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Abstract

The importance of the internet, and its capability to facilitate information-, and knowledge

sharing is ever-increasing. This trend, increases the importance of the foundational technical

applications in cyberspace. However, some of the technology applications, like the web

cookie, which is a small data file used to cache website attributes, are being used in ways, not

intended initially, thus enabling controversy in its use, as it pertains to the tracking of

personal information, for example. In this project, we will examine how the web cookie

technology is facilitating surveillance capitalism, i.e. companies collecting private user data

for monetization purposes.The majority of web users, are unaware of how the capabilities of

web cookies are being used. Studies suggest that the Danish population is aware of the web

cookie as a technology, but shows a lack of understanding when it comes to its involvement

in private data collection methods. Can you ever be sure of who is following your every

move on the Internet? Is the technology web cookie good or bad? And is it taking advantage

of you and your data, more than it's helping you?

This project will examine how web cookies are built and implemented. How it operates and

how cookies differ between different web pages.
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Indledning

Dette projekt udsprang af en undren om hvad der sker når vi, internetbrugere, møder en

pop-up boks, hvor vi skal tage stilling til om vi ønsker at acceptere eller fravælge cookies.

Dette ser vi som et generelt problem når vi færdes på internettet, måske du også kan nikke

genkende til dette?

Motivation for dette projekt er gruppemedlemmernes nysgerrighed indenfor det teknologiske

artefakt, cookies. Vi fandt hurtigt ud af at danskerne kender til cookie-teknologien men, at de

ikke har kendskab til hvad der sker når de accepterer cookies. Derfor var det oplagt at lave et

casestudie der undersøger, hvordan brugeren påvirkes af anvendelsen af cookies på diverse

hjemmesider. Med dette som udgangspunkt fandt vi det interessant at undersøge hvordan

cookien fungerer teknisk, samt undersøge og diskutere cookies i et etisk og samfundsmæssigt

perspektiv, med fokus på etiske begreber og overvågningskapitalisme.

Problemfelt

Cookie-teknologien har eksisteret siden 1994, og fik allerede stor opmærksomhed i 1996,

fordi den trackede internetbrugeren. Det var dog først i 2016 at der blev vedtaget en

gennemgribende lov, som blandt andet giver brugeren mere kontrol over anvendelsen af

cookies. Du kender muligvis til de store pop-up bokse som er umulige at klikke væk fra,

medmindre du tager stilling til cookies. Her får internetbrugeren dermed valget om f.eks. at

acceptere nødvendige- og/eller markedsføringscookies. Den sidste del vidste du måske,

måske ikke, men vi har i dette projekt henblik på, at dykke ned i, hvordan cookies fungerer.

Parallelt vil vi undersøge, hvordan det etiske aspekt forholder sig til, hvorvidt teknologien er

god eller ond og hvilke konsekvenser cookie teknologien kan medføre. Cookies er i sig selv

ikke et problem, men måden hvorpå den bliver anvendt samt introduceret til internettets

brugere kan anses som et problem.

Vi har alle i gruppen undret os over, hvordan flertallet af danskerne kender til

cookie-teknologien, men ikke kender til den sideløbende dataindsamling. Det er et problem,

at en funktion vi ser på daglig basis, bliver accepteret ubetinget og at man som almen

internetbruger ikke har den fulde forståelse for, hvad cookien er i stand til.
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Vores hypotese er, at flertallet af danskere og generelt internettets brugere, ikke er bekendte

med, hvad cookies indsamler af personlige oplysninger samt hvilke data teknologien giver

væk. Målet er at få undersøgt om vores hypotese er repræsentativ eller om det blot er noget

vi, i gruppen antager. Cookies er en funktion som har været der fra internettets tidlige start

(1994), allerede der, var der bekymringer om hvad teknologien kunne blive brugt til. Det var

dog først i 2010’erne at der kom effektfuld lovgivning, i form af EU’s forordning, GDPR.

I forlængelse af dette er aktører nødsaget til, at tydeliggøre anvendelse af cookies for

internettets brugere. Dertil undrer vi os over hvordan teorien omkring cookies og GDPR

fungerer i praksis.

Til at udfolde problemet er fagene Teknologiske Systemer og Artefakter og Subjektivitet,

Teknologi og Samfund oplagt til at undersøge problemet. Teknologiske Systemer og

Artefakter kan give os et indblik i, hvordan cookien er programmeret samt opbygget, hvor

Subjektivitet, Teknologi og Samfund bidrager med samfundssyn og belyser

cookie-teknologien ift. etiske begreber såsom moralfilosofi og utilitarisme. Kombinationen af

de to fag baner vejen for et spændende, interessant og ikke mindst relevant projekt.

Problemformulering:

Kender den danske befolkning til cookie-teknologien og hvordan bruger aktører cookies i et

overvågningskapitalistisk samfund samt hvilke tilsigtede og utilsigtede effekter udledes

deraf?

Arbejdsspørgsmål

1. Hvad er teknologien “cookie” og hvilket teknologisk system indgår den i?

2. Hvilken viden har befolkningen om cookie-teknologien?

3. Hvordan bruger aktører cookie-teknologien?

4. Hvilke tilsigtede og utilsigtede effekter har cookie-teknologien?

5. Diskutér de utilsigtede og tilsigtede effekter der kan udledes af cookie-teknologien og

diskutér endvidere hvorvidt cookies spiller en rolle i overvågningskapitalismen.
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Semesterbinding
Teknologiske systemer og artefakter (TSA)

I dette semesterprojekt er TSA hovedbindingen, og projektet skal derfor forankres i dette fag.

Dette kommer til udtryk i, at vi ønsker at undersøge cookie-teknologien. TSA-faget

fremlægger metoden TRIN-Modellen. Modellen bidrager til forståelse af teknologien og er

dermed grundlaget for opgavens teori og analyse. TSA har særligt fokus på at ‘dykke’ ned i

teknologien. Dette gøres ved  at beskrive cookiens indre mekanismer og processer, samt de

omkringliggende systemer, hvortil vi analyserer hvordan cookies bliver anvendt i praksis.

Analysen danner grundlag for en yderligere analyse og diskussion, af teknologiens tilsigtede

og utilsigtede effekter. Desuden vil fremlæggelsen af rapporten tage udgangspunkt i et visuelt

design, som skal belyse rejsen fra uvisheden om det teknologiske system til projektets

resultater.

Subjektivitet, teknologi og samfund  (STS)

Udover TSA gør vi brug af STS, da vi ønsker at undersøge cookies i et samfundsmæssigt

perspektiv. Herunder hvordan brugeren oplever teknologien på hjemmesider, samt hvordan

teknologien indgår i et overvågningskapitalistisk system. Derudover vil vi anvende etiske

begreber, for at diskutere, hvorvidt teknologien er god eller ond. Dette vil udarbejdes i form

af kvantitative undersøgelser samt diverse artikler, bøger og undervisningsmateriale.
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Begrebsafklaring
Cookie (HTTP-cookie, web-cookie, cookie-teknologi): Er en fil af data som bliver gemt på

brugerens computer af webbrowseren.

GDPR (General Data Protection Regulation): Lovgining indført i EU (2018) der har til

formål at fremme beskyttelse af personoplysninger.

Klient: I denne kontekst bruges begrebet om en software eller en enhed der tilgår en server.

Webbrowser: Et computerprogram som anvendes til at hente og vise indhold fra servere.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Anvendes ved alt kommunikation på nettet mellem

webbrowseren, og serveren. HTTP-protokol igangsættes når brugeren tilgår en hjemmeside

ved, at indtaste en URL adresse i webbrowseren. Her sender webbrowseren en

‘anmodningsbesked’ til serveren hvor hjemmesiden hentes, dernæst sender serveren en

‘respons besked’ tilbage til webbrowseren (Kumar, 2018).

HTTP anmodningsbesked: indeholder specifikation af den ressource hjemmesiden ønsker

fra serveren eller kan indeholde information som skal leveres til serveren (Kumar, 2018).

HTTP responsbesked: indikere hvorvidt anmodningen var succesfuld og kan indeholde den

efterspurgte ressource (Kumar, 2018).

En HTTP anmodningsbesked og -respons indeholder følgende:

Request Response

Request Line Status Line

Headers Headers

Message Body Message Body

Tabel 1: Http anmodningsbesked og responsbesked

(Kumar, 2018)
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URL (Uniform Resource Location):  URL er en addressingordning som fortæller

webbrowseren, hvordan URL’en skal hentes og vises. Altså adressen på den pågældende

hjemmeside.

Webside: Et dokument der leveres af et websted som bliver vist på en webbrowser. Websider

identificeres ved URL adressen.

HTML (HyperText Markup Language): Basissproget for at vise tekst på en internetside.

Database: En samling af informationer på en server.

CSS (Cascading Style Sheet): Et computersprog som ofte benyttes til design af hjemmesider.

Javascript: Et programmeringssprog der ofte benyttes til at udvide funktionen af en simpel

HTML hjemmeside.

Data-string: Er en sekvens af tegn og og bruges i forbindelse med programmering.

Overvågningskapitalisme: Et økonomisk system som tager udgangspunkt i konstant digital

dataindsamling, som anvendes til at skabe større profit for virksomheder.

Forudsigelsesprodukter: Overvågningskapitalismens produkt. Virksomheders tekniske

services som ud fra brugers data har til formål, at forudse brugernes nuværende og fremtidige

adfærd, men henblik på at målrette indhold.

Interface: Del af et computersystem som er åben for omverden. Det er altså her brugeren

og/eller andre systemer kan kommunikere. Interface er eksempelvis hvad brugeren ser på en

hjemmeside.

Respondent: En person som svarer på spørgsmål til undersøgelser.

Repræsentativ: Hvorvidt man kan antage, at en undersøgelse repræsentere det, som en hel

befolkning måtte svare i form af stikprøver.

Brugeroplevelse: Brugernes oplevelse af, at besøge hjemmesider og interagerer på nettet.
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Afgrænsning

I dette projekt har vi valgt, at udarbejde en opgave som undersøger cookie-teknologien. Dette

gør vi ved at undersøge cookien i et teknisk, historisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Vi har derfor valgt, at afgrænse os fra det økonomiske og politiske perspektiv, som også

kunne være interessant og relevant. Desuden tager opgaven udgangspunkt i den danske

befolknings kendskab til cookie-teknologien og dermed afgrænser vi os fra resten af

verdenen.

For at undersøge danskernes kendskab til teknologien, benytter vi os derfor af Djøf og

Danmarks Statistik, som anses for at være troværdige kilder.

Opgaven tager udgangspunkt i en teknisk analyse af HTTP-cookies og de omkringliggende

teknologiske systemer og artefakter. Vi har i den tekniske redegørelse og analyse fokus på,

hvordan cookien bliver skabt når en bruger tilgår en vilkårlig hjemmeside på en webbrowser.

Vi har udelukkende valgt kun at fokusere på teknologiske artefakter, som har en direkte

relation til HTTP-cookie. Dermed har vi afgrænset os fra at beskrive de ydre mekanismer og

artefakter i cookiens teknologiske system. Vi har blandt andet valgt at fravælge beskrivelse af

internetudbydere, fysisk hardware, IT-virksomheder m.m. Dette fravalg sker også i

forlængelse af, at opgaven ikke fokusere på en specifik IT virksomhed, men derimod

brugernes oplevelse af cookies på hjemmesider.

Det historiske perspektiv bidrager med forståelsen af cookies oprindelige formål og funktion,

samt hvordan innovationer løbende har bidraget til udviklingen af cookien og dets

teknologiske system. I takt med behovet for målrettet markedsføring, er cookien blevet

benyttet i kontekster, som oprindelig ikke har været hensigten.

Det samfundsmæssige perspektiv bidrager med undersøgelse af cookiens anvendelse på

hjemmesider og hvordan brugeren oplever dette. Derudover undersøger vi cookiens rolle i

overvågningskapitalisme. I forlængelse af dette har vi fravalgt, at undersøge cookien fra

virksomheders perspektiv, både i form af cookien som værktøj til markedsføring samt

hvordan store IT virksomheder som Facebook og Google anvender cookies.

Opgavens analyse af cookiens tilsigtede og utilsigtede effekter fokuserer på, hvordan cookien

bliver brugt til overvågning og hvordan lovgivningen GDPR, skaber indirekte utilsigtede

effekter. Til at undersøge dette tager vi udgangspunkt i opgavens casestudie, hvor der

undersøges, hvilke udfordringer en bruger kan have på hjemmesider alt efter hvilke cookies
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man accepterer. Vi har fravalgt at analysere utilsigtede effekter som nudging, manipulation og

ekkokamre på internettet.

Casestudiet tager udgangspunkt i 4 hjemmesider; dr.dk, politi.dk, bt.dk og tv2Lorry.dk.

