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Abstract 
The focus of this study is how cookies and their algorithms, influence the youth, in specific Genera-

tion Z, through the social media called TikTok. We seek to inform about the influence of social media 

in relation to Generation Z, and attempt to better our understanding of the issues that may arise, as 

social media apps like TikTok entangle themselves in the lives of a young generation. 

The study assesses cookies by analysis and description of the components that make up the technol-

ogy. We lay out the history of the technology and shed light on early concerns about privacy. All 

users of the internet leave digital footprints whenever they interact with websites or online applica-

tions. The information is gathered by use of cookies, which feed the algorithm. Before moving on to 

methodology, we address the possible consequences of your data being exposed to companies and 

how to correctly navigate if you wish to stay undetected. 

In our analysis of the technological systems that make up cookies, we made use of the TRIN-model. 

We utilized four of the six steps that make up the model, which led us to a better understanding of 

inner mechanisms, unintentional effects and the physical attributes that make the system possible.

  

As part of the study, we executed a Black Box Test with the goal of understanding the algorithm that 

lies behind TikTok. By creating personas, each with their own specific area of interest and level of 

activity, we sought to expose the underlying triggers that feed the algorithm.  

By gaining knowledge about the TikTok algorithm through the Black Box Test, we were able to 

conduct an analysis of our data. Seeking answers of how the app chooses who sees what content and 

why, we compared the experiences of the seven personas, to help us reach the understanding we set 

out for. 

Before concluding, we discuss alternate angles for the study, how we came to choose Generation Z 

as our target group, ending by examining an article about TikTok and data gathering. 

The study concludes that ethical concerns about data collection are warranted and determines that 

good dialogue between companies and governments is paramount in the progression of our societies 

into a world that is increasingly digitalized. Furthermore, we conclude that new GDPR requirements 

for cookie consent are necessary to achieve the goal of properly informing citizens of the implications 

of cookie collection. 
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1. Begrebsafklaring 
Sociale medier: En udtryksform, der dækker over en lang række forskellige teknologier og tjenester 

på internettet, som skaber et fællesskab af interaktive brugere (Nordic, u.d.). Sociale medier er en 

række steder på internettet, hvor indholdet bliver genereret af interaktion med resten af internettet, 

som f.eks. Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, Snapchat, Twitter og mange flere.  

 

Like: Tilkendegivelse af at nogen ’’synes om noget’’ på et socialt medium (Ordborg, u.d.).  

 

Newsfeed: En webside eller skærm, der opdateres ofte for at vise de seneste nyheder eller oplysninger 

(Dictionary, u.d.). I vores opgave refererer ’newsfeed’ til den startside man møder på et socialt medie, 

hvor der er samlet udvalgte opslag til brugeren.  

 

Generation Z: Den generation, der er født imellem 1996 og 2015 (Salesforce Danmark, 2021).  

 

Black box-test: En test af et system, uden forudgående kendskab til dets interne funktion. Ved testen 

gives et input, og derefter observeres og analyseres outputtet, der er generet af det udvalgte system i 

testperioden. Dette har til formål at identificere, hvordan det udvalgte system reagerer på forventede 

og uventede brugerhandlinger (Imperva, u.d.). I vores opgave anvendes Black Box-testen på det so-

ciale medie TikTok. 

  

Ekkokammer: Forum for meningsudveksling, f.eks. et socialt medie, hvor alle mener det samme, 

og man derfor kun bliver præsenteret for holdninger, der er identiske med ens egne (Ordbog, u.d.).  

 

Trojanske heste/cookies: En cookietype, der aktiveres hemmeligt, foruden at webstedets brugere 

eller hjemmesideadministratorer har viden herom. Faktisk kan trojanske cookies være skjult ned mod 

ottende lag af cookies, hvilket betyder, at tredjepartscookies loades af fjerdepartscookies, som der-

næst loades af femte, sjette, syvende og afsluttende af ottendepartscookies. Trojanske cookies ind-

samler og behandler dermed persondata fra webstedets brugere, og videresender dem. Den indhentede 
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persondata videresendes også ud i verden til lande, som ikke er en del af EU, og dermed ikke er under 

databeskyttelseszonerne (cookiebot, u.d.). 

 

GDPR: En lov omhandlende databeskyttelse, der formidler hvordan firmaer, organisationer og andre 

offentlige anstalter, behandler persondata. Denne lov er gældende i hele EU, og fremsætter krav 

iblandt dokumentation, gennemsigtighed og samtykke fra brugere. Den har dermed til hensigt at give 

kontrollen over ens data til individet selv, og beskytte deres rettigheder. Hvis loven ikke overholdes, 

kan organisationer potentielt få store bøder (Cookiebot, u.d.). 

 

For you page/fyp: På TikTok benyttes en algoritme til, at brugerne bliver eksponeret for indhold, 

der stemmer overens med deres interesser. Disse specialudvalgte TikTok-videoer præsenteres i sek-

tionen kaldet for you page eller forkortet fyp, i reference til, at indholdet er skræddersyet, på baggrund 

af ens præferencer, ’til én’ (Stock, 2020). 

 

Life hack-videoer: En genre af videoer, hvor pointen er at formidle et kløgtigt trick, teknik eller en 

nytænkende metode, der simplificerer tilværelsen (Merriam-webster.com, u.d.). 

 

Challenge-videoer: En genre af videoer, hvor en populær lyd eller sang benyttes til at skabe en ud-

fordring, som andre brugere kan genskabe, og tilføje deres eget præg på. Udfordringen kan bestå af 

en dansekoreografi, humoristiske jokes, narrestreger eller billedershow med udvalgt tekst 

(Blackwood, 2021). 

