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14 år tilbake i tid versus nå 



Hvor mange ganger om dagen sjekker vi 
telefonen vår?
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En protese

Fantomsmerter



Gjennomsnitt på 110 ganger hver dag
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Mobilteknologi har ført til en 
mer flytende og kompleks sosial 

organisering
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Men også et mer flytende komplekst personvern, hvor vi etterlater 
digitale spor overalt.
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Er vi villige til å ofre privatliv for å oppnå fordeler gjennom bruk av digital teknologi?
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Minority Report








En rekke selskaper vet hva vi gjør på nettet. Vi tror 
at tjenestene er gratis. I virkeligheten betaler vi med 
personopplysninger om oss selv, sier Tore Tennøe, 
direktør i Teknologirådet, til Dagbladet.

Informasjonen blir kjøpt og solgt på store, internasjon  
børser for å kunne bygge personprofiler og pushe på 
oss tilpasset reklame og innhold, sier Tennøe.

/



Mobile apper- Ber om tilgang til 
sporing av all din aktivitet på en app

Sender data til 
tredjepartssporere vi 

i liten  grad har kontroll med. 

Mange av disse er kommersielle 
reklametjenester, som ønsker å gi 

oss personalisert reklame.

Vi vet at de 100 mest brukte 
nettstedene monitorers av

enn 1300 firmaer (TRUSTe, 2014) 



Mobilteknologi – Minority report

NB! Kobler offline data med online data
(offline salg, sensorteknologi, bevegelsesmønstre)



Studien – teknisk testing av 21 mobile apper (for Android), for å 

identifisere hva de deler og med hvem, og deretter  ble dette sammenlignet 

med faktiske brukervilkår  (ofte lange og uklare (may, can))

Oslo i november og desember 2015



Har du lastet ned noen av disse appene på mobiltelefon eller nettbrett?
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Vet ikke
Ingen av disse

Norli e-bok
Happn
Strava

Myfitnesspal
Lifesum
Tinder

Runkeeper
LinkedIn

Endomondo
Gulesider

Twitter
Vipps

Wordfeud
VG

Finn.no
Instagram

Snapchat
Yr

Facebook Messenger
Facebook

Base: 942 intervju. Filter: Har smarttelefon og/eller nettbrett. 

Foto: Colourbox.com

Totalt 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60 år+
11% 4% 10% 10% 20%

Kilde: Forbrukerrådet/Norstat, 2015



Resultater

21 apper kommuniserte med cirka 600 første- og tredjepartsporere
(14 av disse hadde også tilgang til mobilens ID-nummer (IMEI-nummer)) 



Innskrenkning og fragmentering av personvernet 

Ordskyene vi genererte fra alle domenene de 21 appene kommuniserte med



Datastrøm når appene ikke er i bruk

24



Datastrøm når appene ikke er i bruk

Appfail or appwin? 11

Presenter
Presentation Notes
From the technical test: Happn:Happn contacts services located in Europe and USA, hosted by companies such as Online SAS, Amazon, Spotify, Google and EdgeCast.  Happn stores a cookie that is not removed when uninstalling the application, consequently a directory still remains on the user device containing some data. This implies that the users lose their ability to permanently remove the app and delete their personal information. Happn share device identifier to a domain owned by UpSight, a major third-party tracking company, communicating very frequently about all user behaviour (e.g. liking other users etc.) in the application. Every time the user are using the Happn app they are sharing information from Facebook account, name, age, birthday, job status, and gender, with a third-party tracker. Happn accessed and sent important personal information, such as the Facebook Identifier and the GPS position, very frequently. The use of GPS-location is well known and accepted by the user when they start using the service. However, sending some of this information (the age, name, gender, and Facebook identifier) to third-party tracking companies are probably less known. The GPS position is monitored while the phone is not used, and is transmitted to Happn servers.



"happn commits never to share your details 
with any other member or with any third party. 
Your e-mail address and your real identity are 
strictly confidential and will never be disclosed 

by happn. “



Datingapps

Appene sporer brukeren – også når
den ikke er i bruk

Personlig og identifiserbar data 
videresendes



Happn bryter egne vilkår

Appfail or appwin? 28



Sport og fitness apps



Sport og fitness apps



Kilde: Forbrukerrådet 2016



Runkeeper sporer brukerne og sender 
personopplysninger til tredjepart også når 

appen eller telefonen ikke er i bruk. 

Appfail or appwin? 32

Runkeeper sporer selvsagt brukeren når hun trener, men  de 
fortsetter å gjøre det etter at treningsøkten er over



Klager inn Runkeeper til Datatilsynet

Appfail or appwin? 33



Men også norske apper tar seg store friheter 
på brukernes bekostning. Flere av appene
henter ut mer informasjon enn de trenger, 
sporer brukere uten god grunn og krever 
urimelige rettigheter til brukerinnhold.

Appfail or appwin? 34

Presenter
Presentation Notes
Appfail-gjennomgangen avdekket at også norske apper tar seg store friheter på brukernes bekostning. Flere av appene henter ut mer informasjon enn de trenger, sporer brukere uten god grunn og krever urimelige rettigheter til brukerinnhold.Ikke overraskende den saken som skapte mest oppmerksomhet i norske medier. En rekke, større oppslag, og er også blitt hentet opp igjen senere av mediene.  I kjølvannet av saken har alle de nevnte appene endret praksis og vilkår, eller varslet at de vil gjøre det.





VG-appen vil 
vite nøyaktig 
hvor du er, med 
begrunnelsen 
om at de vil vise 
deg været



Uoversiktlig økosystem av 
tredjepartsporere

som vet mer og mer om oss.

Har vi lyst til at vekten vår og 
datinghistorikken vår skal bli 

solgt til andre? 



I hvilken grad synes du det er greit at en mobilapp du har lastet opp 
kan gjøre følgende?

Base: 942 intervju. Filter: Har smarttelefon og/eller nettbrett. 
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Videreselge profilbildet ditt eller annet innhold du har lastet
opp på appen

Beholde informasjonen om deg etter at du har slettet din
brukerkonto

Dele informasjon om deg som gjør at du kan bli gjenkjent av
andre selskaper

Avslutte brukerkontoen din uten å oppgi en grunn

Spore hvor du befinner deg når du ikke bruker appen

Tilby deg tilpasset reklame basert på informasjonen om deg

I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke

Kilde: Forbrukerådet/Norstat, 2015



Fremtiden kan blir mer skremmende enn Minority Report



Hvordan forstå fragmenteringen?
Og enkelt å få vite hvilke type data som faktisk deles kan hjelpe brukerne

til bedre å forstå konsekvensene.



Takk for meg! 

Kilder: 
Pultier, A. , Harrand, N. & Brandtzaeg, P.B (2016). Privacy in Mobile Apps. 
SINTEF rapport på oppdrag fra Forbrukerrådet www.forbrukerraadet.no

Brandtzaeg, P.B. & Lüders, M. (2009). Privat 2.0. Person- og forbrukervern i den nye 
medievirkeligheten. SINTEF rapport på oppdrag fra Forbrukerrådet.
http://www.sintef.no/upload/Konsern/Media/Person%20og%20forbrukervern.pdf

Forbrukerrådet (2016). #Appfail www.forbrukerraadet.no
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