Valget af disse hjemmesider skyldes først og fremmest, at opgaven tager udgangspunkt i

danskernes kendskab til cookies. Hertil ønskede vi at fokusere på nyhedsorganisationer samt

offentlige finansierede organisationer. Vi har derfor valgt Berlingske Tidende, TV2Lorry og

Danmarks Radio, da det er nogle af de største gratis nyhedsudbydere. Derudover har vi valgt

hjemmesiderne dr.dk og politi.dk da de er statsfinansieret organisationer, og dermed er

relevante for danskerne.

Til at diskutere de etiske aspekter bag cookie-teknologien har vi valgt, at anvende

moralfilosofi og utilitarisme. Vi har valgt disse da de belyser, hvordan forholdet til cookies

kan anvendes på godt og ondt. Vi har desuden valgt at diskutere cookiens rolle i et

overvågningskapitalistisk system, eftersom teknologien med sine tracking-funktionaliteter,

kan bidrage til overvågningskapitalismens formål, som er dataindsamling. Vi har afgrænset

os fra Karl Marx's kritik af kapitalisme, eftersom at overvågningskapitalismen var mere

nærliggende til vores projekt.

Metode
I følgende afsnit vil vi redegøre for hvilke metoder og værktøjer vi har anvendt til

udarbejdelse af projektet samt, hvilke overvejelser der ligger bag de udvalgte metoder.

Afsnittet vil redegøre for følgende metoder; Trin-modellen, kvalitativ og kvantitativ metode,

casestudie, komparativ analyse, samt rapportens anvendte litteratur.

Trin-Model

Trin-modellen er en metode til at analysere en udvalgt teknologi. Modellen er udviklet af

Erling Jelsøe, Thomas Budde og Niels Jørgensen. Modellen indeholder 5 trin, som danner

rammer for at analysere selve teknologien og de omkringliggende faktorer og systemer.

Problemformuleringen tager udgangspunkt i cookie-teknologien med henblik på at

undersøge, hvad aktører anvender teknologien til samt hvilke effekter der kan udledes. Til at

besvare opgavens problemformulering, har vi udvalgt følgende trin; Teknologiers indre

mekanismer og processer, teknologiers utilsigtede effekter & teknologiske systemer.

11



Trin-Model: Teknologiens indre mekanismer og processer

I og med at opgaven omhandler cookie-teknologien er det relevant at forstå hvad en cookie er

og gør, dette udfoldes ved at beskrive cookiens indre mekanismer og processer. Trinnet har

fokus på teknologiens formål og dets grundlæggende principper, og fokuserer dermed på en

teknisk analyse af cookies.

Trin-Model: Teknologiske systemer

Indre mekanismer og processer beskriver grundlæggende principper ved en cookie, men en

teknologi fungerer sjældent alene, men derimod som en del af et system. Derfor er det

relevant at undersøge og beskrive, hvilke systemer cookien indgår i og er omgivet af.

Systemerne har ofte en afgørende rolle på, hvordan cookies anvendes samt hvilke muligheder

og begrænsninger cookie-teknologien har.

Trin-Model: Teknologiers utilsigtede effekter

I forlængelse af cookiens indre mekanismer og processer samt teknologiske systemer er det

relevant at diskutere, hvilke tilsigtede og utilsigtede effekter cookien har. Tilsigtede effekter

er teknologiens funktioner og formål, hvorimod utilsigtede er andre effekter som kan

vurderes negative. Opgavens analyse af cookiens utilsigtede effekter vil tage udgangspunkt i

teorien samt vores komparative analyse. Den komparative analyse belyser, hvilke funktioner

og effekter brugeren oplever ved cookie-teknologien. Hvortil det undersøges, hvorvidt nogle

af effekterne er tilsigtede eller utilsigtede.

Kvalitativ og kvantitativ metode

I denne opgave har vi brugt både kvalitativ og kvantitativ metode. Førstnævnte fremgår i

form af videnskabelige artikler, bøger, informations hjemmesider og artikler, hvilket særligt

anvendes i opgavens teori. Den kvantitative data har til formål, at belyse et emne hvor empiri

herunder statistikker, kan be- eller afkræfte den stilte hypotese. Opgaven anvender kvantitativ

data fra Djøf og Danmarks Statistik til, at undersøge hypotesen “Kender den danske

befolkning til cookies”. Den kvantitative data er udelukkende sekundært, men fra pålidelige

og respektable kilder, hvilket også er argumentation for ikke at udarbejde eget spørgeskema

(Aarhus Universitet, u.å.).
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Casestudie

Casestudiet bliver anvendt til at analysere cookiens påvirkning på hjemmesiders interface og

funktionalitet, og er derfor særlig relevant for besvarelsen af problemformulering. Casestudiet

tager udgangspunkt i hjemmesiderne; dr.dk, tv2lorry.dk, politi.dk og bt.dk, hvor vi har

undersøgt cookiens påvirkning på 5 artikler/websider per hjemmeside. Casestudiet udspringer

af empirien om cookies, hvortil vi ønsker at undersøge hvad der reelt foregår, og om teorien

også er gældende i praksis. Casestudiet fokuserer den generaliserende empiri til konkrete

tilfælde. Casestudiet medfører også at opgaven fordyber sig i teknologien, hvilket er centralt

for dimensionen Teknologiske systemer og artefakter.

Da casestudiet er baseret på et forholdsvis lille datasæt, er vi opmærksomme på, at resultatet

ikke nødvendigvis er et udtryk for en generel tendens. Undersøgelsen kan give et indblik i,

hvordan websider beskriver anvendelsen af cookies.

På baggrund af at hjemmesiderne ikke er valgt tilfældigt, kan vi ikke undgå at være

forudindtaget hvilket ses ved casestudiets fokuspunkter, valg af hjemmesider og websider.

Komparativ analyse

Komparativ analyse er en systematisk sammenligning mellem udvalgte genstande med det

formål, at undersøge forskelle og ligheder imellem. Dertil er metoden kompatibel med både

kvalitativ og kvantitativ empiri. Den komparative metode fremgår i analysen af vores

casestudie, som sammenligner henholdsvis artiklerne, websider og hjemmesiderne. Dette

skaber en forståelse for, hvordan cookies kan påvirke interfacets funktionalitet.

Projektets litteratur

I følgende afsnit vil der blive gjort rede for projektets litteratur. For at kunne udarbejde

projektrapporten har vi benyttet os af videnskabelige artikler, internetsider, bøger, statistikker

samt tidligere bedømt materiale.

Til beskrivelse af cookiens indre mekanismer og processer samt cookiens teknologiske

system, tager teorien udgangspunkt i bogen “Web Technology - Theory and Practice” af

Akshi Kumar. Vi har anvendt denne bog da den beskriver web-teknologier dybdegående, og i

relation til de omkringliggende teknologiske artefakter. Vi har vurderet at denne kilde er

pålidelig da bogens forfatter er uddannet og anerkendt indenfor computervidenskab.
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Opgaven redegør desuden for GDPR lovgivningen, og til denne besvarelse har vi læst dele af

forordningen og dertilhørende vejledninger, udarbejdet af Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen.

Vi har altså anvendt både primært og sekundært materiale, som vurderes at være troværdigt,

da det er udarbejdet af eksperter.

I opgaven, er der blevet redegjort for cookiens historiske udvikling. Til besvarelsen af dette

afsnit, er der blevet anvendt informerende websider, cookiens opfinders blogposts, samt det

originale patent.

Med henblik på cookiens rolle i et overvågningskapitalistisk system, har vi valgt at tage

udgangspunkt i Shoshana Zuboff bog “Overvågningskapitalismens Tidsalder”. Vi er

opmærksomme på at bogen har en stærk subjektiv holdning, hvorfor vi har læst supplerende

artikler om de fænomener Zuboff beskriver. På trods af Zuboff´s stærke subjektivitet mener

vi at bogen er en pålidelig kilde, da Zuboff er journalist og professor på Harvard.

Djøf og Danmarks Statistik er benyttet i analyseafsnittet for, at belyse danskernes kendskab

til cookie-teknologien. Vi har valgt at lave deskresearch fremfor field research, da der

allerede var udarbejdet detaljeret materiale inden for området.

I diskussionsafsnittet er bogen “Filosofihistorie for begyndere” af Osborne & Edny anvendt

til at lære og forstå udvalgte filosofier. Bogen beskriver i korte træk, hvad filosofierne

omhandler. Vi har i dette projekt valgt at tage udgangspunkt i moralfilosofi og utilitarisme.

Desuden er der gjort brug af Netflix dokumentaren “Connected”, med udgangspunkt i

episode 1 “Surveillance”. Afsnittet omhandler de konflikter, som også kan udledes i et

overvågningskapitalistisk samfund.
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Redegørelse

1. Hvad er teknologien “cookie” og hvilket teknologisk system indgår den i?

Følgende afsnit vil starte med en kort beskrivelse af den historiske udvikling af cookies.

Dernæst vil vi udfolde teknologien bag og omkring cookies, ved at beskrive cookiens indre

mekanismer samt udfolde teknologiske systemer, hvori cookie indgår. Derudover vil der

overordnet redegøres for overvågningskapitalisme og GDPR samt hvordan det påvirker

cookie-teknologien.

1.1 Historisk udvikling af cookie

HTTP-cookien blev opfundet tilbage i Juni 1994. Manden bag HTTP-cookien var Louis J

“Lou” Montulli der dengang arbejdede i NetScape Communications Corporation.

Udover at Lou Montulli opfandt HTTP-cookien i 1994, havde han allerede i 1991 udviklet en

af de tidligste browsers, Lynx (Hill, 2015; History Of Information, u.å.). Desuden ansøgte

Lou Montulli i 1995 om patent for cookie-teknologien og den blev bevilget til ham i 1998

(History Of Information, u.å.; Montulli, 1998).

Første gang cookien blev benyttet var for, at tjekke om de besøgende brugere på NetScapes

hjemmeside allerede havde besøgt hjemmesiden før. Derudover gjorde cookien det muligt for

hjemmesiden, at huske brugerens præferencer. Cookies blev derfor en praktisk løsning til

virtuelle indkøbsvogne der gør, at hjemmesider kan huske hvad brugerne handlede ind for

sidste gang de besøgte hjemmesiden (History Of Information, u.å.).

Til at starte med var cookie-teknologien ikke bredt kendt af offentligheden. Cookies var

accepteret “by default” og dette gjorde at brugerne på hjemmesiderne, ikke blev underrettet

om cookiens tilstedeværelse. Der var dog få mennesker som var klar over cookiens eksistens

så tidligt, men offentligheden fik først kendskab til cookie-teknologien efter at Financial

Times offentliggjorde en artikel om cookies d.12 februar 1996 (History Of Information, u.å.).

Financial Times artiklen blev skrevet på baggrund af de potentielle implikationer for

brugernes privatliv. Yderligere blev cookies drøftet i to U.S Federal Trade Comissions

høringer. Den første i 1996 og den anden i 1997. Bekymringerne var, at cookies lagrede
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oplysninger på brugernes computere uden brugernes viden eller samtykke (History Of

Information, u.å.).

Efterfølgende har cookie-teknologien udviklet sig til også, at kunne bruges til andre formål

end kun at optimere hjemmesider. Cookie-teknologien har blandt andet udviklet sig således,

at den kan bruges til kommercielle formål. Virksomheder kan indsamle brugernes data, og

benytte dem til direkte markedsføring. Dette er sket i takt med, at der er opstået en ny form

for kapitalisme, overvågningskapitalisme, hvor der med årene har været en løbende stigning i

dataressourcer og anvendelsen af dem (Zuboff, 2019).

Tilbage i 2012 blev det første forslag stillet til GDPR (General Data Protection Regulation).

Dette kom blandt af, at virksomheder og organisationer der arbejdede på tværs af EU-lande,

havde svært ved at navigere i de daværende regler. EU besluttede derfor, at en

implementering af en ny lov blandt EU-lande, ville styrke borgernes rettigheder.

Med denne lovgivning, fik brugerne blandt andet retten til, at få sine persondata slettet samt

retten til information om behandlingen af dataene. Derudover skal brugeren give sit samtykke

til bl.a. at brugerens data må benyttes til direkte markedsføring. GDPR-lovgivningen har

dermed til formål, at beskytte brugernes data i hele EU.

I 2016 blev GDPR-lovgivning vedtaget og den 25. maj 2018 efter seks års behandling og

indførelse af lovgivningen fra den først blev stillet, skulle alle virksomheder efterleve

GDPR-reglerne (Complyto, u.å-a.).

1.2 Cookies indre mekanismer

I dag anvender størstedelen af hjemmesider teknologien “cookies”, hvor teknologien

hovedsageligt har to formål; at sikre hjemmesiden vises korrekt, hvor cookien indeholder

information om brugerens styresystem, webbrowser mm. Samt at indsamle data om

brugerens adfærd på hjemmesider, hvor formålet er at vise personaliserede indhold (Cookie

Information, 2021).