 

Tribalism: Stærk loyalitet overfor egen gruppe (Dictionary.com, u.d.).   
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2. Indledning 

”Det er den gradvise, lille, umærkelige ændring i din adfærd og opfattelse, der er 
produktet” 

-    Jaron Lanier 

 

Generation Z er, som den første generation nogensinde, blevet eksponeret for– og på sociale medier, 

allerede fra de mellemste klassetrin. Men ved generationen, hvad de siger ja til, når de accepterer alle 

cookies og lader sig hengive til en adaptiv algoritme, der er sat i verden for at lære alt om deres 

personlighed, internetfærden, og interesser?  

Vi vil, i dette projekt, undersøge hvordan brugen og accepten af cookies fungerer, samt undersøge 

algoritmen der ligger bag, særligt på det sociale medie TikTok, og om det overhovedet er en mulighed 

at få adgang til oplysninger om denne algoritme. Såfremt det ikke er muligt at fremskaffe direkte data 

om ovennævnte cookies og algoritmer, vil vi lave en såkaldt Black Box-test, hvor vi, ud fra blanke 

TikTok-profiler, hvor kun køn, alder og få præferencer er udfyldt, kan se, hvad brugerne bliver anbe-

falet af mediets cookies og algoritmer. Vi ønsker at undersøge hvorvidt cookies og algoritmerne på 

mediet TikTok er med til direkte at påvirke generationens adfærd, og i hvilken udstrækning dette 

sker. 

  

Som socialpsykolog Jonathan Haidt udtaler: hele generation Z, har mere angst, er mere sårbare og 

mere deprimerede. Generationen er meget mere ukomfortable ved at tage chancer. Antallet, der no-

gensinde har gået på en date eller har haft nogle former for romantiske interaktioner, er drastisk fal-

dende. Dette ønsker vi at undersøge om kan have en direkte sammenhæng med brugen af sociale 

medier. 

  

Ydermere ønsker vi et dybdegående kendskab til cookies som teknologi, og grave dybere i, hvordan 

disse fungerer.  Dette gøres i henhold til TRIN-modellen, som hjælper os med at kigge på de tekno-

logiske aspekter af cookies, ved hjælp af analyse og beskrivelse. Hvad er cookies rent teknologisk? 

Hvordan fungerer cookies? Er der betingelser for at innovationen kan udbredes? Og hvad er teknolo-

giens utilsigtede effekter? TRIN-modellen benyttes dermed til at øge kendskabet til cookies, og give 

en bredere forståelse af sammenhængen mellem teknologiens opbygning og dens funktionalitet i 

praksis. Vi vil desuden belyse et historisk perspektiv på teknologien, og hvilken agenda cookies havde 

fra start, versus hvad de benyttes til i det nutidige, digitaliserede samfund.  
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3. Projektemne 
Digitale fodspor og effekten af cookies på internettet. 

 

4. Problemfelt 

‘’If you’re not paying for it; you are the product’’ 

 

Hvem kigger med, hvornår og, hvorfor? Det er ikke ny viden for os mennesker, at overvågning finder 

sted, når vi færdes i den digitale verden. De velkendte teknologigiganter som Google og Facebook 

ved efterhånden mere om, hvad vi tænker, end vi selv gør. Vi, som forbrugere, er i dag en vital del af 

teknologigiganternes økosystem, og det kan være alt fra når vi benytter telefonens GPS til vejvisning, 

eller betaler et udestående med en enkelt strygebevægelse med fingeren på skærmen. Alle vores ad-

færdsmønstre og digitale fodspor overvåges, registreres og lagres, men hvordan kan det være, at vi 

forbrugere bare lader alt dette stå til, mens vi får frarøvet mere og mere af vores privatliv?  

 

Den 9. december 2011 udsendte erhvervsstyrelsen et krav om information og samtykke ved lagring 

af, eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, også kendt som ’’cookiebekendtgørel-

sen’’ (Erhvervsstyrelsen, 2019). Formålet med denne nye bekendtgørelse var at beskytte slutbrugere 

mod uretmæssig lagring af oplysninger, eller opnåelse af adgang til oplysninger, der allerede er lagret, 

i slutbrugeres terminaludstyr. Nogle få år efter kom GDPR-lovgivning til, som blev indført af EU. 

Her blev databeskyttelse særlig relevant d. 25. maj 2018, da alle virksomheder fra denne dato skulle 

efterleve GDPR-reglerne (PersondataSupport, u.d.). Overordnet set, var formålet at beskytte individer 

mod at deres færden på nettet systematisk blev registreret uden deres samtykke, men har dette formål 

haft den ønskede effekt? Vi hører ofte, at individer oplever denne cookieinformation som et irrite-

rende pop-up vindue, der hurtigst muligt skal lukkes ned, uden nogen former for stillingstagen.   

 

Vi lever i en digital tidsalder, hvor al vores færden, om vi er online, eller endda offline, bliver obser-

veret og gemt i store datasystemer, med det ene formål, at de store techgiganter kan tjene flere penge. 

Data er blevet lig magt. Denne data bliver indhentet fra cookies, men hvordan fungerer disse cookies 

egentlig? Hvordan anvender de sociale medier dem og, hvor mange oplysninger indsamler de egentlig 

omkring os, når vi færdes på internettet? Denne problematik vil vi gerne undersøge nærmere. Vi vil 

forsøge at sætte os ind i, hvordan cookies fungerer som teknologisk system, og med vores viden 
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undersøge og eksperimentere med cookies, samt diskutere de etiske problematikker der ligger ved 

brugen af cookies. Vi har valgt at undersøge hvordan cookies på de sociale medier påvirker den yngre 

generation, nærmere betegnet Generation Z.  

