, hvor præferencetilpassede an-

noncer foretrækkes frem for tilfældige.

2. Individet er særligt bevidst om ikke at afgive samtykke, da det f.eks. er mere teknologikritisk,

jf. affektheuristikken og f.eks. har større politisk eller teknologisk viden, der aktiverer System

2 uden større brug af de kognitive ressourcer. Risikoen for skade eller uhensigtsmæssige konse-

kvenser er ham bevidst.

3. Individet, der ligger imellem scenarie (1) og (2) og ikke har nogen særlig holdning til tekno-

logi og personlig markedsføring. Individet er påvirkelig for distraheringer, og indretningen af

samtykkeforespørgslen har virkning på om det afgives. System 1 foretager i høj grad valg.

Det er særligt scenarie (3), der er relevant og beskrevet ovenfor. I og med, at individet ikke tillægger

den personlige markedsføring nytte, vil dette ikke blive medregnet beslutningsgrundlaget. Samtyk-

ket vil blive accepteret, såfremt distraheringerne eller nudging fra platformen er tilstrækkelig be-

sværlig til, at individet (ubevidst) ikke ønsker at bruge sine kognitive ressourcer til at forholde sig

til System 2. Ønsker individet at søge informationer for at forstå implikationerne af et samtykke,

vil dette udgøre en omkostning i ressourcer og ikke nødvendigvis medføre et mere fyldestgørende

beslutningsgrundlag, da konsekvenserne vil være af abstrakt og upersonlig karakter. De vil således

med stor sandsynlighed afgive samtykke og dermed opnå den tilsigtede kognitive lethed.

3.2.4 Fortsat brug og sanktion

Antag scenariet, hvor en platformen (f.eks. TikTok) modtager en sanktion af EU på baggrund af ret-

tighedskrænkelser, som kan tilskrives en bagvedliggende algoritme med en ulovligt høj udnyttelses-

grad (x > xP ). Spørgsmålet er således, hvorvidt sanktionen vil have nogen indvirkning på individets

fremadrettede valg om brug af platformen og eventuelt afgivelse af samtykke (H3-4). Således betrag-

tes sanktionen som et signal om, at andre brugere har oplevet rettighedskrænkelser som produkt af

algoritmisk profilering og udvælgelse; og dermed at det ligeledes kan ske for individet selv.

På den baggrund er en række forklaringer relevante; individets afhængighed, “fear of missing

out”, informationsundgåelse og omdømmeeffekt.

172. Det skal haves in mente, at det er samtykket, der er i fokus; ikke hvorvidt, at individet ser et generelt stort forbrug af

platformen som negativ.
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3.2.4.1 Afhængighed, fear of missing out og dopamin

Afhængighed kan spille en stor rolle i, hvorfor det er svært at afbryde kontakten til et givent socialt

medie. Status quo er, at alle har en online identitet på sociale medier, hvorfor en afmelding indebærer,

at individet vil gå glip af ting, som dets omgangskreds er del af.

Der eksisterer videnskabelig evidens for, at et individ kan udvise samme symptomer ved brug

af sociale medier som ved substansbaserede afhængigheder (f.eks. cigaretter og narkotika). Tvinges

eller vælger individet således at forlade disse, vil deres tidligere selvrealisering etc. blive påvirket,

der var middel til “mood alterations, pleasurable feelings or numbing effects”.173

Afhængigheden kan forklares ved det kortsigtede dopamin-”kick”, som individet får af at bru-

ge platformen. Dopamin er et kemisk produkt, der produceres i hjernen. Det frigives, når et individ

f.eks. har sex, spiser nydelsesfuld mad eller interagerer på en positiv social måde. Fra et evolutionært

synspunkt er dopaminen således en katalysator for at belønne fordelagtig adfærd og hjælper med at

motivere gentagelser. I takt med denne positiv respons til stimuli skabes der associationer i hjernen,

som forstærker adfærden for at få et respons. Dette materialiserer sig f.eks. ved “likes”, kommentarer

eller generelt ved at betragte indhold, der giver én “glæde” eller anerkendelse. På denne måde fast-

holdes individets opmærksomhed (læs: attention economy).174 I forbindelse med generel internetfor-

brug bekræftes dette, hvor der fandtes ligheder mellem de “biopsychosocial addictive mechanisms”

som ved substansbaserede produkter.175

Således er der risiko for at afhængigheden stiger i takt med større forbrug af medierne (antallet af

timer) for at opnå denne samme rus på lang sigt. Konsekvenserne blev bl.a. påvist i en undersøgelse

med 10.930 respondenter fra seks EU-lande, hvor et forbrug på to timer eller derover dagligt var

relateret til en forringet “academic performance and activity”.176

I samspil med afhængigheden kan fænomenet “fear of missing out” ligeledes forklare, hvorfor af-

brud med et socialt medie er problematisk. Graden af FOMO varierer fra individ til individ, men

større deltagelse på Facebook er bl.a. blevet forbundet med et forringet humør og en lavere livskva-

litet.177 Hertil kommer, at selve afhængigheden af ens smartphone – såkaldt “nomophobia” – i ud-

gangspunktet kan være roden til problemet. Det fremgår, at ca. 80 procent af brugere på sociale

medier benytter deres smartphone.178 Således udtrykker fænomenet, at frygten om ikke at være i

173. Andreassen, Cecilie Schou. 2015. Online Social Network Site Addiction: A Comprehensive Review.2, pages 175–184.
174. Haynes, Trevor. 2018. Dopamine, Smartphones and You: A battle for your time. Harvard University.
175. Kuss og Lopez-Fernandez. 2016. Internet addiction and problematic Internet use: A systematic review of clinical research.

World J Psychiatry . 2016 Mar 22;6(1):143-76.
176. Tsitsika et. al. 2014. Internet Addictive Behavior in Adolescence: A Cross-Sectional Study in Seven European Countries.

Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 17(8).
177. Przybylski et. al. 2013. Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human

Behavior Volume 29, Issue 4, July 2013, Pages 1841-1848.)
178. Andreassen, 2015, s. 177.
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stand til at interagere med sine sociale kontakter etc. kan resultere i impulsiv brug af smartphonen

og herved være katalysator for denne vane- og afhængighedsdannelse. Opfylder individet således i

høj grad ovenstående beskrivelser, taler dette for, at der er svært at afbryde forbindelse til et given

socialt medie.

Individet kan således have intentioner om at afmelde sig platformen, men på grund af fysiske og

psykiske begrænsninger i høj grad være forhindret heri.

3.2.4.2 Sanktions- og omdømmeeffekt

I forbindelse med almindelige mediers dækning af, at en given platform har fået en sanktion for

krænkelse af dens brugeres rettigheder, kan man fristes til at antage, at dette nødvendigvis må ændre

individets indstilling til platformen. Hvis dette er tilfældet, vil et tab i brugere indgå på lige fod

med selve sanktionen i platformens fastsættelse af en optimal udnyttelsesgrad. Der er dog en række

adfærdsøkonomiske argumenter, som taler imod denne effekt.

Teorien om active information avoidance forklarer, hvorledes individet aktivt kan vælge at undgå

informationer, når to betingelser er til stede: (a) individet ved at informationer er tilgængelige og (b)

og ville undgå informationen, selv hvis den var gratis.179

Antagelsen om, at informationer er “gratis” går umiddelbart imod præmissen for den adfærds-

økonomiske paradigme. Udgangspunktet er således, at individet på nettet eller i en tabloid-avis

f.eks. læser overskriften “TikTok har fået en bøde på x-antal millioner” – hvortil en række kortfatte-

de bemærkninger om sagens genstand er knyttet. Omkostningerne ved at gå ind (opmærksomhed)

og læse det specifikke indhold er tilstede, men disse må som udgangspunkt være minimale. Ratio-

nalet for undgåelse må derfor findes i, at individet ikke ønsker at blive oplyst om angiveligt negative

forudsætninger bag bødens afgivelse.

Undgåelse kan være grundet i, at individet har formodning for, at det alligevel ikke vil ændre

beslutningsgrundlaget (jf. satisfiering) og derfor ser bort fra dem. Et andet aspekt kunne være, at de

ved, at de alligevel ikke vil kunne forstå de bagvedliggende – til tider abstrakte – tekniske og juridi-

ske argumenter og pointer. Et tredje og mere generelt aspekt er, at nye informationer kan være over-

raskende eller demotiverende, og derfor trækkes der på opmærksomhedskapaciteten, som resulterer

i aktiv undgåelse.180 Således peger forskning på, at individer har tendens til at vægte og fortolke be-

viser fra informationer på en måde, der bekræfter deres forudgående syn – såkaldt confirmation bias.

