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Abstract 

 

This paper looks at whether Facebook’s use of technology cookies have created an influence 

on the free choice and the ideology of democracy. 

The project will be based on different theories to relate to the statement of the problem. By 

analysing Facebook's data policy, we are able to understand the use of cookies and 

Facebook's own narrative. Furthermore, the analysis will focus on the technology behind 

cookies and analyse thoroughly how the different aspects of the technology corporate. 

The analysis will also look at the unintended effect of cookies and how they have developed 

through the years into how they are applied today. 

The project aims to discuss the use of cookies today through the theories of Shoshana Zuboff, 

Immanuel Kant and the ideology of utilitarianism. The discussion will be based on the results 

from the analysis, the perspective from critics of cookies and the users of cookies such as 

Facebook. From this analysis, we will be able to conclude if Facebook’s use of cookies has 

developed an influence on the users behavior and therefore to create an impact on democracy 

and the free choice. 
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Begrebsafklaring 

Http står for “The hypertext transfer protocol” og er et kommunikationssystem mellem 

website og server (Christensson, 2015). 

 

Web-browser er en applikation som bruges til at få adgang til websites. Eksempler på dette 

kan være Google Chrome, Firefox eller Apple Safari (Christensson, 2014).  

 

Web-server er et computersystem som indeholder og lagrer websites som bliver udleveret 

ved en http forespørgsel (Christensson, 2011). 

 

Website er en samling af flere webpages med hver sine HTML (HyperText Markup 

Language) koder som fx Facebook. En webpage er en enkelt side og website er samlingen af 

flere webpages, hvilket er det som ofte refereres til som en “hjemmeside” (Christensson).   

 

GDPR står for General Data Protection Regulation og er en lovgivning som er indført i EU. 

Den 25. maj 2018 skulle alle virksomheder efterleve GDPR-reglerne, som omfatter at 

virksomheder skal dokumentere at personoplysninger behandles efter reglerne (gdpr.dk). 

 

Demokrati som ideologi stræber efter at hele folket får det størst mulige opnåelse af frihed, 

lighed og menneskerettigheder (Hansen, 2010, s.15). Ifølge Grundtvig er oplysning 

nødvendigt for et demokrati (Bjerager, 2016).   

 

Blackbox er et system hvor dets interne processer er utilgængelige (Investopedia, Kenton, 

2020).  
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Problemfelt  

I takt med at teknologiens udvikling har taget fart, er vores hverdag blevet mere og mere 

digitaliseret. Nutidens menneske lever i dag en stor del af sit liv gennem en skærm. Vi deler 

vores oplevelser, succeser, tanker og ideer på sociale medier. Vi kommunikerer og arbejder 

ved hjælp af chats og e-mails. Sociale medier er blevet en platform hvor vi kan interagere 

med grupper og individer såsom venner, familie og arbejdskollegaer (Fowdar, 2013, s. 74). 

Alt sammen mens vi efterlader spor om vores liv og adfærd. 

 

Med vores personlige data og oplysninger, er der kommet en hel ny forståelse for salg og 

marketing. Virksomheder indsamler vores data, gennem de såkaldte cookies, for således at 

forstå vores adfærd og personligheder, med henblik på at influere vores forbrugsvaner, køb 

og politiske holdninger. 

De sociale medier har dermed over de seneste år, ændret den måde virksomheder fører deres 

online forretning på og som følge heraf, har marketing på de sociale medier skabt sin helt 

egen niche i erhvervslivet (Fowdar, 2013, s. 73). 

Forbrugernes data bliver nu indsamlet som gratis råmateriale til adfærdsanalyser for at øge 

virksomhedernes kommercielle interesser (Zuboff, 2019, s. 9). Dette har skabt et nyt 

forretningsliv, hvor det er forbrugernes data, der bliver solgt og udnyttet på kryds og tværs, til 

fordel for forretningslivet. Dette genopliver Karl Marx’s beskrivelse af kapitalismen, som en 

vampyr der lever af arbejdskraft. Men i stedet for arbejdskraft, lever 

overvågningskapitalismen nu af alle aspekter af en persons oplevelser (Zuboff, 2019, s. 11).   

  

I en teknologisk tidsalder som denne, er det blevet en nødvendighed for brugerne af de 

digitale medier at forstå de teknologier de indgår i, for således ikke at lade sig kontrollere af 

dem. 

Med en verdensanerkendt teknologi som Facebook, der i år 2021 når ud til mere end 2 

milliarder aktive brugere (Facebook - Fællesskabsregler, 2021), anses det af de fleste, for 

værende gratis at være en del af det sociale medies platform. Det vi betaler med er til 

gengæld vores data. 

Med adgang til mere end 2 milliarder brugeres data, er Facebook blevet et knudepunkt for 

handel med persondata, person- og adfærdsanalyser samt skræddersyet marketing. Facebooks 

dataindsamling kan sammenlignes med en krystalkugle til virksomheder for at forstå deres 

kunder og deres vaner (Fowdar, 2013, s. 75) og dermed få en forståelse af, hvordan de kan 
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yde indflydelse på dem. 

 

Med denne nye instrumentelle magt, der kan influere på vores frie valg og dermed skabe 

dominans over samfundet (Zuboff, 2019, s. 13), opstår udfordringerne og problemerne om, 

hvorvidt vi stadig lever i et frit demokratisk samfund eller om vi styres ud fra den data vi 

efterlader i vores digitale liv. 

  

Det vi finder interessant ved emnet er, hvorvidt cookies har så stor indflydelse på os, at de 

påvirker vores valg i hverdagen og dermed vores samfundsstruktur. Vi vil undersøge hvorvidt 

det frie valg og dermed demokratiet bliver undermineret af de skræddersyede annonceringer 

Facebook skaber ved hjælp af cookies og vores personlige oplysninger. 

 

Det er på baggrund af interessen for dette problem, at nedenstående problemformulering 

lyder således: 

 

Problemformulering 

Hvordan benytter Facebook cookieteknologien og hvilken påvirkning har det for det frie valg 

og demokratiet? 

 

Rapporten vil tage udgangspunkt i dette spørgsmål og undersøge teknologien gennem TRIN-

modellen og hvilke konsekvenser det kan have for demokratiet gennem videnskabelige 

artikler og undersøgelser.  

Det vil blive belyst i hvilket omfang Facebook bruger deres cookies og hvilke data de 

benytter, ved at foretage en grundig analyse af Facebooks egen formulerede datapolitik samt 

Facebooks mission for hvad deres platform bidrager med.  

 

Dette diskuteres ud fra Zuboff’s forståelse af Overvågningskapitalisme samt Immanuel 

Kant’s teori om deontologi, for at få en forståelse af, hvordan Facebooks brug af cookies kan 

have en indflydelse på, hvordan det enkelte individ foretager et valg, og om de dermed truer 

hele vores samfundsstruktur om det frie valg. For at opnå mere dimension i rapporten, vil 

problematikken også diskuteres ud fra det utilitaristiske synspunkt, som argumentation for 

Facebooks virksomhedsstrategi.  
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For at besvare problemformuleringen, er en række problemstillinger opstillet, som vil 

besvares i løbet af projektet. Disse arbejdsspørgsmål vil give et indblik i hvad cookies er som 

teknologi og hvordan de fungerer. Spørgsmålene vil hjælpe med at specificere problemet, så 

problemformuleringen vil blive besvaret fyldestgørende.  

 

Problemstillinger 

● Hvad er cookieteknologien og hvordan bruges de af Facebook?  

● Hvilken slags information indsamler Facebooks cookies om os?  

● Hvem har adgang til dataen der er indsamlet og hvordan bliver det brugt?  

● Hvilken betydning har cookies og digital overvågning for demokratiet?  

● Hvad er fordelene og ulemperne ved brugen af cookies?  

 

Afgrænsning/motivation 

Dette projekt tager udgangspunkt i Facebooks brug af cookies og systemet omkring denne 

platform. I denne sammenhæng vil dette sættes i kontekst til, hvilken betydning Facebooks 

brug af forbrugernes private oplysninger, har for demokratiet. Facebook består af et 

omfattende system med mange forskellige aktører. Dette projekt tilstræber at prioritere nogle 

få aspekter af teknologien, hvor fokus på forbrugerne og deres holdning til cookies derfor er 

blevet fravalgt. Fokus i denne opgave ligger i undersøgelse af problematikken fra et større 

perspektiv, hvordan selve systemet på Facebook fungerer og hvilken betydning det har for 

samfundet vi lever i. Af denne grund inkluderes både overvågningskapitalisme, deontologi og 

utilitarisme, for at få et bedre indblik i Facebooks måde at drive sin virksomhed på. 

Et indblik i selve teknologien cookies, hvordan hele Facebooks system er bygget op samt et 

fokus på det humanistiske perspektiv til dette, er det som ligger til grund for udarbejdelsen af 

denne projektrapport - at undersøge en teknologi fra både det tekniske og humane synspunkt. 

Vi finder dette problemfelt interessant, da det er en del af vores liv og hverdag. Vi er vokset 

op med Facebook og benytter dette medie dagligt. Vi benytter dermed også selv cookies uden 

tanke for, hvad de egentlig indsamler af data om os og har ikke kendskab til hvilken 

betydning cookies kan have på vores adfærd. Ud fra denne motivation, vil vi derfor 

undersøge sammenhængen mellem cookies som teknologi og den adfærdspåvirkning der kan 
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ske, som dermed også kan have betydning for demokratiet.  

I løbet af projektet er vi stødt på forhindringer i at Facebook ikke offentliggør deres 

algoritmer, der bearbejder cookie data og der er derfor heller ikke tidligere undersøgelser på 

netop dette område. Dette understøtter dog vores undren og undersøgelse om hvorvidt det kan 

have en indflydelse på demokratiet og det frie valg, da forbrugere af Facebook ikke bliver 

oplyst om dette. 

  

Semesterbinding 

I dette semesterprojekt gøres brug af de to dimensioner “Teknologiske systemer og 

artefakter” og “Subjektivitet, teknologi og samfund”. I det følgende afsnit vil der redegøres 

for hvordan rapporten gør brug af dimensionerne og hvordan de inddrages til at besvare vores 

problemstilling.  

TSA 

I dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA) er det overordnede læringsmål 

opnåelse af kompetencer til at analysere og beskrive en teknologi. Mere specifikt er 

læringsmålene at opnå kendskab til og kunne anvende TRIN-modellen. TRIN-modellen 

bruges som inspiration til at beskrive og analysere udvalgte dele af teknologien for at forstå 

selv samme. Teknologien, cookies, analyseres igennem TRIN-modellen for at få en bedre 

forståelse for hvilke elementer som indgår.  

STS  

Subjektivitet, Teknologi & Samfund (STS) arbejder med forholdet mellem mennesket, 

teknologien og samfundet og hvordan de påvirker hinanden. 

Dette kursus har fokus på hvordan teknologiske systemer og artefakter har en betydning og 

påvirkning på subjekter i samfundet. Der arbejdes blandt andet med et historisk, 

miljømæssigt, kulturelt og socialt perspektiv i de forskellige metoder og teorier (Sommer & 

Schraube, 2020, s. 2). I løbet af dette projekt, vil denne dimension benyttes, idet rapporten vil 

undersøge hvordan cookies påvirker demokratiet og dermed studere forholdet mellem en 

teknologi, subjektet og samfundet og hvordan de hver især kan påvirke hinanden.  
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De to dimensioner supplerer hinanden, da problemformuleringen tager udgangspunkt i 

forholdet mellem samfundet og teknologien, hvor det her handler om Facebooks brug af 

cookies og hvorvidt det kan føre til en trussel for demokratiet og det frie valg. Dertil vil STS 

benyttes, for at se på sammenhængen mellem de to aspekter og hvordan de har indflydelse på 

hinandens udvikling.  

For at kunne undersøge problemstillingen, er det nødvendigt at forstå selve teknologien 

cookies, hvilket er det dimensionen TSA, giver redskaberne til. Ved at sammenkoble STS og 

TSA til projektet, er det dermed muligt at analysere på hvordan cookies fungerer og hvilke 

dele af teknologien, som kan være til fordel for samfundet og hvilke dele vi muligvis skal 

forholde os kritiske til.  

 

Metode og teori afsnit 

Til besvarelse af problemformuleringen og udarbejdelsen af denne projektrapport, benyttes 

flere metoder og teorier. I og med at problemformuleringen tager udgangspunkt i en selvvalgt 

teknologi, undersøges teknologien ud fra TRIN-modellen, således at der hele vejen igennem 

er fokus på cookies.  

Når teknologien senere hen diskuteres, vil der tages udgangspunkt i teoretikeren, Immanuel 

Kant, som beskriver deontologi, Shoshana Zuboff, som redegør for overvågningskapitalisme, 

samt den utilitaristiske filosofi, for således at se på teknologien fra forskellige perspektiver. 