 

Et socialt medie der har fået meget opmærksomhed i denne overvågningsdebat af deres brugere, er 

det nye medie TikTok. TikTok har over en halv milliard brugere på verdensplan og bliver brugt af op 

mod 200.000 unge, helt ned til tiårsalderen i Danmark (Berlingske, 2019). TikTok er ejet af den 

kinesiske virksomhed ByteDance, som tidligere i 2021 fik en bøde på 38 millioner kroner for ulovligt 

at indsamle data om børn (Berlingske, 2019). Der er altså et klart bevis på at cookies, der først blev 

skabt for forbrugerens formål, pludseligt er blevet forbrugerens fjende, og det er netop denne pro-

blemstilling vi gerne vil belyse igennem vores projektarbejde.  

 

5. Problemformulering 

Hvordan fungerer cookies, og hvilken påvirkning har de hos Generation Z?  

 

6. Arbejdsspørgsmål 

• Hvem er Generation Z? 

• Hvad er cookies og hvordan opstod de?  

• Hvordan fungerer cookies som teknologisk system?  

• Hvilke tilsigtede og utilsigtede effekter har cookies? 

• I hvilken udstrækning forholder forbrugeren sig til ny teknologi?  

• Hvordan fungerer cookies specifikt på TikTok?  

• Hvordan sætter man de rigtige digitale fodspor?  

7. Emneafgrænsning 
Digitale fodspor og effekten af cookies på internettet er et omfattende emne, med mange forskellige 

grene. Den digitale overvågning vakte vores fællesinteresse, og gennem vores projektarbejde har vi 

valgt at afgrænse emnet, så vi kunne fokusere på en bestemt teknologi og en bestemt målgruppe, for 

bedre at kunne arbejde i dybden. Vi har derfor i fælleskab valgt at fokusere på cookies, og få en 

teknologisk forståelse for, hvordan disse cookies fungerer på internettet, og med særligt henblik på 

de sociale medier, som vi alle anvender på daglig basis. Ved videre arbejde, fandt vi det interessant 

at sætte det i relation til et nyt medie, TikTok, hvor størstedelen af brugerne er den yngre generation 
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(Generation Z), og, hvor der netop figurerer en aktuel debat omkring overvågningen af brugerne på 

mediet.  

 

Når man taler om cookies, finder vi også fælles enighed i, at der medfølger en stor etisk diskussion 

omkring hvor grænsen går for brug af cookies; særligt når det handler om den yngre generation, og 

hvilken påvirkning disse cookies har på netop denne. Derfor besluttede vi at fokusere på Generation 

Z, som er en af de første generationer, der er vokset op i en digital verden, hvor der, allerede i en 

tidlig alder, har været adgang til forskellige sociale medier. Vi har derfor afgrænset ’effekten af coo-

kies’ til en specifik målgruppe, Generation Z, og til et specifikt medie, TikTok.  

 

8. Motivation 
I dagens Danmark ses et større fokus på det teknologiske privatliv. I takt med det bliver normalen at 

benytte teknologi på daglig basis, ændres vores levevilkår. Gennem teknologiske redskaber skabes et 

sprogligt filter, der er med til at ændre vores udsyn og tænkemåde. Digitaliseringen har også medbragt 

fænomenet; Cookies. Vi kender alle til cookies, omend vi har nydt dem med chokolade eller blevet 

kvalt i dem på internettet. De små anmodningsvinduer sniger sig frem på tværs af flere typer af web-

steder. De beder os om at tage stilling til præferencer og/eller blot en accept. Oftest kan brugeren 

ganske hurtigt krydse af, og medfølgende have accepteret benyttelse, om end udnyttelse, af deres 

digitale fodspor. Hvad betyder dette egentligt? Hvilke digitale fodspor sætter vi, og, hvad betyder det 

medfølgende at give tilladelse til brugen af cookies?  

 

Vores motivation stammer fra faktummet, at vi alle har et forhold til cookies. Vi har alle funderet 

over hvilke tilladelser der egentlig gives, hvad tilladelserne indebærer, og desuden hvordan vores 

digitale fodspor behandles. Siden de fleste virksomheders cookiealgoritmer er hemmelige, kan ens 

underen blot forsætte. Følelsen af overvågning har til dels været til stede, når man besøger websteder, 

og dernæst får lignende annoncer ud fra hvordan ens købsmønstre og søgninger har set ud. Dette kan 

spejles på tværs af alle ens sociale medier. Hvordan hænger disse aspekter sammen? Vi er nysgerrige 

på, om vi kan komme tættere på at forså sammenhængen mellem ens digitale færden, besøgte web-

steder, klik og likes, samt hvad man som forbrugere bliver eksponeret for. Hvorfor er det netop disse 

annoncer, videoer, opslag med mere vi som brugere af sociale medier bliver udsat for? Om det har 

sine konsekvenser at man, til en vis grad, kun bliver eksponeret for elementer indenfor ens eget 
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digitale mønster? Derudover, hvordan sociale medier kan være gratis, hvilke markedsføringssam-

menhænge har dette faktum?  