Dette kan illustreres ved investoren, der aktivt undgår at oplyse sig selv om aktiemarkedet under en

recession.181

179. Golman, Rusell et. al. 2017. Information Avoidance. Journal of Economic Literature (pp. 96-135), s. 97.
180. Ibid., s. 109-110.
181. Ibid., s. 101-103.
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Rationalet er således, at individet som hovedregel ikke vil tillægge en sanktion fra en platform, der

har handlet ulovligt, nogen virkning på deres adfærd. Dem der ville være tilbøjelige til at tillægge det

betydning, ville formentlig ikke være bruger af disse platforme til at starte med, da de må antages at

have haft et kendskab til platformens generelle risici forud for bøden indtræden.

Sanktionens signalværdi om, at individets rettigheder i et eller andet omfang er blevet krænket af

algoritmen - f.eks. ved manipulation til at udvikle eller forstærke en vis politisk holdning eller købe

et specifikt produkt – vil dermed ikke have nogen reel effekt på platformens brugertilslutning på

længere sigt. Omvendt kan man argumentere for, at det i virkeligheden vil have en positiv virkning.

I og med, at en virksomhed eller et brand får mediedækning, vil flere individer, der ikke før var

brugere, få kendskab til dette og muligvis forsøge platformen til trods for lovovertrædelsen – den

såkaldte omdømmeeffekt182 – og dermed bekræfte postulatet om, at ”dårlig omtale er bedre end

ingen omtale”.

3.2.5 Sammenfattende om individets rolle

På baggrund af ovenstående argumentation følger det, at individet får nytte ved brug af platforme

som TikTok. Konsekvenserne på længere sigt medregnes dog som udgangspunkt ikke i deres nytte-

funktion, hvor en abstrakt krænkelse af deres rettigheder (f.eks. manipulation) kan ske.

Denne tidshorisont kan EU derimod tage højde for. Ud fra en paternalistisk vinkel kan EU, der

som udgangspunkt har til formål at tilgodese de underliggende borgeres rettigheder, herunder nyt-

te, inkorporere denne krænkelse af rettigheder og korrigere dette ved at handle på vegne af dem.

Således kan de ved at betragte massernes nytte, identificere samfundsmæssige risici, som den enkelte

ikke tillægger større betydning. Således eksisterer der på kort sigt et misforhold mellem henholdsvis

Lovgivers og borgernes intentioner.

Ovenstående argumentation er væsentlig, idet platforme som TikTok har en algoritme-baseret for-

retningsmodel vis værdi er et direkte produkt af antallet af brugere (N ). Således står det klar, at hvis

tilstanden skal optimeres, kræver det, at lovgiver træder til når individet kun i begrænset omfang

selv er i stand til varetage sine interesser og rettigheder. Dette implicerer en antagelse om, at Lovgiver

reelt ved bedst, dvs. at deres opfattelse af individets reelle (langsigtede) nytte er mest korrekt.

182. Dette var tilfældet for denne afhandling.
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3.3 Delkonklusion

I principal-agent-modellen foreligger der moral hazard mellem Lovgiver og Platformen, når asym-

metrisk information medfører, at Lovgiver ikke kan afgøre om krænkelse af brugeres rettigheder

skyldes algoritmens uforudsigelighed eller Platformens manglende kontrol heraf.

Ved hjælp af spilteori vises det, at Lovgiver kun kan kan sikre fuldt incitament til compliance hos

Platformen, når gennemsigtighedsniveauet hæves (g > 0). Under et lavt niveau af gennemsigtighed

vil selv en ultimativ sanktion (s = 1) med objektivt ansvar kun skabe incitament til delvis compliance,

hvor Platformen afvejer risikoen for sanktionen mod den ekstra omsætning af en mere efficient algo-

ritme. Herved findes en ”middelvej”, der ligger et sted imellem ubegrænset udnyttelse og Lovgivers

ønskede udnyttelse (xP < x < 1).

Lovgivers relative vægtning af grundlæggende rettigheder værdi (W (x)
E ) er en essentiel faktor i

vurderingen af såvel Lovgivers og Platformens incitament til at begrænse risikoen for krænkelse af

brugernes rettigheder – herunder manipulation. Såfremt rettighedernes værdi vurderes langt højere

end hensynene til f.eks. teknologisk udvikling og brugerglæde (W (1)), vil Lovgiver ikke tøve med

at implementere gennemsigtighedsforanstaltninger (g = 1) og skærpede krav til begrænsningen af

algoritmen (xP ↓).

På den anden side foretrækker Lovgiver at lade platformens algoritme udvikle sig ubegrænset (xP →

1), når rettighederne vægtes lavt (E < W (x)); dels fordi algoritmens positive samfundsnytte er højere

ved en ubegrænset algoritme (W (1)), og dels fordi der er omkostninger (k > 0) forbundet med re-

gulering. Når de grundlæggende rettigheder værdisættes på niveau med andre relevante samfunds-

hensyn (E ≈W (x)), vil det afhængigt af gennemsigtighedsomkostningernes størrelse være en domi-

nant strategi for Lovgiver at acceptere delvis compliance (xP < x < 1) ved at undlade at iværksætte

foranstaltninger (g = 0) og i stedet sætte en høj sanktion (s) med et objektivt ansvar; også selvom

risikoen for algoritmens type vurderes til at være meget høj (q → 1).

Individet – brugerens – rolle i forhold til Platformens incitamenter anskues herefter uafhængigt af

modellen. Individets beslutningstagning tager afsæt i nyttemaksimering ud fra satisfiering, hvor indi-

videt har begrænset rationalitet. Nytten ved brug af platforme består hovedsageligt i underholdnings-

værdi, socialisering og kreativ udfoldelse. I sin risikovurdering af, hvilke negativt afledte konsekven-

ser benyttelsen har, er individet i høj grad styret af et automatisk tænknings- og bevidsthedssystem,

der qua modviljen mod at trække på dets begrænsede kognitive ressourcer, ikke kan vurdere den

reelle abstrakte risiko for krænkelse af dets grundlæggende rettigheder – herunder kommerciel eller

ikke-kommerciel manipulation. Dette kommer til udtryk ved, at der er omkostninger forbundet med

informationssøgning samt en affekt- og tilgængelighedsheuristik.
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I forbindelse med afgivelse af samtykke til personlig markedsføring, handles der ikke på baggrund af

samtykkets genstand, men snarere efter en ex ante etableret vane forudsat den hyppige eksponering

af samtykkeanmodninger fra andre hjemmesider og mobilapplikationer. Denne tendens forstærkes

af platformens indlejrede distraheringer, der netop søger at forhindre et brud med vanen.

Individets vurdering om fortsat brug af platformen, hvorunder et signal om krænkelse af indivi-

ders rettigheder (sanktion) forekommer, ændrer som udgangspunkt ikke individets handling. Dette

skyldes, at individet kan have tendens til (a) aktivt at undgå informationer, der forventes at være ne-

gative, (b) afhængigheden af platformen vha. dopamin-stimuli, (c) “fear of missing out”, (d) opvækst

med teknologi som en integreret del af hverdagen for visse befolkningsgrupper og (e) et generelt af-

kald på de nyttegivende elementer, som platformen giver. I stedet findes det, at en sanktion potentielt

kan forstærke brugertilslutningen til platformen via en omdømmeeffekt.

Sammenfattende eksisterer der et misforhold mellem individets kortsigtede handlinger og lovgivers

intentioner. Alt afhængig af synsvinkel, ville den langsigtede nytte for individet kunne være højere

end hvad den kortsigtet er. Således skal dette forbedres ved lovgivers intervention og Platformen

har derfor ikke incitament til at begrænse deres algoritmiske profilering i henhold til individet be-

slutningstagning.
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Kapitel 4

Integreret analyse

4.1 Artificial Intelligence Act

4.1.1 Formål og anvendelsesområde

Kommissionen har fremlagt et forslag til en ny forordning: Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning om harmoniserede regler for kunstig intelligens (retsakten om kunstig intelligens), den såkaldte

Artificial Intelligence Act, herefter (”AIA”).183

I Kommissionens begrundelse for forslaget udtrykkes det, at kunstig intelligens kan bidrage med

store økonomiske og samfundsmæssige fordele, men at disse fordele på samme vis kan medføre nye

risici eller negative konsekvenser for individet eller samfundet. Hertil stræbes der efter en “afbalan-

ceret tilgang”, hvor Unionens “teknologiske førerposition” ønskes bevaret.184

Formålet er at give borgerne tillid til kunstig intelligens, mens virksomheder har incitament til at

udvikle dem ansvarligt. Det fremgår at, reguleringen er menneskecentreret og skal øge den menneske-

lige velfærd under overholdelse af de grundlæggende rettigheder og den øvrige lovgivning. Hertil, at

der sikres en overensstemmelse med bl.a. Chartret, GDPR og forbrugerbeskyttelseslovgivning som

UCDP, der alle supplerer AIA.185

Således skal AIA forbedre det indre marked med disse harmoniserede rammer inden for udvik-

ling, markedsføring og anvendelse af kunstig intelligens inden for Unionens værdier.186