Dette med henblik på at få en forståelse af cookies og dets følger.  

De ovennævnte metoder og teorier vil blive beskrevet uddybende i følgende afsnit.  

 

Deontologi - Immanuel Kant 

I renæssancen og oplysningstiden udvikles et nyt verdensbillede og menneskesyn, som sætter 

mennesket i centrum og ikke Gud og religion. I denne tid beskrives en række 

moralfilosofiske positioner inden for Deontologien. De har alle det tilfælles at de arbejder 

med moralens rigtighed og forkerthed og med en fælles forståelse for, at det ikke 

udelukkende er handlingens konsekvenser som kan afgøre dette (Christensen, 2011, s. 55). 

 

Den filosofiske fagterm, “deontologi” kan beskrives med et eksempel fra religionen og mere 

præcist, Det Gamle Testamente. Moralteori ses blandt andet i De Ti Bud fra Anden Mosebog, 
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kap. 20 vers 2.17. De Ti Bud beskriver handlingens moralske status, udelukkende ved at 

undersøge handlingen og ikke konsekvenserne deraf. Her er det menneskets pligt overfor 

Gud at handle derefter (Christensen, 2011, s. 56). 

Immanuel Kant anses for at være stamfader til den moderne deontologi og er et højdepunkt i 

oplysningstidens filosofi (Koch, 2020), hvori filosofien gik fra fokuspunkt af teologi til 

rationel erkendelse i form af videnskab og oplysning (Busck, 2011).  

 

Kant skiller sig ud fra andre deontologiske moral-teoretikere, da han udelukker religiøse 

overbevisninger og konsekventialisme og fokuserer på det fornuftige menneske og troen på at 

kunne lave sine egne moralske principper. De Ti Bud kan derfor ikke beskrive den moderne 

deontologi som Kant arbejder med, da det er menneskets egen fornuft som er 

udgangspunktet. 

Kant mener, at vi skal kunne leve sammen med respekt for andre individer og med tanken 

om, at alle er frie og fornuftige samt ligeværdige. Han mener vi alle har evnen til at opstille 

vores egne moralske principper og leve derefter. Det er også netop dette, som adskiller 

mennesket fra naturen, da de oftest er drevet af for eksempel instinkter og er dermed ikke i 

stand til at vedtage sine egne principper (Christensen, 2011, s. 57).   

Ifølge Kant er mennesket autonomt, altså selvlovgivende. Mennesket har en værdighed og 

kræver derfor at blive behandlet med respekt. Derfor er vi ikke bare en genstand som kan 

bruges til at opnå egne formål, da vi opsætter mål for os selv. Mennesket er altså et formål i 

sig selv.  

Beskrevet med Kant’s egne ord:  

 

“Handl således, at du altid tillige behandler menneskeheden, såvel i din egen person 

som enhver anden person, som mål, aldrig blot som middel” (Christensen, 2011, s. 

58). 

 

Han mener altså det er moralsk forkert at bruge en person som et middel til at opnå noget for 

sig selv. Ved at manipulere eller lyve, handles der dermed uden respekt for et andet 

menneske samt uden troen på, at de kan foretage sig et fornuftigt valg for dem selv, men 

derimod forsøger at få dem til at handle på bestemte måder, uden at give dem valget.  

På trods af, at Kant betegner mennesket for værende autonomt, betyder det dog ikke at alle 

individuelle principper er moralsk korrekte. Ifølge Kant afhænger det af, om det moralske 

princip kan gøres alment og være et princip, alle kan tilslutte sig (Christensen, 2011, s. 58).   
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“Handl kun ifølge den maksime ved hvilken du samtidig kan ville, at den bliver 

almengyldig lov” (Christensen, 2011, s. 59).  

 

Det vil sige, at et moralsk korrekt handlingsprincip skal stemme overens med, at alle 

mennesker er et formål i sig selv og respekterer mennesket som et autonomt væsen der bliver 

behandlet som et formål og ikke kun som et middel (Christensen, 2011, s. 59).   

 

Immanuel Kants hovedpointer er dermed, at vi skal leve med respekten for det enkelte 

individ og dets ret til oplysning og evne til dermed at træffe frie rationelle valg.  

 

Utilitarisme  

Den filosofiske retning, Utilitarismen, stammer fra 1700-tallet af Jeremy Bentham som anses 

for at være utilitarismens stamfader, efterfulgt af John Stuart Mill(Träskman, 2021). Den 

utilitaristiske teori består af tre grundbegreber som beskrives herunder:  

 

1. Konsekventialisme - handlingen bliver udelukkende vurderet ud fra dens 

konsekvenser.  

2. Nytte- eller velfærdsprincippet - handlingens værdi bliver gjort op i nytte eller velfærd 

og bliver ikke vurderet ud fra andre parametrer.  

3. Summationsprincippet - nyttesummen bliver udregnet ud fra handlingens 

konsekvenser (Føllesdal, 1992, s. 198).   

 

Utilitarismen arbejder altså med konsekvenserne af en handling og rangordner de forskellige 

handlingsalternativer, efter hvilke konsekvenser der giver størst nytte for flest indblandede. 

Handlingsalternativerne bliver gjort op i den totale nyttesum, som findes frem til ved at 

minusse den negative nytte (fx smerte og sorg) med den positive nytte (fx velfærd og 

livskvalitet) (Føllesdal, 1992, s. 198).   

På trods af at der findes flere retninger inden for utilitarisme, har de alle udgangspunkt i 

“social utility” altså maksimering af den sociale nytte (Harsanyi, 1977, s. 3) Det vil sige at 

der ikke tages hensyn til fordelingen af goder, da det er summen af goder for den individuelle 

som beregnes for at være af betydning. Hvis nytteværdien af at tage penge fra de fattige, kan 
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øges for den individuelle, er det ifølge utilitarismen det rette at gøre (Føllesdal, 1992, s. 198). 

Ud fra denne overbevisning har utilitarismen været udsat for en del kritik for at være bygget 

på egoisme og med en indstilling om at målet helliger midlet (Systime, 2021, kap. 2).  

Utilitarismen er altså en konsekventialistisk teori som argumenterer for eller imod en 

handling ved at beregne nyttesummen af mulige handlingsalternativer.  

 

TRIN-modellen  

Trinmodellen er en model, som har til formål at inspirere til en teknologianalyse. Der er altså 

mulighed for at udvælge hvilke aspekter der er egnet til teknologien der analyseres. 

Trinmodellen står for Teknologi, Radikalt, og Inkrementelt design i Netværk, og fokuserer 

på brugen af teknologien, dens produktion samt dens design (Jørgensen, 2020, s. 3). 

Modellen indeholder 6 Trin, som der kan tages udgangspunkt i. 

Rapporten har hentet inspiration fra Trin-modellen, til at udvælge dele af teknologien til 

analyse, og har udvalgt følgende Trin til brug i denne projektrapport: 

 

1. Teknologiens indre mekanismer og processer 

3. Teknologiers utilsigtede effekter 

4. Teknologiske systemer 

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier 

 

Trin 1 består af “Teknologiens mekanismer og processer”. Dette Trin består, som navnet 

antyder, af en forklaring om den pågældende teknologis indre mekanismer og processer. Der 

er her fokus på at analysere på de essentielle dele af teknologien, som i en proces, skaber 

teknologiens formål (Jørgensen, 2020, s. 6).  

Redegørelsen for cookies vil derfor bestå af selve den tekniske del i artefaktet cookies. 

Hvilke essentielle dele der indgår for at cookies har en funktion og et formål. Der vil blive 

redegjort for cookies, og hvordan de fungerer på websites. 

 

Trin 3 fokuserer på teknologiens utilsigtede effekter. Hvordan en teknologi kan være 

medvirkende til en effekt, som ikke er tiltænkt til formålet med teknologien og vurderes 

negative (Jørgensen, 2020, s. 8).  
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I denne sammenhæng vil der i projektet, blive analyseret på, hvilke utilsigtede effekter 

cookies er medvirkende til på internettet. Hvilken indvirkning cookies, som teknologi, har på 

menneskets valg og hvilken negativ betydning det har på vores færden på internettet.  

 

Trin 4 handler om teknologiens systemer og hvordan den store sammenhæng omkring en 

teknologi fungerer, med henblik på at opfylde menneskets behov (Jørgensen, 2020, s. 9). 

Teknologiens systemer, med henblik på cookies, vil blive gennemgået med inddragelse af 

forskellige aktører og artefakter i systemet, for at få en forståelse for Facebooks system. 

Hvordan sammenhængen af forskellige små systemer, har en betydning for det samlede 

formål for cookieteknologien. Her vil forbrugere samt virksomheder, spille en rolle i samspil 

med de relevante artefakter.  

 

Trin 6 benyttes til at beskrive hvordan en teknologi eller innovation, bliver adopteret og 

implementeret. Her inddrages, hvilke aspekter der ligger til grund for udbredelsen af denne 

innovation, hvor positive og negative effekter spiller ind (Jørgensen, 2020, s. 10). Dette gøres 

ud fra fem stadier, udviklet af Everett Rogers i bogen “Diffusion of innovation”, kaldet 

innovations-beslutningsprocessen (Rogers, 1983, s. 165).  

Ved brug af dette Trin i analysen, analyseres diffusionen af cookies på Facebook, og hvordan 

denne teknologi er blevet til. På denne måde skabes et overblik over hvordan teknologien er 

blevet udbredt, som den er i dag. Dette gøres ud fra følgende fem stadier: 

 

1. Viden 

Videns stadiet indebærer en persons eller organisations første møde med teknologien. Det er 

muligt både at blive eksponeret for teknologien ved selv at søge viden ud fra behov, eller 

gennem tilfældig eksponering (Rogers, 1983, s. 164).  

  

2. Overtalelsesstadiet  

Efter personen eller organisationen har opnået kendskab til innovationen, skal denne beslutte 

sig for, hvorvidt de har en positiv eller negativ holdning til innovationen (Rogers, 1983, s. 

164).  

  

3. Beslutningsstadiet  

I beslutningsstadiet, beslutter en person eller organisation sig for hvorvidt de vil anskaffe sig 

innovationen eller ikke (Rogers, 1983, s. 164). 
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4. Implementeringsstadiet  

Implementeringstadiet handler om hvorvidt personen eller organisationen ønsker at adoptere 

innovationen, for derefter at afprøve den (Rogers, 1983, s. 164).  

  

5. Bekræftelsesstadiet  

Efter implementeringen, skal personen eller organisationen enten vælge at bekræfte eller 

afvise innovationen. Hvis personen eller organisationen møder konflikter efter at have 

accepteret innovationen, vil denne blive usikker på sin beslutning om at optage innovationen, 

hvilket dermed vil resultere i en gennemgang på en eller flere af ovenstående faser igen 

(Rogers, 1983, s. 164).   

 

Trin-modellens øvrige Trin er fravalgt, idet der ønskes at fokusere på få, men essentielle dele 

af modellen. En sammenkobling af ovenstående fire Trin, vil være medvirkende til en 

sammenfatning af hvad cookies er og hvordan den er opstået, hvilken betydning den har for 

mennesket, samt hvordan systemet omkring cookies hænger sammen.  

 

Redegørelse 

Hvad er en cookie?  

Da projektet omhandler cookies på Facebook og om hvordan de bliver benyttet, redegøres der 

her kort for hvad cookies overordnet er, for senere i analysen, at dykke yderligere ned i 

teknologien. Der gives et overblik over hvad cookies formål er samt fordele og ulemper ved 

brugen af disse. 

 

Cookies blev opfundet af internetpioneren Lou Montulli i 1994, da han ville hjælpe 

forbrugeren med at gøre online aktivitet lettere, ved at gemme informationen om eksempelvis 

varer, som brugeren tidligere havde kigget på (Hormozi, 2005, s. 1-2).  

Virksomheder som eksempelvis Google og Facebook bruger cookies til at personalisere og 

tilpasse websites til den enkelte, så brugeren får leveret målrettet indhold. Nogle websites 

fandt dog andre måder at anvende denne personaliserede data, såsom at målrette reklamer ud 

fra den enkeltes interesser, målt ud fra de data som cookien har opfanget.  
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På den ene side giver cookies mange fordele når der færdes på internettet, men på den anden 

side kan der være bekymring for om privatlivet bliver krænket (Fisher, 2020).  

Dette er problematikken med cookies, som bliver rejst i medierne og som mange webbrugere 

er bekymrede for.  