Når man omtaler cookies på websider refereres der til teknologien “HTTP-cookie”, som

består af en tekstfil af data der gemmes på brugerens computer. Web-cookies er en løsning

som bygger på HTTP-protokol og anses som den mest simple teknik til at opbevare brugerens

tilstand. Dette betyder at cookien bliver skabt på baggrund af en række andre handlinger

(Kumar, 2018).
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Første handling er når brugeren indtaster en URL adresse i webbrowseren, her igangsættes

HTTP-protokollen og der sendes en HTTP anmodningsbesked fra webbrowseren til serveren.

Serveren sender en respons besked tilbage til webbrowseren, hvori cookie funktionen skabes.

Konkret skrives cookie funktionen som følgende; “Set-Cookie” i HTTP Responsens

“header”, hvilket resulterer i, at cookien placeres på webbrowseren. HTTP-cookien bliver

altså skabt ved, at skrive “Set-Cookie” funktionen i “headeren” på respons beskeden, hvilket

placerer cookien på web browseren (Kumar, 2018).

Syntaksen for “Set-Cookie” funktionen er følgende:

Set-Cookie: <cookie-name>=<cookie-value> (Kumar, 2018, s. 61)

Her kan man endvidere bestemme en række krav til cookiens indhold og/eller, hvad den skal

indhente af data. Nedenstående er et eksempel på bestemmelse af udløbsdato for cookien:

Set-Cookie: Expires=Wed, 21 April 2021 07:28:00 GMT; (Kumar, 2018, s. 61; Mozilla, u.å.)

Nedenstående tabel 2 illustrerer “Set-Cookie” funktionen indsat i tabel 1, som illustrerer

HTTP-Protokollen

Response

Status Line

Set-Cookie: Expires=Wed, 21 April 2021 07:28:00 GMT;

Message Body

Tabel 2: Set-cookie (Kumar, 2018, s. 56)

Ofte tilgår brugeren en hjemmeside, som allerede er tilgået før. Her sammenlignes URL

adresse, enhed og webbrowser med cookien og, hvis de tre faktorer er identiske anvendes

allerede eksisterende cookie.

Processen hvori cookien bliver skabt ses overordnet i nedenstående figur 1: Klient-Server.

Her illustreres forholdet mellem webbrowseren og serveren når der skabes en cookie og/eller

når en allerede gemt cookie tilgås. Cookien og dets indhold sendes fra webbrowseren til

serveren som en anmodning, hvortil serveren sender respons besked tilbage til

webbrowseren. Dertil ses det at cookien gemmes på klientens enhed (Kumar, 2018, s. 61).
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Figur 1: Klient-Server (Kumar, 2018, s. 60)

Ydermere findes der forskellige kategoriseringer af cookies, som er inddelt efter

forskelligheder, formål og hvilken part der placerer cookien. Nedenstående tabeller beskriver

de forskellige cookietyper:

Teknisk cookietyper:

Cookie type Beskrivelse

Session Cookien er midlertidig og varer kun så længe brugeren er på
hjemmesiden. Normalt slettes cookien når webbrowseren lukkes ned.

Persistent Cookien gemmes i en forudbestemt tidsperiode og slettes derfor ikke
efter brugeren lukker webbrowseren.

Tabel 3 - Teknisk cookietyper (Kumar, 2018, s. 61)

Browser bestemte cookietyper:

Førstepart Placeres af den hjemmeside du besøger eks. minhjemmeside.dk

Tredjeparts Placeres af en tredjepart som har adgang til at placere cookies på
hjemmesiden f.eks minhjemmeside.dk.

Tabel 4:  Browser bestemte cookietyper (Cookie Information, 2021)

GDPR cookietyper:

Cookie type Beskrivelse

Tekniske Sikre at hjemmesiden er brugbar ved, at aktivere nødvendige tekniske
funktioner.

Statistik Indsamler data som bruges til analyser over, hvordan brugere interagere
med hjemmesiden. Disse data er anonyme, da dataen kun anvendes til at
lave statistikker.
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Personaliserede/
Præference

Indsamler data om brugernes færden på hjemmesiden for, at kunne
levere personaliserede og relevant indhold på hjemmesiden

Marketing Indsamler data på tværs af hjemmesider for, at kunne målrette annoncer
til brugeren

Tabel 5: GDPR cookietyper (Erhvervsstyrelsen, 2019)

1.3 Teknologiske systemer

Cookie-teknologien indgår i et større teknologisk system der tilsammen skaber det moderne

internet. Hvert artefakt i systemet har sin egen funktion, og igennem tiden er systemet blevet

udvidet. De nye funktioner skaber flere muligheder for, hvad internettet kan benyttes til.

Dette afsnit vil beskrive de teknologier, som er mest relevante for at beskrive cookien ift. det

bredere teknologiske system, som er internettet. Denne beskrivelse er ikke fyldestgørende i

forhold til alle internettets komponenter.

IP, DNS og URL

En bruger skriver en webadresse/URL i adressefeltet, og derefter sendes den videre til en

DNS server. En DNS server er en database hvor URL’er omdannes til IP adresser og på den

måde ved brugerens computer, hvilken server den skal kommunikere med for, at modtage og

sende data. Det som i sidste ende bliver kaldt “at besøge en hjemmeside” (Kumar, 2018,

s.10).

Browser/Klient

Når en almindelig internetbruger tilgår internettet ved f.eks, at benytte google.com benyttes

en internet browser. Eksempler på populære internetbrowsere er Google Chrome, Mozilla

Firefox, eller Apples Safari. En browser er et stykke software som kan tilgå internettet og

kommunikere med de nødvendige protokoller, samt programmeringssprog som mange

hjemmesider er afhængige af. Nogle protokoller er nødvendige for at modtage data og nogle

kan være mere eller mindre understøttet af browseren, og give forskellige resultater. Dog er

en browsers fundamentale funktioner følgende:

1. At etablere kontakt mellem brugerens computer og de servere, der skal modtages data

fra via protokoller som HTTP-protokollen.

2. At fremvise modtagede filer korrekt. Fundamentalt består en hjemmeside af et HTML

dokument som browseren viser.
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3. At midlertidigt opbevare data som billeder, HTML dokumenter og ikke mindst

cookies (Kumar, 2018, s.10) s.13).

En cookie er som beskrevet en meget lille mængde data, som bliver genereret af en server.

Dataene bliver tilsendt browseren, via HTTP-protokollen, hvor informationen bliver

opbevaret på brugerens harddisk. Dette faciliteres af browseren. En moderne hjemmeside

består af HTML elementer, CSS elementer,  javascript, m.f. Alle disse kommunikerer med

browseren via HTTP-protokollen (Kumar, 2018, s. 47).

Afsender-server/Internettet

En cookie er en data-string, der sendes via HTTP-protokollen til en klient der anmoder data

fra en server. Server-teknologi er i sig selv et teknologisk system, og er det led i systemet,

som generer cookien. Serverens konfiguration bestemmer, hvilken slags data der bliver

indkodet i cookien, som bliver sendt sammen med indholdet. Dog er det på moderne

hjemmesider normalt, at det endelige indhold består af data sendt fra mange forskellige

servere. Tit er disse ejet af vidt forskellige aktører, der selv generer cookies, som lægges på

brugerens klient. Heraf kommer begrebet trejdepartcookie, som altså dækker over, at cookien

ikke er generet af den primære server der bliver tilgået. Et eksempel er en personlig blog der

indeholder indlejret tweet fra Twitter. I dette eksempel tilgår klienten primært bloggens

server, men også Twitters, som dermed har adgang til at lægge cookies på browseren.

Database på server

En cookie i sig selv har ikke nogen funktion uden det teknologiske system omkring den. En

server der sender en cookie til en bruger er afhængig af, at browseren modtager den korrekt,

og at den sendes tilbage til serveren. Efter en cookie er blevet sendt tilbage til en server

lægges den i en database, som eksempelvis kan linke cookien op med andet data, så brugeren

kan genkendes igen. Dette betyder, at den sendte hjemmeside kan vises forskelligt fra bruger

til bruger ud fra blandt andet den cookie der modtages fra browseren (Kumar, 2018).

Aktører - Webstandarder og lovgivning

For at browsere og servere kan kommunikere, er der implementeret webstandarder, som skal

hjælpe med, at sørge for at webteknologier opererer på samme måde når de bevæger sig

imellem de teknologiske artefakter. Cookies er for længst implementeret i alle browsere, og
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startede hos Netscape i 1994 og blev senere implementeret i internet explorer 2 i 1995

(Hardmeier, S. 2005).

Ligesom cookies er en del af HTTP-protokollen, er der også andre standarder som stadig er

under løbende udvikling. Et eksempel på dette er HTML sproget, som igennem tiden har fået

tilbygget funktioner, og har i dag tilnavnet HTML5 (Thoms, 2020).

For at undgå kompatibilitetsproblemer findes der organisationer som W3W og WHATWG.

Disse aktører prøver, at skabe en web-standard som browserudviklere og websideudviklere

kan benytte, så samme funktioner implementeres i alle browsere. Browserudviklere er selv

aktører i det teknologiske system, da det er dem der i sidste ende implementerer ny teknologi

i browsere. Organisationen WHATWG består primært af virksomhederne Mozilla, Apple,

Microsoft og Google, der alle er udviklere af de mest udbredte browsere (WHATWG. u.å.).

Disse browserudeviklere kan være med til at kontrollere og udvikle, hvilke funktioner

internettet kan udbyde. Ved indbyrdes enighed blandt aktører, har browserudviklere “magt”

over hvor meget adgang en hjemmeside har til at placere f.eks cookies. Nogle browsere

begrænser f.eks  hvor mange cookies en side kan placere. Et andet eksempel på indirekte

magt, er at nogle browsere blokerer trejdepartscookies som standard. Derfor kan

browser-udviklere være magtfulde aktører ift. cookiens funktionalitet.

Lovgivning er i den ydre ende af det teknologiske system, som cookies er en del af. Et

eksempel er GDPR som har en indflydelse på, hvordan dette store teknologiske system kan

operere. Som det er nu, dikterer GDPR, at hjemmesider skal indsamle og derefter

dokumentere en brugers samtykke af dataindsamling idet man tilgår en hjemmeside, hvor

man ikke har bekræftet samtykke før.

1.4 GDPR

Til denne besvarelse har vi anvendt allerede vurderet materiale fra semesterprojektet

“Techgiganternes dataindsamling”, hvor besvarelsen vil drage inspiration fra afsnit “5.1

GDPR”. Vi har foretaget relevant tilpasning af materialet.

I 2016 vedtog Europa Parlamentet GDPR forordningen, som også refereres til som

databeskyttelsesloven. Lovgivningen har til formål at beskytte fysiske EU borgeres

grundlæggende rettigheder ved behandling af personoplysninger. Hertil fastlægger

forordningen, hvordan virksomheder må indhente, behandle og beskytte persondata. Dermed

skal fysisk og digital behandling, hvori data som kan identificere fysiske personer, overholde

GDPR. Denne behandling omfatter både indsamling, opbevaring og håndteringen af data,
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hvor anonymiserede og krypterede data i nogle behandlinger også omfatter GDPR. Dette ses

når den anonymiserede og/eller krypterede data skaber digitale profiler af brugeren og

derigennem bliver dataen identificerbar. Derudover fastlægger GDPR, at brugeren aktivt skal

give samtykke til behandling af data samt have mulighed for, at fravælge databehandling som

anvendes til direkte markedsføring (Datatilsynet, 2017a; Complyto, u.å.-b).

Cookie-teknologien omfattes af GDPR forordningen af flere årsager; Primært anvendes

cookies til at indhente data om brugerens enhed og adfærd på hjemmesiden, hvilket først er

lovligt når hjemmeside ejeren har et aktivt samtykke fra brugeren. Derudover kan data fra

cookies bruges til, at skabe digitale profiler og derigennem identificere fysiske EU borgere.

Hvis dataen er identificerbar skal indsamlingen og behandlingen af denne, overholde GDPR.

Som resultat af dette har mange hjemmesider implementeret en pop-up boks, som netop

indhenter det nødvendige samtykke. Hvortil hjemmesiden ejeren tydeliggør, hvilke cookies

de anvender samt formålet med de forskellige cookies (Datatilsynet, 2020b; Den Europæiske

Unions Tidende, 2016).

GDPR forordning muliggør vores undersøgelse og analyse af anvendelsen af cookies på

hjemmesider. Eftersom hjemmesideejeren skal have et aktivt samtykke samt gøre det muligt

for brugeren, at fravælge behandling af ens data, har vi kunne undersøge hvordan disse valg

påvirker hjemmesidens interface og funktionalitet. Derudover er det muligt, at finde empiri

om hjemmesidernes privatlivs- og cookiepolitik, som tydeliggør formålet med de anvendte

cookies. Forordningen er derfor relevant for vores besvarelse af problemformuleringen da

GDPR medfører en række krav, som skaber grundlag for vores undersøgelse og dermed

besvarelse.

1.5 Overvågningskapitalisme

I denne besvarelse bliver der anvendt tidligere bedømt materiale, hvortil der er foretaget

relevant tilpasning. Materialet er fra semesterprojektet “Techgiganternes dataindsamling”,

hvor besvarelsen vil drage inspiration fra afsnit 2: Hvorfor bliver der registreret så store

mængder af data?.