 

Gruppen har gjort sig særdeles mange overvejelser forinden opstart, og det har også været grobund 

for vores endelige problemformulering, og indgangsvinkel på projektet. Vi har grundet vores allerede 

eksisterende interesse ønsket at komme tættere på at forstå en algoritme, og hvordan den hænger 

sammen med ens færden på et medie. Vi har en interesse i at dykke dybere i fænomenet, og dermed 

forstå de forskellige typer af cookies, hvordan de hver især har sin indvirken på vores onlinefærden, 

hvordan de teknisk fungerer, samt hvilke konsekvenser accepten kan have for brugeren.  

9. Semesterbinding 
I dette afsnit, vil vi komme omkring hvilke to dimensioner vi har valgt at inddrage i vores projektar-

bejde, og begrunde den faglige tilkobling vores projektarbejde har til de følgende to dimensioner.  

 

Vores projektarbejde er obligatorisk valgt til at inddrage dimensionen Teknologiske Systemer og Ar-

tefakter (TSA), og projektet er knyttet til HumTek’s tekniskvidenskabelige kernefaglighed. 

Dimensionen har fokus på at anvende tekniskvidenskabelige teorier, metoder og begreber, der indgår 

i analyse og konstruktion af produkter og systemer inden for et afgrænset teknologiområde 

(Andreasen, 2020). Dette opfylder vi ved at anvende og arbejde grundigt med trin-modellen, for at 

opnå en teknologisk forståelse af cookies, og derudover kommer vi også omkring en teknologisk 

redegørelse for cookies som værende et teknologisk system, hvor der vil blive gjort rede for hvad 

cookies er, og hvad de bruges til. Vi vil igennem arbejde med trin-modellen analysere cookies som 

et teknologisk system, og se på effekter og udbredelse ved teknologien, med en perspektivering til 

samfundet. Derudover vil vi også lave en Black Box-test, som handler om at teste en teknologis funk-

tionalitet foruden at gå ind i teknologiens indre systemer.  

 
Som vores andet fag i semesterbindingen har vi valgt at inddrage dimensionen Subjektivitet, teknologi 

og samfund (STS). Denne dimension finder vi relevant for vores projektarbejde, da vi kommer om-

kring det etiske aspekt i den digitale overvågning som cookies også medfører, samt de generelle pro-

blematikker cookies skaber for mennesker i samfundet, med særlig fokus på mediet TikTok. Her 

sætter vi det teknologiske system i henhold til samfundet, og hvilken påvirkning det har på de unge, 

der benytter sig af TikTok, samt hvilken afhængighed og etiske overvejelser, der ligger i dine inkor-

porererede cookies.  
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Sammenspillet mellem de to dimensioner, ser vi som relevant for at kunne besvare vores problem-

formulering. Vi ønsker at skabe en forståelse for hvordan cookies fungerer, men også hvorfor de 

fungerer, og hvilke effekter de har på samfundet og de mennesker, der lever med teknologien.  

10. Metode 
I vores projektarbejde har vi primært benyttet os af to metoder, vi har lagt stort vægt på. Som tidligere 

nævnt, er vores semesterprojekt forankret i kurset teknologiske systemer og artefakter, hvor Trin-

modellen er omdrejningspunktet for kurset. Vi har derfor bevidst valgt at anvende få metoder, men 

gået i dybden med dem, med det formål, at få en detaljeret og bred forståelse af vores udvalgte tek-

nologiske system – cookies. For at opnå dette, har vi anvendt Trin-modellen, og for at opnå validitet 

har vi testet vores teknologiske system i en Black Box-test. I dette afsnit vil vi præsentere vores 

anvendte metoder.  

 
10.1 Trin-modellen 
I vores projektarbejde har vi anvendt Niels Jørgensens trin-model som metode til at analysere og 

forstå vores teknologiske system – cookies. Trin-modellen har til formål, ved hjælp af seks trin, at 

beskrive og forstå teknologien. Vi har i vores projektarbejde valgt at anvende de fleste af de seks trin, 

men undladt trin 2: Teknologiers artefakter, da artefakter er menneskeskabte genstande (Jelsøe, 2. 

Forelæsning - Trin 2: Teknolgiers artefakter., 2020), som en cookie ikke besidder. Trin 5: Modeller 

af teknologier, har vi valgt først at berøre til den mundtlige eksamen, igennem en visuel præsentation. 

De resterende fire trin anser vi som værende vigtige i vores analyse og beskrivelse af cookies. I vores 

analyseafsnit senere i opgaven vil trin-modellen ses anvendt på cookies.  

 
10.2 Black Box-test  
Black Box-test er en teststrategi, der ignorerer et systems interne mekanismer og fokuserer udeluk-

kende på output, der genereres som reaktion på valgte input og eksekveringsbetingelser. Ved en Black 

Box-test er man udelukkende koncentreret om validering af output, fremfor hvordan outputtet produ-

ceres. Den valgte software, bliver tilført kendte inputs, og hvor kendte outputs forventes, kaldes en 

Black Box-test (Times, 2021). 

 

I vores projektarbejde har vi valgt at udføre en Black Box-test på vores udvalgte sociale medie 

TikTok, med henblik på, at teste cookies anvendt på TikTok. Vi har derfor nøje udvalgt syv personaer, 

med hver deres interesseområder, og fordelt dem på henholdsvis køn, alder og aktivitet. Vi har, over 
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en fastlagt periode, givet TikTok og de integrerede cookies planlagte input, og vil i vores analyseafsnit 

analysere på det output vi fik givet af teknologien. Black Box-testen er en metode vi har valgt at 

inddrage i vores projektarbejde, da vi synes det opnår en vis validitet, da vi har analyseret og forstået 

teknologien cookies med trin-modellen, og efterfølgende testet dens funktion på et bestemt socialt 

medie ved brug af Black Box-test. Vores analyse og resultater af Black Box-testen, ses senere i op-

gaven.  