Begrebet “AI-system” skal defineres klart og dog være fleksibelt nok til at tage hensyn til fremtidig

teknologisk udvikling.187 Opbygningen af AIA er baseret på en “risikobaseret tilgang”, der impli-

cerer, at graden af regulering afhængiger af de risici, som det givne AI-system medfører.188 På den

183. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmonisererede regler for kunstig intelligens (retsakten om

kunstig intelligens) og om ændring af visse af Unionens lovgivningsmæssige retsaktier. COM(2021) 206 final.
184. Ibid., s. 1.
185. Ibid., s. 1-2.
186. Betragtning 1.
187. Betragtning 6.
188. Betragtning 14.
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baggrund sondres der mellem AI, der skaber (a) en uacceptabel risiko, (b) en høj risiko og (c) en lav

eller minimal risiko.189 Således indgår der direkte forbudsbestemmelser, særregulering af højrisiko-

AI-systemer og gennemsigtighedsforpligtelser for visse AI-systemer. AI-systemers negative indvirk-

ning på grundlæggende rettigheder – herunder data- og forbrugerbeskyttelse – betragtes som størst,

når det klassificeres som højrisiko.190

Uagtet at der ikke er tale om et højrisiko-AI-system, anerkendes det, at visse AI-systemer, der er

beregnet til at interagere eller generere indhold, kan indebære særlige risici for “imitation eller vildled-

ning”. Art. 52(1), jf. Betragtning 70 udtrykker, at disse derfor bør underlægges særlige gennemsigtig-

hedsforpligtelser – herunder at fysiske personer bør underrettes, såfremt de interagerer med en AI,

når dette ikke åbenbart fremgår af omstændighederne og konteksten for anvendelsen.

Anvendelsesområdet for AIA definerer et “system med kunstig intelligens” ud fra Bilag 1 og inklu-

derer bl.a. maskinlæring og deep learning som er tilfældet ved platforme som TikTok.191

I henhold til klassificeringen af højrisiko-AI-systemer følger det af Art. 6 og Bilag II, at soci-

ale medier ikke er omfattet. Områder, der er omfattet er derimod ifm. uddannelse, beskæftigelse,

retshåndhævelse, migrationsstyring etc. I Art. 7 er Kommissionen tillagt kompetence til at udvide

anvendelsesområdet inden for de samme områder, som Bilag II oplister. TikTok og sociale medier vil

derfor ikke kunne blive omfattet i fremtiden.

4.1.2 Artikel 5(1)(a): Forbud mod subliminale teknikker

Det anerkendes, at AI kan anvendes til at misbruge og resultere i effektive værktøjer til manipulativ,

udnyttende og socialt kontrollerende praksis.192 Dette betragtes som særlig skadeligt og bør forbydes, da

det ikke harmonerer med Unionens værdier om respekt for bl.a. menneskelig værdighed, herunder

retten til databeskyttelse og privatlivets fred.

En ligesindet udtalelse fremgår af EDPB-EDPS’s Opinion, hvor de udtrykker, at det påvirker den

menneskelige værdighed “to be determined or classified by a computer as to future behavior independent of

one’s own free will.”,193 og at AI der kan udlede følelser om fysiske personer er højst uønsket og burde

være forbudt, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende som sundheds eller videnska-

belige formål.194

189. Ibid., s. 13.
190. Betragtning 28.
191. Art. 2 og 3(1).
192. Betragtning 15.
193. EDPB-EDPS Joint Opinion 5/2021 on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying

down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act), pkt. 34.
194. Ibid., pkt. 35.
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Artikel 5(1)(a) udtrykker, at følgende praksis med hensyn til kunstig intelligens er forbudt:

”omsætning, ibrugtagning eller anvendelse af et AI-system, der anvender subliminale

teknikker, der rækker ud over den menneskelige bevidsthed, med henblik på i væsentlig

grad at fordreje en persons adfærd på en måde, der påfører eller sandsynligvis vil påføre

den pågældende person eller en anden person fysisk eller psykisk skade.”

Artikel 5(1)(a) foreskriver således, at fem kumulative betingelser skal være opfyldt: (1) Der skal være

tale om et AI-system, der anvender subliminale teknikker, (2) AI-systemet skal omsættes, ibrugtages

eller anvendes, (3) det skal påvirke underbevidstheden, (4) med hensigten at (5) blot sandsynligvis

væsentligt fordreje af adfærd, hvor en person påføres fysisk eller psykisk skade.

Ad. 1: AI-system med subliminale teknikker

I Betragtning 16 uddybes det, at “subliminale komponenter” består i elementer som “mennesker

ikke kan opfatte”, herunder en praksis, der “har et betydeligt potentiale til at manipulere en persons

underbevidsthed”.195 Der kan f.eks. være tale om udnyttelse af børns og voksnes sårbarheder ud fra

deres alder, fysiske eller mentale handicap.

Selve fænomenet subliminal besked er ikke entydigt defineret. Generelt sondres der mellem to

måder, hvorpå man i praksis har påvirket folk underbevidst. Der er tale om, at modtageren udsæt-

tes for henholdsvis en bestemt lyd eller et visuelt billede i et så kort tidsinterval, at deres bevidste –

supraminale – jeg, ikke opfatter det. Sådanne teknikker må falde under Art. 5’s anvendelsesområde.

Under nutidens teknologiske udvikling kan underbevidstheden dog påvirkes på en endnu mere

underbevidst måde. Dette kan være måden, hvorpå individet gennem kortere eller længere tid eks-

poneres for bestemt indhold og reklamer, der f.eks. resulterer i at individet er mere tilbøjelig til at

købe et produkt eller fastholde/ændre sin adfærd og tanker.

For forståelsens skyld eksemplificeres to håndgribelige tilfælde, hvor subliminale redskaber blev

brugt til at fordreje en politisk og kommerciel adfærd hos individer.

Ved det amerikanske præsidentvalget i 2000 benyttede Bush-kampagnen en reklame, hvor or-

det “RATS” flashede på skærmen et splitsekund.196 Hovedmanden bag kampagnen indrømmede,

at hans intention var at skrive “RATS” som “a visual drumbeat designed to make you look at the word

bureaucrats” til trods for, at han ikke direkte indrømmede, at det havde til formål at påvirke vælgerne

underbevidst. Ifølge Weinberger og Drew Western medvirker ordet “RATS” til at få modtageren til

underbevidst at anskue kandidaten mere negativt. I deres eksperiment, fandt de at “the subliminal

“RATS” message depressed participants’ ratings of the candidate, while the other words did not.”197

195. AIA, afsnit 5.2.2, s. 13.
196. https://www.youtube.com/watch?v=vhO27-w5-vk (tidskode 00:24)
197. Weinberger and Drew. International Society of Political Psychology. Vol. 29, No. 5, Oct., 2008.
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Kentucky Fried Chicken (KFC) benyttede en tilsvarende subliminal teknik i deres reklame fra 2008.198

Reklamen viste tilfredse unge mennesker, der socialiserede og spiste burger, hvorefter burgeren vises

i profil med prisen “99 ¢” og “KFC Snacker” under. I salaten i burgeren er der placeret en dollarsed-

del, der går i ét med salatens grønne farve. Ræsonnementet bag må angiveligt være at skabe en

association mellem dét at bruge penge med den stimuli, der kan opstå ved at se på den lækre burger

eller brandet.

Ad. 2: Omsætning, ibrugtagning eller anvendelse

Spørgsmålet er, hvorledes man kan betragte TikToks visning af reklamer, der er produceret af tredje-

part (annoncørerne) som omfattet af anvendelses-begrebet; særligt når disse reklamer indeholder subli-

minale beskeder. Anses disse reklamer som en del af TikToks AI-system eller blot en uafhængig re-

klame? Til forsvar for platforme som TikTok, der blot er facilitator mellem annoncør og brugeren,

vil det tangere til det umulige at kontrollere, hvorvidt deres viste reklamer indeholder subliminale

komponenter. Dette vil selvsagt afhænge af, hvordan det subliminale aspekt indrettes i reklamen,

hvor de to virkelige eksempler ovenfor formentligt ville kunne opfanges ved en af virksomhedens

medarbejderes screening forud for accept af reklamevisningen på platformen.

Man må derfor henholde sig til, om TikTok udnytter disse subliminale reklamer i deres indretning

af deres AI-system; herunder i deres algoritmers prioritering af indhold til tjenestemodtageren (an-

befalingssystemet). Prioriterer TikTok indhold med den virkning, at der kan opstå en subliminal

påvirkning af den enkelte bruger?

