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Tryghed i en verden fuld af 
data 

Data spiller en central og voksende rolle i vores samfund og økonomi. I takt med at flere 
og flere funktioner i vores hverdag bliver digitale, stiger mængden af data. Mulighederne 
vokser, men det gør truslerne også, for data kan misbruges.  

Vi viser i det følgende, at data har stor økonomisk værdi; data er et råstof i den digitale 
økonomi og repræsenterer en værdi, der svarer til 3 pct. af BNP. Men data er også den 
digitale økonomis akilleshæl, og både værdien og risici bliver kun endnu større i de kom-
mende år.  

Allerede i dag oplever borgere og virksomheder, at deres data bliver misbrugt. Det har 
store konsekvenser: Næsten 200.000 danskere vil blive ofre for cyberkriminalitet i år, 
og ca. hver syvende af Dansk Erhvervs medlemmer er blevet ramt af cyberangreb i det 
seneste år. Disse angreb har som minimum kostet virksomhederne 4 mia. kr., og regnin-
gen ender i sidste ende hos forbrugerne.  

Også fra et samfundsmæssigt perspektiv er der grund til bekymring for misbrug af digi-
tale data. Frygt for konsekvenserne af fake news, målrettet politisk manipulation og 
udenlandske ”trolde” har fx fyldt i mediebilledet. Også misbrug af digital adgang til kri-
tisk infrastruktur, er en reel risiko. Den seneste trusselsvurdering fra Center for Cyber-
sikkerhed vurderer truslen fra cyberspionage, cyberkriminalitet som ”MEGET HØJ”.1 

Hidtil har vi nydt godt af danske forbrugeres store grad af tillid. Tilliden fungerer som 
olie, der smører den digitale omstilling. Men hvis tilliden skal overleve, skal vi som sam-
fund indse det alvorlige trusselsbillede i tide og ikke negligere det.  

Hvis man kun forholder sig til fragmenterede symptomer; hacking af en netbutiks hjem-
meside, en sag om hævnporno eller andre enkelthistorier, kommer man let til at fokusere 
på træerne og overse skoven. Den underliggende forklaring på de enkeltstående hæn-
delser er, at data fylder mere og mere i samfundet og i økonomien.  

I Dansk Erhverv arbejder vi for, at beslutningstagere såvel på politisk niveau som i hver-
dagen forstår den omsiggribende trussel og møder den med en grad af ansvarlighed, der 
matcher alvoren. Vi arbejder for at sætte emnet højt på den politiske dagsorden og bi-
drage til løsninger. 

Tryghed i en verden fuld af data er en fundamental forudsætning for at bevare borgernes 
tillid, tryghed og frihed, virksomhedernes vækstbetingelser og vores demokratiske sty-
resystem i ”Giganternes tid”. 

                                                                    
1 Center for Cybersikkerhed, marts 2019, "Trusselsvurdering. Cybertruslen mod Danmark"..  
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Dansk Erhverv anbefaler 
• Fra offentlig side bør man gøre mere for at bidrage til cybersikkerheden i det 

brede erhvervsliv og civilsamfund. Indtil nu er de midler, der er blevet afsat, 
primært gået til Forsvarets Efterretningstjeneste, som typisk har fokus på trus-
ler rettet mod nogle bestemte nøglesektorer og områder, snarere end samfun-
det og erhvervslivet i bredere forstand.  

• Internationalt bør Danmark arbejde for klarere regler og retningslinjer for cy-
bersikkerhed og støtte op om cybersikkerhedssamarbejdet i EU-agenturet 
ENISA.  

• Via EU-samarbejdet bør vi fx i højere grad arbejde for fælles løsninger og stan-
darder for sikkerhedscertificeringer.  

• Og via FN-systemet bør vi arbejde for fælles spilleregler; en ”digital Geneve-
konvention”. Konventionen skal udstikke rammer for, hvilke typer cyberangreb, 
der er forbudt under cyberkrigens love (fx angreb på hospitaler), og skabe klar-
hed over, hvornår et cyberangreb kan sidestilles med et traditionelt militæran-
greb. 

I det følgende uddyber vi først, hvad vi mener med, at data er et essentielt råstof. Der-
næst gennemgår vi vores analyse af data som den digitale økonomis akilleshæl. Endelig 
beskriver vi transformative teknologier, som vi forventer vil sætte turbo på digitaliserin-
gen og gøre vores samfund endnu mere afhængigt af data. 