11. Redegørelse og teori 

11.1 Hvad er cookies? 
Cookies er små tekstfiler, som bliver gemt på brugerens computer når der foretages en bestemt hand-

ling på en hjemmeside. I denne del af opgaven vil vi se på hvornår og hvorfor cookien blev opfundet, 

forklare hvad der gør cookien til et unikt redskab i brugervenligheden af hjemmesider, og hvordan 

den samme funktionalitet bliver brugt til at udvinde vores oplysninger. Afsluttende vil vi give et kort 

overblik over, hvordan man forsøgte at begrænse de muligheder der var for at bruge cookies til data-

indsamling, allerede få år efter teknologien blev taget i brug. 

 

Cookies blev opfundet i 1994 af Lou Montulli II, til brug i browseren Netscape Navigator, hvori en 

cookie tjekkede om man havde besøgt Netscapes hjemmeside før. Internet Explorer integrerede coo-

kies året efter. Funktionaliteten blev integreret uden at man gjorde brugerne opmærksomme på den, 

og var automatisk accepteret.  

 

Hvad bruger man cookies til? 

I starten af internettets udvikling havde man begrænset serverplads, og derfor fungerede hjemmesider 

ved at koble fra, efter brugeren havde oprettet forbindelse til dem. Når brugeren trykker på et link, så 

sender browseren en anmodning til serveren, der korresponderer med den tilsvarende Uniform Re-

source Locator (URL). Serveren svarer ved at sende informationen fra den pågældende hjemmeside, 

hvorefter den kobler fra, indtil brugeren trykker på et nyt link for at navigere siden. Det vil sige, at 

hver gang man forbinder sig til siden, ser den det som en ny anmodning, og siden er derfor helt 

nulstillet. Det skaber komplikationer, hvis man eksempelvis vil lave en webshop, da hjemmesiden 

eksempelvis ikke ville kunne huske, hvad man har puttet i sin indkøbskurv, når man klikker rundt på 

siden. Derfor kaldte man websider for ”state-less”, da de kun havde ét stadie man kunne tilgå.  
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Funktionaliteten i cookies tillader ”states” i et ellers ”state-less” miljø, hvis man, når der klikkes på 

en vare, der skal tilføjes til indkøbskurven, planter en cookie på brugerens computer, så kan serveren 

genkende cookien næste gang man anmoder om adgang, og så ser man hjemmesiden i et ”state”, hvor 

den vare man placerede i sin indkøbskurv stadig er der. 

For at forsimple en smule, kan man sige at cookies tillader brugeren at fortsætte, hvor de slap, når de 

vender tilbage til en hjemmeside. Cookies gør det muligt at bygge mere avancerede hjemmesider, 

uden at man overbelaster sin server, men de kan også bruges til at samle de valg brugeren tager, og 

danne en profil for deres opførsel, som kan sælges til online reklameselskaber (Cooke) (Kristol, 

2001). 

 

Tredjepartscookies 

En tredjepartscookie opstår, når der på en hjemmeside er et element hentet fra en anden hjemmeside, 

der så planter en cookie.  

Hvis du læser en artikel på én hjemmeside, og denne hjemmeside har brugt et billede fra en anden 

hjemmeside, kan den anden hjemmeside plante en cookie på din computer. Dette defineres som en 

tredjepartscookie. 

Cookies af denne slags, gør det meget lettere at indsamle data, da man ikke behøver at have brugeren 

inde på ens egne hjemmesider, men blot en hjemmeside, der gør brug af et element fra dem. Dette 

betyder også, at man ikke selv har kontrol over hvem, der lægger cookies på ens computer, da man 

ikke kan vide, hvor alle udefrakommende elementer stammer fra, og teksten der findes i cookies, er 

kodet, så kun den, der har lagt den ind kan forstå betydningen. Derfor bliver tredjepartscookies også 

kaldt for uverificerbare transaktioner. 

Tredjepartscookies giver reklameselskaber mulighed for at anskaffe sig langt mere omfattende og 

præcise profiler af brugerne, der giver hver enkelt reklame større værdi, da man med større sandsyn-

lighed fremviser en reklame, som er relevant for brugeren (Kristol, 2001). 

 

IETF og forsøg på Kontrol 

Internet Engineering Task Force (IETF), er en frivillig organisation, der har som mål at etablere stan-

darder for udvikling og brug af teknologi på internettet. Interesserede folk inden for branchen sætter 

sig sammen i grupper, for at tackle nogle af de problemer, der kan opstå. 

Montulli så selv tredjepartscookies som en trussel mod privatlivet, og ledte sammen med David M. 

Kristol, en IETF-gruppe for at skabe en standardspecifikation for brugen af cookies. De arbejdede fra 
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1995 til 1997 på at etablere denne standard der skulle gøre det forbudt at benytte sig af tredjeparts-

cookies, men da havde de online reklamefirmaer allerede taget tredjepartscookies i brug, og de mente 

at den foreslåede standard ville stoppe deres mulighed for at gøre forretning. Samtidigt blev lægper-

soner mere opmærksomme på problematikken, og dermed var der pres på, for at finde en løsning fra 

den amerikanske regerings side. Resultatet var at brugere fik muligheden for at vælge hvilke former 

for cookies de var komfortable med, og ens browser ville så automatisk håndtere hvilke cookies, der 

fik lov at plante sig på brugerens computer. Dog havde de fleste browsere alle cookies accepteret som 

udgangspunkt, og størstedelen af brugerne var ikke opmærksomme på, at de havde et valg at tage. 