Afsnittet vil overordnet redegøre for begrebet overvågningskapitalisme, som Shoshana

Zuboff beskriver det i “Overvågningskapitalismens Tidsalder”, hvortil teorien vil blive

diskuteret i henhold til cookiens rolle i systemet.
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“En ny økonomisk verdensorden, hvor menneskets tilværelse betragtes som et frit tilgængeligt

råmateriale for hemmelige kommercielle metoder med henblik på indhentning, forudsigelse

og salg” (Zuboff, 2019).

Sådan indleder Zuboff bogen “Overvågningskapitalismens Tidsalder” som kritiserer

forretningsmodellen, overvågningskapitalisme.

Overvågningskapitalisme betragtes som en ny form for kapitalisme, som udspringer af

IT-virksomheders indsamling og bearbejdelse af brugerens data med henblik på, at sælge

forudsigelsesprodukter til interesseret aktører. Overordnet kan overvågningskapitalismen

illustreres i nedenstående figur:

Figur 2: Direkte marketing

Internetbrugeren afgiver data når de anvender digitale serviceses herunder hjemmesider,

apps, service mm. Denne data bliver indsamlet og lagret gennem eksempelvis cookies. På

baggrund af den indsamlede data skabes digitale profiler af brugeren, som anvendes i

forudsigelsesprodukter. Forudsigelsesprodukter bliver skabt og købt af en række formål, hvor

følgende er centrale årsager til dette; optimering af tjenester, personaliseret indhold og

markedsføring. I denne proces anses brugerens data, som råmaterialet til

forudsigelsesprodukter og virksomheder som produktionsmålet. Overvågningskapitalisme er

altså domineret af virksomheder, der efterspørger forudsigelsesprodukter og IT virksomheder,

som udbyder af dette. Mellem disse aktører befinder brugeren sig (Zuboff, 2019).

Den endegyldige årsag til overvågningskapitalisme udspringer af kommercielle årsager fra et

ønske om konstant vækst. For IT virksomheder kan dette opnås ved, at optimere deres

forudsigelsesprodukter, hvilket blandt andet kan gøres ved at indsamle så meget data som
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muligt. Hertil kan de interesseret virksomheder anvende forudsigelesprodukterne til

markedsføring og dermed sælge mere, hvilket øger deres profit.

Forudsigelsesprodukter er et centralt værktøj for markedsføring fordi de indeholder

dybdegående og brede profiler af virksomheders nuværende og potentielle kunder (Zuboff,

2019).

HTTP-cookien blev udarbejdet i 1994 af Lou Montulli, som endvidere fik patent på

teknologien i 1998. Den nye teknologi, “cookie,” havde til formål, at huske brugerens

præferencer på computeren. I 2012 kom første forslag til GDPR lovgivningen, men det var

ikke før 2016 at loven blev vedtaget i EU. Efter seks års behandling og indførelse af

lovgivningen fra den først blev stillet i 2012, skulle alle virksomheder efterleve

GDPR-reglerne pr. 25. maj 2018. Desuden er cookien kategoriseret i forskellige cookietyper;

tekniske, browser bestemte og juridske (Se tabel 4 og 5). Cookies kan konkluderes, at spille

en stor rolle i et større teknologisk system som internettet. Zuboff påpeger desuden at

teknologien med dens funktionaliteter derfor kan misbruges til kommercielle formål.

Derudover har lovgivning som GDPR indflydelse på hvordan cookien opererer i dag og i

fremtiden.
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Analyse

2. Hvilken viden har befolkningen om cookie-teknologien?

I følgende afsnit vil vi udfolde cookie-teknologien, hvor vi først vil lave en kvantitativ

analyse af opgavens hypotese. Derudover vil vi undersøge, hvordan cookies bliver anvendt på

udvalgte hjemmesider samt analysere hvilke tilsigtede og utilsigtede konsekvenser

cookies-teknologien har.

Til at belyse hvorvidt hypotesen ”at for få danskere kender til cookies-teknologien og dens

konsekvenser” er repræsentativ, har vi blandt andet taget udgangspunkt i Djøf´s analyse fra

2020 og Danmarks Statistik´s analyse fra 2016. Begge undersøgelser tog udgangspunkt i at

undersøge danskernes kendskab til teknologien cookies, og de bagvedliggende uvisheder og

usikkerheder ved færden på nettet.

Vi har derudover valgt, at lave en komparativ analyse som sammenligner udvalgte

hjemmesider alt efter hvilke cookies brugeren giver samtykke til. Desuden vil vi foretage en

analyse af undersøgelsens resultater.

Undersøgelserne har til formål, at fremlægge et overordnet billede af, hvilke forskelle og

ligheder der ses i interfacet og funktionaliteten af artikler og websider. Følgende hjemmesider

er udgangspunktet for analysen; politi.dk, dk.dk, tv2lorry.dk og bt.dk. Her er der tilfældigt

valgt 5 websider per hjemmeside. Analysen sammenligner interfacet og funktionaliteterne for

hver accepterede cookie mellem websiderne.

2.1 Kender danskerne til cookies-teknologien?

Brugen af internettet og dens egenskaber er en væsentlig del af hverdagen for de fleste

danskere. Som det fremgår af Danmarks Statistik, er det 91% af de danske familier, der har

internet i deres hjem (Tassy, 2016).

Dette betyder også, at der er en stor andel information tilgængelig for internettets

dataindsamlere. I rapporten fremstår det klart, at de danske internetbrugere kender til

cookie-teknologien, men ikke i sådan en grad, at der ikke forekommer usikkerheder.

Respondenterne blev spurgt om, hvorvidt de kender til cookie-funktionen.
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Figur 3: Kendskab til cookie funktionen

Hele 75% af befolkningen og 79% af internettets brugere kender til, hvordan

cookie-teknologien fungerer. Det vil sige teknologiens funktion, som følger brugerens færden

på nettet, hvortil der dannes en profil af hver internetbruger, som aktører dermed kan bruge

til, at skræddersy markedsføring via den indsamlede data. Eftersom antallet af brugere som

har kendskab til cookie-teknologien er høj er der dog stadig fald grupper, hvor danskerne ikke

får nok information om, hvilke data der bliver indsamlet. I rapporten fra Danmarks Statistik

fremgår det, at 40% af befolkningen og 43% af internettets brugere læser erklæringer om

behandling af personoplysninger igennem. Dette betyder at over halvdelen ikke læser

erklæringerne igennem (Tassy, 2016).

Desuden viser en undersøgelse udarbejdet af Djøf, at danskerne ikke har et overordnet

overblik over, hvad den indsamlede data bruges til samt hvilke data, der bliver opbevaret.

”En stor del af befolkningen har ikke overblik over, hvilke af deres personlige data offentlige

myndigheder og private virksomheder ligger inde med.” (Djof, 2020).

Dette er et generelt problem for internettets brugere, hvilket blandt andet kan ses ved

anvendelsen af web-cookies. Selve teknologien er i sig selv meget funktionel da den i højere

grad hjælper os på nettet, men ville vi benyttes os af denne hjælp, hvis vi præcis vidste hvad

vores data blev brugt til? Endvidere opbevaret til?
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I Djøf¨s undersøgelse fra 2020 kan det aflæses, at flertallet af danskerne ikke har kendskab til

hvad de accepterer, når de klikker på ‘accept af cookies’ knappen. Ser man på Djøf´s

undersøgelse kan man aflæse, at det samme er gældende uanset om det er de offentlige

myndigheder eller private virksomheder, som indsamler dataene.

2.2 Hvor mange danskere kender til formålet med dataindsamling?

Som en del af spørgsmålene fra den kvantitative undersøgelse, blev respondenterne adspurgt

om deres kendskab til formålet med dataindsamlingen.

Figur 4: Viden om formålet med dataindsamling

Her svarede næsten halvdelen af befolkningen, at de i mindre grad (34%) eller slet ikke

(14%) har kendskab til, hvad deres personlige data bliver brugt til, når det omhandler de

offentlige myndigheder.

Knap 70% af respondenterne svarer i mindre grad (43%) eller slet ikke (23%) når det gjaldt

hvad deres data bliver brugt til, når det omhandler de private virksomheder. Forskellen på de

2 kan skyldes, at de offentlige myndigheder er under større opsyn og dermed skal tydeliggøre

hvad de anvender cookies til, hvor det derimod antages, at de private virksomheder er under

mindre opsyn.

Statistikken ovenfor viser desuden, at kommunikationen mellem dataindsamlings aktørerne

og brugere ikke er tilstrækkelig. Dette ses da internettets brugere ikke forstår indholdet de

oplyst om, hvad angår dataindsamlingens formål samt hvad den afgivet data skal bruges til.
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2.3 Danskernes viden om hvilke data der bliver opbevaret

Respondenterne bliver endvidere adspurgt om, hvorvidt de kender til omfanget af den data,

som bliver opbevaret fra henholdsvis de offentlige myndigheder samt de private

virksomheder. Her kan det aflæses, at befolkningen endnu engang ikke har et tilstrækkelig

overblik over, hvilke data der ligger om dem hos virksomheder og de offentlige myndigheder.

Figur 5: Viden om hvilke data der opbevares

44% af respondenterne svarer, at de i mindre grad har kendskab til, hvilke af deres personlige

data de forskellige private virksomheder har, hvor 22% svarer at de slet ikke har kendskab til,

hvilke data som bliver opbevaret. Det vil sige at samlet 66% ikke har overblik over, hvilke af

deres personlige data de forskellige private virksomheder har. Derimod svarer 41% at de ikke

har overblik over hvilke af deres personlige data de offentlige myndigheder har. Eftersom

over halvdelen af befolkningen ikke har et overblik over hvilke personlige data  de private

virksomheder opbevarer, kan vi måske finde svar i den næste statistik der viser, hvorvidt

befolkningen kender til brugen af deres data.

2.4 Danskernes forståelse for hvordan personlige data bliver anvendt

Ud fra forrige statistikker bliver vores hypotese om, at der er for lidt kendskab til teknologien

kun forstærket. Respondenterne bliver yderligere spurgt ind til viden om, hvordan de

indsamlede personlig data anvendes.

28



Figur 6: Viden om hvordan personlige data anvendes

Her aflæses det forholdsvis, at 56% af befolkningen har i mindre grad (40%) eller slet ikke

(16%) kendskab til, hvordan deres personlige data bliver anvendt af de offentlige

myndigheder. For de private virksomheder gælder det 69% af befolkningen, hvor 44% svarer

i mindre grad og 25% svarede slet ikke. Det giver samlet et indblik af, at danskerne og

internet brugerne ikke har en ordentlig forståelse for, hvordan og hvad deres personlige data

bliver brugt til. Dette kan være en udfordring da det antages, at brugeren ikke læser

betingelserne for cookie-teknologien og dermed ikke er indforstået med hvad deres accept af

cookies indebærer.

Om det er bekymrende, at der er så lidt kendskab til, hvad der egentlig ligger bag accepten af

cookies er et godt spørgsmål. Men de fleste accepterer de fleste vilkår, eftersom det gør deres

anvendelse af internettet lettere. I Danmarks Statistik blev respondenter i alderen 16-89 år

adspurgt om, hvorvidt de var bekymrede for de online aktiviteter, som bliver registreret.
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Figur 7: Bekymringer

Hertil svarede 46% at de var noget bekymret, hvortil 22% svarede at de var meget bekymret.

Derudover kan det endvidere aflæses i statistikken, at den yngre befolkning er mindre

bekymret end den ældre (Djoef, 2020). De unges mindre bekymring kan skyldes, at de er

opvokset med teknologi og derfor er vant til ikke, at skulle bekymre sig på nettet.

Spørger man forsker i datalogi og it-sikkerhed Ivan Bjerre Damgård har vi alle grund til

bekymring "Vi bør alle være bekymrede. Man målretter reklamer mod forbrugeren, som ikke

ved, hvad der er foregået,"(Hohnen, 2017). Han mener dermed, at cookies kan bruges til at

snyde forbrugeren, hvortil nedenstående citat er et godt eksempel.

Ivan Bjerre Damgård  udtaler bl.a:

"Man kan lave mange julenumre med cookies. Når de gemmes, kan man spore, om

internetbrugeren har været inde på hjemmesiden før, og hvad han har foretaget sig. Så kan

man fx sætte prisen op på det, man ved, brugeren er interesseret i,"(Hohnen, 2017).

Men det er dog ikke kun den danske ungdom, der tager let på bekymringerne. Set over hele

EU er danskerne de borgere, der bekymrer sig mindst ift. andre EU-lande. Ser man på

danskere mellem 16-79 år er 29% slet ikke bekymrede, hvor gennemsnittet for hele EU er

22%. Og selvom danskerne giver udtryk for, at de ikke er bekymrede, hvor de måske burde

være, ifølge forsker Ivan Bjerre Damgård, så er danskerne alligevel de borgere, hvor flest
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kender til cookie-teknologien. Hele 78% af danskerne kender til teknologien, hvor samme

kun er gældende for 59% af de resterende EU-borgere (Hohnen, 2017).