Data er et essentielt råstof i den digitale økonomi 
 
Data er et råstof i den digitale økonomi, forstået på den måde, at data – elektroniske 
spor og lagrede observationer – er afgørende input i udvikling og drift af services og pro-
dukter. Et eksempel, som de fleste danskere kender fra deres hverdag, er sociale medier. 
Den service, som bliver produceret, består af data, nemlig det indhold, som brugerne 
vælger at dele via platformen. Samtidig bliver data brugt til at målrette markedsføring 
overfor brugerne, så kernen i det produkt, en anden kundegruppe – annoncørerne - be-
taler for, er det selv samme data.  

Data får superkræfter, når man har det i stor skala (big data), for så kan man bruge det 
til statistiske forudsigelser eller eksempelvis at træne en kunstig intelligens. Store 
mængder af sundhedsdata kan fx bruges til at forudsige sundhedsmæssige risikofakto-
rer. Virksomheder og myndigheder kan optimere deres processer. Det kan fx ske gennem 
”tingenes internet”, hvor skraldespande, gadelamper, rottefælder og alskens andre ap-
parater bliver udstyret med sensorer og internetopkobling, så drift og vedligeholdelse 
kan planlægges optimalt. Mange af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder bruger data 
på nye og innovative måder. Nedenfor er to af disse beskrevet.  
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Virksomhedscase: Corti - digital hjælper til Alarmcentralen 112 

Virksomheden Corti udvikler kunstig intelligens, som kan finde mønstre i samtaler 

mellem mennesker. Når en borger i Region Hovedstaden ringer til alarmcentraler 112 

lytter den kunstige intelligens med og sammenligner det igangværende opkald med 

tusinder af tidligere opkald, og kan dermed fungere som digital makker til sundheds-

personalet.  

Erfaringer med Corti har vist, at hjælp kan gives eller sendes ud til patienterne meget 

hurtigere og bedre, når erfarent personale suppleres af assistance fra den kunstige 

intelligens. 

Corti lyder måske som science fiction, men er virkelighed i Danmark anno 2019. Tek-

nologien er udviklet i tæt samarbejde mellem danske udviklere og verdens ledende 

forskere indenfor akutberedskab. Selve forudsætningen for at kunne træne en kun-

stig intelligens er adgang til data. Eftersom der er tale om følsomme persondata fra 

kritiske livsbegivenheder er datasikkerhed, tillid og tilsvarende afgørende. Både når 

det handler om adgangen til at udvikle teknologien, og når det kommer til at ekspor-

tere Cortis løsninger til andre landes akutberedskaber. 

 

Virksomhedscase: Geomatic – sætter samfundets data i spil og skaber kom-

merciel gevinst 

Data- og analysehuset Geomatic hjælper B2C-virksomheder med at finde og an-

vende data fra offentlige registre og statistikker i samspil med virksomhedernes 

egne kundedata for derved at opnå bedre kunde- og markedskend-skab. Det giver 

virksomhederne et stærkt datadrevet grundlag at udvikle deres forretning på. 

Det er især finans- og forsikringssektoren samt detailhandel, der arbejder datadre-

vet, og med inddragelse af Danmarks mange gode, offentlige registre og statistikker 

får de ny viden og nye indsigter, der både bidrager til virksomhedernes vækst og 

optimering, samt danner grundlag for, at forbrugerne får bedre marketing- og kun-

deoplevelser. Geomatic dækker i dag de nordiske lande, da den danske knowhow 

kan anvendes på de svenske, norske og finske markeder, der ligesom Danmark har 

gode, nationale registre og statistikker, om end data- og markedsføringslovgivnin-

gen varierer i de fire lande. 

Ved at bruge machine learning-værktøjer og prædiktiv modellering finder Geomatic 

mønstre og forklaringer, der gør virksomhederne i stand til at optimere deres pro-

dukter, produktmix, prissætning, markedsføring og – ikke mindst – kundeoplevelse. 
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Allerede i dag repræsenterer data en stor værdi – 3 pct. af BNP 
Et studie fra IDC på opdrag fra EU-Kommissionen estimerer, at værdien af data for dansk  
økonomi vil udgøre ca. 9,1 mia. euro (68 mia. kr.) i 2020.2 Det svarer til, at værdien af data 
i Danmark i år er 63 mia. kr., (3 pct. af BNP). Værdien af data er ifølge IDC’s model vokset 
med gennemsnitligt 7 pct. om året i perioden 2013-2019. 
   