Når profilering finder sted vil TikTok på et helt simpelt plan kunne påvirke underbevidstheden

– f.eks. sindsstemningen – ved et handlingsforløb som: (a) vise forudgående indhold, (b) visning af

målrettet reklame og (c) efterfølgende indhold. Herved kan individet primes til at være særlig mod-

tagelig over for reklamen i lighed med KFC-reklamen. Man kan lidt firkantet forestille sig scenariet,

hvor en brugerskabt video viser klippet med “RATS”, hvorefter den næste video f.eks. viser Joe Biden

eller Donald Trump. Her ville modtageren kunne swipe væk inden, at “RATS” bliver vist. Såfremt

der ikke er en minimumsbegrænse på længden af videoer, kunne en bruger ud fra samme logik, up-

loade en video, der kun varer et split sekund. Hermed ville modtageren blive frataget muligheden

for at swipe væk til næste video. Sidstnævnte eksempel er noget, som platformen vil have kontrol

over og derfor kan forebygge i deres indretning af platformen.

Ad. 3: Påvirkning af underbevidstheden

Underbevidstheden er behandlet ovenfor og drejer sig om dét individet, ikke kan observere.

198. https://www.youtube.com/watch?v=MunPARnI0dE (tidskode 00:22)
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Ad. 4: Hensigt

Ordlyden af ”med henblik på” taler for, at det skal være virksomhedens, herunder AI-systemets inten-

tion at fordreje forbrugerens adfærd. Hensigten må således være opfyldt såvel ved en aktiv handling,

dvs. programmering af algoritmen bag bl.a. et anbefalingssystem og når en aktiv undladelse om at

ændre den, såfremt virksomheden bliver bekendt med dens anvendelse af subliminale teknikker.

Ad. 5: Sandsynlighed for væsentlig fordrejning af adfærd

Betingelsen om, at adfærden skal fordrejes er ikke absolut, men skal opfylde et væsentlighedskrav

(skøn). Hvor bagatelgrænsen går, er således op til Domstolen at fortolke. AIA’s formål om beskyttelse

mod “manipulativ, udnyttende og socialt kontrollerende praksis”199 tyder på, hvilke elementer, der

indgår i vurderingen til beskyttelsen af denne menneskelige værdighed.

Ifølge EDPB-EDPS’s Opinion er der tale om en påvirkning af den menneskelige værdighed: “It

also affects human dignity to be determined or classified by a computer as to future behavior inde-

pendent of one’s own free will.”200 Således tegner der sig et billede af måden, hvorpå et AI-system

kan påvirke fremtidige handlinger, der strider imod individets frie og autonome vilje; ikke blot en

ualmindelig god markedsføringskampagne. Omfanget af den subliminale teknik, må man have sig

for øje. I og med, at der kan være tale om en en ugennemsigtighed kompleks teknologi ved f.eks. de-

ep learning og neurale netværk, er afvejningen af skyldsspørgsmålet og såvel bevisbyrden begrænset

af natur. Det er f.eks. svært at vurdere i et helt konkret tilfælde om en handling eller en skade er et

produkt af et anbefalingssystems prioritering eller om skaden ville være forekommet på anden vis.

Når det nævnes, at det blot skal være sandsynligt, må dette være en erkendelse af, at der er tale om

en stor bevismæssig udfordring i at konstatere intention og årsagssammenhæng.

Ved ordlydsfortolkningen af en sandsynlig påvirkning af “fysisk eller psykisk skade” er den frie

vilje således koblet sammen med en vis immateriel og abstrakt værdisætning. Det er ganske vist

nemmere at klassificere hvornår der foreligger en “fysisk skade”. Ordlyden kritiseres derfor også af

EDPB-EDPS, der argumenterer for, at bestemmelsen potentielt vil være meningsløs i praksis.201

I et forsøg på at klassificere hvor der kan foreligge en skade, der både kan være fysisk og psykisk

kan der eksempelvis tages udgangspunkt i et individ med en sindstilstand af lavt selvværd.

Antag, at algoritmen kan udlede, at en bruger viser tendenser til lavt selvværd ved at analysere hvil-

ke videoer, han ser, hvor længe han ser dem, samt hvilket indhold og temaer, de indeholder. Herved

kan anbefalingssystemet prioritere fremtidigt indhold, der fastholder individet i dette tankesæt (ek-

kokammer). Samtidig kan det observeres, at han er tilbøjelig til at interagere med annoncer, der viser

tilsyneladende populære jævnaldrende med specifikke mærkevarer. Herved signaleres det, at køb

199. Betragtning 15.
200. EDPB-EDPS Joint Opinion 5/2021, pkt. 34.
201. EDPB-EDPS Joint Opinion 5/2021, pkt. 28.
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af disse produkter kan forbedre livskvaliteten (dvs. neddæmpe følelsen af det lave selvværd). I og

med, at salget stiger, vil de kommercielle interesser, som er indlejret i algoritmen, forsøge at fastholde

hende i denne følelse for en øget fremtidig indtjening. Når et individ blot viser tendenser til sådanne

sårbarheder, kan materialiseringen og forstærkelsen af disse negative følelser således udnyttes og

bevidst fremprovokeres. Udover de åbenlyse mentale konsekvenser, kan det også indebære fysiske

konsekvenser for brugeren (offeret) såsom selvskade, hvilket er et aktuelt eksempel fra virkeligheden

på TikTok. Ud fra samme logik kunne et ellers velfungerende individ primes til at føle mindreværd

og identitetstvivl i takt med en eksponering af indhold, der søger at vise, hvordan man f.eks. er en

rigtig kvinde/mand. Argumentationen følger debatten omkring transeksualitet.

Et andet eksempel kunne være i henhold til utroskab og datinghjemmesider. Udleder algoritmen, at

den pågældende er en gift mand og han viser tendenser til at se på f.eks. afklædte piger, kan der i

det anbefalede indhold gives subtile og underbevidste clues for at prime den holdning, at utroskab

kan retfærdiggøres. Efter en rum tid vil annoncer med Victoria Milan (platform, der faciliterer utro-

skabsrelationer) vises, og som resultat af den forudgående påvirkning vil han potentielt være mere

tilbøjelig til at prøve utroskabsplatformen. Således kan tanker plantes og kultiveres i et individs un-

derbevidsthed over tid. De afledte konsekvenser af utroskabet må antages, at have store personlige

omkostninger, herunder mulig skilsmisse, ensomhed og depression. Vurderingen, der her ville skul-

le foretages, er sandsynligheden for at det er platformen, der har påvirket ham med subliminale

teknikker, eller om det reelt var hans egen frie vilje – og dermed hans eget ansvar. At en app som

TikTok skulle have været den primære årsag, er måske nok den dårligste undskyldning for utroskab

til dato; alligevel illustrerer eksemplet, hvordan kunstig intelligens kan være i stand til at finde små

svagheder i individets adfærd og tankegang, og derefter udvikle og forstærke dem underbevidst.

Et tredje eksempel kunne være, at indhold blev anbefalet med nøje udvalgte farvefiltre af grålige

nuancer. Dette kunne forstærke depressive tilbøjeligheder, der på forhånd er udledt af den registre-

rede. Denne sårbarhed kan ligeså udnyttes kommercielt og f.eks. politisk.

Sammenfattende vil disse tre scenarier resultere i en række afledte konsekvenser med store person-

lige omkostninger. Alle eksempler vil f.eks. ende i en tilstand af forringet humør eller depressive

tanker.

Summeret set, må tiden vise om bestemmelsen reelt får virkning i praksis og f.eks. afhjælper den

indholdsbaserede markedsføring, jf. afsnit 2.4.7. De naturlige kritikpunkter af bestemmelsens for-

mulering er immervæk blevet fremført.
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4.1.3 Sanktioner og nedlukning

I relation til håndhævelse, jf. den økonomiske analyse, er det væsentligt, hvilke foranstaltninger AIA

anlægger, herunder om det er incitamentsskabende.

Således følger det af Art. 71(3)(a), at sanktionerne i AIA skal være effektive, stå i et rimeligt forhold

til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Manglende overholdelse af Art. 5(1)(a) kan mak-

simalt straffes med en administrativ bøde på op til 30 mio EUR eller op til 6 procent af den samlede

globale omsætning, når udbyderen er en virksomhed. Der kan gives en bøder på op til 2 procent af

ved afgivelse af ukorrekte, ufuldstændige eller vildledende oplysninger, jf. Art. 71(5). Ved fastsæt-

telsen af den administrative bøde, skal der særligt tages hensyn til overtrædelsens art, grovhed og

varighed samt dens konsekvenser og størrelsen på operatøren, der har begået overtrædelsen, herun-

der markedsandelen, jf. Art. 71(6).

I tilfælde af, at en Medlemsstat finder, at et AI-system udgør en risiko for beskyttelsen af de grund-

læggende rettigheder, herunder at de efter en evaluering konstaterer, at AIA-bestemmelser – f.eks.