Danskernes holdning til web-teknologien tydeliggøres endvidere i en undersøgelse udarbejdet

af Userneeds som har for Ingeniørforeningen, IDA, spurgt 2.000 danskere i alderen 18-70 år,

om deres generelle holdning til cookies.

Figur 8: Generel holdning til cookies

Her er der ingen tvivl om at danskerne er irriteret over, hvordan cookies påvirker deres

brugeroplevelse på nettet. I diagrammet kan det aflæses at 71% af danskerne synes at cookies

er irriterende, sammenlignet med 23% som “synes teknologien er ok”(Frandsen, 2021).

Det kan konkluderes at flertallet af danskere, ikke er bekendte med cookiens formål, da over

halvdelen ikke læser cookie-betingelserne igennem. Hvilket betyder at brugerne er uvidende

om, hvad deres private data bliver brugt samt opbevaret til. De tidligere gennemgået

statistikker viser, at 78% af danskerne kender til cookie-funktionen, 40% læser erklæringerne,

og over halvdelen har ikke viden om hvad formålet med dataindsamlingen er. Endvidere

kender langt over halvdelen ikke til hvordan personlig data anvendes og opbevares. Desuden

viser statistikkerne fra Danmarks Statistik, at det er den yngre befolkning som i mindre grad

bekymre sig om færden på internettet. Men ser man på Europa, er Danmark det land, hvor
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flest borgere bestående af 78% kender til cookies-funktionen. Dog er 29% af danskerne også

den befolkning som bekymrer sig mindst over cookies, hvilket er gældende for 22% af

Danmarks naboer i Europa svarede at de var mindre bekymret.

3. Hvordan bruger aktører cookie-teknologien?

3.1 Cookie samtykke og politik

Som beskrevet i afsnit “1.2 Cookiens indre mekanismer” har GDPR lovgivningen inddelt

cookies i følgende kategorier; nødvendige, præference/personaliserede, statistik og

markedsføring. Hjemmesideejerne er dermed påkrævet at identificere og inddele anvendte

cookies i ovenstående kategorier. Derudover kræver GDPR forordningen at brugeren skal

have mulighed for, at fravælge præference, statistik og markedsføringscookies, som beskrevet

i afsnit “1.4 GDPR”.

Vores undersøgelse viste at muligheden for, at vælge og fravælge cookies vises på forskellige

måder. Nedenfor ses billeder af pop-up boksene fra henholdsvis dr.dk, tv2lorry.dk, bt.dk,

politi.dk.

Bilag 13: Cookies dr.dk Bilag 14: Cookies tv2orry.dk

Bilag 15: Cookies bt.dk Bilag 16: Cookies politi.dk

(Danmarks Radio, u.å.; TV2Lorry, u.å.; Berlingske Media, 2020; Politi, u.å.)

Når brugeren tilgår dr.dk, bt.dk og politi.dk er der mulighed for at acceptere henholdsvis;

nødvendige, præference, statistik og markedsføring cookies. Brugeren har altså mulighed for,

at acceptere hver cookie uafhængigt af hinanden. TV2Lorry giver derimod to

valgmuligheder, hvor brugeren enten kan acceptere nødvendige eller alle cookies (Danmarks

Radio, u.å.; TV2 Lorry, u.å.; Berlingske Media, 2020; Politi, u.å.).

I forlængelse af ovenstående beskrivelse, af hjemmesidernes cookie pop-up bokse,

undersøges de enkelte hjemmesiders cookiepolitik.

Fælles for politi.dk, bt.dk og tv2lorry.dker er at de anvender andre begreber for det vi i

opgaven betegner som markedsføringscookies.
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Formålet med alle hjemmesidernes cookiepolitik er ens. Formålet er følgende: At skabe en

brugbar og personlig hjemmeside samt indsamle og analysere dataen med henblik på, at

optimere og/eller målrette annoncer.

Alle hjemmesider anvender nødvendige cookies af tekniske og funktionelle årsager, hvilket

ikke kræver samtykke fra brugeren.

Hvilke cookies hjemmeside ejerne har placeret under nødvendige cookies er dog forskellige.

De har dog alle samme formål, netop at websiderne er funktionelle og brugbare for brugeren.

Gennemgående for alle hjemmesiderne er, at de alle har nødvendige cookies som fordeler

trafikken og indhenter brugerens GDPR samtykke. Desuden skaber cookie-teknologien et

unikt bruger ID for, at kunne overvåge brugerens adfærd på hjemmesiden og på tværs af

diverse hjemmesider. Dog bliver ID’et først anvendt hvis brugeren siger ja til de resterende

cookies. Derudover ses det, at politi.dk anvender en nødvendig cookie, som bestemmer om

brugeren er en robot eller en virkelig person. Denne cookie vil blive uddybet i afsnit 3.2.1

(Danmarks Radio, u.å.; TV2 Lorry, u.å.; Berlingske Media, 2020; Politi, u.å.).

Dr.dk, tv2lorry.dk og politi.dk anvender præference, statistik og markedsføring cookies med

henblik på, at optimere og målrette annoncer indenfor egen hjemmeside. Uddybende

anvender TV2Lorry blandt andet Google Analytics som analyseværktøj, der netop har til

formål at analysere brugerens adfærd på hjemmesiden og dertil målrette annoncer.

Politi.dk anvender også et Google analyseværktøj til som har formål at analysere brugerens

handlinger efter at have set eller klikket på en annonce. Derudover anvender politi.dk særligt

Youtube cookies for, at kunne føre statistik over brugernes interaktion med Youtube på

hjemmesiden, hvilket kræves af Youtube når denne service anvendes. Modsat ses det at

Berlingske Tidende anvender cookies til både, at optimere hjemmesiden men også for, at

kunne placere tredjeparts cookies, som har til formål at målrette annoncer. Bt.dk skriver

følgende om deres markedsføring cookies:

(Danmarks Radio, u.å.; TV2 Lorry, u.å.; Berlingske Media, 2020; Politi, u.å.)

“Vores partnere inden for sociale medier, annoncering og analyse kan også opsamle

oplysninger om din brug af websitet til brug for målrettet annoncering. Vores partnere kan

kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet

fra din brug af deres tjenester.” (Berlingske Media, 2020).
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Her bliver det beskrevet, at dataen ikke kun bliver brugt af Berlingske Tidendes eget formål,

men at virksomhederne, som placere tredjepartcookies også kan anvende dataen til deres eget

henseende.

3.2 ‘Accept af alle cookies’ vs. ‘Accept af nødvendige cookies’

Ved at undersøge interfacet og funktionaliteten ved Politiets og Berlingske Tidendes

hjemmeside, er vi kommet frem til, at der findes flere forskellige funktioner på de to

forskellige hjemmesider, som ikke virker optimalt medmindre brugeren accepterer

markedsføringscookies.

3.2.1 Undersøgelse af politi.dk

I forbindelse med undersøgelsen af politiets hjemmeside har vi undersøgt 5 forskellige

websider, som kan ses under bilag 18 til bilag 22 og som refereres til på denne måde i Tabel

6: Politi websider - oversigt:

Refereres som: websider:

Tip politiet https://politi.dk/anmeld/tip-politiet
(Bilag 18)

Tjek om en cykel er efterlyst https://politi.dk/bil-og-cykeltjek/tjek-om-en-
cykel-er-efterlyst
(Bilag 19)

Politikredse https://politi.dk/politikredse
(Bilag 20)

Indbrud i beboelse https://politi.dk/anmeld/indbrud/indbrud-i-b
eboelse
(Bilag 21)

Privat straffeattest https://politi.dk/bestil/bestil-straffeattest/pri
vat-straffeattest
(Bilag 22)

Tabel 6: Politi websider - oversigt

Politiets hjemmeside er særlig interessant, da 3 ud af de 5 tilfældige websider vi afprøvede,

ikke virkede optimalt medmindre vi accepterede markedsføringscookies. De tre websider på

politi.dk, der kun fungerede med accept af markedsføringscookies er tip politiet, politikredse

og tjek om en cykel er efterlyst.
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Tip politiet og tjek om en cykel er efterlyst har den fællesnævner, at begge websider

indeholder reCAPTCHA - “jeg er ikke en robot” funktionen. reCAPTCHA har til opgave, at

sørge for, at det er et menneske der benytter hjemmesiden og ikke en robot.

Ved at læse om hvad de forskellige cookies gør på politiets hjemmeside har de skrevet under

nødvendige cookies, at de benytter Googles reCAPTCHA til at:

“Benyttes til at bestemme, om brugeren er en virkelig person eller en software-robot - Dette

muliggør skabelsen af valide rapporter om brugen af hjemmesiden.” (Politi, u.å.).

Hertil kan man undre sig over, hvorfor brugeren skal acceptere markedsføringscookies, når

verificerings funktionen reCAPTCHA står under kategorien nødvendige cookies. Dette

betyder altså, at man som bruger på politiets hjemmeside ikke kan benytte sig af websider,

som tip politiet og tjek om en cykel er efterlyst, medmindre brugeren accepterer

markedsføringcookies. Dermed kræver det altså, at brugeren på politiets hjemmeside skal

trykke ja til markedsføringscookies før, at brugeren har mulighed for at tippe politiet online,

eller før at brugeren har mulighed for at tjekke om sin cykel er efterlyst. Forneden vises

websiden tjek om en cykel er efterlyst, med henholdsvis forskellen af accept af kun

nødvendige cookies og accept af alle cookies (Politi, u.å.).

Bilag 19: Tjek om en cykel er efterlyst Bilag 19: Tjek om en cykel er efterlyst

(Alle cookies) (Nødvendige cookies)
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Udover at de to websider tip politiet og tjek om en cykel er efterlyst har Google reCAPTCHA

tilfælles, har websiderne tip politiet og politikredse en anden funktion tilfælles.

Funktionen som tip politiet og politikredse begge har tilfælles, er Google maps. Websiderne

virker kun optimalt ved at acceptere markedsføringscookies.

Årsagen til at politiet anvender Google Maps funktionen kan være at funktionen er nem at

implementere, brugervenlig og er potentiel økonomisk fordelagtig end andre løsninger.

Forskellen mellem tip politiet og politikredse er, at på tip politiets webside er det slet ikke

muligt, at se noget af interfacet med de oplysninger man skal indtaste om sin henvendelse

eller informationer om sig selv. Derimod er det stadig muligt på politikredse websiden at

finde politikredse, dette er dog uden brug af Google maps og deres egen “søg efter lokation”

funktion. Forskellen på de to websider kan ses nedenfor.

Bilag 18: Tip politiet (Nødvendige cookies)  Bilag 20: Politikredse (Nødvendige cookies)

Derfor er der stadig mulighed for, at benytte politikredse websiden med kun nødvendige

cookies selvom den mangler et kort og at søge funktionen ikke virker, hvorimod at tip politiet

websiden ikke virker kun med nødvendige cookies. Dermed kan det siges, at ved kun at

acceptere nødvendige cookies kan brugeren stadig godt finde politikredse, men brugeren kan

ikke tippe politiet.
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3.2.2 Undersøgelse af bt.dk

For at undersøge BT’s interface og funktioner, har vi undersøgt 5 tilfældige websider som kan

ses under bilag 24 til bilag 28 og som refereres til på denne måde i Tabel 7: Bt websider -

oversigt:

Refereres som: Websider:

Webside 1 Philine matcher med hollywood stjerne på
datingapp: ‘Han har skrevet til mig’
(Bilag 24)

Webside 2 Melder om kæmpe efterspørgsel på
frivillige vacciner
(Bilag 25)

Webside 3 Vild jagt i Holland går verden rundt
(Bilag 26)

Webside 4 Fyns politi om udrejsecenter på langeland:
‘Øget og mere synlig tilstedeværelse’
(Bilag 27)

Webside 5 DMI's månedsprognose
(Bilag 28)

Tabel 7: Bt websider - oversigt

Mange af BT’s websider indeholder videoer, hvilket gør sig gældende for 4 ud af de 5

websider. Webside 1 skilte sig særligt ud, da videoen under denne webside, som den eneste af

de undersøgte websider kunne vise videoen uden, at brugeren skulle acceptere statistik- og

markedsføringscookies. Dette kan skyldes, at videoen fra webside 1, er blevet indsat på en

anden måde end de andre websider. Webside 1 benytter Youtube til at indsætte videoen,

hvorimod videoerne fra de andre websider bliver vist på en anden måde. Herved kan det altså

antages, at ved tre af websiderne (websider 2, 3 og 4) kræver det en kombination af accept af

nødvendige-, statistiske- og markedsføringscookies før, at videoen afspiller. Forneden kan

bilag 25 med webside 2 ses med forskellen ved kun, at acceptere nødvendige cookies og

acceptere alle cookies.
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Bilag 25: Webside 2 (Nødvendige cookies) Bilag 25: Webside 2 (Alle cookies)

I forlængelse af den nævnte cookie kombination for BT betyder det altså, at videoen stadig

ikke vil afspille ved en kombination af kun nødvendige og markedsføringscookies, som var

den kombination politiets hjemmeside krævede før funktionerne virkede optimalt.