Ifølge en undersøgelse fra 2001 af WebSideStory blev færre end 1% af cookies afvist på over en 

milliard hjemmesidebesøg. Dette er blandt grundene til at Kristol og Montulli mente, at man ikke 

bare kunne lade reklamefirmaerne anvende cookies som de ville (Kristol, 2001). 

 

11.2 Historisk perspektiv på cookies 
Cookies startede som en fiks løsning på et svært problem, der blev taget i brug på trods af bekymringer 

om privatlivet. Det var beslutninger der blev taget i en tid, hvor teknologien ikke kunne undgås, hvis 

man ville lave en onlineshopping-hjemmeside. En tid, hvor smartphones og tablets endnu ikke var 

blevet en forlængelse af os selv, og hvor man ikke kunne forestille sig den måde cookies i dag bliver 

brugt til at indsamle data på folk verden over. 

I dag er cookies en del af alle de apps og hjemmesider, vi har gjort til en del af hverdagen, og de store 

techfirmaers forretningsmodeller er bygget op omkring cookies (Cooke). 

“A globally reaching network is indeed established through the proliferation and 

ubiquitous distribution, collection, and harvesting of cookies through corporate 

data-mining business.”  - Thomas N. Cooke 

Cookies er ikke længere nødvendige for at have en indkøbskurv på din hjemmeside, men deres data-

indsamlende funktioner er helt essentielle for, at de store techfirmaer kan fortsætte deres vækst.  

Der er helt fra start blev sået tvivl om privatliv i forhold til anvendelse af cookies, og selv cookietek-

nologiens opfinder så det som en nødvendighed, at cookies blev brugt på en bestemt måde, for at 

forhindre at man kunne samle brugernes oplysninger, uden deres viden og samtykke.  

 

For at kunne komme med et historisk perspektiv på cookies, er det essentielt at kigge på teknologiens 

udvikling generelt, gennem tiden. Vi vil undersøge, hvilken påvirkning teknologier har haft på 
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mennesket igennem tiden, samt undersøge, hvilket forhold mennesker har haft til teknologi helt fra 

dens begyndelse.  

Formålet med dette, er at give et indblik i teknologiers indvirkning på os mennesker, i og med at det 

har været en del af vores liv i så mange år. Derudover vil afsnittet give en bredere forståelse for 

teknologier generelt. Informationsteknologi er gået hen og blevet en stor del af vores alles hverdag, 

og den er derfor også i konstant udvikling for hele tiden at kunne optimere mulighederne med den. 

 ”Technologies have been part of human society from as far back as archaeology 
can take us into the past” 

(Nye, 2006, s. s. 7, linje 7) 

 

Teknologi og historie  

For at forstå teknologier, er det også vigtigt at forstå deres historie. David Nye er en amerikansk 

historiker med speciale i teknologihistorie. Ifølge David Nye, hænger teknologi og historie uløseligt 

sammen. Han mener, at teknologi er et produkt af sociale faktorer, der opstår i samfundet og at det er 

mennesket og kulturen, der sætter grænserne. Derudover mener han, at teknologi handler om at kunne 

forstå samfundets fremtid, fordi teknologi udspringer sig dér hvor der ligger et problem i samfundet 

(Nye, 2006). 

”A tool always implies at least one small story. There is a situation; something 
needs doing” 

 (Nye, 2006, s. s. 5, linje 12) 

 

Vi mennesker har altid levet i en teknologisk verden – det er blot udviklingen der, måske, for mange, 

har gjort betydningen anderledes den dag i dag. Når mange hører ordet teknologi i dag, vil de fleste 

tænke på blandt andet computere, smartphones, fjernsyn og lignende artefakter. Det er en udvikling, 

der opstod i halvfemserne, men som Nye siger, er det meget mere end det. Teknologi er værktøjer, 

der er skabt for at løse et problem, i alle slags udstrækninger – men på grund af den enorme udvikling, 

er det ikke alle, der er klar over teknologiers oprigtige betydning.  

I tiden omkring midten af 1800-tallet, blev ordet teknologi ikke engang brugt af amerikanere med en 

videnskabelig baggrund. Der blev i stedet talt om, ’mechanic arts’, ’useful arts’ eller ’inventions’, i 

situationer, hvor vi ville have brugt ordet teknologi, i dag. 
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 Allerede fra vi er helt små, bliver vi præsenteret for teknologi. Vi leger med forskelligt legetøj og 

spiller computerspil. Med det in mente, har vi selvfølgelig et forhold til teknologien, på baggrund af 

den opvækst vi har haft. Ligesom Generation Z, er rigtig mange andre i dag vokset op med smartpho-

nes. Denne udvikling virker på mange bekymrende, og der er kommet meget fokus på børn og unges 

trivsel efter særligt smartphones’ indtog i deres liv.  

Modsat, har vi en ældre generation i samfundet, hvor teknologien har en helt anden betydning for 

dem. Deres forhold til teknologien ligger mere i brugen af værktøjet, som de kender fra deres barndom 

og unge dage, uden at de måske har været klar over, at det har været teknologi. 

 

Teorien om det senmoderne samfund ifølge Anthony Giddens samt Ulrich Becks teori om risi-

kosamfundet 
Disse teorier har vi valgt at bringe ind i dette afsnit, idet teorien omkring det senmoderne samfund, 

blandt andet belyser den teknologiske udvikling som værende uundgåelig, men også hvilke risici den 

kan medføre – hvilket har fået Ulrich Beck til at opkalde det for et risikosamfund. 