 

En cookie er en lille tekstfil, som lagres i computerens browser, når en forbruger besøger en 

website der benytter cookies. Tekstfilen gemmer informationer om brugerens færden på 

websitet. Her tales blandt andet om førsteparts- og tredjepartscookies. Førstepartscookies er 

dem som websitet selv sætter, så for eksempel indkøbskurven huskes, hvis der klikkes et 

andet sted hen på websitet.  

Tredjepartscookies er cookies som sættes af andre, som for eksempel Facebook eller Google. 

Den samme cookie kan være en førstepartscookie på ét tidspunkt, men en trejdepartscookie 

på ét andet tidspunkt. Dette skyldes at når brugeren er på den website hvor cookien 

oprindeligt kommer fra, er det en førstepartscookie, men hvis der skiftes til en anden website 

som har en forbindelse til den oprindelige website, så bliver cookien til en tredjepartscookie 

(Flaherty, 2012). Der skelnes mellem førsteparts- og tredjepartscookies, da de har forskellige 

funktioner i forhold til brugeroplevelsen. Hvis cookies ikke eksisterede, ville det blive 

besværligt for brugeren at være på internettet.  

Cookies gør brugerens digitale liv nemmere, ved at tilpasse sig browser oplevelsen og huske 

fra gang til gang når brugeren besøger websitet. På denne måde fremstår websitet altid fra sin 

bedste side, ved at komme med forslag og information som matcher brugerens interesser. 

Dette sparer også tid for brugeren, da der hurtigt kan findes frem til det der ledes efter og 

huskes personlige præferencer. 

Dog kan alle disse informationer som indsamles, rejse spørgsmål om hvad de ved om 

forbrugeren samt hvad dataen bruges til og hvem der bruger det. I og med at der bliver lagret 

cookies af tredjepartscookies vides det ikke hvor disse informationer ender, da de ikke er 

placeret af selve websitet der besøges. Trejdepartscookies er med til at se hvor brugeren 

stopper op på websitet, hvilke ting der bliver klikket på og hvilke informationer brugeren 

deler. Disse informationer bliver oftest brugt til marketing, hvorfor de indsamler 

personfølsomme data om den enkelte webbruger. Jo flere informationer virksomhederne har 

om brugerne, jo bedre kan de målrette deres produkter eller reklamer mod brugerne og 

dermed kan de sælge og maksimere deres salg mere målrettet. Brugerne vil dermed få en 

bestemt type reklamer vist og det vil også have betydning for hvilke resultater de får, når de 

laver en Google søgning (Fisher, 2020).  
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Overvågningskapitalisme - Shoshana Zuboff 

I følgende afsnit redegøres for overvågningskapitalisme, som Shoshana Zuboff udtaler sig om 

i sin bog “The Age Of Surveillance Capitalism”. Zuboff er en amerikansk forfatter og 

professor i socialpsykologi fra Harvard Business School (www.shoshanazuboff.com). 

Fænomenet overvågningskapitalisme vil blive benyttet i analysen om de utilsigtede effekter i 

Trin 3 og efterfølgende blive diskuteret i diskussionsafsnittet.  

 

Shoshana Zuboff definerer overvågningskapitalismen ved, at menneskets færden og 

opførelse, er som gratis råmateriale, der kan oversættes til adfærdsmæssige data. Denne data 

anvendes blandt andet til produkt- eller tjeneste forbedringer, men fremstilles også til 

forudsigelses-produkter der udregner hvad forbrugeren gør nu, snart og senere. Disse data er 

interessante for virksomheder, der er ivrige efter at kende deres kunders adfærd og deres 

fremtidige opførsel for dermed at øge deres egen økonomiske indkomst (Zuboff, 2019, s. 9). 

Cookies er dermed ikke længere en service til forbrugerne, men et redskab for virksomheder 

til at forbedre deres eget kommercielle behov. Råmaterialet bliver lavet om til behavioral 

data, som benyttes af virksomhederne (Zuboff, 2019, s. 9). 

Zuboff skriver at overvågningskapitalismens formål ikke kun handler om at kende vores 

adfærd, men også at forme vores adfærd. Dette kalder Zuboff for instrumentarianism. Den er 

altså i stand til at påvirke brugerne i en bestemt retning til andres mål, nemlig 

virksomhederne (Zuboff, 2019, s. 10). Facebook fandt hurtigt en vej at gøre dette. De fandt 

ud af at de kunne gøre hvad de ville, og det gjorde de. Den virkelige handling var gemt og 

menneskeheden blev på den måde udnyttet, udtaler Zuboff (Zuboff, 2019, s. 11).  

Hun skriver desuden at kapitalismen har overtaget teknologien. Overvågningskapitalismen er 

ikke en teknologi, men en logik som styrer teknologien og bestemmer hvad den skal gøre. 

Overvågningskapitalismen vil have os til at tro, at deres praksis er et uundgåeligt udtryk for 

de teknologier, de anvender. Derfor er det vigtig viden at overvågningskapitalismen er en 

logik og ikke en teknologi, beskriver Zuboff (Zuboff, 2019, s. 16). 

Overvågningskapitalismen ser bort fra de sociale normer og ophæver de grundlæggende 

rettigheder forbundet med individuel autonomi, som er væsentlige for et demokratisk 

samfund (Zuboff, 2019, s. 13). Det truer dermed demokratiet og dermed også menneskets 

frihed til at vælge.  
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Analyse 

Facebooks datapolitik  

Facebooks datapolitik beskriver de oplysninger, der behandles for at understøtte Facebook, 

Instagram, Messenger og andre produkter og funktioner, som Facebook tilbyder. I dette 

afsnit, analyseres på Facebooks datapolitik. Dette gøres med henblik på at kunne diskutere 

datapolitiken i diskussionen, ud fra overvågningskapitalismens synspunkter, samt 

deontologien. Følgende afsnit tager dermed udgangspunkt i Facebooks egen website 

(Facebook, “Datapolitik”, 2020).  

  

Facebook-produkter  

Facebook-produkterne indebærer Facebook, Messenger, Instagram og produkter eller 

tjenester, der tilbydes af Facebook Inc. eller Facebook Ireland Limited. Facebook-

produkterne omfatter også værktøjer til virksomheder som samarbejder med Facebook 

(Facebook, “Hvad er Facebook-produkterne?”, 2021). For eksempel hvis websites har en 

“Synes godt om” knap eller andre Facebook-teknologier, som login via Facebook.  

  

Facebook cookies 

Facebook benytter cookies hvis brugeren har en Facebook-konto, bruger Facebook-

produkterne, herunder deres website og apps, eller besøger andre websites og apps, der gør 

brug af Facebook-produkterne.  

 

“Cookies gør det muligt for Facebook at tilbyde Facebook-produkterne til dig og at 

forstå de oplysninger, vi modtager om dig, herunder oplysninger om din brug af 

andre websites og apps, uanset om du er tilmeldt eller logget på.” (Facebook, 

“Datapolitik”, 2020) 

 

Facebook kan derfor se web brugerens oplysninger uanset om brugeren er tilmeldt eller 

logget på Facebook, så længe den pågældende website benytter sig af Facebook-produkter. 

Det er altså muligt for Facebook at følge den enkelte bruger på andre websites end Facebook. 

Facebook bruger blandt andet cookies til at levere, beskytte og forbedre Facebook-

produkterne, f.eks. ved at tilpasse indhold, målrette annoncer og tilbyde en mere sikker 

oplevelse for den enkelte bruger. 
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Facebook bruger cookies som sessionscookies, der slettes når browseren lukkes, og 

vedvarende cookies, som bliver liggende i ens browser indtil de udløber, eller hvis 

forbrugeren selv aktivt sletter dem. 

 

Cookies bliver blandt andet også brugt til at sørge for at brugeren hele tiden er logget på, når 

der navigeres mellem Facebook webpages, så det ikke er nødvendigt at logge på flere gange 

og nemmere kan logge på i apps og websites fra tredjeparter. 

 

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

tredjeparter, som de samarbejder med.” (Facebook, “Datapolitik”, 2020) 

 

Facebook modtager også oplysninger fra tredjeparter, som indsamler oplysninger når 

brugeren besøger eller bruger dens tjenester. På den måde kan Facebook indsamle større 

mængder data omkring brugeren og ikke kun den information de selv kan indsamle.  

 

Annoncer på Facebook 

De annoncer forbrugerne får vist, er samlet fra flere forskellige platforme end kun Facebooks 

website.  

 

“Noget af din aktivitet på tværs af Facebook-produkterne kan hjælpe os med at vise 

dig annoncer, som vi tror, du kunne være interesseret i.“ (Facebook, “Datapolitik”, 

2020) 

 

Facebooks ønske er at vise annoncer som vækker interesse hos modtageren. De bruger blandt 

andet oplysninger fra hvilke sider der “Synes godt om”, oplysninger fra både ens Facebook- 

og Instagram profil, annoncer forbrugeren har klikket på og steder cookies har registreret 

deres lokation ved brug af Facebook.  

Det er også muligt for virksomheder, som vil annoncere, at oprette kopimålgrupper. Det vil 

sige målgrupper som ligner dem som allerede har vist interesse i virksomheden. Facebook 

finder frem til disse personer ved for eksempel at matche interesser eller demografi med dem 

som allerede synes godt om virksomheden. 
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“Vi bruger muligvis dine lokationsoplysninger til at vise dig annoncer fra annoncører, 

der forsøger at nå ud til personer i eller i nærheden af et specifikt sted.” (Facebook, 

“Datapolitik”, 2020) 

 

Det er også muligt for Facebook at vise annoncer i forhold til hvor brugeren befinder sig. 

Facebook modtager oplysninger som eksempelvis, hvor brugeren har forbindelse til 

internettet, hvor brugeren benytter sin telefon og lokationen fra ens Facebook- eller 

Instagram-profil og kender dermed forbrugernes geografiske placering. 

 

For at tilpasse annoncer, indsamler og benytter Facebook store mængder af data om 

forbrugerne.  

 

“Vi bruger de oplysninger, vi har om dig – bl.a. oplysninger om dine interesser, dine 

handlinger og dine kontakter – for at kunne vælge og tilpasse annoncer, tilbud og 

andet sponsoreret indhold, som vi viser dig” (Facebook, “Datapolitik”, 2020) 

 

Facebook benytter de oplysninger de har om brugeren for at målrette og tilpasse annoncer. 

De kigger både på hvilke emner der vises interesse for, ved for eksempel “Synes godt om” 

eller ved de cookies der registrerer ens musebevægelser, altså hvor forbrugeren befinder sig 

på skærmen på Facebook og andre websites. Derefter rapporterer de tilbage til 

virksomhederne omkring hvor effektive annoncerne har været: 

 

“Vi leverer rapporter til annoncører om hvilke typer personer der ser deres 

annoncer, og hvor effektive deres annoncer er, men vi deler ikke oplysninger, der 

identificerer dig personligt (oplysninger som f.eks. dit navn eller din e-mailadresse, 

der i sig selv kan bruges til at kontakte dig eller identificere dig), medmindre du giver 

os tilladelse til det.” (Facebook, “Datapolitik”, 2020) 

 

Via Facebook værktøjerne “Facebook Inc” og Facebook Ireland Limited, kan Facebook 

brugernes færden på platformen, analyseres. Dette sker med henblik på at kunne give 

virksomhederne, som promoverer sig på Facebook, indblik i hvordan de kan fremme deres 

markedsføring. Her oplyser Facebook om, at de ikke deler personlige oplysninger, men 

udelukkende bruger information fra sider brugeren har været inde på, opslag de tagger 

personer i, og alle andre handlinger som brugerne foretager sig.  
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Indsamling af oplysninger  

Facebook indsamler nogle bestemte typer oplysninger, som er nødvendige for at Facebook 

kan levere produkterne til brugerne. Disse oplysninger, som Facebook indsamler, afhænger af 

hvordan Facebook-produkterne bruges. En af de oplysninger de indsamler er den 

kommunikation der foregår. De skriver følgende i deres datapolitik: 

 

“Vi indsamler indhold, kommunikation og øvrige oplysninger, du angiver, når du 

bruger vores produkter, herunder de oplysninger du angiver, når du opretter en 

konto, opretter eller deler indhold samt skriver beskeder eller kommunikerer med 

andre.” (Facebook, “Datapolitik”, 2020) 

 

Det vil sige at Facebook indsamler information fra den kommunikation der foregår over chat-

funktionen, Messenger, og når forbrugeren deler indhold på sin Facebookprofil. De kan se 

hvilke personer brugeren interagerer mest med og hvilke grupper det er medlem af. På denne 

måde finder Facebook personer, som brugeren måske kender ud fra fælles interesser.  