Ved webside 5 er der ingen video og dermed heller ingen funktionalitet, som ikke virker på

websiden. Fællesnævneren for alle websiderne er, at når der accepteres

markedsføringscookies, oplever brugeren, større eksponering for reklamer, hvorimod samme

websider hvor nødvendige cookies er accepteret, resulterer i en webside med færre reklamer.

Forskellen er relativ stor, hvilket kan ses på eksempelvis webside 3 med kun nødvendige

cookies vs. accept af alle cookies som kan ses nedenfor.
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Bilag 26: Webside 3 (Nødvendige cookies)       Bilag 26: Webside 3(Alle cookies)
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3.2.3 Ingen forskel - dr.dk og tv2lorry.dk

For at undersøge dr.dk og tv2lorry.dk’s interface funktioner har vi undersøgt 5 tilfældige

websider per hjemmeside som kan ses under bilag 30-34 og 36-40. Websiderne refereres til

følgende måde:

Refereres som: Websider:

Bilag 30 Fra i dag er der grønt lys til at vælge
skrottede vacciner: Sådan bliver ordningen

Bilag 31 I denne bliver de første 16-årige indkaldt til
vaccination: ‘Jeg skal 100 procent have den’

Bilag 32 KRONER & CORONATAL: Forestil dig at
dybt hul. Det er det, som corona har gjort
ved dansk økonomi

Bilag 33 Mette frederiksen om hjemtagelse af
kvinder og børn fra syrien: ‘Virkeligheden
har indhentet os’

Bilag 34 Straffeattesten skræmmer: Ekstra Bladet har
fået en frygtløs fræk dreng ved roret

Tabel 8: dr - oversigt

Refereres som: Websider:

Bilag 36 Tip Os

Bilag 37 Skærpet lovgivning mod lattergas ser ud til
at virke

Bilag 38 Sygeplejerskernes varslede strejke er
udskudt for nu

Bilag 39 TikTok-manden varefængslet - sigtes for to
voldtægter

Bilag 40 29-årig anholdt efter større gruppe kvinder
meldte voldtægt

Tabel 9: tv2lorry - oversigt

Modsat politi.dk og bt.dk så vi ingen umidelbare forandringer på interfacet og

funktionaliteten på dr.dk og TV2Lorrys hjemmeside.

Bilag 40 viser to websider hvor der henholdsvis er accepteret kun nødvendige cookies og alle

cookies. Uafhængig af brugerens cookie valg er de to bilag identiske, hvilket også gør sig

gældende for de resterende websider på tv2lorry.dk og dr.dk.
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Bilag 40: 29-årig anholdt efter større gruppe kvinder meldte voldtægt

(Nødvendige cookies) (Alle cookies)

Websiderne på dr.dk og TV2Lorry indeholdte enten billeder og/eller videoer samt

visualiseringer af data. Derudover er der implementeret funktioner, hvor brugeren kan dele

artiklen på tværs af sociale medier. Alle disse funktioner er tilgængelige uafhængig af, hvilke

cookies brugeren har givet samtykke til. I forlængelse af dette ses ligheden på bilag 40

webside 1, hvor alle billeder, links og delingsmuligheder er tilgængelige uafhængigt af

cookie samtykket. Det kan dermed udledes, at Dr og TV2Lorry’s anvendelse af præference,

markedsføring og statistik cookies ikke ændrer på hverken interfacet eller funktionaliteterne

på websiderne. Dette resultat står i stor kontrast til artiklerne på bt.dk, hvor fravalg af cookies

medfører at billeder, videoer mm. ikke er synlige for brugeren samt, at tilvalg af

markedsførings cookies resulterer i markant flere reklamer på websiden.

Vores resultat af dr.dk, hvor cookies ikke ændrer på interfacet og funktionaliteterne kan dog

kritiseres da dr.dk skriver følgende om deres cookiepolitik;

“(...) du fravælger præference-cookies, vil visse funktioner i DR's digitale produkter ikke være

tilgængelige for dig. Det betyder fx at quiz-moduler på dr.dk ikke virker og at hjemmesiden
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ikke kan tilbyde fx “Se videre” på DRTV. Det betyder også, at du bliver nødt til fx aktivt at

vælge fx P4/P5-distrikt ved hvert besøg, og at en tv-guide ikke kan tilbyde individuel

opsætning med favoritkanaler.” (Danmarks Radio, u.å.).

Funktionerne nævnt i ovenstående citat har til formål, at skabe personaliserede indhold på

hjemmesiden, hvor dataen anvendes til at huske individuelle ændringer på websiderne såsom

favoritkanaler på TV-guiden. Af samme grund skal brugeren acceptere præference cookies,

idet cookien(erne) har til formål, at skabe personaliserede indhold.

Overordnet viser undersøgelsen, at dr.dk og tv2lorry.dk anvender cookies til en række formål

herunder funktionalitet af hjemmeside, personaliserede indhold og målrettet reklame hvortil

fravalg og tilvalg af forskellige cookietyper ikke ændrer brugerens mulighed for, at læse

websider samt anvende hjemmesidens services.

Ydermere er det interessant, at sammenligne websiden “Tip Politiet” (Bilag 18) og

TV2Lorrys “Tip os” (Bilag 36). Som beskrevet i afsnit 2.2.1 er muligheden for, at tippe

politiet ikke tilgængelig medmindre brugeren accepterer markedsførings cookies. Derimod er

funktionaliteterne på TV2Lorrys “Tip Os” webside uafhængig af, hvilke cookies brugeren

accepterer. Som beskrevet anvender politi.dk cookiesene Google Maps og Google

reCAPTCHA, som fungerer når brugeren accepterer markedsførings cookies, hvilket betyder

at Google anvender den data fra cookien til eget formål. TV2Lorry har derimod fravalgt en

kort funktion samt sikring af, at brugeren ikke er en robot, hvilket kan forklare at deres “Tip

Os” webside fungerer uden at acceptere markedsførings cookies, men blot ved nødvendige

cookies. Kravet om at acceptere markedsførings cookies på politi.dk betyder, at brugeren skal

give samtykke til, at Google må indsamle og anvende dataen. Hvis dette ikke ønskes af

brugeren er det dermed ikke muligt, at give et elektronisk tip til Politiet (Politi, u.å.; TV2

Lorry, u.å.).

På baggrund af vores undersøgelse og analyse deraf kan det konkluderes, at

hjemmesideejerne anvender cookies til en række formål. Først og fremmest anvendes cookies

til nødvendige funktioner og dernæst anvendes cookies til, at personalisere indholdet. Denne

personalisering ses både i form af, at hjemmesiderne foreslår nye artikler som passer til

brugerens digitale profil og/eller til, at indsamle data om brugerens adfærd for, at kunne

skabe målrettede reklame. GDPR fastsætter at brugeren skal kunne fravælge cookies, som

ikke er nødvendige og dermed giver GDPR brugeren mulighed for, at vælge de cookies som

42



brugeren ønsker at acceptere. Afhængigt af hvilken hjemmeside brugeren besøger kan

brugeren blive udelukket for nogle funktionaliteter på hjemmesider ved kun, at acceptere

“nødvendige cookies”, hvorimod brugeren får adgang til alle funktionerne ved, at acceptere

“alle cookies”. Yderligere kan vi observerer at hjemmesiderne eksponerer brugeren for

markant flere reklamer når brugeren accepterer alle cookies frem for kun nødvendige

cookies.

4. Hvilke tilsigtede og utilsigtede effekter har cookie-teknologien?

Som forlængelse af allerede udarbejdet analyse er det værd, at inddrage trin 2, utilsigtede

effekter fra Trin-Modellen. Trinnet introducerer begrebet “fortolkningsmæssig fleksibilitet”,

som i dette tilfælde kan bruges til, at beskrive cookiens vej fra værktøj, som giver internettet

hukommelse, til et værktøj til markedsføring med fokus på cookiens tilsigtede og utilsigtede

effekter.

Vurderingen af cookiens effekter vil altid indeholde etiske elementer, og dermed også en

subjektiv vurdering af om effekterne er positive og/eller negative. Effekter kategoriseret som

utilsigtede og uønskede i denne opgave, kan for andre fremstå som ønskede. Vi har i denne

vurdering valgt at karakterisere overvågning, misbrug af data og manglende privatliv som

negative effekter. Dette vil blive diskuteret yderligere i diskussionen.

4.1 Teknologiens tilsigtede effekter

Som beskrevet i afsnit 1.1, er teknologien oprindeligt ikke bygget til overvågning af

brugerens adfærd i et markedsføringsformål. Det er en specifik teknologi der bygger på

tilladelse til, at gemme en lille mængde data på en internets brugers computer. I det originale

patent fra 1995 beskrives funktionen som “A method and apparatus for transferring state

information between a server computer system and a client computer system” (Montulli,

1998).

I et interview med Gartner bekræfter opfinderen af cookien Lou Montulli, at teknologien ikke

var tænkt som et led i markedsføring. Montulli fortsætter:

“The web came out of universities and academics, and we were all pretty distrustful of

government. You could call us Libertarians. We didn’t want anyone to be able to track people.

So we needed a mechanism that allowed you to be remembered without being

tracked.”(Kihn, 2018).
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Her påpeger Montulli at han før opfindelsen af web-cookien havde overvejelser om, hvordan

man kunne bygge en teknologi der som udgangspunkt ikke fungerede som konstant

overvågning. Dog ses det, at cookiens indre mekanismer og det omkringliggende

teknologiske system muliggør anvendelse af cookies, som et led i overvågning af brugerens

adfærd. I forlængelse af Montulli’s udtalelser kan det konkluderes, at formålet med cookien

er at give webbrowseren hukommelse, som muliggør at hjemmesider kan huske hvorvidt

brugerne har tilgået hjemmesiden før eller ej. Hvor funktionaliteten består i, at overføre

denne information mellem klienten og serveren. Formålet kan dermed udledes som en

tilsigtede effekt, hvilket eksempelvis ses på nødvendige cookies. Den tilsigtede effekt

anvendes også i dag hvilket bl.a kan ses på følgende citat fra en af dr.dk’s nødvendige

cookies: “Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler” (Danmarks Radio, u.å). Her

anvendes teknologien til at huske brugerens tilstand på tværs af af hjemmesidens websider.

4.2 Utilsigtede effekter for aktører og brugeren

Introduktionen af cookie-teknologien i internettets værktøjskasse har givet mulighed for, at

skabe brugervenlige funktioner, men også introduceret en risici for øget overvågning (Zuboff,

2019). Dette fremgår bl.a i Zuboff´s udlægning af overvågningskapitalisme, hvor den nye

forretningsmodel netop har til formål at generere uanede mængder af data, hvilket sker ved at

overvåge brugerens adfærd konstant. Risiciene ved opfindelsen af web-cookien hænger

sammen med, at teknologien har mange anvendelsesmuligheder, og så længe web-cookien er

et værktøj der kan tages i brug, vil der være mulighed for, at teknologien kan benyttes til

uønskede formål. Derfor kan man kategorisere dette som en vedvarende risici, som opstår ud

fra økonomiske årsager. Der er altså tale om en vedvarende utilsigtede effekt, hvor cookien

uigennemsigtigt og uden samtykke kan overvåge brugernes adfærdsmønstre. På baggrund af

denne opdagede risici har mange verdenslande indført lovgivning, som minimerer den

nævnte uønskede effekt, som opstod på baggrund af denne teknologi. Lovgivning, såsom

GDPR, prøver at mindske denne utilsigtede effekt, men har medbragt sine egne utilsigtede

effekter. Et eksempel på den utilsigtede effekt som er opstået på baggrund af GDPR er,

tilfældet i casesutdiet, afsnit 3, der bl.a omhandler politiets “Tip os” webside. I denne case er

det som beskrevet, tilfældet at en bruger ikke kan interagere med denne side uden at

acceptere markedsføringscookies. Der er altså opstået en indirekte utilsigtet effekt, som et

resultat af GDPR’s forsøg på, at løse den oprindelige utilsigtede effekt, nemlig,

ugennemsigtig overvågning.
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Ud fra vores analyse kan vi konkludere, at dette højst sandsynligt sker på baggrund af enten

Googles reCAPTCHA service eller Google Maps, som er en af de services der bruges til, at

få politiets “Tip os" service til at fungere. Her ses det altså, at GDPR’s ønske om at mindske

cookiens utilsigtede effekt, overvågning, medfører en ny utilsigtede effekt i form af

begrænsning af brugerens mulighed for, at interagere med websiden. Denne begrænsning

betyder, at hvis brugeren skal tippe politiet digitalt, så vil dataene også blive anvendt til

markedsføringsformål, hvorimod hvis brugeren ikke ønsker dette kan brugeren ikke tippe

politiet.