Figur 1:  Estimeret værdi af data, Danmark  

 

Kilde: EU-Kommissionen og IDC, European Data Market, SMART 2013/0063, D9 - Final Report.  

 
Data er den digitale økonomis akilleshæl 
 
Data er den digitale økonomis akilleshæl, for hvor der er data, er der risiko for misbrug 
af data. Det handler ikke ”kun” om hacking og hævnporno, men om en omsiggribende 
samfundsudfordring, som har betydning for alle dele af vores samfund. I det følgende 
beskriver vi risici ved data fra tre vinkler: borgervinklen, virksomhedsvinklen og sam-
fundsvinklen.  

Borgervinklen 
Danmark var tidligt i front på digitaliseringen, den offentlige sektor i Danmark indførte 
CPR-nummeret, brugte den danskudviklede computer GIER til prognoser under folke-
tingsvalget i 1960, og danskerne tog hurtigt internettet og de mange muligheder til sig. 
Obligatorisk digital kommunikation med det offentlige blev fx indført i Danmark som et 
af de første lande, og i dag er danskerne ivrige digitale forbrugere. 73 pct. af de 16-74-
årige har e-handlet inden for de seneste 3 måneder, og 77 pct. bruger sociale medier.3  

Bagsiden af medaljen er, at jo mere digitale vi er, jo større risiko er der for, at vores data 
bliver misbrugt. Set fra borgerens perspektiv udgør data en potentiel risiko på to måder. 

                                                                    
2 Med afsæt i historiske data fra 2013 til 2016 fremskriver IDC i deres European Data Market Study 

værdien af data i 2020 i tre forskellige scenarier. 

3 Danmarks Statistik, It-anvendelse i befolkningen 
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For det første er der forbrugerbeskyttelseshensyn, for det andet er der risikoen for at 
blive udsat for kriminalitet. 

Forbrugere af søgemaskiner, cloud services, sociale medier mv. forærer i vidt omfang 
data om deres præferencer og adfærd væk til serviceudbyderen, der leverer mere eller 
mindre gratis tjenester til gengæld.4 Forretningsmodellen er bæredygtig, fordi forbruger-
dataene indgår i målrettede markedsføringsprodukter, som fx kan sælges til tredjepar-
ter. Det kan være nyttigt for forbrugeren, som kan få individuelt målrettede tilbud og 
produkter, men det er også en mulighed, at forbrugerne ikke til fulde kan overskue og 
forstå rækkevidden og risici forbundet med de brugervilkår, som de accepterer. Neden-
for fremgår et eksempel på en formulering i brugervilkårene til Facebook. 

Brugervilkårene lever op til gældende regler, og forbrugerne afgiver formelt samtykke, 
men jo længere og mere komplicerede vilkårene er, jo større risiko er der for, at forbru-
gerne ikke har taget aktivt stilling og dermed også for, at de en dag bliver overraskede 
og slår skår i tilliden. 

En anden kilde til utryghed for borgerne i et datapræget samfund er risikoen for at blive 
offer for kriminalitet ad digitale kanaler. Flere og flere danskere er ofre for forbrydelser 
begået via internettet, og konsekvenserne er i nogle tilfælde betydelige, hvad enten der 
er tale om krænkelser eller økonomiske forbrydelser. Det Kriminalpræventive Råd be-
skriver tre typer af personrettet it-kriminalitet, se tekstboks nedenfor. 
 

                                                                    
4 Se fx Quartz, 2. maj 2018, “Facebook’s new data sharing policies, translated so a 13-year-old can 

understand”, https://qz.com/1266835/facebooks-terms-of-service-translated-so-you-under-

stand-your-data-and-privacy-settings/, Wired, 8.13.2018, “Google tracks you even if location his-

tory’s off. Here’s how to stop it”, https://www.wired.com/story/google-location-tracking-turn-off/  

Wired, 2.15.2019, “The Wired Guide to your personal data (and who is using it)”, 

https://www.wired.com/story/wired-guide-personal-data-collection/ 

 

Eksempel på brugervilkår fra Facebook 

”[…] En spiludvikler kan f.eks. bruge vores API til at fortælle os, hvilke spil du spil-

ler, eller en virksomhed kan fortælle os om et køb, du har foretaget i virksomhe-

dens forretning. Vi modtager også oplysninger om dine handlinger og køb både 

online og offline fra tredjepartsdataudbydere, som har ret til at levere disse oplys-

ninger til os.  