Facebook indsamler information om hvordan produkterne bliver brugt, for eksempel hvilket 

indhold, brugeren ser eller interagerer med, de funktioner, vedkommende bruger, de 

handlinger, brugeren foretager sig, samt tiden, frekvensen og varigheden af brugerens 

aktiviteter. Facebook kan altså følge brugeren ved brug af Facebook-produkter. Derudover 

kan de også indsamle data om brugerens betalingsoplysninger, hvis brugeren bruger 

Facebook-produkter til køb af spil eller foretager en donation.  

 

“Hvis du bruger vores produkter til køb eller andre finansielle transaktioner (f.eks. 

når du foretager køb i et spil eller giver en donation), indsamler vi oplysninger om 

købet eller transaktionen. Det omfatter betalingsoplysninger, f.eks. dit kredit- eller 

debetkortnummer og andre kortoplysninger, andre konto- og 

godkendelsesoplysninger samt fakturerings-, leverings- og kontaktoplysninger.” 

(Facebook, “Datapolitik”, 2020) 

 

Derudover giver brugeren også adgang til at Facebook kan se GPS-lokation, kamera og 

billeder, som de skriver i følgende: 
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“Data fra enhedsindstillinger: Oplysninger, som du giver os lov til at modtage via 

enhedsindstillinger du aktiverer, f.eks. adgang til din GPS-lokation, dit kamera eller 

dine billeder.” (Facebook, “Datapolitik”, 2020) 

 

Ovenstående afsnit har taget udgangspunkt i de mest relevante aspekter at Facebooks 

datapolitik. Ud fra analysen har det været muligt at finde frem til, på hvilke områder de 

benytter cookies og til hvilket formål samt hvilke redskaber de benytter til databehandlingen. 

Derudover er der blevet analyseret frem til at Facebook også indsamler data fra andre 

websites igennem Facebook-produkter. 

 

Facebooks mission 

Fra Facebooks egen website, about.facebook.com (Facebook, “Our mission”, 2021), 

beskriver Facebook deres principper og mission med virksomhedens formål. Ud fra 

Facebooks mission, vil der analyseres på udvalgte citater fra deres hjemmeside, for at forstå 

Facebooks eget narrativ. Disse analyseresultater vil blive benyttet i diskussionsafsnittet og 

blive stillet op mod analyseresultater af Facebooks Datapolitik, samt se på Facebooks 

missions udsagn med perspektiver fra både Kant, Zuboff og utilitarismen.  

 

“OUR MISSION: Give people the power to build community and bring the world 

closer together” Facebook, “Our mission”, 2021) 

Facebook beskriver deres vision med platformen, som et sted hvor mennesker kan bygge et 

samfund, hvor det er muligt at komme tættere på hinanden. De giver her udtryk for at alle 

brugerne, er med til at bygge det digitale samfund og har magt og indflydelse herpå. 

Facebook kan, set fra deres vinkel, sidestilles med et demokratisk samfund, hvor brugerne, 

har indflydelse på hvorledes det digitale samfund skal udvikle sig.  

 

“People use Facebook to stay connected with friends and family, to discover what's 

going on in the world, and to share and express what matters to them.” (Facebook 

Investor Relations, 2019) 

 



 22 

Facebook mener det er et sted hvor mennesket kan få lov at opsøge og udtrykke sig om hvad 

der sker i verden og kunne dele det med dem det ønskes. Det er altså en platform som skaber 

et kollektivt netværk, hvor alle er velkomne. 

 

I Facebooks principper beskriver de selv følgende: 

 

“We work to make technology accessible to everyone, and our business model is ads 

so our services can be free.” (Facebook, “Our mission”, 2021) 

 

Facebook tydeliggør i dette citat, at deres teknologi er tilgængelig for alle og hvordan deres 

fortjeneste fungerer gennem annoncer, således at Facebook-platformen kan være gratis for 

alle brugere. 

 

Et andet princip Facebook gør deres brugere opmærksom på er: 

 

“Keep People Safe and Protect Privacy” (Facebook, “Our mission”, 2021) 

 

Her beskriver de, hvordan de passer på deres brugere ved at værne om deres privatliv og 

deres rettigheder. De mener altså det er deres princip og dermed deres ansvar at beskytte 

brugernes private data.  

 

I “Fællesskabsreglerne” på Facebook, udtrykker de desuden budskabet om, hvor meget de går 

op i beskyttelse af personlige oplysninger samt “...at alle folk er lige i værdighed og 

rettigheder”(Facebook - Fællesskabsregler, 2021). Facebook går ind for frihed, og for at 

brugerne selv kan vælge, hvad de ønsker at dele (Facebook - Fællesskabsregler, 2021).  

 

“Med henblik på at sikre, at der gøres plads til alles stemmer, udformer vi 

omhyggeligt politikker, der gør plads til forskellige synspunkter og overbevisninger 

og specielt dem for folk og fællesskaber, som ellers kan blive overset eller 

marginaliseret.” (Facebook - Fællesskabsregler, 2021). 

 

Facebook tydeliggør desuden i “Fællesskabsreglerne” at der er plads til alle på platformen, og 

de af denne grund har opstillet politikker, som sikrer at alle brugere kan give deres mening til 

kende, og føle sig som en del af fællesskabet. 
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I denne analyse af Facebooks mission, tydeliggøres det, at Facebook anser sig selv som en 

demokratisk åben platform, hvor der er plads til alle synspunkter og holdninger, som skal 

være tilgængelige for alle. Teknologien er gratis, da deres indkomst sker gennem annoncer. 

Facebook beskytter brugernes data og dermed deres privatliv.  

 

TRIN-modellen  

Dette afsnit udgør en analyse af Facebooks brug af teknologien cookies. Igennem Trin 1, 3, 4 

og 6 bliver teknologien analyseret ud fra temaet i de forskellige Trin og teknologien vil derfor 

blive undersøgt fra forskellige vinkler for en fyldestgørende analyse.  

Trin 1 analyserer funktioner og processer samt hvordan Facebook gør brug af cookies på det 

tekniske plan. 

Trin 3 analyserer de utilsigtede effekter ved cookies igennem Zuboffs synsvinkel. 

Trin 4 analyserer selve systemet cookies er indlejret i og undersøger hvordan systemet 

fungerer i en sammenhæng.  

Trin 6 analyserer udbredelsen af cookies og hvordan udviklingen kan spores helt tilbage til 

industrialiseringen.  

 

Trin 1: Teknologiens indre mekanismer og processer 

Da en http er en protokol og ikke har nogen hukommelse, er den dermed ikke i stand til at 

huske oplysninger, benyttes cookies til netop dette (Agrawal, “Why Cookies and Sessions”, 

2:30).  

En cookie er en datafil som placeres på brugerens harddisk, som gør det muligt at gemme 

information om brugeren og senere hente det ned (Brain, HowStuffWorks), når brugeren 

sender en kommando over http til samme website igen (Agrawal, “Why Cookies and 

Sessions”, 2:48). 

Formålet ved cookies er at levere, beskytte og forbedre brugerens oplevelse på websites. I 

Facebooks tilfælde gøres dette ved at tilpasse indhold, skræddersy og måle annoncer og 

tilbyde en mere sikker oplevelse for brugeren, når de benytter Facebook-produkterne 

(Facebook, “Cookies og andre lagringsteknologier”, 2020).  
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Da mange informationer fylder på internettet og dermed også på vores cookie-filer, benyttes 

sessions, for at kunne lagre store mængder data (Agrawal, “Introducing Cookies”, 4:41). 

Cookies og sessions bliver efterfølgende beskrevet i detaljeret form: 

 

Cookies 

Cookies fungerer således at brugeren sender en http kommando for en bestemt website, som i 

dette tilfælde er Facebook. Brugerens browser kontakter herved Facebooks server og sender 

dermed en cookie til brugerens hardware sammen med http forespørgslen, for således at 

gemme hvilken data brugeren efterspurgte. På dette tidspunkt gemmes cookies på brugerens 

hardware. Næste gang brugeren kontakter Facebooks server igen, vil http serveren aflæse 

cookien. Cookien indeholder data om brugerens sidste besøg, som Facebook lagrede på 

brugerens hardware sidst, for at skræddersy oplysningerne til den bestemte bruger. På denne 

måde sendes cookies frem og tilbage mellem bruger og server og øges for hver gang i 

mængden af data (Agrawal, “Introducing Sessions”, 0:24). Dette illustreres visuelt således på 

figur 1: 

 
Figur 1 (Agrawal,”Introducing Sessions”, 0:24) 

 
Sessions 

For at undgå at cookie filen bliver for stor til at brugerens harddisk kan lagre den, benytter 

websites sig af sessions (Agrawal, “Introducing Cookies”, 4:47).  

Sessions er datasamlinger på websitets server, som kan opbevare større mængder data end en 

cookie kan. Brugeren får adgang til serverens session gennem et unikt ID, kaldet SID 

(Session Identifiers). Sessions bruger cookies til at transportere SID’et, således at når 

brugeren søger på websitet, som i dette tilfælde er Facebook, genererer serveren en session 

data. Derefter sender serveren forespørgslen samt en cookie, der indeholder det unikke SID, 
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tilbage til brugeren. Næste gang brugeren besøger den bestemte website, sender de med http 

kommandoen det unikke SID, således at der kan åbnes op for den personlige data i serverens 

session (Agrawal, “Introducing Sessions”, 0:50). Hvordan sessions virker, illustreres visuelt 

nedenfor i figur 2: 

 

 
Figur 2 (Agrawal, “Introducing Sessions”, 1:53) 

 

Facebooks brug af cookies 

I og med at virksomheder som Facebook, vil tilbyde sine brugere den ydelse at tilpasse 

indhold, skræddersy og måle annoncer, kræver dette at Facebook benytter cookies til at 

identificere unikke besøgende og tracke websites besøg af brugeren (Facebook, “Cookies og 

andre lagringsteknologier”, 2020). Facebook kan dermed få et indblik i hvilke websites 

brugeren viser interesse for, da cookies er afhængig af at http sender en forespørgsel.  

Facebook håndterer sine cookies skjult fra resten af omverdenen, har det ikke været muligt at 

finde et eksempel på koden bag deres cookies (Fowdar, 2013, s.1).  

 

Et af formålene ved en cookie på Facebook er blandt andet, at Facebook-brugeren bliver ved 

med at være logget ind når der skiftes mellem Facebook-sider. Her bruger Facebook for 

eksempel cookies som “c_user” og “xs” til dette formål, som har en løbetid på 365 dage. 

Cookies bliver desuden brugt til at sikre brugerens konto mod at blive hacket eller hvis nogle 

overtræder Facebooks politikker og forhindrer Facebook i at tilbyde deres Facebook-

produkter. Formålet er at skabe en sikkerhed for brugerens data og konto. Her bruger 

Facebook for eksempel deres cookies “sb” og “dbln”, som gør det muligt at identificere 
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brugerens browser sikkert og cookien “csrf” som eksempelvis hjælper med at forhindre 

angreb med forfalskning af anmodninger på tværs af websites.  

Cookies formål er at vise brugeren målrettede annoncer. Dette sker for eksempel hvis 

brugeren har besøgt en virksomheds website, købt virksomhedens produkter eller brugt dens 

apps. Cookies giver også Facebook muligheden for at begrænse det antal gange, brugeren får 

vist en annonce, så det ikke er den samme annonce der vises. For eksempel bruges cookien 

“fr” til at levere, måle og forbedre relevansen af annoncer i forhold til brugeren. Den har en 

levetid på 90 dage (Facebook, “Cookies og andre lagringsteknologier”, 2020). 

Der findes en lang række flere cookies Facebook bruger for at understøtte brugerens 

oplevelse med Facebook-produkterne. Dette ovenstående afsnit har fokus på nogle relevante 

mekanismer i cookies-teknologien, for at give en bedre forståelse for hvilke processer som 

indgår i teknologien. 

 

Trin 3: Teknologiens utilsigtede effekter  

Som nævnt i Trin 1, teknologiens indre mekanismer og processer, lagrer en cookie 

informationer om brugeren for således at optimere oplevelsen for brugerne på Facebook. 

Cookies er således en ydelse til forbrugerne for at gøre deres oplevelse af Facebook nemmere 

og bedre. Dog har virksomheder fundet frem til hvorledes de kan udnytte disse informationer 

til deres egen fordel og teknologien cookies, er dermed blevet et omdiskuteret emne, hvor 

grænsen mellem moralsk og umoralsk er udvisket. På trods af den oprindelige ide med 

cookies, har været at øge forbrugernes oplevelse og glæde ved en website, har teknologien 

udviklet en utilsigtet effekt, idet at Facebook og virksomheder nu benytter cookies til deres 

eget kommercielle behov (Hormozi, 2005, s. 1-2). Set fra virksomhedernes side, er dette et 

positivt redskab til at øge profit, men da dette ikke var tiltænkt den oprindelige brug af 

teknologien, er det dermed en utilsigtet effekt, som virksomhederne har fundet en måde at 

benytte.  