4.3 Cookies som et værktøj i det overvågningskapitalistiske system

Det kan dermed udledes, at web-cookien ikke blot indgår i et teknologisk system med

tekniske formål og funktionaliteter, men også i et socio-teknisk system, som

overvågningskapitalisme (Zuboff, 2019).

Overvågningskapitalisme anvender cookie-teknologien som et værktøj til, at indsamle mest

muligt brugerdata. Cookiens formål i dette henseende står i direkte kontrast til cookiens

oprindelige formål, hvor cookien netop ikke skal overvåge brugeren. Målet for denne

overvågning er, at skabe forudsigelsesprodukter og salg af disse til annoncører. Annoncørerne

anvender forudsigelsesprodukterne til at målrette reklamer. Cookie-teknologien bliver altså

anvendt i to hensigter, hvilket også kan kategoriseres som to utilsigtede effekter. Først og

fremmest som værktøj til at skabe forudsigelsesprodukter og dernæst til, at målrette og

placerer reklamer bestemt af dataen. Førstnævnte er en direkte effekt til cookie-teknologien,

da cookiens funktionalitet anvendes til, at overvåge brugerens adfærd på internettet. Den

anden utilsigtede effekt udledes af hvordan cookien bliver anvendt, hvor cookien anvendes

som værktøj til, at målrette reklamer. Denne utilsigtede effekt bliver endnu tydeligere i kraft

af GDPR lovgivningen, da det her bliver muligt for brugeren, at fravælge cookies som har til

formål at målrette reklamer, altså markedsføringscookies.Brugerens mulighed for at fravælge

markedsføringscookies har indvirkning på hjemmesiders funktionalitet og interface, hvilket

blandt andet afspejles i BT’s websider.

Fortrinsvis ses det på videoer og/eller billeder på BT’s websider, dernæst ved eksponeringen

af reklamer og ved anvendelsen af tredjeparts cookies. Bilag 27, webside 4 viser en webside,

hvor alle cookies er accepteret, hvortil samtlige videoer er tilgængelige og reklamer er

disponeret på interfacet. Derudover kan dataen indsamlet på siden bruges af BT’s
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samarbejdspartnere, via tredjepartscookies. Derimod på samme webside hvor kun

nødvendige cookies er accepteret, er videoen ikke længere tilgængelig for brugeren. Her vises

desuden færre reklamer på websiden og det er ikke tilladt for tredjepartscookies at indsamle

data.

4.3.1 Fingerprinting og andre tracking teknologier

Hvis man skal kigge på cookie-teknologiens rolle i det overvågningskapitalistiske system,

som benyttes af reklamebranchen, er det blot en af de teknologier der bliver brugt til, at

indsamle og sammenligne data om brugeren. Foruden cookie-teknologien bruger

reklamevirksomheder mange andre datapunkter til at identificere brugeren. Disse andre

datapunkter er informationer om hvilken enhed som anvendes til, at tilgå den pågældende

hjemmeside. De informationer som browseren sender til hjemmesider som brugeren besøger,

afhænger af browserens indstillinger. Informationer der sendes er f.eks browservinduets

størrelse, hvilket styresystem der er installeret på computeren samt, hvor hurtigt det internet

brugeren benytter er. (Gómez-Boix, Laperdrix & Baudry, 2018). Disse informationer kan

tilsammen bruges til, unikt at identificere en bruger og denne teknik kaldes fingerprinting. Vi

vil her kort referere til 2 undersøgelser der omhandler effektiviteten af fingerprinting som

trackingteknologi, der i øvrigt fungerer uden brug af cookies. Den første “Hiding in the

Crowd: an Analysis of the Effectiveness of Browser Fingerprinting at Large Scale”

præsenterer i deres undersøgelse, at fingerprinting kun kan generere et unikt mønster som

identificerer en bruger i omkring 33% af tilfældene. Den anden undersøgelse

“(Cross-)Browser Fingerprinting via OS and Hardware Level Features” har udviklet, som

navnet antyder, en fingerprinting-metode, som forholder sig specifikt til data der ikke ændrer

sig, hvis du skifter browser. Her er der tale om datapunkter som f.eks. styresystem, CPU,

GPU og ikke data som ændrer sig fra browser til browser herunder vinduesstørrelse,

browsernavn mm. Med denne nye teknik fremviser forskerne, at de unikt kan identificere en

bruger i 99.24% af tilfældene, helt uden brug af cookies (Cao, Li & Wijmans, 2017). Selv om

resultaterne varierer fra undersøgelse til undersøgelse, er det her vigtigt, at pointere at cookies

fungerer i vekselvirkning med andre genkendelsesteknologier og er en del af et større teknisk

system. Omvendt skal det også pointeres, at selvom de forskellige fingerprinting-teknikker

viser potentiale til, at være et mere effektivt værktøj, er cookies som tracking mekanisme

langt mere udbredt end fingerprinting. En undersøgelse i 2016 fra Mozilla påpeger, at

fingerprinting-teknologi kun benyttes på 3.5 % af de mest populære hjemmesider (Chen,

2019).
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Det kan konkluderes, at behovet for en lovmæssig opdeling af cookie-typer har været

nødvendig for, at minimere den utilsigtede effekt, anvendelsen af cookies til markedsførings

fokuseret overvågning. Forsøget på at minimere disse effekter har dog skabt, som kan ses i

casestudiet, andre utilsigtede effekter. Da cookies er blevet et så fundamentalt led i, hvordan

internettet fungerer er der nu sandsynlighed for, at visse brugere bliver udelukket fra diverse

funktioner på de hjemmesider som de besøger.

Diskussion

5. Diskutér de utilsigtede og tilsigtede effekter der kan udledes af cookie-teknologien og

diskutér endvidere hvorvidt cookies spiller en rolle i overvågningskapitalismen.

I dette afsnit vil de utilsigtede effekter, som cookie-teknologien kan lede til, blive diskuteret

med udgangspunkt i etiske begreber. Til at belyse forskellige synspunkter vil der blive

inddraget den tyske filosofi moral etik og den engelske utilitarisme.

Cookie-teknologien har taget internettet med storm de sidste år, eftersom den nye privatlivs

forordning trådte i kraft i maj 2018 (GDPR.DK. u.å.-c). Dette kom sig af, at der i flere år var

blevet indsamlet personlige data uden brugernes kendskab. Udover den skjulte

dataindsamling har verdensøkonomien, som er drevet af kapitalisme, endnu maksimeret og

effektiviseret måden, at producere produkter samt skabe højere profit til et punkt, hvor det

også skader verdenen. (Our Changing Climate, 2021). Cookie-teknologien anses, som

værende en meget vigtig medspiller når det kommer til overvågningskapitalismen. For findes

der en bedre måde, at sælge varer på end at de er skræddersyet lige til dig?

Cookie-teknologien er iblandt en af de teknologiske artefakter som er med til, at skabe

digitale profiler af dig og dermed kan analysere, hvem du er som person, og hvad du er mest

tilbøjelig til at købe eller interagere med på internettet (Fung, 2021). Den

overvågningskapitalistiske forretningsmodel baseres på, at notere, observere og ikke mindst

videresælge din digitale profil, til interesserede forhandlere. Alt dette kan ske og sker via

f.eks. cookie-teknologien.

Alt imens at brugeren blot vil se indhold på nettet, så bliver vi intetanende forbrugere og

internetbruger udsat for manipulation. Derudover bliver vi nudget til, at acceptere cookies på

bekostning af vores personlige data. Som analysen ovenfor i projektet viste, så er halvdelen af

danskerne uvidende om, hvad de takker ja til, når de accepterer cookies (Djoef, 2020). Og

47



endnu værre, så ved respondenterne ikke, hvilke data der bliver brugt, lagret eller solgt til

andre aktører.

5.1 Politiet og BT

På baggrund af projektets analyse af Politiets og BTs cookie politik kan det diskuteres,

hvorvidt hjemmesiderne bytter deres indhold for brugerens data. Dette kommer til udtryk

eftersom, at hvis ikke brugeren er villig til, at frigive sin data og dermed accepterer cookies,

så får brugeren ikke det fulde indhold og dermed ikke den mest fyldestgørende

brugeroplevelse.

På politiets hjemmeside kom dette til udtryk, eftersom det ikke var muligt at sende politiet et

tip, medmindre man accepterede markedsføringscookies. Dette kan medføre utilsigtede

effekter, da det kan føre til, at mange derfor vil afholde sig fra at sende politiet et tip.

Desuden sættes der en barriere op da brugeren skal igennem en længere process, og i

processen har mennesket, tendens til at opgive, hvis processen bliver besværliggjort (Riis,

2021).

Er det okay at en statslig organisation kræver at du, som bruger, frigiver data til en

kommerciel tredjeparts organisation for at benytte deres tjenester? Hertil kan det diskuteres

hvorvidt det er etisk problematisk, at politiet kræver brugerens accept af

markedsføringscookies, for at tilgå essentielle funktioner, hvor nyhedsorganisationen

TV2Lorry tilbyder dette uden krav om accept af markedsføringscookies. Dette blev endvidere

undersøgt i afsnittet om TV2Lorry, hvor samme tip funktion virkede upåklageligt, til fordel

for at man ikke skulle afgive data til Google.

Besøger man BT og takker ja til alle cookies, vil hjemmesiden reklamere for brands,

produkter, tjenester mv. som brugeren sandsynligvis har interageret med forinden. Desuden

vil brugeren have adgang til de vedhæftede billeder og videoer der måtte vises på websiden.

Men takker internetbrugeren derimod nej til cookies eller begrænser i sådan en grad, at

statistik- og markedsføringscookies ikke bliver accepteret, så vil man opleve at dele af en

webside kan være utilgængelig samt færre reklamer.

For at opsummere, er det ikke muligt at tippe politiet uden at frigive data og det er heller ikke

muligt at indlæse en hel webside uden at accepterer alle cookies. Dette må derfor betyde, at

indhold på nettet koster data. Altså vælger man at takke ja til cookies, så er fordelene at man
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får fuld tilgængelighed af indhold og dermed en fuldkommen brugeroplevelse. Dog udleverer

brugeren samtidig personlig data, som bidrager endnu engang til overvågningskapitalismen.

Takker brugeren derimod nej til cookies og sletter dem fra sin browser, så er fordelen at

brugeren ikke frigiver data. Endvidere kan du frit besøge hjemmesider uden, at blive

spammet med reklamer. Ulempen ved dette er de manglende funktioner såsom visning af

billeder, videoer mm. på websider.

5.2 Kant og Zuboff

Der er fordele og ulemper ved, at acceptere cookies, men én ting som er umoralsk og i

konflikt, er den måde hvorpå mennesket bliver brugt som et middel. Skulle man forholde sig

til, hvordan den tyske filosof Immanuel Kant ville kommentere på verdenen i dag, ville han

være stærk kritiker af, hvordan mennesket blot anses som et middel, for at skabe større profit

samt indsamle mere data. Kants moralfilosofi tages der udgangspunkt i “Det kategoriske

imperativ”, hvortil det grundlæggende moralbud lyder: "det ubetingede påbud". Moralbuddet

stiller det krav til os mennesker, at vores handlinger skal være bestemt af uselviske motiver,

altså at man handler af ens egen fri vilje ud fra hvad der føles rigtig og forkert (Osborne &

Edny, 1994). Med dette som udgangspunkt anses tankerne bag det teknologiske system

cookies, som værende moralsk uetisk når cookies er et værktøj i overvågningskapitalisme.

For hvis cookies udelukkende indsamler data for markedsføringsformål, så ville man ifølge

Kant behandle andre mennesker som middel til, at opnå et andet mål (Osborne & Edny,

1994). Netop dette stiller Zuboff sig også kritisk overfor, at dataen bliver anvendt til

kommercielle formål, hvor brugeren hverken har mulighed for, at fravælge dette eller få andel

i profitten. Zuboff mener også at menneskets data er et middel til, at opnå et andet mål, som

tilsidesætter mennesket til fordel for andres mål. Med dette bruger man mennesket som et

middel til at opnå større profit, hvor cookie-teknologien er et værktøj til at indsamle data.

5.3 Utilitarisme

”Utilitarisme betegner det standpunkt, at handlinger er rigtige i den udstrækning, de er med

til at fremme lykken; og de er forkerte i den udstrækning, de er med til at fremme det

modsatte af lykke”-J.S. Mill (Osborne & Edny, 1994). Den engelske filosofi utilitarisme

skitserer på godt og ondt, hvad der deler internettets brugere når det kommer til cookies.

Mange kan være af den holdning, at cookie teknologien er med til at gøre brugeroplevelsen
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bedre uafhængig af omkostningerne, hvor andre brugere kan se det som misbrug af dataen på

internettet. Men hvor stor en nytte bringer teknologien til?