Partnere modtager dine data, når du besøger eller bruger deres tjenester eller via 

tredjeparter, som de samarbejder med. Vi kræver, at hver af disse partnere har de 

lovmæssige rettigheder til at indsamle, bruge og dele dine data, før de sender data 

til os. Læs mere om de partnertyper, som vi modtager data fra. […]” 
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Siden 2007 har Københavns Universitet gennemført en række spørgeskemaundersøgel-
ser for at afdække udbredelsen af it-kriminalitet rettet mod privatpersoner.5 Hvis den 
historiske udvikling, som fremgår af disse undersøgelser, fortsætter, vil der i 2019 være 
mere end 195.000 danskere, der bliver ofre for it-kriminelle gerninger. Figur 2 nedenfor 
viser vores estimat af it-kriminelle gerninger i 2019 baseret på en fremskrivning af de 
tidligere undersøgelser.  
   

Figur 2: Estimeret antal it-kriminelle gerninger i 2019 

 

Kilde: Dansk Erhverv estimeret på baggrund af ” Internetkriminalitet 2017 offerundersøgelse om Identitetstyveri, 

bedrageri, afpresning og chikane i cyberspace”, Københavns Universitet. 

Noter: De historiske datapunkter fremgår af appendiks. Appendiks kan findes i rapporten; Er Danmark klar til 

”Giganternes tid?” som ligger på Dansk Erhvervs hjemmeside.  

                                                                    
5 Københavns Universitet, Det Kriminalpræventive Råd, Peter Kruize, maj 2018, ”Internetkriminalitet 

2017 offerundersøgelse om Identitetstyveri, bedrageri, afpresning og chikane i cyberspace”. 
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1. Integritetsforbrydelser 

”Disse forbrydelser går ud på at skade en persons eller virksomheds it-system. 

Det er forbrydelser, der angriber computeren. Fx hacking, distribuering af mal-

ware, fx vira, orme og trojanske heste eller såkaldte DDoS-angreb, der går ud på 

at overbelaste en internetside.” 

2. Computerassisterede forbrydelser 

”Disse forbrydelser har ofte et økonomisk sigte. Det er kendte kriminalitets-former 

som tyveri og bedrageri, der begås ved hjælp af internetteknologi. Det er fx Nige-

riabreve, phishing eller indbrud i en netbank.” 

3. Indholdsforbrydelser 

”Forbrydelserne handler om at besidde eller dele kriminelt materiale. Det kan være 

ulovligt indhold i filer, beskeder eller andre informationer, der sendes ud på inter-

nettet. Det er fx børnepornografisk, racistisk eller voldeligt materiale.” 

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd 
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Virksomhedsvinklen 
Virksomhederne har fået uanede nye muligheder som følge af digitaliseringen og adgan-
gen til elektroniske data. Data har åbnet for effektiviseringer, nye produkter, nye forret-
ningsmodeller, nye salgskanaler og meget andet. Men også for virksomhederne går de 
nye muligheder hånd i hånd med store udfordringer. 

Rigtig mange danske virksomheder er truet af hackere og andre cyberkriminelle. I en 
spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt Dansk Erhvervs medlemmer i april 2019, 
svarer omkring hver syvende, at de har været ramt af ét eller flere cyberangreb (fx hack-
ing, phishing eller CEO-fraud) inden for de seneste 12 måneder.6 

Endnu flere virksomheder kan have været udsat for cyberangreb uden at have opdaget 
det. Hertil kommer, at der kan være virksomheder, som ikke vil indrømme, at de er blevet 
hacket. Det er Dansk Erhvervs erfaring, at hacking er tabubelagt, og at ofre for cyberan-
greb ofte frygter, at det bliver opfattet som selvforskyldt eller uprofessionelt. 

På den baggrund vurderer vi, at det er et konservativt estimat for, hvor mange virksom-
heder, der har oplevet cyberangreb inden for det seneste år. Med forbehold for stikprø-
vens størrelse og repræsentativitet7, svarer det til i alt ca. 45.000 danske virksomheder.8 
 
Når en virksomhed bliver udsat for cyberangreb, kan det have store økonomiske konse-
kvenser, fx fordi: 

- Det koster penge og tid at lukke sikkerhedshullet og rette op på skaderne. 
- Virksomheden går glip af omsætning, hvis driften forstyrres. 
- Det lykkes kriminelle at få penge ud af virksomheden, fx i form af digital afpres-

ning (ransomware) eller digitale tricktyverier (CEO-fraud eller invoice fraud). 