Art. 5(1)(a) – ikke overholdes, skal de sørge for at dette sker; eventuel tilbagetrækning af AI-systemet

eller en tilbagekaldelse inden for et rimeligt tidsrum.202 I forlængelse af Art. 62(5) kan der i sidste in-

stans sikres et forbud eller begrænsningen af AI-systemets tilgængelighed.

Art. 67 udtrykker, at findes det efter en vurdering af Art. 65, at AI-systemet overholder AIA, men

til trods for dette alligevel udgør en risiko for bl.a. dele af EU-retten, der sigter at beskytte grund-

læggende rettigheder eller andre samfundsinteresser, skal det sikres, at et AI-systemet ikke længere

udgør en risiko, hvorefter det i sidste instans kan trækkes tilbage fra markedet.

4.2 Digital Service Act

Kommissionen har fremlagt endnu et nyt forslag til en forordning; Europa-Parlamentets og Rådets

forordning om et indre marked for digitale tjenester (retsakt om digitale tjenester) og om ændring af

direktiv 2000/31/EF203, den såkaldte Digital Service Act, herefter (“DSA”).

Det overordnede formål med DSA er, at sikre “Retten til menneskelig værdighed på internet-

tet”204, hvor en beskyttelse af de grundlæggende rettigheder opnås ved gennemsigtighed, oplys-

ningspligt og ansvarlighed for udbydere af digitale tjenester. Risikoen for “begrænsninger af yt-

ringsfriheden og andre samfundsmæssige skader”, hvorunder en beskyttelse af børns rettigheder,

202. AIA, Art. 62(1-2).
203. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester (retsakt om digitale

tjenester) og om ændring af direktiv 2000/31/EF. COM(2020) 825 final.
204. Ibid., s. 13.
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personoplysninger og privatlivets fred online, er i fokus.205 Således stiller DSA en højere standard

for gennemsigtighed og ansvarlighed ifm. moderering af indhold, for reklamer og algoritmiske pro-

cesser samt udviklingen af passende risikostyringsværktøjer.206

DSA finder anvendelse med forbehold for GDPR, hvor en øget gennemsigtighed skal styrke den

registreredes mulighed for at udøve deres rettigheder.207

Anvendelsesområdet udtrykker, at sociale medier som TikTok er omfattet, jf. Art. 2(h) om en “on-

lineplatform” og tilsvarende en “formidlingstjeneste”, jf. Art. 2(f). I Betragtning 10 fremgår det, at

sociale medier bør defineres som udbydere af en “hostingtjenester”, jf. Betragtning 13.

TikToks automatiserede og skræddersyede feed på baggrund af profilering er omfattet af Art.

2(o) om et “anbefalingssystem”. En “reklame” Art. 2(n) defineres som et kommerciel eller ikke-

kommerciel, hvor der blot skal foreligge betaling mod informationen.

I henhold til ”ulovligt indhold”defineres i Art. 2(g) og uddybet i Betragtning 12, behandles dette

ikke nærmere.

Hertil beror DSA’s forpligtelser på en sondring mellem platformenes størrelser målt i antal brugere.

Det følger af Art. 25, at der er tale om en “meget stor onlineplatform”, når antallet af aktive brugere

er 45 mio. eller derover. Tærsklen justeres løbende, således at det tilsvarer 10 procent af befolkningen

i EU. Baggrunden for denne klassificering er, at det store antal brugere kan betyde en påvirkning af

“oplysninger, holdninger og idéer”.208

Nedenstående analyse tager således udgangspunkt i disse “meget store onlineplatforme”, hvor be-

stemmelser om gennemsigtighed, anbefalingssystemer og profilering behandles for at afklare, hvor-

vidt retstilstanden forbedres.

4.2.1 Artikel 24: Oplysninger om reklamer i realtid

Artikel 24 stiller krav til, at reklamer vist på onlinegrænseflader (f.eks. TikToks feed) skal specificere

for hver enkelt reklame: (a) at den viste information er en reklame, (b) hvilken fysisk eller juridisk

person reklamen vises på vegne af og (c) relevante oplysninger om de vigtigste parametre, der er

blevet anvendt til at bestemme, hvem modtageren er.

Bestemmelsens tilsigtede øgede gennemsigtighed, herunder ved oplysninger om de vigtigste parame-

tre af en vist reklame, kan være et effektivt middel for individet til en mere kritisk stillingtagning af,

205. Ibid., s. 12.
206. Ibid., s. 2.
207. Art. 1(5)(i).
208. Betragtning 53.
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hvad der kan udledes af dens adfærd. Nogle individer vil være mere agtsomme, såfremt parametrene

er overraskende. At information vises passivt i realtid og individet ikke aktivt skal opsøge dem afhjæl-

per individets aktive informationsundgåelse. Det relevante spørgsmål er dog, hvad der skal forstås

ved ”oplysninger om de relevante parametre”. Ifølge Betragtning 62 skal modtageren kunne forstå,

hvordan prioriteringen er foretaget. Bestemmelsens ukonkrete indhold kritiseres af EDPB209, da det

ingen steder fremgår, hvad fyldestgørende oplysninger er. Summeret, må der således være formod-

ning for, at en for ukonkret bestemmelse vil have mindre virkning i praksis – dvs. indtil retspraksis

klarlægger grænserne. Under antagelse af, at der faktiskt gives disse fyldestgørende oplysninger, må

bestemmelsen betragtes som en forbedring af retstilstand ifm. gennemsigtigheden af den registredes

adfærd på disse platforme.

4.2.2 Artikel 30: Database for reklamer

Artikel 30 stiller krav om, at fremviste reklamer skal oplistes i en database i mindst et år efter, at

reklamen for sidste gang blev vist. Databasen skal bl.a. indeholde oplysninger om det samlede antal

modtagere, reklamens indhold og om det var hensigten, at reklamen skulle rettes specifikt til en

bestemt gruppe af modtagere og såfremt; hvad de vigtigste parametre i givet fald var til dette formål.

Årsagen til dette er, at det muliggør en forskning i “manipulerende teknikker og desinforma-

tion”, der har en reel og forventet negativ indvirkning på bl.a. samfundsdebatten.210 Bestemmelsen

har således et ligesindet formål som AIA Art. 5(1)(a) om anvendelse af subliminale teknikker.

Bestemmelsen sigter mod en forbedret gennemsigtighed mellem EU og Medlemsstaterne versus

platformene. Således kan indretningen af reklamer i højere grad iagttages, herunder hvilke ”tags”

der er forudsætningen bag en forhenværende personlige markedsføring. Dette muliggør, at un-

dersøgelsesforanstaltninger får bedre virkning, da man i op til et år efter visning i en vis grad vil

kunne forske og dokumentere om manipulerende teknikker eller desinformation blev spredt af plat-

formen. Hertil opstår spørgsmålet om platformene blot kan give pseudo-titler i databasen og sløre de

reelle oplysninger, der var bagvedliggende den målrettede reklame. I henhold til ordlyden af ”op-

lysninger”om ”reklamens indhold” tyder det på, at selve reklamen ikke skal indsættes i databasen.

I henhold til Art. 5(1)(a) (AIA) vil man således ikke kunne verificere om reklamen indeholdte disse

subliminale teknikker; eller hvilket indhold, der lå forud for visningen af reklamen. Bestemmelsen

må således primært tilsigte, at afhjælpe problematikken om f.eks. ”ulovligt indhold”.

209. EDPS’s Opinion 1/2021 on the Proposal for a Digital Services Act, pkt. 67
210. Betragtning 63.
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4.2.3 Artikel 29: Anbefalingssystem og profilering

Artikel 29(1) fastlægger, at ved platformens anvendelse af anbefalingssystemer211 skal de vigtigste

parametre angives i deres vilkår og betingelser på en klar, tilgængelig og letforståelig måde. Dette

fordi, at et anbefalingssystem kan have en betydelig indvirkning på modtagerens mulighed for inter-

aktion med oplysninger og indhold på internettet.212 Hertil fremgår det i sidste led, at platforme skal

tilbyde mindst én mulighed, hvor anbefalingssystemet ikke baserer sig på profilering som defineret i

GDPR Art. 4(4). Brugerens ændring af hvilket anbefalingssystem, de foretrækker, skal kunne ændres

ved en ”let tilgængelig funktionalitet”på onlinegrænsefladen, jf. Art. 29(2).