Ifølge den amerikanske forfatter og akademiker Shoshana Zuboff, er der tale om en 

informationsindsamling for dermed at få indblik i forbrugernes adfærd og på denne måde 

tilpasse virksomhedernes egne produkter og annoncer til hvert enkelt individ, for at øge deres 

egen økonomiske indkomst (Zuboff, 2019, s. 8). 
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“Surveillance capitalists have grown immensely wealthy from these trading 

operations, for many companies are eager to lay bets on our future behavior.” 

(Zuboff, 2019, s. 9) 

 

Virksomheder tjener dermed på vores personlige informationer, da denne form for data, kan 

adfærdsanalysere os og forudsige vores fremtidige adfærd. Med viden om forbrugernes 

adfærd og fremtidige adfærd, kan virksomhederne også begynde at påvirke selv samme 

adfærd. Dette er hvad Zuboff kalder for instrumentalisme:  

“Instrumentarian power knows and shapes human behavior toward others’ ends...” 

(Zuboff, 2019, s. 10).  

Ved brug af forudsigelser om forbrugernes adfærd kan virksomhederne påvirke denne adfærd 

til at fremme deres egne kommercielle interesser (Zuboff, 2019, s. 10).  

Cookies er i sådanne tilfælde, ikke længere en service til at forbedre et produkt til 

forbrugerne, men et redskab for virksomheder, til analyse af brugernes adfærd og til at øge 

deres egen indkomst.  

“Surveillance capitalism unilaterally claims human experience as free raw material 

for translation into behavioral data...” (Zuboff, 2019, s. 9).  

Adfærdsdata er altså produktet som bliver handlet med, for at virksomhederne kan være de 

første på markedet til at gennemskue forbrugernes næste køb og derved få en større profit end 

deres konkurrenter.  

Denne effekt af cookies var ikke den intentionelle tanke bag teknologien og kan derfor 

beskrives som en utilsigtet effekt. Ikke mindst for skaberne af cookies i første omgang, men 

også for forbrugerne (Hormozi, 2005). Da det tidligere var forbrugerne som var i fokus, har 

kapitalismen overtaget teknologien og virksomhedernes profit er nu i fokus.  

“Surveillance capitalism is not technology; it is a logic that imbues technology and 

commands it into action.” (Zuboff, 2019, s. 16).  

I og med at virksomheder, som har en kapitalistisk tankegang, har overtaget 

cookieteknologien til at fremme deres egne formål ved at tilpasse artikler og annoncer til den 

bestemte forbrugeradfærd, har cookien udviklet den utilsigtede effekt at berøve den 
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individuelle frihed til selv at tænke og tage sine egne valg. Dette truer ikke kun den 

individuelle frihed, men også hele strukturen i vores samfund. Det truer dermed vores 

demokrati, ifølge Zuboff.  

 

Dette afsnit har undersøgt hvilke utilsigtede effekter, teknologien resulterer i, med 

udgangspunkt i Zuboffs fænomen, “overvågningskapitalisme”. Herigennem tydeliggøres det 

at den utilsigtede effekt af teknologien, er virksomhedernes brug af cookies og systemet det 

er indlejret i.  

 

Trin 4: Teknologiens systemer  

Den fysiske beskrivelse af cookies afhænger af hvilken type cookie der er tale om, da der 

findes utallige variationer af teknologien som, bruges i forskellige sammenhænge. For at 

undersøge hvilken funktion de forskellige delelementer har i teknologien, kan professor i 

videnskab og teknologi, Marc J. De Vries’ teori om input, proces og output, give en dybere 

forståelse for, hvilken funktion cookies har og beskrive systemet ud fra de tre steps. De Vries 

skelner mellem den fysiske beskrivelse af et system og funktionaliteten som omhandler 

teknologiens transformationer i løbet af systemet (Jelsøe, 13/11/20).  

 

Aktører og artefakter 

Både aktører og artefakter er essentielle for at Facebooks system kan fungere. Aktørerne i 

Facebooks netværk består af Facebook, som virksomhed og platform, virksomhederne, som 

bidrager til salg gennem Facebook, og forbrugerne. 

Artefakterne som er en del af Facebooks system, består af en række teknologiske artefakter. 

Dette indebærer både http, websites, selve cookies, algoritmer til bearbejdelsen af data, 

analyseredskaberne til dataanalyse, reklamer, reporter. 

 

 
Figur 3 (Microsoft PowerPoint redskab benyttet til visualisering af systemet) 
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Ovenstående figur er en visualisering af systemet omkring Facebooks brug af cookies. Som 

vist i figuren, sender brugeren en http kommando og sendes videre til følgende website. Som 

det blev beskrevet i Trin 1 – Teknologiens indre mekanismer og processer, lagres en cookie 

på brugerens computer. Pågældende cookie kan, som nævnt i Analyse af Facebooks 

datapolitik, indsamle flere forskellige slags informationer om brugeren. Denne data bliver 

indsamlet af Facebook, enten gennem førsteparts cookies på Facebooks egen website, eller 

ved tredjeparts cookies, som placeres på andre websites. Dataen bliver ved hjælp af 

algoritmer bearbejdet, således at det bliver muligt at analysere på dataen og danne profiler af 

brugernes personligheder, adfærdsmønstre og interesser. Disse analyser bliver som vist i 

modellen, brugt til at Facebook kan målrette reklamer, til de brugere der vil være lettest 

påvirkelige af netop den type reklamer. Reklamerne kan komme fra flere forskellige 

virksomheder, som samarbejder med Facebook, for at finde den rette målgruppe til netop 

deres reklamer. Facebook tilbyder også rapporter til virksomheder, for således at give disse et 

indblik i hvad deres målgruppe interesserer sig for og hvilke reklamer, som vises på 

Facebooks website, brugerne klikker mest ind på. Det er igennem dette samarbejde mellem 

Facebook og andre virksomheder, Facebook skaber profit. 

 

Førstepartscookies 

I figur 4 vises hvordan cookies indgår i 

et system, ud fra teorien om input, proces 

og output. Med udgangspunkt i 

førstepartscookies, som florerer mellem 

website og brugeren, vil et input i dette 

tilfælde være brugerens bevægelser 

rundt på websitet, hvilke dele brugeren 

vælger at klikke ind på og vise interesse 

for. De valg forbrugerne tidligere har 

foretaget, bliver gemt i form af data i en cookiefil og vil være   tilgængelig næste gang brugeren 

klikker ind på websitet. Disse informationer bliver lagret igennem en datafil, som beskrevet i 

Trin 1. Dataen bliver af Facebooks analyse-algoritmer bearbejdet i en proces, som danner 

adfærdsdata. Dette resulterer i et output i form af data som Facebook kan bruge til at forbedre 

deres produkter og websitets indhold samt at gøre det nemt for brugeren at logge ind på websitet 

og navigere rundt, da den er skræddersyet efter brugerens behov (SDU, 2020). 

Figur 4 (Microsoft PowerPoint redskab benyttet til 
visualisering af input, proces og output) 
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Tredjepartscookies 

Ovenstående eksempel er med udgangspunkt i at teknologien cookies, bliver benyttet som 

førstepartscookies og dermed kun mellem bruger og udsteder af cookien.  

Dog bruges andre typer af cookies. Her er der blandt andet tale om tredjepartscookies, som 

giver flere websites mulighed for at arbejde sammen om brugernes færden på nettet. Her er 

inputtet igen brugerens bevægelser på websitet. Den tydelige forskel er dog at Facebook og 

de samarbejdende virksomheder kommunikerer med hinanden omkring brugerens data. Ved 

at samle data fra tidligere besøgte websites kan der dannes et indblik i hvilken personlighed 

og adfærd forbrugeren har. Processen i tredjepartscookies er altså videregivelse af data 

mellem flere virksomheder.  

For eksempel fungerer Facebook som en tredjepartscookie for de virksomheder, som gør 

brug af Facebook produkterne. Hvis en website benytter sig af “Synes godt om”-funktionen, 

kan Facebook ved hjælp af tredjepartscookies, indsamle data om brugeren på pågældende 

website.  

Dataen om forbrugerne fra websites bliver indsamlet til blandt andet målrettet annoncering på 

Facebook. Nedenfor ses et visuelt overblik over første- og tredjepartscookies og hvilke 

egenskaber de besidder med fokus på Facebooks brug af teknologien, hvem den indsamlede 

data er tilgængelig for og hvad det bliver benyttet til.  

 

 Førstepartscookies Tredjepartscookies  

Placering af cookie På Facebooks egen website På andre websites som 

benytter Facebook-produkter 

Tilgængelighed Facebook Facebook - dog modtager 

virksomheder statistikker og 

rapporter fra Facebook over 

den data de har indsamlet 

om virksomhedens kunder 

(Facebook, 2020).  

Benyttelse  Til dataindsamling af 

brugere fra egen website. 

Til dataindsamling af 

brugere fra andre websites.  

Brug af indsamlede data   Bruges til at gemme bl.a. Målrettet reklame. 
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kodeord, indkøbskurv, sprog 

præferencer.  

Danne adfærdsdata  

Tilføje større mængde data 

til dannelse af adfærdsdata. 

Cookies politik Bekræftes af bruger Bekræftes af bruger 

 

Cookies indgår altså i et system, hvori cookien har indsamlet oplysninger som dermed bliver 

benyttet til at adfærds- samt personligheds bestemme de forbrugere der sidder bag skærmen.  

Cookies er altså ikke et system i sig selv, men derimod en del af virksomhedernes system, og 

Facebooks brug af den indsamlede data om forbrugerne. På den måde kan virksomhederne få 

en mere målrettet annoncering af deres reklamer på Facebook (Rainie, 2019, s. 5). 

Virksomhederne kan vælge ud fra forskellige kategorier om forbrugerne, for at kunne 

målrette reklamer til den rette målgruppe. De kan få informationer om blandt andet 

demografi, sociale netværk og relationer, politisk overbevisning, livsbegivenhed, 

madpræferencer, hobbyer, interesser og hvilke digitale enheder forbrugeren bruger (Rainie, 

2019, s. 5).  

 

Ved hjælp af algoritmer, kan virksomhederne forudsige hvad forbrugerne vil være mest 

tilbøjelige til at gøre i fremtiden. Dette er i virksomhedernes interesse at vide, da de med 

forbrugerens fremtidige adfærd, kan målrette reklamer, hvorigennem de kan få et større salg 

af deres varer ved at nå ud til den rette målgruppe (Zuboff, 2019, s. 9).  

Typisk er disse algoritmer, som bearbejder og analyserer den personlige data, ukendte for alle 

andre end de virksomheder der benytter dem, for eksempel Facebook (Rainie, 2019, s. 5).  

Cookien indgår altså i et teknologisk system, med flere aktører og artefakter. Facebook, som 

er den artefakt forbrugerne benytter, indsamler data gennem cookien og derefter sender disse 

oplysninger videre til algoritmer, der analyserer og producerer en adfærdsanalyse. Dette giver 

virksomhederne et indblik i forbrugernes færden og giver dem mulighed for at kreere 

målrettede reklamer. 

Dette afsnit giver et indblik i hvordan Facebooks system af cookies fungerer i et samarbejde 

mellem andre virksomheder.  
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Trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier 

For at få et overblik over hvordan teknologien, cookies, er blevet diffunderet som innovation, 

tages der udgangspunkt i Rogers teori om diffusion af innovation (Rogers, 1983, s. 164). 

Igennem Rogers 5 stadier i diffusion, analyseres Facebook som virksomhed og ikke 

forbrugerne af Facebook, da det ud fra ovenstående analyse af cookies, anses at 

virksomhederne er de sande forbrugere af cookies.  

 

Rogers første stadie i diffusion af innovation, starter med hvordan Facebook tilegner sig 

knowledge, altså viden om innovationen (Rogers, 1983, s. 166). 

Denne teknologi har været igennem en længerevarende udvikling og startede allerede tilbage 

i 1700-tallet, da industrialiseringen tog fart. Dengang italesatte den tyske filosof og sociolog 

Karl Marx, problematikken ved indførelsen af teknologi og hvordan kapitalismen benyttede 

sig af disse nye maskiner, til at øge deres egen profit på arbejdernes vilkår. Den industrielle 

revolution gjorde fabrikker og andre arbejdspladser automatiseret, som kom til at have stor 

betydning for de sociale forhold i samfundet. Industrialiseringen udkonkurrerede det 

manuelle håndværk, hvilket også fremtvang en samfundsmæssig ændring i produktionen 

(Marx, 1971, s. 561).  