I spørgeskemaundersøgelsen har vi også spurgt de virksomheder, som har oplevet cybe-
rangreb inden for det seneste år, hvad de vurderer, omkostningerne har været.9 Blandt 
de virksomheder, der har haft omkostninger ved cyberangreb, er den gennemsnitlige 
vurderede omkostningen på ca. 160.000 kr.10 Med forbehold for stikprøvens størrelse og 
repræsentativitet samt kvaliteten af respondenternes skøn, svarer det til, at de samlede 

                                                                    
6 Undersøgelsen er besvaret af 891 respondenter. 

7 Dansk Erhvervs medlemmer udgør et bredt udsnit af erhvervslivet, men fx vil bl.a. landbrug, fi-

nanssektor og shipping ikke være indfanget. Desuden er der en tendens til, at Dansk Erhvervs med-

lemmer overrepræsenterer mellemstore og store virksomheder. 

8 Ifølge Danmarks Statistik er der i alt 308.157 virksomheder i Danmark. 

9 Spørgsmålet i undersøgelsen lød: ”Hvad tror du, at det har kostet din virksomhed, at I har været 

ramt af cyberangreb (fx hacking, phishing eller CEO-fraud) de seneste 12 måneder? Det kunne ek-

sempelvis være som følge af tabt omsætning, genskabelse af tabt data, timeløn til egne medarbej-

dere eller konsulenter, som skulle rette op på skaden, mv.”  

10 83 pct. af de virksomheder i stikprøven, som er blevet ramt og har oplevet omkostninger i den 

forbindelse, angiver omkostninger i intervallet mellem 10.000 kr. og 100.000 kr. 
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årlige omkostninger for it-relateret kriminalitet mod danske virksomheder er minimum 4 
mia. kr. om året.11 

Estimatet er forbundet med stor usikkerhed og skal fortolkes med forsigtighed. Metoden 
betyder, at omkostninger til forebyggelse af cyberangreb hos de virksomheder, som ikke 
er blevet ramt, ikke indgår i estimatet. Disse omkostninger er utvivlsomt betydelige. En 
analyse af Damvad Analytics på vegne af Erhvervsstyrelsen viser, at it-sikkerhedsbran-
chen omsatte for 6,4 mia. kr. i 2016. 

Risikoen for cyberangreb kan også have andre omkostningstunge konsekvenser for virk-
somheder generelt. Fx er cybersikkerhed et af de væsentligste temaer, når en stor inve-
stor som Danske Bank lægger investeringsstrategi.12 

 
Samfundsvinklen 
Set fra et samfundsperspektiv giver digitalisering og brugen af data også store og fun-
damentale udfordringer: Sociale medier påvirker samfundsdebatten, cyberangreb af kri-
tisk infrastruktur kan have sikkerhedspolitiske vinkler, og datamisbrug kan skade bor-
gernes tillid til offentlige myndigheder. 

Samfundsdebatten 
Sociale medier og adgang til datadreven markedsføring har indflydelse på den offentlige 
debat og meningsdannelse. Enhver kan komme til orde og få opmærksomhed på sine 
synspunkter, og indhold spredes let og hurtigt uden om de traditionelle mediekanaler. 
Derfor kan sociale medier blive misbrugt til at sprede misinformation, hadefulde ytringer 
og myter. Der kan opstå såkaldte ”ekkokamre”, hvor misinformation og ekstreme syns-
punkter får større opmærksomhed end de gjorde tidligere. Et grundlæggende demokra-
tisk princip som ytringsfrihed bliver sat til fornyet debat, for hvor går grænsen? Og hvem 
skal sætte den, de sociale medier eller brugerne? 

De store sociale medieplatforme er allerede i gang med at etablere systemer, der kan 
identificere og sikre fjernelse af forskellige typer ulovligt indhold13. Sværere er det med 

                                                                    
11 Beregning af det samlede skøn beror på en vægtning på baggrund af virksomhedernes størrelse 

målt pr. medarbejder, idet sammensætningen af virksomhedernes størrelse i stikprøven ikke stem-

mer overens med sammensætningen virksomheders størrelse i hele populationen. 

12 Kilde: Investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen, Strategy & Macro, Danske Bank Wealth Man-

agement. 