På den ene side er det bekvemmeligt at en online shopping side viser forslag til, hvad en

given bruger måske ville kunne lide, ligesom Netflix giver forslag til hvilke film man måske

ville kunne lide, på baggrund af tidligere sete film. Dette er på mange måder et moderne

samfund og resultatet af de mange innovationer, som er gået forud for internettets opdagelse i

90érne. Men ser man kritisk på cookie-teknologien og dens formål, så kan man undre sig

over hvor stor nytte den egentlig frembringer. Mennesket kan vel huske sin egen kode eller

finde det stykke tøj, som man synes om på enhver shopping side, hvor man derudover ville

slippe for eksponeringen af reklamer på nettet, som nudger brugeren til bestemte handlinger.

Men ser man overordnet så er det meget velfungerende, at firmaer bedre kan tiltrække

potentielle kunder via optimeret markedsføring som cookies herunder udgør en vigtig del. Ud

fra vores analyse kan det yderligere diskuteres, at selvom respondenterne i Djøf´s

undersøgelse ikke kender til, hvor deres data ender så opvejede det ikke, at de ville vælge

cookies fra en anden gang. Undersøgelsen fra Danmarks Statistik viser yderligere, at det var

mindretallet, som læste betingelserne af teknologien og som derfra har kunne tage et definitiv

valg om, om de ville ignorere cookies i fremtiden.

På websiderne fra BT blev nytten taget fra internettets brugere når man valgte at afvise

cookies. Dette betød billeder, videoer samt andet indhold ikke blev vist og dermed resulterer i

en dårligere brugeroplevelse og nedsat nytte. Her kan man diskutere, hvorvidt det er moralsk

i orden at man skal frigive data for indhold og hvorvidt det er iorden at man ikke oplever

samme nytte ved at fravælge cookies. Men ville der på den anden side opstå problemer, hvis

man bare takkede ja ubetinget?

5.4 Byttehandel og dobbeltmoral

Man kan desuden diskutere, hvorvidt der er tale om privacy paradoxet når internetbrugere

siger, at de værdsætter deres privatliv, men alt hvad de foretager sig på nettet taler for det

modsatte (Collins, Teneglia, Osterholm, Nasser, Mettler, 2020). I Netflix serien Connected

stiller videnskabsjournalisten Latif Nasser spørgsmålstegn ved, hvorvidt byttehandlen mellem

brugerens data og formålet med app’en f.eks. en dating app, egentlig er det værd for

internetbrugeren. Dette skal sættes i kontrast til den byttehandlen app’en har med andre
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virksomheders brugerdata. Spørgsmålet er derfor om brugerens byttehandel med app’en har

samme værdi som app’ens byttehandel med brugeren.

Ulempen kan diskuteres at være følgende: Transaktionen kan virke uigennemsigtig på

baggrund af brugerens manglende viden om aftalen. Altså kan det være svært for en bruger at

vurdere om transaktionen af brugerdata i bytte for adgang til en tjeneste er fordelagtig. Dette

udspringer sig af at brugerne stadig er i gang med at lære hvordan de færdes på internettet, og

hvilke konsekvenser der kan være ved brug af forskellige tjenester. Opsummerende skal

samfundet lære at håndtere teknologiens magt (Collins, Teneglia, Osterholm, Nasser, Mettler,

2020).

Dokumentaren får yderligere belyst et dilemma, hvor dobbeltmoralen spiller en stor rolle hos

især mennesket.

“at se en fugl over skulderen og observere denne er ok. At overvåge en gris og dens tanker er

også ok, men måske lidt creepy. At regeringer og virksomheder skulle overvåge og registrere

os mennesker er utroligt uhyggeligt. Men når vi deler selfies og ser hinanden på online

platforme synes vi det er helt fantastisk. Det vi ikke ved er bare, at vi hjælper firmaer og

regeringer med at holde bedre øje med os” (Collins, Teneglia, Osterholm, Nasser, Mettler,

2020).

Dette med moralfilosofien som udgangspunkt lægger op til, at mennesker igen blot behandles

som middel. Det er dog også diskuterbart den morale som der ligger bag, at det er i orden at

overvåge og analysere dyrs adfærd, for eksempelvis ved at forbedre deres levevilkår. Til

gengæld synes vi mennesker det er helt forfærdeligt, at vi bliver overvåget selvom vi frivilligt

udstiller os selv på sociale medier mens vi holder øje med vores venner. Hvorfor er det i

orden, at vi udsætter dyrene for overvågning, men helt forfærdeligt når vi selv bliver

overvåget? Vi accepterer jo betingelserne og bidrager oftest selv med dataene? Er det i orden

at vi mennesker tillader os at være dobbeltmoralske? Og kan vi overhovedet være bekendt at

sætte en stopper for den type af overvågningskapitalisme når vi ved, dataindsamling kan

gavne os på mange punkter f.eks. inden for sikkerhed, lægehjælp, undervisning mv. Vi fodrer

systemet men har et problem med, at større aktører bruger vores personlige data, selvom det

også resulterer i en bedre brugeroplevelse.

Det kan diskuteres, hvorvidt mennesker handler i god tro om, at det er acceptabelt at

overvåge for en bedre nytte. Men er det i orden at vi gør det i sådan en grad, at det påvirker
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vores miljø, natur og ikke mindst dem som ikke kan gøre noget ved det? Opvejer fordelene

ulemperne eller ville verdenen være bedre uden de utilsigtede effekter, som kan udledes af

cookie-teknologien? Har web-cookien været med til, at fremme overvågningskapitalismen og

er der en klar sammenhæng mellem de aktører? Og ville internetbrugere være interesserede i

en teknologisk verden uden den ekstra tjeneste, som web-cookien giver os? Er vi villige til at

opgive den tjeneste for stærkere digitalt privatliv, som vi alligevel deler gratis ud af på de

sociale medier?

5.6 Cookies - Et “nødvendigt” middel i det overvågningskapitalistiske system?

Som det er diskuteret tidligere er cookies et centralt værktøj i det overvågningskapitalistiske

system. De etiske overvejelser der reflekteres over, i afsnittet ovenfor, er en effekt af den

måde som cookies, bliver benyttet på. Den bruges både til funktionsforbedring af en webside,

i form af “huske indstillinger”, men bruges altså også som markedsføringsværktøj af online

reklamevirksomheder.

Hvis man igen kigger nærmere på de utilsigtede effekter der stammer fra cookiens brede

funktionalitet, kan det påpeges at opfinderen af cookien, Lou Montulli, allerede blev

opmærksom på nogle af disse utilsigtede effekter tilbage i 1996. Omkring dette årstal bliver

det tydeligt at reklamevirksomheder begynder at benytte muligheden for at placere

tredjepartscookies, og dermed får mulighed for at tracke en bruger på tværs af flere

hjemmesider (Montulli, 2013).

I denne periode udtaler Montulli, at der var kraftige overvejelser omkring, at beslutte at

blokere tredjeparts-cookies. Følgende er Montullis eget rationale for, hvorfor han i sidste

ende fravalgte denne fremgangsmåde. Udtalelsen er fra hans egen blog fra 2013:

“Any company that had the ability to track users across a large section of the web would

need to be a large publicly visible company. Cookies could be seen by users so a tracking

company can't hide from the public. In this way the public has a natural feedback mechanism

to constrain those that would seek to track them. If 3rd party cookies were disabled ad

companies would use another mechanism to accomplish the same thing, and that mechanism

would not have the same level of visibility and control as cookies. We would be trading out

one problem for another” (Montulli, 2013).
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Her argumenterer Montulli for at cookies, som nu bruges som et trackingværktøj kan være et

“nødvendigt onde”. Han indikerer, at hvis man blokerer for virksomheders muligheder for, at

placere tredjepartscookies, ville det være sandsynligt, at cookien vil blive erstattet af en

anden, mindre transparent teknologi. I 2020 offentliggjorde Google Chrome at deres browser,

fra slutningen af 2022 vil blokere tredjeparts-cookies som standard. Hermed vil de 3 største

browsere Chrome, Firefox og Safari, alle blokere tredjepartscookies ved udgangen af 2022

(Schuh, 2020; Bohn, 2020).

I opløbet til dette har Google introduceret en mulig erstatning af tredjepartscookies, kaldet

fLoC. Denne teknologi har til opgave at have nogenlunde den samme funktion som

tredjepartscookies har i dag, men være mere privatlivsorienteret. Samtidig med denne

udvikling ser man også at brugen af fingerprintingteknologi er støt stigende ifølge en

undersøgelse en nyere undersøgelse fra Mozilla fra 2021 ”We find that fingerprinting

prevalence has increased over the years [37], [54], and is now present on 10.18% of the

Alexa top-100K websites.” (Iqbal, Englehardt, & Shafiq, 2021).

Spørgsmålet er her om de alternativer der er til cookies, som trackingværktøj, såsom

fingerprinting er værre end tredjepartscookies når det kommer til brugerens privatliv. Cookies

er en rimeligt transparent tracking mekanisme i og med at brugeren altid kan se hvilke

hjemmesider der har placeret den. Derudover er det muligt at slette cookies når som helst. Ser

man på den tidligere diskuteret fingerprintingteknologi har den samme formål som cookien,

men har ikke den samme mulighed for, at blive genkendt og kontrolleret af brugeren.

Alt dette tyder på at cookies i sig selv ikke er skyld i den brede overvågning, som finder sted

på internettet. Det er nærmere en effekt af det overvågningkapitalistiske system, som udnytter

de muligheder, der ligger både ny som gammel webteknologi til, at indsamle data om

brugeren på den måde der mest hensigtsmæssig.

Web-cookies, HTTP-cookies, cookies, cookie-teknologi osv. er en hjælpende hånd på nettet.

Men teknologien kan som så mange andre teknologiske artefakter blive brugt på andre måder,

end dens oprindelige formål. Om cookies er en god eller ond funktion kan som ovenstående

diskuteres på mange måder, af mange vinkler og mange synspunkter. Vi i dette projekt,

vurderer på baggrund af vores resultater, at cookien er en funktion, der stadig er så ny for

brugerne, at de ikke kender til dens fulde magt. Spørgsmålet er bare om brugerne ville være

villige til at opgive dem eller lære dem bedre at kende. Afslutningsvist er der gjort

overvejelser omkring den overvågning som foregår, og hvilken rolle cookies kommer til at
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have i den nærmeste fremtid. Hvis cookiens rolle i overvågningsnetværket kommer til at

fylde mindre, er det sandsynligt, at andre teknologier kommer til at udfylde dens rolle. Dette

har potentiale til at have sine egne utilsigtede effekter
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Konklusion

På baggrund af ovenstående projekt kan det konluderes, at HTTP-cookien er et af

værktøjerne i et større teknologisk system. Cookie-teknologien har sin oprindelse i 1994 og

blev udarbejdet af Lou Montulli. Yderligere kan det konkluderes at internetbrugerne kender

til cookie-teknologien, men ikke formålet med den. Det kan på baggrund af analysen

konluderes, at Danmark er det land hvor fleste indbyggere kender til cookie-teknologien

(78%) frem for Europa hvor gns. var 59%. Dette betyder yderligere i, at Danmark desuden

var det land som bekymrede sig mindst (29%) ift. til andre EU lande.

I analysen blev det undersøgt, hvordan aktører bruger cookie-teknologien til en række formål.

Et af formålene er måden hvorpå cookies anvendes til nødvendige funktioner og et andet,

hvordan cookies anvendes til, at personalisere indholdet. Desuden fastsætter GDPR at

brugeren skal kunne fravælge cookies, som ikke er nødvendige og dermed give mulighed for

at brugeren selv kan tilvælge hvilke cookies de accepterer.

Afhængigt af hvilken hjemmeside brugeren besøger kan brugeren blive udelukket for nogle

funktionaliteter på hjemmesiden ved kun, at acceptere “nødvendige cookies”. Derimod får

brugeren adgang til alle funktioner ved, at acceptere “alle cookies”. Dette ses i resultatet af

vores casestudie hvor brugerens valg af cookies påvirkede interfacet og funktionaliteterne på

de 4 undersøgte hjemmesider. Særligt ses det på Politiets “Tip os” webside, hvor det kun er

muligt at tippe politiet ved accept af markedsføringscookies. Zuboff påpeger desuden, at

teknologien med dens funktionaliteter derfor kan misbruges til kommercielle formål og

dermed bidrage til brugen af mennesket som råmateriale.

Det kan konkluderes, at behovet for en lovmæssig opdeling af cookie-typer har været

nødvendig for, at minimere den utilsigtede effekt herunder brug af cookies til målrettet

reklame. Forsøget på at minimere disse effekter har dog skabt, andre utilsigtede effekter.

Som det kunne læses i diskussionen var dette i stor strid med hvad moralfilosofi, ville ønske

for mennesket og dennes frie vilje. HTTP-cookies er afgjort en hjælpende hånd på nettet.

Afslutningsviskan det konkluderes, at teknologien kan som så mange andre teknologiske

artefakter blive brugt på andre måder, end dens oprindelige formål. Hvortil man ikke entydigt

kan bestemme, hvorvidt cookie-teknologien vurderes til at være god eller ond.
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