På samme måde som Marx beskylder kapitalismen for at udnytte både kvinde- og 

børnearbejde for egen interesse, “...kapitalen fandt det i overensstemmelse med deres egen 

moralske forskrifter...” (Marx, 1971, s. 66), beskylder Zuboff overvågningskapitalismen for 

at udnytte forbrugernes personlige data til deres eget kommercielle behov.  

Denne ændring har gradvist udviklet sig til den digitaliserede verden vi lever i i dag. 

Cookiens opståen i 1994, som beskrevet i afsnittet Hvad er en cookie? har udviklet sig i takt 

med teknologien, hvor flere virksomheder er blevet eksponeret for viden, efterhånden som 

udviklingen har taget fart.  

 

Når knowledge er opnået, indgår virksomhederne i stadiet kaldt persuasion. Dette er stadiet 

hvor virksomhederne beslutter sig for om de har en negativ eller positiv tilgang til 

innovationen (Rogers, 1983, s. 169).  

På trods af at både Marx og Zuboff er kritikere af teknologiens konsekvenser, benyttelse og 

de utilsigtede effekter heraf, er den stadig en stor del af mange virksomheders salgsstrategier 

i dag (Zuboff, 2019, s. 11). Det vil sige at flere virksomheder er blevet eksponeret for 

teknologien og har dannet sig en positiv holdning til innovationen.  
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Det har været relevant for virksomhederne, aktivt at søge viden om henholdsvis de strategiske 

og økonomiske omkostninger, for at beslutte sig for, hvorvidt innovationen skal adopteres 

(Rogers, 1983, s. 192).  

 

Dette kaldes for decision stadiet. Da virksomheder er interesseret i at spare på omkostninger i 

forbindelse med kommunikation ud til forbrugerne som salgsstrategi, har denne måde at 

promovere sig på, været et positivt tiltag (Rogers, 1983, s. 192). Dette gøres tydeligt i teksten 

“The Implications of Facebook Marketing for organizations” (Fowdar, 2013). Fowdar gør det 

desuden klart, at kommunikationen ud til forbrugerne gøres lettere for virksomhederne med 

forbindelse til Facebook, da de kan kommunikere direkte, hurtigt og konsekvent (Fowdar, 

2013, s. 76).  

 

Tæt op af decision stadiet, begynder den aktive proces i implementation stadiet hvor 

teknologien bliver forsøgt implementeret. Indtil videre har stadierne udelukkende foregået 

mentalt, hvor de nu går mere impleteringsmæssigt til værks, altså hvordan teknologien skal 

foregå i praksis (Rogers, 1983, s. 174). Det er især dette stadie, der har fået en del kritik, da 

mange forbrugere og eksperter mener, at Facebooks benyttelse af cookies, ikke er etisk 

korrekt og i uoverensstemmelse med Kant's deontologiske teori om at respektere menneskets 

rationalitet og frie valg. Facebook har oprettet Datapolitiken og Cookies og andre 

lagringsteknologier, så det er muligt for forbrugerne at søge viden om, hvordan deres data 

bliver benyttet. 

 

Det femte og sidste stadie kaldes for confirmation stadiet. Virksomheden vælger at bekræfte 

eller afvise innovationen. De kan blive usikre omkring deres beslutning om at optage 

innovationen hvis de møder konflikter, hvilket kan resultere i, at de ovenstående stadier 

gennemgås igen (Rogers, 1983, s. 184). Cookies bliver implementeret i Facebooks 

virksomhedsstrategier og kan forstærke deres positive holdning til teknologien, hvorefter det 

bliver gjort til en fast del af deres virksomhed og markedsføring (Facebook, 2020).  

Dette er det sidste stadie i Rogers teori om innovation af diffusion, men er ikke nødvendigvis 

det sidste stadie i processen, da virksomheder som Facebook kan gå tilbage og revurdere 

deres valg i de tidligere stadier (Rogers, 1983, s. 185). Dette stadie tydeliggør hvordan 

Facebook i dag benytter sig af cookies, og hvordan de har adopteret denne innovation.  
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Gennem Rogers teori om diffusion af innovation, er det hermed muligt at få et indblik i 

hvordan cookieteknologien, har udviklet sig og få en forståelse af, hvorfor den har haft så stor 

en succes hos de forskellige virksomheder, som den har.  

I takt med at teknologien diffunderede, er flere begyndt at stille spørgsmålstegn ved brugen af 

teknologien og cookies udsættes løbende for kritik samt tvivlsspørgsmål af eksperter, som 

Zuboff, der ville anse cookies for at være i uoverensstemmelse med Kants deontologi. Dette 

har nyligst resulteret i GDPR-loven (gdpr.dk, “GDPR til virksomheder”), som er et produkt 

af, at cookies er blevet taget til genovervejelse i implementation stadiet og fundet rettelser til 

dette, som er fundet passende til det samfund cookies indgår i.   

Dermed kan det ses, hvordan der tilpasses og revurderes i de valg, der er taget i de tidligere 

stadier i Rogers teori, for således at diffundere innovationen cookies, så den også passer ind i 

det fremtidige samfund. 

I analysen af TRIN-modellen er det i Trin 1 blevet belyst hvordan cookies fungerer 

teknologisk, samt hvordan den fungerer på Facebook. Hvilke utilsigtede effekter Facebook 

som teknologi frembringer, er blevet analyseret i Trin 3, samt hvordan Facebook som 

teknologi hænger sammen som et samlet system, i Trin 4. Afslutningsvis er cookies 

historiske opståen, samt diffusion som innovation blevet gennemgået i Trin 6.  

 

Diskussion 

Ud fra ovenstående analyse af Facebooks datapolitik, Facebooks mission og analyse af 

teknologien gennem TRIN-modellen, vil cookieteknologien og dets benyttelse blive diskuteret 

og hvordan det påvirker individets og dets grundlæggende frihedsværdier. Dette vil blive 

gjort gennem Kants teori om deontologi og Zuboffs beskrevne fænomen; 

overvågningskapitalisme. På den anden side bliver cookieteknologien diskuteret ud fra den 

filosofiske retning utilitarismen, for at få flere dimensioner på diskussionen.  

Diskussionen er inddelt i underoverskrifter for at give et bedre overblik og forståelse for hvad 

der diskuteres. 

Facebooks brug af privat data og annoncer 

I Facebooks mission, gør Facebook os opmærksomme på, at det er gennem annoncerne, at 

Facebook skaber profit, så de kan udbyde deres platform gratis.  



 35 

Som det ses i analysen af Facebooks datapolitik og analysen af Trin 4, indgår Facebooks 

cookies i et teknologisk system med flere aktører og artefakter indblandet, hvor dataen 

gennemgår en proces som kan beskrives med De Vries teori om input, proces og output. 

Facebook benytter oplysninger om forbrugeren fra tredjepartscookies, indhentet fra andre 

websites, for således at tilpasse annoncer fra disse, så de er målrettet mod de brugere, der har 

størst sandsynlighed for at blive påvirket heraf. Tredjepartscookies indsamler dermed også 

data på de internetbrugere som ikke nødvendigvis er online på Facebooks websites, hvilket 

beskrives i Facebooks Datapolitik, således at de kan finde data på samtlige mennesker, der 

florerer på internettet. Med tredjepartscookies kan Facebook se forbrugernes adfærd på andre 

websites, og dermed eksponere brugerne for annoncer de viser interesse for. Dette er dog 

ifølge Zuboff, den måde overvågningskapitalismen forsøger at automatisere os: 

 

“With this reorientation from knowledge to power, it is no longer enough to automate 

information flows about us; the goal now is to automate us.” (Zuboff, 2019, s.10) 

 

Det er altså ikke nok at forudsige vores næste træk, men virksomhederne ønsker, at forme 

forbrugernes adfærd for at få mest muligt udbytte, hvilket de gør ved at benytte de 

oplysninger der er tilgængelig gennem Facebooks dataindsamling, som både foregår gennem 

første- og tredjeparts cookies. Dette hænger dog ikke sammen med Facebooks egne 

principper fra Facebooks mission, som lyder på, at de værner om den data de har på brugerne 

og deres privatliv. Zuboff har den modsatte holdning, og mener at Facebook udnytter 

forbrugernes private data til at skabe profit, ved at automatisere og kontrollere forbrugernes 

adfærd i og med, at der bestemmes over forbrugerens valg, gennem de tilpassede annoncer de 

ser. Set i lyset af Zuboffs stærke holdninger og kritik af ovenstående, og dermed 

overvågningskapitalismen, vil hun kunne kaldes for nutidens post marxistiske teoretiker. 

 

Som beskrevet i afsnittet om Facebooks mission, går Facebook op i, at forbrugerne føler de 

har en frihed til at dele det de ønsker og kunne holde kontakt med venner og familie. Set 

igennem Zuboffs øjne, bliver disse informationer udnyttet til salgsstrategier, hvilket er en 

utilsigtet effekt. Målet med dette er dermed at få indflydelse på, hvor forbrugerne bruger 

deres penge. Ved hjælp af den store mængde information omkring forbrugeren, kan 

virksomhederne forsøge at manipulere forbrugeren til at købe netop deres produkt.  
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Gennem automatiseringen af forbrugerne, berøver man, ifølge Kant, forbrugernes rettighed til 

det frie valg. Spørgsmålet er derfor, hvorvidt forbrugerne står med et frit valg, i og med at 

virksomheder forsøger at manipulere til en bestemt adfærd og forsøger at automatisere 

forbrugeren, uden de har kendskab dertil. Da Kant mener at mennesket har ret til selv at tage 

frie og fornuftige valg, ville det kantianske synspunkt derfor ikke mene, at Facebook 

respekterer forbrugerne som menneskelige væsener, da Facebook føler sig berettiget til at 

følge forbrugerens digitale færden og dermed benytte forbrugerne som et middel til deres 

eget økonomiske mål.  

Med det sagt skriver Facebook, i deres “Fællesskabsregler”, at de anser alle som værende 

ligeværdige og have ens rettigheder. Dette er bemærkelsesværdigt, da en kantiansk 

synsvinkel ville mene det modsatte.  

 

Det formodes, ud fra ovenstående, at både Kant og Zuboff er enige i, at Facebook udnytter 

mennesket - altså forbrugeren, som et middel og at cookies derfor ikke er til for forbrugernes 

skyld, men et redskab til at overvåge til gavn for Facebooks egen fortjeneste. Dette var dog 

ikke den oprindelige hensigt med teknologien cookies. Som gennemgået i Trin 6 om 

“Teknologier som innovation”, blev det beskrevet hvordan cookies oprindeligt var til for 

forbrugerne, for at gøre det lettere at færdes digitalt. Det var tiltænkt som et redskab, der ville 

gemme de informationer og var dermed en tjeneste til forbrugeren.  

Dog fandt virksomhederne frem til at benytte cookies, til eget kommercielt behov, idet der 

kunne gemmes oplysninger om brugeren. De fandt en måde at gemme data, som kunne være 

til gavn for dem selv. Dette kan også være grunden til den omfattende diffusion af 

teknologien, da virksomhederne ser en fordel i teknologien og, forklaret igennem Rogers 

stadier i diffusion af innovation, beslutter sig for at implementere teknologien efter de 

tidligere stadier i processen.  

 

Virksomhedernes benyttelse af cookies, ses i Trin 3 som en utilsigtet effekt ifølge Zuboff, da 

det som nævnt ikke var den oprindelige hensigt med teknologien. Denne udvikling af 

teknologiens funktion, kan utilitarismen forklare hvorfor cookies til brug af marketing, er 

blevet diffunderet globalt.  

Ifølge den utilitaristiske tankegang, som har fokus på at rangere handlingsalternativerne for at 

finde den størst mulige nyttesum, kan der med Facebooks brug af cookies og indsamling af 

data, argumenteres for, at det er den rigtige måde at håndtere indsamlingen på. Da 

summationsprincippet går ud fra, at nyttesummen bliver beregnet ud fra handlingens 
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konsekvenser, vil dette betyde at Facebook kan retfærdiggøre deres brug af forbrugernes 

private data. Idet at den totale nyttesum forhøjes til deres egen fortjeneste, vil der opnås en 

større profit og velfærd for Facebook. Dette vil betyde at konsekvensen ved benyttelse af 

privat data, helliger målet om at få en høj profit.  

Virksomheder som Facebook, gør ifølge utilitarismen, en rigtig handling da konsekvenserne 

er gode for dem og opvejer derfor de negative konsekvenser for virksomheden selv da det er 

forbrugerne af Facebook og ikke Facebook selv, det har negative konsekvenser for, at benytte 

cookies.   

Med det sagt, så kritiserer Zuboff ikke selve teknologien cookies, men den måde benyttelsen 

af teknologien udviklede sig med kapitalister som Facebook.     