13 Se fx Politico 14. januar 2018, ”Welcome to a new era of global digital censorship” 

https://www.politico.eu/article/google-facebook-twitter-censorship-europe-commission-hate-

 

Virksomhedscase: Bahne   

I begyndelsen af 2019 blev boliginteriør-kæden Bahne ramt af et hackerangreb, og 

man var nødsaget til at holde hjemmesiden lukket i to måneder for at håndtere 

risikoen for, at hackerne havde fået adgang til kunders betalingsoplysninger. An-

grebet har påført kæden betydelige tab, både til at håndtere selve cyberangrebet, 

men også fordi det har kostet salg, at hjemmesiden var lukket i flere måneder.  

https://www.politico.eu/article/google-facebook-twitter-censorship-europe-commission-hate-speech-propaganda-terrorist/
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eksempelvis falske eller fordrejede historier. Falske historier kan underminere tilliden til 
myndigheder, vores demokratiske institutioner eller puste fx til frygten for indvandring 
og på den måde skabe ustabilitet.  

Denne strategi kan bruges af andre lande som en bevidst udenrigspolitisk strategi, fx 
har Ruslands eventuelle indblanding i amerikansk præsidentvalg og Brexit været til de-
bat14. På den baggrund indførte Facebook i april i år en godkendelsesprocedure for fol-
ketingskandidater, organisationer og privatpersoner, der ønsker at betale Facebook for 
at sprede politiske budskaber. Det gav også anledning til kritiske røster og debat.15 

Kritisk infrastruktur 
Når alt i samfundet digitaliseres, opstår der nye sårbarheder for den samfundskritiske 
infrastruktur eksempelvis inden for hospitals-, transport- og energisektoren. Cyberan-
greb og hacking er desværre blevet et redskab både for kriminelle og udenrigspolitiske 
modstandere. Eksempelvis har vi set et massivt cyberangreb mod Estland, efter at landet 
havde valgt at fjerne en statue, der mindedes de russiske tab under kampene i landet 
under Anden Verdenskrig16.  

Tillid til myndighederne 
I takt med udbredelsen af data og digital kommunikation mellem myndigheder og bor-
gere, bliver det vigtigere og vigtigere, at myndighederne opbevarer fx personfølsomme 
data sikkert. Der har været en række eksempler på læk af personfølsomme data her-
hjemme, og i udlandet findes der eksempler på omfangsrige læk. Fx kom det for nyligt 
frem, at et angreb på en cloudservice har ført til læk af data om demografiske forhold og 
adresser på hele 80 millioner amerikanske borgere.17 
  

                                                                    

speech-propaganda-terrorist/ og https://www.wsj.com/articles/when-digital-platforms-become-

censors-1534514122  

14 Se fx Carnegie Endowment for International Peace, maj 2018, ”Russian election interference”, 

Erik Brattberg & Tim Maurer https://carnegieendow-

ment.org/files/CP_333_BrattbergMaurer_Russia_Elections_Interference_FINAL.pdf  

15 Se fx Altinget, 8. april 2019 ”Facebook strammer kravene til politiske annoncer kort før valget” 

https://www.altinget.dk/artikel/181533-facebook-strammer-kravene-til-politiske-annoncer-kort-

foer-valget og The Washington Post, 30. Marts 2019. “Mark Zuckerberg: The Internet needs new 

rules. Let’s start in these four areas” https://beta.washingtonpost.com/opinions/mark-zuckerberg-

the-internet-needs-new-rules-lets-start-in-these-four-areas/2019/03/29/9e6f0504-521a-11e9-

a3f7-78b7525a8d5f_story.html?outputType=amp  

16 Se fx  The Observer, december 2017, “Fake news and botnets: how Russia weaponized the web” 

https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/02/fake-news-botnets-how-russia-

weaponised-the-web-cyber-attack-estonia   

17 Se fx Cnet, “Cloud database remove after exposing details on 80 million US households” 

https://www.cnet.com/news/cloud-database-removed-after-exposing-details-on-80-million-us-