Det må konstateres, at retsvirkningen af Art. 29 er vidtgående. Retstilstanden er på nuværende tids-

punkt, at platforme ved behandlingsgrundlaget nødvendig til opfyldelse af kontrakt automatisk kan fo-

retage profilering gennem de personoplysninger, der afgives ved brug af anbefalingssystemet. Man

kan argumentere for, at dette ændrer sig og overgår til et samtykkekrav. Årsagen er, at når lovgiv-

ningen giver mulighed for fravalg (tilvalg) af profilering statuerer de klart, at dette ikke er nødvendigt

længere. Således må eksisterende brugere på platforme som TikTok skulle forespørges om de ønsker

at give samtykke til profilering efter DSA’s ikrafttræden. Således anlægger EU et synspunkt, der ik-

ke harmonerer med analysens forhenværende argumentationen om, at formålet med skræddersyet

indhold på sin vis kan retfærdiggøres som nødvendig og resultere i en evig indsamling af personop-

lysninger i takt med dynamikken i individets præferencer etc. Det må formodes, at overholdelsen af

bestemmelsen implicerer, at alle nuværende brugere af platformene aktivt tilbydes muligheden for

at frabede sig profilering.

Samtykket giver således den registrerede en øget kontrol med sine personoplysninger og herigen-

nem en større beskyttelse af dets rettigheder. Samtykket har netop til formål at manifestere individets

vilje. I og med, at der skal et samtykke til, er det også muligt for individet at trække dette tilbage.

En afledt effekt af dette, er måden hvorpå de før kunne optimere deres anmodning om samtykke på

baggrund af disse profileringsoplysninger. Det vil fortsat være muligt at udlede personoplysninger,

der kan afspejle, hvornår individet vil være mest tilbøjelig til at afgive samtykke, men ikke ved hjælp

af oplysninger afledt fra anbefalingssystemet. Dette betyder således, at antallet af samtykker til per-

sonlig markedsføring sandsynligvis vil falde.

Ovenstående argumentation skal læses i lyset af den adfærdsøkonomiske forståelse af individets

handlingsmønster. Det er klarlagt, at nytten ved særligt TikTok er det skræddersyede indhold. Derfor

vil overgangen til samtykke ikke være lige så effektiv, når dette er en integreret del af en platforms

funktionalitet. Omvendt vil bestemmelsen sandsynligvis have større virkning på Facebook, hvor en

211. Defineres i Art. 2(o).
212. Betragtning 62.
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af de primære funktionaliteter f.eks. er samtaler med vennerne ”Messenger”. Den praktiske virkning

er således afhængig af den måde, hvorpå samtykke forespørges på. Man må antage, at platformene

vil besværliggøre det, eftersom profileringen er katalysatoren for den effektive markedsføring af

reklamer.

4.2.3.1 Økonomiske implikationer af Artikel 29

Som nævnt kort i kapitel 3.2, antages brugere, der har samtykket til personlig markedsføring at have

en højere gennemsnitlig værdi for platformen end brugere, som ikke har samtykket. I medfør af Art.

29 i DSA, vil brugere fremover kunne segmenteres efter tre typer:

a) Brugere, som har givet fuldt samtykke til profilering (inklusiv markedsføring).

b) Brugere, som kun har samtykket til ikke-kommerciel profilering.

c) Brugere, som ikke har samtykket til nogen form for profilering.

Platformen må antages at opnå forskellige værdier fra hver af disse typer, som passende kan be-

tegnes v2, v1 og v0 (efter hvor mange kategorier af samtykke, de har afgivet). Samtykke til gene-

rel (ikke-kommerciel) profilering antages at medføre en merværdi δ, idet brugeren bidrager med

data, som kan forbedre algoritmens generelle evner. Forskellen mellem samtykke til henholdsvis

ikke-kommerciel og kommerciel profilering må ligeledes forventes at give en merværdi λ. Disse re-

lative værdier antages at være underlagt følgende transitive forhold: 0 < δ < λ. Heraf følger, at

v0 < v1 < v2. Den relative mængde af platformens brugere, som kan henføres til hver af disse typer,

må følge n0 + n1 + n2 = 1. Platformens gennemsnitlige brugerværdi er dermed givet ved:

v = n0 ∗ v0 + n1 ∗ v1 + n2 ∗ v2 (4.1)

Det interessante spørgsmål er i denne forbindelse, hvordan platformens brugere vil fordele sig på

disse tre typer af samtykkemuligheder, når DSA træder i kraft. Lad os antage, at fordelingen før

DSA’s ikrafttræden er følgende: n0 = 0; n1 = 0.3; n2 = 0.7.213 Lad os videre antage, at v0 =

0.1; δ = 0.4; λ = 0.7. Hermed er værdierne af hver brugertype givet ved:

• v0 = 0.1

• v1 = 0.1 + δ = 0.5

• v2 = 0.1 + δ + λ = 1.2

213. Bemærk, at ingen brugere tilhører n0, da man på nuværende tidspunkt ikke kan fravælge profilering på eksempelvis

TikTok og Facebook.
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Dermed er Platformens gennemsnitlige brugerværdi (før DSA) givet ved:

v = n0 ∗ v0 + n1 ∗ v1 + n2 ∗ v2
⇓

v = 0 ∗ 0.1 + 0.3 ∗ 0.5 + 0.7 ∗ 1.2 = 1 (4.2)

Nu antages det, at Platformen efter DSA’s ikrafttræden implementerer muligheden for at afvise al

profilering (n0) og observerer følgende fordeling: n0 = 0.2, n1 = 0.4, n2 = 0.4. Platformens

gennemsnitlige brugerværdi vil derfor nu være givet ved

v = 0.2 ∗ 0.1 + 0.4 ∗ 0.5 + 0.4 ∗ 1.2 = 0.7 (4.3)

Altså et markant fald. Lad os antage, at Platformen er compliant i forhold til sin udnyttelsesgrad

(x = xP = 0.76).214 Givet resultat (3.4) er Platformens forventede nytte215 henholdsvis før DSA

v = 1 =⇒ EVA(0.76) = 40 (4.4)

og efter DSA:

v = 0.7 =⇒ EVA(0.76) = 28 (4.5)

Platformen oplever altså en nedgang i forventet nytte på 30% som følge af omfordelingen i brugere-

nes samtykkeinstillinger.

4.2.4 Incitamentsskabende tiltag i DSA

DSA indeholder en række bestemmelser med undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser samt sank-

tioner, der har til formål at sørge for at meget store onlineplatforme har incitament til at overholde

forordningen.

I Art. 50(1) indføres der øget tilsyn med meget store onlineplatforme. Kommissionen kan f.eks.

på eget initiativ med begrundet mistanke, få Medlemsstaterne til at undersøge nærmere, herunder

pålægge dem en yderligere uafhængig revision, hvis nødvendigt, jf. Art. 50(3).

Er der mistanke om overtrædelse af DSA’s bestemmelser kan Kommissionen intervenere, jf. Art.

51(1). Kommissionen kan bl.a. foretage kontrolbesøg på stedet for virksomheden eller hos speci-

fikke personer, som uddybet i Art. 54(1).216 Her kan der bl.a. anmodes om en redegørelsen for IT-

systemet, algoritmerne og databaserne. Kommissionen kan træffe nødvendige foranstaltninger, her-

under pålægge at der skal gives adgang til og redegøres for databaser og algoritmer, jf. Art. 57.

214. Dette vil ift. spillet i kapitel 3 eksempelvis være tilfældet, hvis algoritmen er af typen [xP ].
215. Under antagelse af et brugertal N = 100, marginalomkostninger c = 0.01 og en sanktion s = 0.
216. Se i forlængelse Art. 57(1) om overvågningsforanstaltninger.
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Art. 55(1) fastlægger, at der kan foretages foreløbige forholdsregler i hastetilfælde, såfremt der er ”ri-

siko for alvorlig skade på tjenestemodtagerne”, når der er tale om en umiddelbart konstatering af en

overtrædelse, jf. Art. 58(1)(a) om manglende overholdelse.

I Art. 42, 59 og 60 fremgår det, hvordan platformene kan sanktioneres ved overtrædelse. Ud fra

Art. 42 kan Medlemsstaterne give sanktioner på højst 1 procent, hvis platformen afgiver urigtige,

ufuldstændige eller vildledende oplysninger etc. og såfremt de udviser “manglende vilje” til at lade

sig kontrolbesøge på deres sted. De har ligeledes “beføjelse til at kræve overtrædelser bragt til ophør”

i sidste instans, jf. Art 41(3)(b).

Kommissionen kan, hvis platformen har overtrådt bestemmelser ved forsætlighed eller uagtsom-

hed, give bøder og tvangsbøder med et loft på 6 procent, jf. Art. 59-60.

I Art. 64 fremgår det, at Kommissionens afgørelser om overtrædelser af Art. 59 og 60 offentliggøres,

herunder med parternes navne, afgørelsens hovedindhold og sanktionernes størrelse.