“...we hunt the puppet master, not the puppet.” (Zuboff, 2019, s. 16) 

Hun mener dermed, at det som sagt ikke er selve teknologien der er et problem, men den 

måde virksomheder bruger teknologien på og at det derfor er Facebooks brug af cookies, der 

skal kritiseres og ikke cookies.  

Overvågning 

Gennem analysen af Facebooks datapolitik, tydeliggøres det, at Facebook kan følge 

forbrugeren rundt på websites, igennem de forskellige facebook-produkter samt 

tredjepartscookies. I Trin 1 i TRIN-modellen, beskrives hvordan cookies lagres på brugerens 

hardware, som indeholder data om den enkelte persons færden på websites. Dette kunne 

eksempelvis være “fr” cookien, som bruges til at levere, måle og forbedre relevansen af 

annoncer i forhold til brugeren. Dette eksempel kan både fungere som en første- og 

tredjepartscookie, alt efter om de måler data om en bruger på Facebooks egen website eller 

om Facebook fungerer som en tredjepartcookie på et andet website. Facebook følger og 

indsamler dermed data om brugerens interesse på flere forskellige websites, hvilket Facebook 

selv beskriver med et positivt ladet ord som “forbedre”, hvor de yder en tjeneste til 

forbrugeren. Dog ville Zuboff omtale det som en overvågning af individet. 

Zuboff udtaler sig om at virksomhederne er de egentlige kunder og forbrugerne er midlet til 

at de samarbejdende virksomheder med facebook, kan udleve deres strategi og opnå deres 

mål (Zuboff, 2019, s; 13): 
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“Surveillance capitalism’s actual customers are the enterprises that trade in its 

markets for future behavior.” (Zuboff, 2019, s; 12). 

 

Ved konstant at overvåge den enkeltes data, mister individet sit digitale privatliv. Set med 

Kants moralfilosofiske vinkel, bliver respekten mistet for den enkeltes ret til privatliv, idet 

Facebook anser forbrugerne for mindreværdige midler. Facebook forklarer selv i deres 

principper, at deres teknologi og teknologiske systemer er tilgængelige for alle.  

Ved at brugerne har kendskab til disse teknologier, bliver brugeren dermed ikke overvåget 

uvidende. Facebook beskriver også selv i deres datapolitik, på hvilke områder de indsamler 

information, som blandt andet den kommunikation der foregår over chat-funktionen, 

Messenger, ens lokation, likes, betalingsoplysninger og når forbrugeren deler indhold på sin 

Facebookprofil, således at det ikke foregår i det skjulte. Facebook beskriver at brugerne har 

frihed til selv at bestemme hvordan og hvornår de vil dele oplysninger om dem selv 

(Facebook - Fællesskabsregler, 2021) og det er på samme måde muligt at fravælge nogle 

cookies på Facebook. Dog mister brugeren enkelte ydelser ved netop at fravælge disse 

cookies. Hvis forbrugeren ikke ønsker at Facebook skal kende til ens lokation, kan der ikke 

gives lov til at sende sin live lokation til sine venner og bekendte, således at de kan finde en. 

Det kan dermed diskuteres hvorvidt der er frihed til selv at vælge, da dele af Facebooks 

tjenester går tabt ved fravalg af cookies.  

Demokrati 

Facebooks mission giver udtryk for, at deres platform er et demokratisk samfund, hvor 

forbrugerne har indflydelse på det digitale samfund. Zuboff ville, i forlængelse af 

overvågningskapitalismen, mene at Facebook er det modsatte af et demokrati, idet Facebook 

nærmere er en blackbox. Som beskrevet i analysen af Trin 4, deler Facebook ikke 

oplysninger om hvordan deres system virker. I den videnskabelige artikel “Facebook 

algorithm and personal data” (Rainie, 2019, s. 5) beskriver Rainie at selve processen, som er 

de algoritmer, der bearbejder og analyserer den personlige data, er ukendte for alle andre, end 

Facebook selv, der benytter dem. Derudover rapporterer Facebook outputtet til de 

annoncører, som de samarbejder med, for at give dem informationer om deres kunder. Via 

Facebook værktøjet “Facebook Inc”, kan Facebook-brugernes færden, på platformen, 

analyseres med den data cookies har indsamlet, som input. Dette er en del af systemet som 

udgør Facebooks strategi med et input, proces og output perspektiv, som De Vries har 



 39 

beskrevet.  

Med ovenstående tilgang til dataindsamling samt behandling, har brugerne ikke direkte 

indflydelse på hvilke informationer annoncørerne modtager om dem og Zuboff ville derfor 

mene, at Facebook ikke er demokratisk, som Facebook selv udtrykker de er. I Facebooks 

“Fællesskabsregler” tydeliggør de selv, hvordan der er plads til forskellige synspunkter og 

overbevisninger på deres platform og at alle dermed kan blive hørt. På denne måde samler de 

jordens befolkning på en platform, hvor fællesskab og tolerance er højt prioriteret. Derfor 

mener Facebook at de er en frit demokratisk digital platform, hvor alle har indflydelse på at 

skabe det digitale samfund (Facebook - Fællesskabsregler, 2021). 

 

Det er paradoksalt, at teknologien bag om Facebooks system er hemmelighedsfuldt og det 

ikke er muligt at finde undersøgelser, som tydeliggør hvordan Facebooks system fungerer 

(Fowdar, 2013, 1). Facebook er derfor, ifølge Zuboff, ikke medvirkende til et demokratisk 

samfund og er derimod alt andet end transparent. Hun mener nemlig at individuel autonomi 

er en nødvendighed for et demokratisk samfund: 

“The evidence and reasoning employed here suggest that surveillance capitalism is a 

rogue force driven by novel economic imperatives that disregard social norms and 

nullify the elemental rights associated with individual autonomy that are essential to 

the very possibility of a democratic society” (Zuboff, 2019, s. 13) 

Zuboff mener at overvågningskapitalismen ophæver de grundlæggende rettigheder for 

menneskets frihed og ophæver de sociale normer, som er væsentlige for et demokratisk 

samfund (Zuboff, 2019, s. 13). Grundtvig mener at oplysning er en forudsætning for at 

befolkningen kan tage del i demokratiet (Bjerager, 2016) på samme måde som Kant mener 

det er nødvendigt for det frie væsen at være oplyst, for at tage et frit valg. Dette modsiger 

dermed Facebooks eget billede af at være demokratisk, da deres system som sagt er skjult for 

brugerne og de dermed ikke er oplyste nok, til at forstå det teknologiske system de indgår i, 

når de benytter og accepterer Facebooks cookies.   

I forlængelse af dette mener Kant, at alle skal kunne leve sammen med respekt for andre 

individer og med tanken om at alle er frie, fornuftige samt ligeværdige. Han mener, at 

mennesket har evnen til at opstille deres egne moralske principper og leve derefter, hvis de 

har adgang til oplysning, således at de kan tage al information i betragtning. Zuboff giver 

udtryk for at det omvendte sker i overvågningskapitalismen, da forbrugeren ikke har et frit 
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valg, men dets adfærd bliver styret af Facebook, hvor hovedformålet er at skabe fortjeneste. 

Hun kalder denne handling for instrumentalisme, idet Facebook ved indsamling af personlige 

data, vil kunne forudsige forbrugernes adfærd og tilrettelægge markedsføring, ud fra dette. På 

denne måde er Facebooks intention med cookies, som beskrevet i Trin 6, ikke længere 

formålet om at forbedre et produkt til forbrugerne, men nærmere til Facebooks egne 

kommercielle fordel. Dette modsiger definitionen af et demokrati, hvor det netop er det frie 

valg og medindflydelse, der udgør et demokrati.  

 

Konklusion 

For at besvare problemformuleringen, omkring Facebooks benyttelse af cookies og om det 

kan true det frie valg og demokratiet, blev Facebooks datapolitik og mission analyseret for 

således at undersøge, hvilke cookies og hvordan disse bliver benyttet i Facebooks system.  

Det kan ud fra analysen af Datapolitiken udledes, at cookies er en væsentlig del af Facebook 

som virksomhed og brugen af deres website. Med cookies indsamler Facebook bl.a. data om 

forbrugernes køn, alder, interesser, kommunikation og lokation. Facebook benytter den 

indsamlede data, til at opbygge profiler på hver enkelte forbruger således, at de kan målrette 

annoncer fra virksomheder samt levere rapporter til virksomheder om, hvad der kendetegner 

forbrugerne som interesserer sig for deres produkter på Facebook. For at undersøge hvordan 

Facebook indsamler data, som beskrevet ovenfor, blev det i analysen af TRIN-modellen, i 

Trin 1, gennemgået hvordan de indre mekanismer og processer fungerer i cookieteknologien. 

I løbet af analysen, af dette trin, kan det konstateres at en cookie er en datafil, som placeres 

på brugerens harddisk. Dette gør det muligt for Facebook at gemme informationer om 

brugeren og på denne måde oprette målrettede annoncer, som passer til informationerne om 

brugeren.  

 

I Facebooks mission, beskriver Facebook selv, at de tjener penge på, at oprette målrettede 

annoncer for andre virksomheder, og at de derfor kan tilbyde en gratis social platform. Dette 

blev forklaret gennem Trin 4 om teknologiens systemer. Ud fra analysen af Trin 4, kan det 

udledes at cookieteknologien indgår i et system, hvori Facebook og andre virksomheder er de 

dominerende aktører. Ud fra denne analyse kan der konkluderes, at artefakterne indgår i 
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Facebooks system og består af en række teknologiske artefakter. Artefakterne og aktørerne er 

afhængige af hinanden, for at Facebooks system kan hænge sammen.  

Cookies er indsamlingsredskabet Facebook benytter på både deres egen website som 

førstepartscookies og på andre websites som tredjepartscookies. Cookies indsamler data som 

input, som Facebook kan bearbejde i en proces med deres teknologiske artefakter og 

algoritmer. Resultaterne af denne proces kommer som et output i form af adfærds data, som 

både Facebook og virksomheder kan benytte til deres eget kommercielle behov.  

 

Ud fra analyse af Facebooks mission kan det udledes, at Facebook anser sig selv som et 

demokratisk samfund, idet at de ud fra Facebooks egen synsvinkel, mener at de har opbygget 

en åben og gratis platform, hvor der er plads til alle uanset holdninger og synspunkter. Ifølge 

Facebook selv, samler de dermed verdens befolkning og giver dem magt til at skabe et 

digitalt demokratisk samfund.  

 

På trods af at Facebook beskriver hvilke cookies de benytter og til hvilket formål, beskriver 

de ikke det tekniske system, som består af flere forskellige aktører og artefakter. Man kan 

derfor beskrive Facebook som en blackbox, hvori brugerne dermed ikke får kendskab til 

oplysninger om de algoritmer, der profilerer dem. I og med, at oplysning er en nødvendighed, 

for at et demokrati kan bestå, vil Facebook i sådanne tilfælde dermed ikke være en 

demokratisk platform, men snarere en instrumentelle magt der kan påvirke brugernes valg og 

adfærd. Med denne form for brug af cookies, som Facebook benytter i deres 

marketingstrategi, undermineres væsentlige pointer i den demokratiske ideologi. Shoshana 

Zuboff udtaler sig om, at ved at adfærdspåvirke brugerne, automatiserer virksomhederne dem 

og frarøver dermed individet dets frie valg og mennesket bliver, ifølge Kant, behandlet som 

et middel.  

 

Zuboff kritiserer hvordan virksomheder, som Facebook, overvåger brugerne gennem cookies 

og benytter den indsamlede data til at adfærdsbestemme os. Ifølge både Zuboff og Kant 

frarøves brugernes frie valg i og med at Facebook ikke offentliggør det teknologiske system 

som cookies indgår i. Denne benyttelse af teknologien var ikke den tilsigtede intention som 

beskrevet i Trin 3. Gennem analysen af Trin 3 kan det konkluderes at virksomhedernes brug 

af cookies er en utilsigtet effekt af den oprindelige teknologi, da cookies nu bliver benyttet 

med henblik på at forudse og påvirke adfærden hos brugerne, så Facebook kan målrette 

annoncer fra de samarbejdende virksomheder.  
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Hvorvidt dette er negativt eller positivt afhænger dog af hvordan teknologien anskues. Ud fra 

utilitarismen forklares det hvordan målet helliger midlet, da det udelukkende er 

konsekvenserne af en handling der bliver vurderet. I og med at det kan anses negativt at 

udnytte brugernes privatdata, så er det positivt for Facebook, da virksomhedens nytteværdi 

øges og det er dermed det rette at gøre.  

Dette tydeliggøres i Trin 6 hvordan cookies har gennemgået en diffusion, hvor formålet med 

cookies har forandret sig fra en ydelse til brugerne, til en ydelse til fordel for virksomheder.  