households  

https://www.politico.eu/article/google-facebook-twitter-censorship-europe-commission-hate-speech-propaganda-terrorist/
https://www.wsj.com/articles/when-digital-platforms-become-censors-1534514122
https://www.wsj.com/articles/when-digital-platforms-become-censors-1534514122
https://carnegieendowment.org/files/CP_333_BrattbergMaurer_Russia_Elections_Interference_FINAL.pdf
https://carnegieendowment.org/files/CP_333_BrattbergMaurer_Russia_Elections_Interference_FINAL.pdf
https://www.altinget.dk/artikel/181533-facebook-strammer-kravene-til-politiske-annoncer-kort-foer-valget
https://www.altinget.dk/artikel/181533-facebook-strammer-kravene-til-politiske-annoncer-kort-foer-valget
https://beta.washingtonpost.com/opinions/mark-zuckerberg-the-internet-needs-new-rules-lets-start-in-these-four-areas/2019/03/29/9e6f0504-521a-11e9-a3f7-78b7525a8d5f_story.html?outputType=amp
https://beta.washingtonpost.com/opinions/mark-zuckerberg-the-internet-needs-new-rules-lets-start-in-these-four-areas/2019/03/29/9e6f0504-521a-11e9-a3f7-78b7525a8d5f_story.html?outputType=amp
https://beta.washingtonpost.com/opinions/mark-zuckerberg-the-internet-needs-new-rules-lets-start-in-these-four-areas/2019/03/29/9e6f0504-521a-11e9-a3f7-78b7525a8d5f_story.html?outputType=amp
https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/02/fake-news-botnets-how-russia-weaponised-the-web-cyber-attack-estonia
https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/02/fake-news-botnets-how-russia-weaponised-the-web-cyber-attack-estonia
https://www.cnet.com/news/cloud-database-removed-after-exposing-details-on-80-million-us-households
https://www.cnet.com/news/cloud-database-removed-after-exposing-details-on-80-million-us-households
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Data bliver endnu vigtigere 
 
Indtil for nylig handlede digitalisering primært om at erstatte papir med computerskærm: 
Kassekladden og skrivemaskinen blev til det digitale bogholderi, e-mailen erstattede fax 
og brev, og nethandel blev digital storebror til postordrekataloget. Fokus var på at gøre 
ting hurtigere, billigere og mere effektivt.  

I disse år sker der kvantespring for de digitale teknologier og brugen af dem. De bevæger 
sig væk fra skærmen og ud i verden: Selvkørende biler er på vej lige om hjørnet, dronen 
bliver buddreng, robotter bliver sociale og kan færdes blandt mennesker. Vi får sensorer 
i fortovet, skraldespande der siger ”tøm mig” - alt sammen bundet sammen af lynhurtigt 
bredbånd allevegne.  

Vi skal forholde os til kunstig intelligens, der træffer beslutninger om højre eller venstre, 
liv eller død på et splitsekund. Det handler ikke længere bare om at gøre det, vi plejer, 
på en hurtigere måde. Digitaliseringen forandrer i dag spillereglerne fundamentalt. 

Listen over nye transformative teknologier er lang og spænder fra ”virtual reality” til ”tin-
genes internet”, ”blockchain” og ”machine learning”. Fælles for disse nye teknologier er, 
at de bygger på en computerkraft og brug af data på en måde, som vi for få år siden ikke 
troede var mulig. Fælles for dem er også, at der ikke er tale om vilde fremtidsscenarier 
og science fiction -drømme; der er tale om teknologi, vi allerede kender til og bruger i 
dag 
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Om dette notat 

Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 7. maj 2019 og er udarbejdet som en del af 

rapporten: Er Danmark klar til ”Giganternes tid”?  

Rapporten; Er Danmark klar til ”Giganternes tid?” er delt op i fire analysenotater, hvor dette 

analysenotat er det andet.  

 

Om Dansk Erhvervs Analysenotater 

Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at 

udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle 

udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøko-

nomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig 

henvisning til Dansk Erhverv.  

 

Kontakt 

Henvendelser angående analysen kan ske til Chef for analyse og samfundsøkonomi Katrine 

Ellersgaard Nielsen på kae@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 1817. 

 

Henvendelser kan også ske til Fagchef for IT og Digitalisering Janus Sandsgaard på 

jsa@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6239. 

 

 

 

mailto:kae@danskerhverv.dk


 

 

 

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening 
for fremtidens erhvervsliv. 

 

Vi repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og 

brancheforeninger. Vores mission er at fremme 

konkurrencekraft hos vores medlemmer i en 

globaliseret økonomi. 
 
 

DANSK ERHVERV 

Børsen 

1217 København K 

 

www.danskerhverv.dk 

info@danskerhverv.dk 

T. + 45 3374 6000 