4.3 Platformens incitamenter efter DSA og AIA

Med DSA og AIA hæver EU altså sanktionsniveauet fra GDPR’s 4% af den årlige omsætning til 6%

med mulighed for tvangsbøder på op til 5% af den daglige omsætning. Lad os for illustrationens

skyld antage, at DSA og AIA succesfuldt skaber 100% gennemsigtighed (g = 1), således at Platfor-

men kan sanktioneres hver gang de ikke er compliant. Lad os derudover antage ud fra en ordlyds-

fortolkning, at Platformen i tilfælde at overtrædelse vil modtage en sanktion på 6% af omsætningen

efter Art. 59(1) ved konstateringen af overtrædelsen, og dernæst daglige tvangsbøder svarende til

5% af omsætningen efter Art. 60(1) for ikke at efterkomme EU’s afgørelse; resulterende i en samlet

sanktion på maksimalt 11% (s = 0.11).217

Incitament til at anmode brugere om samtykke til ikke-kommerciel profilering

Lad os først betragte Platformens optimale reaktion, når EU jf. DSA Art. 29(1) kræver, at brugerene

gives mulighed for at benytte Platformen uden nogen form for profilering. Som beregnet ved resultat

(4.5), vil dette medføre et forventet tab på 30% for Platformen, hvis forventede nytte falder fra 40 til

28 (idet v falder fra 1 til 0.7). Hvis Platformen i stedet nægter at gøre profilering frivilligt218, vil de

modtage nytten af den oprindelige brugerværdi (v = 1), fratrukket den samlede sanktion.

217. Da modellen som udledt i kap. 3 er baseret på et ’one-shot’ spil og ikke et gentaget spil, giver det intuitivt set bedst

mening at modellere de daglige tvangsbøder som om de vil indtræde hver eneste dag i et år; 5% af den daglige omsætning

svarer da til 5% af den årlige omsætning.
218. Under den antagelse, at Platformen dog er compliant ift. sin udnyttelsesgrad (x = xP ).

105



4.3. PLATFORMENS INCITAMENTER EFTER DSA OG AIAKAPITEL 4. INTEGRERET ANALYSE

Lad os først betragte Platformens forventede nytte efter den første sanktion på 6%:

s = 0.06 =⇒ EVA = p(R(1)− S(1)) + (1− p)(R(x)− S(x))− C(x)

⇓

EVA = 0.11 ∗ (99− 6) + 0.89 ∗ (33− 2)− 0.6 ≈ 38 (4.6)

Platformen vil altså ikke have incitament til at følge Art. 29, hvis de alene sanktioneres på baggrund

af Art. 59, idet den forventede tab af samtykkende brugere og deres data overstiger den forventede

sanktion (38 > 28). Spørgsmålet er derfor, om udsigten til i tillæg at modtage daglige tvangsbøder

på 5% efter Art. 60 kan ændre på dette udgangspunkt:

s = 0.11 =⇒ EVA = p ∗ (R(1)− S(1) + (1− p) ∗ (R(x)− S(x))− C(x)

⇓

EVA = 0.11 ∗ (100− 11) + 0.89 ∗ (33− 3.7)− 0.6 ≈ 36 (4.7)

Som det kan ses, er dette ikke tilfældet. Platformens forventede nytte stadig er højere ved at bryde

Art. 29(1) – selv med en sikker sanktion på 11% . Man kan derfor vende spørgsmålet om og spørge

hvor stort et forventet tab, der maksimalt må være forbundet med overholdelsen af Art. 29(1), før

det vil være Platformens optimale valg. Dette kan besvares ved at gøre v variabel og løse følgende

ligning:

EVA = p ∗R(1) + (1− p) ∗R(0.76)− C(0.76)

⇓

36 = 0.11 ∗ 100v + 0.89 ∗ 33v − 6v

⇓

v ≈ 0.9 (4.8)

Dette resultat betyder med andre ord, at Platformen kun har incitament til at give sin brugere mu-

lighed for at ”opt-out” af profilering efter Art. 29(1), hvis den forventer et tab på 10% eller mindre

i den gennemsnitlige brugerværdi. Der er selvfølgelig ingen udefra, som ved præcist hvor stor en

merværdi Platforme som TikTok og Facebook reelt har ved profilering. Det synes dog realistisk at

antage, at en del brugere på trods af deres begrænsede rationalitet vil fravælge profilering, hvis de

får muligheden. EU bør derfor overveje, om disse Platforme vil forsøge at omgå Art. 29(1) så vidt

muligt, da sanktionen på max 11% kun i ringe grad vil kunne give dem incitament til at overholde

den.
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Incitament til at begrænse algoritmens udnyttelsesgrad

Det store spørgsmål ift. DSA og AIA er imidlertid, i hvilket omfang de skaber incitament for meget

store online platforme til at begrænse deres algoritmers udnyttelsesgrad (x). Som udledt i modellen,

opnår Platformen en forventet nytte på 40 ved at være compliant (x = xP = 0.76). Med en sanktion

på 11% er Platformens optimale udnyttesesgrad dermed givet ved:

s = 0.11 =⇒ max
EVA(x)

= 1 (4.9)

Platformen vil altså fortsat have incitament til at vælge den højest mulige udnyttelsesgrad – selv un-

der antagelse om 100% gennemsigtighed hvorefter en sanktion vil modtages med sikkerhed. Sank-

tionerne i DSA på henholdsvis 6% og 5% er altså ikke engang tilnærmelsesvist store nok til at give

skabe tilstrækkeligt incitament for Platformen til at begrænse sin algoritme og profilering. Platfor-

men modtager under disse vilkår en nytte på:

100− 100 ∗ 0.11 = 89

For at sætte eksemplet på spidsen, vil disse selv i kombination med de maksimale sanktioner fra AIA

og GDPR (på henholdsvis 4% og 6%) stadig give Platformen en forventet nytte på:

100− 100 ∗ 0.21 = 79

Altså cirka dobbelt så meget som Platformen før opnåede under compliance (4.4). Kombineres kra-

vet om en begrænset udnyttelsesgrad (xP = 0.76) med kravet om frivillig profilering (v = 0.7), står

Platformen under fuld compliance til at opnå en forventet nytte på 28 (4.5); altså mindre end 1
3 af

den forventede nytte ved at bryde alle regler og dermed modtage den højest mulige kombination

af bøder. På denne baggrund kan DSA’s Art. 59 og 60 samt AIA’s Art. 71(3)(a) derfor ikke isoleret

set siges at leve op til kravene om effektive og forholdsmæssige sanktioner med afskrækkende virkning, jf.

DSA Art. 42(2).

Incitament i medfør af foreløbige forholdsregler

DSA Art. 55(1) bemyndiger Kommissionen til at pålægge meget store online platforme foreløbige

forholdsregler i forbindelse med manglende overholdelse, jf. Art. 58(1), hvis der er risiko for alvorlig

skade på tjenestemodtagerne. Denne bemyndigelse gælder også efter Art. 41(2)(e) for Medlemsstater-

nes Koordinatorer for digitale tjenester, jf. Kapitel IV, afd. 1. Foreløbige forholdsregler kan komme

i spil, når en Koordinator uden held har krævet, at en udbyder (platform) bringer en overtrædelse

til ophør, jf. Art. 41(3)(a), og når den fortsatte overtrædelse indebærer en trussel mod menneskers

liv eller sikkerhed efter samme bestemmelses litra b. Hvis disse betingelser er opfyldt, vil den kom-

petente retslige myndighed i den pågældende medlemsstat i sidste instans kunne påbyde en mid-

lertidig begrænsning af adgangen til udbyderens onlinegrænseflade, hvorpå overtrædelsen finder sted.
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Begrænsningen vil herefter gælde i 4 uger, men vil i princippet kunne vare på ubestemt tid ved for-

længelser med yderligere 4 uger ad gangen.

I forbindelse med vurderingen af Platformens incitamenter, er det derfor nødvendigt at fastlægge,

om manipulation af individets frie vilje vil kunne udløse en sådan begrænsning. Kravet om en ”trussel

mod menneskers liv eller sikkerhed”kan efter sin ordlyd give indtryk af, at der skal være tale om en

risiko for fysisk skade af de berørte tjenestemodtagere (brugere). Imidlertid må det påpeges, at DSA

primært regulerer systematiske risici ved digitale tjenester, som i langt højere grad er forbundet med

immaterielle og abstrakte personskader – eksempelvis krænkelse af privatlivets fred. Bestemmelsen

i Art. 41(3)(a) indebærer heller ikke efter sin formulering et krav om, at der skal være tale om en

trussel om fysisk skade af menneskers liv eller sikkerhed. Ud fra en ordlydsfortolkning er der derfor

ikke noget direkte til hinder for, at foreløbige forholdsregler efter Art. 41 og 55 vil kunne pålægges

meget store platforme, når disse systematisk manipulerer individets frie vilje i strid med Chartrets

beskyttelse af den menneskelige værdighed.