 

Ved at benytte Zuboff, Kant og Utilitarismen, er det blevet gjort klart, hvilke fordele og 

ulemper teknologien indebærer. Fra Facebooks og utilitarismens synsvinkel truer de ikke 

demokratiet, men støtter det derimod. Zuboff og Kant mener det modsatte, da teknologien 

berøver mennesket for det frie valg, idet der sker en overvågning med henblik på at 

adfærdsbestemme individet, kan det have betydning for det frie valg og dermed også den 

demokratiske ideologi.   

 

Ud fra ovenstående konkluderende afsnit kan det samlet set kokluderes, at Facebooks brug af 

cookies har indflydelse på individets adfærd på internettet.  

Facebooks brug af cookieteknologien er altså i modstrid med den demokratiske ideologi og 

kan derfor have en betydning for det frie valg og demokratiet, hvis man anskuer 

problemstillingen fra Zuboff og Kants synsvinkel. Hvis man derimod anskuer 

problemstillingen ud fra Utilitarismens synsvinkel ville der menes det modsatte. Med det sagt 

kan det konkluderes, at Facebooks brug af cookies kan påvirke det frie valg og demokratiet, 

alt efter om cookies anses for at være et hjælpemiddel til forbrugerne eller en overvågning.  

 

Perspektivering 

I teksten “User Data Privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and Privacy Protection” 

(Issak & Hanna, 2018), beskrives det at Facebook gav Cambridge Analytica adgang til mere 

end 87 millioner Facebook brugeres data og hvordan disse data blev benyttet. Skandalen 

fandt sted mellem år 2013-2016, hvor valgkampen for det amerikanske præsidentvalg fandt 

sted. Det giver et indblik i, hvordan Facebook i værste fald benytter forbrugernes private 

oplysninger. Facebooks brugere, blev i denne periode brugt til dataindsamling, med henblik 

på at påvirke dem til at tage et målrettet politisk valg. Trump-kampagnen blev i årene efter 
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2016, afsløret i at have været en del af en ulovlig handling. Forbrugerne på Facebook blev 

analyseret ud fra Messenger beskeder, likes, samt brug af Facebooks produkter, som også 

nævnt i Datapolitiken, og påvirket til at stemme på Trump (Issak & Hanna, 2018, s. 57).  

Ovenstående eksempel giver et indblik i hvordan dataindsamling, kan have betydning for 

større politiske og samfundsmæssige problemstillinger, samt betydning for valg i form af 

køb, i forbindelse med målrettede annoncer, som beskrevet i rapporten.  

Skandalen blev et bevis på, hvordan forbrugerdataen kan bruges på måder, som kan give 

store konsekvenser. Påvirkningen der fandt sted af brugernes politiske valg, er samme 

fremgangsmåde som bliver benyttet i PsyOps, psykologiske operationer, hvilket er en militær 

psykologisk krigsførelse (Nissen, 06, krigsvidenskab.dk). 

Problematikken ligger i, at ved benyttelse af dataindsamling til formål som disse, hvad kan 

forbrugeres private data så ikke bruges til? På trods af at de nye GDPR-love er vedtaget 

efterfølgende, har Facebook stadig en stor mængde data om forbrugerne. Disse kan udnyttes 

uden at forbrugerne er opmærksomme på, at de bliver påvirket som ved eksemplet i 

Cambridge Analytica skandalen. 

 

Der skabes dermed en ny måde at føre politiske kampagner på igennem adfærdspåvirkning på 

internettet. Dette er problematisk, i og med at kampagnens taktik oprindeligt blev beregnet til 

slagmarker, der blev brugt til at formidle information og påvirke organisationer i militære 

omgangskredse. I en politisk sammenhæng, kunne denne krigsførelse bruges til at opdele 

samfundet ved at fremme splittelse og ekstremisme samt afskrække vælgerne (Witt & 

Pasternack, 2019, Fast Company). Da det er bevist at der er blevet ført valgkamp på denne 

ekstreme måde tidligere, hvordan kan vi så vide os sikre på, at det ikke sker igen og om 

GDPR-lovgivningen er omfattende nok til, at sikre forbrugerne i fremtiden eller om den er 

for vag til at forhindre disse forretningsmodeller? Kan vi sikre at vores politiske valg ikke 

bliver påvirket? Spørgsmålet er derfor hvorvidt demokrati og det frie valg kan leve parallelt 

med indflydelsesrige teknologier som cookies, uden at påvirke vores menneskelige 

rettigheder.  



 44 

Litteraturliste  
 
Bøger 

- Christensen, A. S., (2011) “Filosofisk etik”, 1. udgave af Aarhus universitetsforlag. 

 

- Føllesdal, D. et.al., (1992), ”Politikens introduktion til moderne filosofi og 

videnskabsteori”, udgivet af Politikens forlag.  

 

- Hansen, M. H., (2010), “Demokrati som styreform og som ideologi”, udgivet af 

Museum Tusculanums Forlag 

 

- Rogers, E., (1983) “Diffusion of Innovations”, 3. udgave af New York: Free press  

 

- Zuboff, S., (2019), “The Age Of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human 

Future at the New Frontier of Power”, udgivet af Profile books 

 

Websites 

- Bjerager, E.,(2016), “Demokrati kræver et oplyst folk”, udgivet af Kristeligt Dagblad, 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/leder/demokrati-kraever-et-oplyst-folk 

Lokaliseret den 02/06/2021 

 

- Brain M., “How Internet Cookies Work”, udgivet af HowStuffWorks, 

https://computer.howstuffworks.com/cookie.htm/printable#pt4  

Lokaliseret den 27/04/2021 

 

- Busck, S., (2011), “Oplysningstiden, ca. 1750-1800”, udgivet af danmarkshistorie.dk, 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/oplysningstiden/ 

Lokaliseret den 02/06/2021 

 

- Christensson, P, (2015), “Http”, udgivet af TechTerms 

https://techterms.com/definition/http  



 45 

Lokaliseret den 21/05/2021 

 

- Christensson, P, (2014), “Web Browser”, udgivet af TechTerms 

https://techterms.com/definition/web_browser  

Lokaliseret den 21/05/2021 

 

- Christensson, P, (2011), “Web Server”, udgivet af TechTerms 

https://techterms.com/definition/web_server  

Lokaliseret den 21/05/2021 

 

- Christensson, P, “Webpage”, udgivet af TechTerms 

https://techterms.com/definition/webpage   

Lokaliseret den 21/05/2021 

 

- Christensson, P, “Website”, udgivet af TechTerms 

https://techterms.com/definition/website  

Lokaliseret den 21/05/2021 

 

- CookieInformation, “Hvad er en cookie?”, udgivet af CookieInformaiton 

https://cookieinformation.com/da/hvad-er-en-cookie/   

Lokaliseret den 27/04/2021 

 

- Drew, R., (2020), “Facebook får stadig flere aktive brugere”, udgivet af FINANS: 

Erhverv, https://finans.dk/erhverv/ECE11908269/facebook-faar-stadig-flere-aktive-

brugere/?ctxref=ext  

Lokaliseret den 20/04/2021 

 

- Facebook, (2020), “Cookies og andre lagringsteknologier”, udgivet af Facebook, 

https://www.facebook.com/policies/cookies/  

Lokaliseret den 27/04/2021 

 

- Facebook, (2020), “Datapolitik”, udgivet af Facebook, 

https://www.facebook.com/about/privacy  



 46 

Lokaliseret den 20/04/2020 

 

- Facebook, (2021), “Fællesskabsregler”, udgivet af Facebook, 

https://www.facebook.com/communitystandards/  

Lokaliseret den 26/05/2021 

 

- Facebook, (2021), “Hvad er Facebook-produkterne?”, udgivet af Facebook 

https://www.facebook.com/help/1561485474074139?ref=dp 

Lokaliseret den 03/03/2021 

 

- Facebook, (2021), “Our mission”, udgivet af Facebook,  

https://about.facebook.com/company-info/ 

Lokaliseret den 26/05/2021 

 

- Facebook Investor Relations, “FAQs - What is Facebook’s mission statement?”, 

udgivet af Facebook Investor Relations 

https://investor.fb.com/resources/default.aspx 

Lokaliseret den 26/05/2021 

 

- Fisher, T., (2020), “What Are Cookies on a Computer?”, udgivet af Lifewire, 

https://www.lifewire.com/web-browser-cookies-3483129#what-makes-internet-

cookies-controversial  

Lokaliseret den 20/04/2021 

 

- Flaherty, R., (2012), “Third-Party Cookies Explained”, udgivet af Ravelrumba, 

https://www.ravelrumba.com/blog/third-party-cookies/  

Lokaliseret den 20/04/2021 

 

- GDPR.dk, “GDPR til virksomheder”, udgivet af GDPR.dk 

https://gdpr.dk/  

Lokaliseret den 23/05/2021 

 

- Kenton, W., (2020) “What Is a Black Box Model?”, udgivet af Investopedia 

https://www.investopedia.com/terms/b/blackbox.asp 



 47 

Lokaliseret den 08/07/2021 

 

- Koch, C., H., (2020), “Immanuel Kant”, udgivet af Den Store Danske, 

https://denstoredanske.lex.dk/Immanuel_Kant  

Lokaliseret den 02/06/2021 

 

- Nissen, (2006), “Psykologiske Operationer i internationale operationer: propaganda 

eller kampstøtte?”, udgivet af krigsvidenskab.dk, 

https://krigsvidenskab.dk/emne/psykologiske-operationer-i-internationale-

operationer-propaganda-eller-kampstotte 

Lokaliseret den 03/06/2021 

 

- SDU, (2020), “Brug af cookies”, udgivet af SDU 

 https://www.sdu.dk/da/om_sdu/om_dette_websted/brug_af_cookies  

 Lokaliseret den 02/02/2021 

 

- Shoshana Zuboff, “About”, udgivet af shoshanazuboff 

https://shoshanazuboff.com/book/shoshana/ 

Lokaliseret den 27/05/2021 

 

- Träskman, P., (2021), “Utilitarisme”, udgivet af Den Store Danske 

https://denstoredanske.lex.dk/utilitarisme  

Lokaliseret den 26/05/2021 

 

- Witt, J., & Pasternack, A., “Before Trump, Cambridge Analytica quietly built 

“psyops” for militaries”, udgivet af Fast Company, 

https://www.fastcompany.com/90235437/before-trump-cambridge-analytica-parent-

built-weapons-for-war 

Lokaliseret den 03/06/2021 

 

 

 

 



 48 

PDF 

- AudienceProject, (2017), “Insights 2017: Apps and Social Media Usage in the US, 

UK & Nordics”, https://www.audienceproject.com/wp-

content/uploads/audienceproject_study_apps_social_media_usage.pdf  

Lokaliseret den 21/04/21 

 

- Fowdar, R. & Fowdar S., (2013), “The Implications of Facebook Marketing for 

Organizations” - Contemporary Management Research  

Lokaliseret 20/05/2021 

 

- Hanna, Isaak (2018) - “Facebook, Cambridge Analytica and privacy protection” - 

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8436400  

Lokaliseret 02/06/2021 

 

- Harsanyi, J. C., (1977), “Rule utilitarianism and decision theory”  

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF00169843.pdf 

Lokaliseret den 26/05/2021 

 

- Hormozi, A. M., (2005), “Cookies and privacy” - EDPACS: The EDP Audit, Control 

and Security Newsletter; Abingdon. 

https://www-proquest-

com.ep.fjernadgang.kb.dk/docview/234907807/fulltextPDF/9512E38D41EF41A5PQ/

1?accountid=13607   

Lokaliseret 20/05/2021 

 

- Jørgensen, N., (2020),“Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis 

indre mekanismer og processer” 

 

- Rainie, L., (2019), “Facebook algorithm and personal data” - Pew Research Center 

 

- Sommer, F. & Schraube, E., (2020). Kursusplan, 09/09/2020: “Kursus Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund”, Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse, Roskilde 

Universitet 



 49 

 

- Systime, (2021), “Filosofi, fra antikken til vor tid”, udgivet af Systime 

https://filosofi.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc  

Lokaliseret den 26/05/2021 

Videoer 

- Agrawal A., Cookies and Sessions in PHP, “Understanding Sessions and Cookies: 

Why Cookies and Sessions”. 

 

- Agrawal A., Cookies and Sessions in PHP, “Understanding Sessions and Cookies: 

Introducing Cookies”. 

 

- Agrawal A., Cookies and Sessions in PHP, “Understanding Sessions and Cookies: 

Introducing Sessions”. 

 

Undervisningsslides 

- Jelsøe E., (2020). “Teknologiske systemer og artefakter 1, kursusgang 4, 

Teknologiske systemer”, 13/11/2020: Kursus Teknologiske systemer og artefakter, 

Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse, Roskilde Universitet 

 

 