Under antagelse af, at gentagne og forsatte overtrædelser af bestemmelserne i DSA vil medføre en

mere eller mindre midlertidig begrænsning af adgangen til Platformens onlinegrænseflade, vil dette

udgøre en væsentligt større trussel for Platformen end de traditionelle sanktioner. Idet Platformen i

det forrige kapitels model kun får en chance for at vælge sin udnyttelsesgrad, vil den derfor antages

at blive begrænset på ubestemt tid. En begrænsning af adgangen til den digitale platform svarer i

modellen til, at Platformens antal af brugere bliver 0:

N = 0 =⇒ EVA = 0 ∗ 100 = 0 (4.10)

Ikke særligt overraskende, opnår Platformen ikke længere en positiv nytte ved en ulovligt høj udnyt-

telsesgrad (x = 1), når adgangen til onlinegrænsefladen efterfølgende begrænses af EU. I modsæt-

ning til sanktionerne i Art. 59-60, som nærmest er af symbolsk størrelse i de store online platformes

øjne, bevirker truslen om en midlertidig forholdsregel, at Platformen definitivt vil have incitament

til compliance – både i forhold til valget af algoritmens udnyttelsesgrad samt brugerenes ret til at

frabede sig profilering. Det er således er altafgørende betydning, at denne ultimative sanktionsmu-

lighed tillægges retskraft i praksis, således at platforme som TikTok ikke kan være i tvivl om, at det

ikke kan betale sig at overtræde EU’s regler og rettigheder på længere sigt.
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4.4 Delkonklusion

Digital Service Act og Artificial Intelligence Act opstiller en række af specifikke krav til anvendelsen

af kunstig intelligens i online platforme, som tilsigter at skabe incitament til compliance i form af

gennemsigtighedsforpligtelser og skærpede sanktionsmuligheder. Med AIA Art. 5(1)(a) statueres et

udtrykkeligt forbud imod anvendelsen af subliminale teknikker, mens DSA Art. 29 en gang for alle

fastslår, at profilering aldrig kan hjemles i nødvendighed for kontraktens opfyldelse. Disse tilføjelser

supplerer reglerne om profilering efter GDPR samt UCPD’s beskyttelse af forbrugerens selvstændige

transaktionsbeslutninger. Helt overordnet udtrykker reglerne en specifik beskyttelse af menneskets

frie vilje, som i den grad er tiltrængt under den hæftige udvikling af kunstig intelligens, jf. nærværen-

de afhandlings kapitel 2.

Det store spørgsmål er dog, om disse bestemmelser vil skabe det nødvendige incitament for meget

store online platforme, eller om det alternativt vil resultere i mere papirarbejde uden nogen reel

ændring af den nuværende tilstand. Ud fra den i kapitel 3 udledte modellering af sådanne platformes

nyttemaksimering, må dette besvares bekræftende, såfremt (1) DSA og AIA succesfuldt skaber en vis

grad af gennemsigtighed i platformenes algoritmer, og (2) at de nye sanktionsmuligheder tages i brug

uden forbehold. Særligt muligheden for at begrænse adgangen til en platforms onlinegrænseflade

som sidste instans vil være en essentiel trussel overfor platforme som TikTok.
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Konklusion

Online platforme som TikTok har gennem det seneste årti opnået status som et af verdens foretrukne

underholdningsmedier. Dette er ikke uden grund, da disse platforme bygger på avanceret kunstig

intelligens, som med høj præcision kan udlede den enkelte brugers bevidste og underbevidste præ-

ferencer for at kunne levere nøje udvalgt indhold til enhver person, som tager appen i brug. Denne

autonome udvikling har hurtigt gjort menneskelig indblanding overflødigt; imidlertid foreslår eks-

perter, at dette medfører en stigende risiko for, at den enkelte brugers rettigheder krænkes gennem

manipulation.

Med afsæt i EU’s charter om grundlæggende rettigheder undersøges det i nærværende afhandling,

hvilken betydning menneskets frie vilje har for beskyttelsen af den menneskelige værdighed. På denne

baggrund konkluderes det, at menneskets frie vilje ikke blot er et implicit hensyn, men er en grund-

læggende betingelse for både den menneskelige værdighed samt den heraf afledte beskyttelse af

menneskets fysiske og mentale integritet. Imidlertid må de konkrete tiltag for beskyttelsen heraf findes

i persondataretten (GDPR) og forbrugerretten (UCPD). Imens disse reguleringsrammer utvivlsomt

er konciperet med henblik på at styrke beskyttelsen af individets autonomi på deres respektive rets-

områder, er de imidlertid udfordret af den uigennemsigtige og uforudsigelige natur af avanceret

kunstig intelligens.

Ved hjælp af spilteori og behavioristisk økonomi analyseres herefter, hvordan Lovgiver samt den en-

kelte bruger vil kunne skabe incitament til compliance for de store datadrevne Platforme. På denne

baggrund konkluderes det (1) at platformenes brugere ikke kan forventes at forlade platformene af

egen vilje, hvilket ultimativt bunder i deres begrænsede rationalitet; og (2) at menneskets frie vilje

utvivlsomt og i stigende grad vil blive krænket af algoritmers automatiske beslutninger, hvis ikke

de nuværende regler suppleres af (1) et højt niveau af gennemsigtighed, og (2) konkrete muligheder

for håndhævelse kombineret med betydeligt større sanktioner, end hvad der er muligt i medfør af

GDPR.

Det påhviler således definitivt EU selv at sikre beskyttelse af menneskets frie vilje og andre grund-
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læggende rettigheder ved at skabe incitament for platforme som TikTok til at tage ansvar for deres

kunstige intelligens. En retsøkonomisk analyse af de fremsatte forslag til henholdsvis Digital Service

Act og Artificial Intelligence Act konkluderer, at de to forordninger har potentialet til at opnå det-

te. Konklusionen beror imidlertid på to betingelser; for det første skal de nye sanktionsmuligheder

anvendes i praksis. For det andet er en forøgelse af gennemsigtighedsniveauet et grundlæggende

krav for at platformene vil opfatte de forhøjede sanktioner, herunder midlertidige forholdsregler,

som en reel trussel til deres eksistensgrundlag. Over det næste årti vil det vise sig, om EU hermed

succesfuldt vil nå at sikre de grundlæggende rettigheder, før teknologien og kommercielle interesser

ultimativt overhaler dem indenom.
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ge handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv
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Mellemregninger

Platformens forventede nyttefunktion:

EVA = p(R(1)− C(x)) + (1− p) ∗ (R(x)− C(x))

m

EVA = p(R(1) + (1− p) ∗R(x)− C(x)

⇓

EVA = x8(Nv14) + (1− x8) ∗ (Nvx4)− cNvx2 ∗ (1− x60)

m

EVA = Nvx8 + (1− x8) ∗Nvx4 − cNvx2 ∗ (1− x60) (3.4)

Lovgivers optimale udnyttelsesgrad:

E = 100

w = 100

p = x8

∂EVP

∂x = 0

⇓

(p(w − E) + (1− p) ∗ wx)′ = 0

⇓

(x8(100− 100) + (1− x8) ∗ 100x)′ = 0

m

(x8(0) + (1− x8) ∗ 100x)′

m

(1− x8) ∗ 100x)′ = 0

m

(1− x8)′ ∗ (100x) + (1− x8) ∗ (100x)′ = 0
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m

−8x7 ∗ 100x+ (1− x8) ∗ 100 = 0

m

−900x8 + 100 = 0

m

−900x8 + 100− 100 = 0− 100

m

−900x8 = −100

m
−900x8

−900 = −100
−900

m

x8 = 1
9

m

x = ( 19 )
( 1
8 )

⇓

xP = 0.76 (3.9)

Lovgivers risikovurdering (Bayes’ rule):

x = 0.87

xP = 0.76

q = 0.05

p = x8

(m=1|x>xP ) =
p(x) ∗ q

p(x) ∗ q + (1− q) ∗ p(xP )

m

=
0.878 ∗ 0.05

0.878 ∗ 0.05 + (1− 0.05) ∗ 0.768

m

=
0.33 ∗ 0.05

0.33 ∗ 0.05 + 0.95 ∗ 0.11

m

(m=1|x>xP ) = 13.6% (3.34)
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Platformens nytte ved at gøre profilering frivilligt, jf. DSA Art. 29(1):

xP = 0.76

s = 0.06

v = 1

c = 0.01

N = 100

EVA = p(R(1)− S(1)) + (1− p)(R(xP )− S(xP ))− C(xP )

⇓ (givet 3.15)

= x8P (Nv − sNv) + (1− x8P )(Nvx4P − sNvx4P )− cNvx2P (1− x60P )

⇓

= 0.768(100 ∗ 1− 0.06 ∗ 100 ∗ 1)

+ (1− 0.768)(100 ∗ 1 ∗ 0.764 − 0.06 ∗ 100 ∗ 1 ∗ 0.764)

− 0.01 ∗ 100 ∗ 1 ∗ 0.762(1− 0.7660)

m

EVA = 0.11 ∗ (100− 6) + 0.89 ∗ (33− 2)− 0.6 ≈ 38 (4.6)
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