 

Et risikosamfund og et moderne samfund 

Den tyske sociolog, Ulrich Beck skrev i 1986 en bog, hvor begrebet risikosamfund, blev beskrevet. 

Beck opkaldte samfundet, efter de mange miljøkatastrofer, der efterhånden var hændt. Han bruger 

blandt andet begrebet ’produceret usikkerhed’ – en situation, hvor anvendelsen af teknologier, kan 

være en mulig trussel i sig selv. 

 Teknologien er i konstant udvikling, og den udvikling af teknologier påvirker naturlige processer, 

som selv de bedste eksperter ikke ville kunne forudse (Nielsen & Hansson, leksikon.org, 2006). 

Risikosamfundet er, ifølge sociologen, opstået i 1970’erne og 1980’erne, som følge af flere utilsigtede 

effekter, der har været baseret på velfærd og teknologianvendelse (Nielsen K. A., Den store danske, 

2015). Becks bekymring ligger altså i, at der udvikles en masse teknologi i dag, som har bragt for 

mange risici med sig.  

Han påpeger også, at samfundet har skabt en helt ny form for individualisering; en radikaliseret indi-

vidualitet. Med dette menes der ikke, at vi ikke længere er en del af fællesskaber, men blot at vi er 

mere tilbøjelige til at melde os ud af ét, og melde os ind i et nyt (Faktalink.dk, u.d.).  

Anthony Giddens har et andet syn på det, som Beck kalder for et risikosamfund. Giddens beskriver 

tilstanden i samfundet som værende en radikaliseret form for modernitet. Han betegner det som et 

dynamisk samfund, der er i hurtig og intens udvikling. Noget man aldrig har set før i historien. 
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Giddens ser forandringen i samfundet, inddelt i tre forhold – herunder blandt andet adskillelsen af tid 

og rum. Det er her, hvor flere sociale aktiviteter foregår. Det er her, hvor ny teknologi har gjort det 

muligt for os at kommunikere med hinanden på kryds og tværs, rundt omkring i verden (Faktalink.dk, 

u.d.). 

 
Med teknologi, kommer ny teknologi 
Internettet. Vi kender det alle sammen. Stedet hvor vi kommunikerer med hinanden og andre, hele 

verden over. Stedet hvor vi deler vores data med hinanden. Men internettet har også sine mørke sider.  

Som tidligere nævnt, bruger børn og unge i dag rigtig mange timer på deres smartphones. De er vokset 

op med den og derfor har specielt de, et særligt forhold til den. Mange eksperter mener, at online-tid, 

skader børn og unges trivsel. Den amerikanske psykolog, Jean Twenge mener, at forældre skal sætte 

flere grænser for deres børn i forhold til online-tid, da det kan være skadeligt (Information.dk, 2017). 

 

Internettet er en fantastisk teknologi, men det bragte blandt andet også computervira og cyberterro-

risme med til verden. Nettet er derfor både på godt og ondt, en del af samfundet. For at finde ud af, 

hvordan vi i dag forholder os til ny teknologi, kan vi blandt andet se på vores samfund, som et risi-

kosamfund. I forhold til vores emne, er det relevant at se på cookieteknologien, som er en teknologi 

der er kommet i forbindelse med udviklingen af internettet. Mennesket er blevet mere individualiseret 

og tog internettet til sig med åbne arme, og i dag er det nærmest unormalt, hvis ikke man har adgang 

til internettet. Denne udvikling betyder også, at man i takt med udviklingen af digitale cookies er 

underlagt registreringen af ens egne data og færden på internettet. Dette på både godt og ondt, men 

det er en teknologi, der er svær at undgå, når du surfer rundt på internettet. 

 

Forholdet til ny teknologi 

Verden er blevet digitaliseret – derfor handler det om, hvordan vi som mennesker, på bedste vis, 

forholder os til ny teknologi. Det kommer Anna Ilsøe, ekspert i digitale arbejdsmarkeder, med et bud 

på. Hun mener klart, at dialogen omkring digitaliseringen er helt afgørende for måden vi forholder os 

til det. Det handler om at inddrage samfundet og brugerne i udviklingen (tech, 2020). 

 

Anders Hvid, CEO i Dare Disrupt og forfatter til bogen ”Forstå Fremtiden”, mener ligeledes at vi er 

nødt til at forholde os konstruktivt til den teknologiske udvikling, for at opnå en sund tilgang til ny 

teknologi. Han udtaler:  
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”Slutteligt er det vigtigt at understrege, at ny teknologi ikke er nogen trussel mod 
menneskeheden. Det er snarere en mulighed for os til at blive endnu dygtigere til 
det vi nu engang kan som mennesker. For bare fem år siden talte vi om, hvordan 

robotterne ville tage vores jobs. I dag taler vi nu om arbejdsmiljø, hvor det i langt 
højere grad handler om, hvordan vi bedst arbejder sammen med robotterne. Det 
er en enorm hurtig udvikling, og vidner om, at vi har fået øjnene op for, at vi fak-

tisk kan blive bedre til at være mennesker, når vi får hjælp fra robotterne. De 
styrker simpelthen vores menneskelighed.” 

 (tech, 2020) 

 
Camilla Mehlsen, der er ekspert i digitale børn og unge, mener at der bør indsættes en række normer 

i samfundet for, hvordan vi bør omgås teknologien, således at mennesket fortsat er dem, der styrer 

teknologien, og ikke omvendt (tech, 2020). 

ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber, skriver, at teknologisk udvikling er en forudsætning 

for at Danmark fortsat kan være et velfærdssamfund. Ny teknologi bør implementeres med omtanke, 

og derfor har ATV udarbejdet nogle spørgsmål, der kan være relevante at stille, hvis man står overfor 

en beslutning omkring ny teknologi. Nogle af dem lyder; Hvem kommer teknologien til gode? Hvem 

skader den? Hvordan understøtter den nye teknologi, et godt samfund? (Videnskaber, 2019) 

 

Teknologi forstås altså som værende et værktøj/produkt, der er skabt på baggrund af et opstået behov. 

David Nye mener, at sociale faktorer har en væsentlig rolle i forhold til teknologi, og at mennesket 

står i spidsen. Teknologi er noget vi har kendt til i mange hundrede år, men som har ændret sig ge-

valdigt igennem tiden. Den udvikler sig hele tiden, og derfor vil menneskets forhold til teknologien, 

ny som gammel, også ændre sig. 

Både Beck og Giddens, taler om individualiseringen, som handler om det, at vi mennesker er blevet 

bedre til at melde os ud af et fællesskab, dette gælder også teknologiske fællesskaber, og tilslutte os 

et nyt. Dette er ifølge dem begge, en naturlig udvikling, dog er Becks holdning mere skeptisk, end vi 

ser hos Giddens. Beck påpeger vigtigheden i at kende risiciene ved ny teknologi, og Giddens ser den 

som nærmest uundgåelig. 

Der findes nogle helt centrale måder, og bud på hvordan vi på bedste vis, forholder os til ny teknologi. 

Man må konstatere, at den teknologiske udvikling er en præmis i vores samfund, som er i konstant 

udvikling. Derfor handler det om at omfavne udviklingen på bedste vis, og ét af de centrale bud på 

dette, er blandt andet at opretholde en god dialog omkring digitaliseringen.  
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11.3 Hvem er generation Z?  
Der findes ikke ét facit på hvornår Generation Z starter og slutter. Nogle mener, at generationen, der 

afløser millenials (også kendt som generation Y), starter i år 1996 (Salesforce Danmark, 2021), mens 

andre argumenterer for, at generationen først tager sin start i 1997 (Kasasa, 2021). Faktum er dog, at 

ingen i Generation Z er mere end 25 år gamle i 2021. Vi har, ud fra forskellige kilder, valgt at benytte 

1996 som startåret for generationen i vores opgave.  

 

Det siges, at du har ti sekunder til at fange Generation Z’s opmærksomhed, fordi de ældste i genera-

tionen var under 10 år gamle, da den første smartphone kom på markedet. Selvom den noget yngre 

generation, Generation Alpha, er den første af sin slags, der kommer til at blive født med adgang til 

sociale medier og smartphones, er, og bliver, Generation Z voksne med dem. Det er en generation 

der har – og har haft deres opvækst på sociale medier, og som konstant har skullet forholde sig til at 

leve et eksponeret liv på internettet, og netop derfor er de vant til at få serveret den information de 

søger hurtigt og effektivt. De er selektive i deres valg af nyheder. Kan de, på din hjemmeside, ikke få 

dem serveret lige nu og her, finder de et andet sted, hvor de kan (Opsahl, 2020).  

 

Generation Z er, ifølge Stein Opsahl, vokset op med forældre, der har fortalt dem, de har uanede 

muligheder. De refereres, blandt andet, til som snefnug-generationen, fordi de er blevet fortalt, at de 

hver især er nogle specielle snefnug, der kan blive til hvad de vil, og fortjener særbehandling.  

Stein Opsahl skriver:  

”Udtrykket snefnuggenerationen beskriver en generation, som mange oplever 
som selvcentrerede og nemme at krænke; som er blevet opdraget af deres foræl-
dre på en måde, der har forkælet dem og har givet dem en overdreven opfattelse 

af egen unikhed og vigtighed”. 

 

Men generationen er også oplyste, med udtalte behov for at gøre en forskel, og virke ægte og auten-

tiske. Flere vil hellere ud at opleve verden og gøre en forskel i deres lokalsamfund, end at stifte familie 

eller blive iværksættere. Klimaet er en generel bekymring for hele generationen, og der ses en tydelig 

tendens til at vælge partier og virksomheder fra, der ikke tager deres bekymringer om miljøet alvorligt 

(Deloitte, 2019). 
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Generationen synes noget paradoksal, da der er et udtalt behov for ægthed, autenticitet, gennemsig-

tighed og ærlighed, men samtidig en enorm utålmodighed og kritik rettet mod omverdenen (Opsahl, 

2020). Igen kan generationen her stilles i et paradoks, da de, efter sigende, skulle være en meget 

kritisk generation, men samtidig viser studier, at den kritiske sans over for eksempelvis nyheder på 

internettet, er så godt som ikkeeksisterende. På internettet har falske nyheder og historier 70% større 

chance for at blive delt og spredt end sande nyheder og historier (Dizikes, 2018).  

 

I en undersøgelse af Generation Z, lavet af Deloitte i 2019, kom det frem, at 72% af alle responden-

terne fra generationen var bekymrede for hvordan diverse organisationer deler deres personlige data 

på tværs af hinanden. Deloitte konkluderer ud fra denne analyse, at Generation Z har et generaliseret 

anstrengt forhold til sociale medier. Det kommer desuden frem, at 59% af respondenterne ville være 

gladere, hvis de reducerede deres tid på sociale medier; 38% har endda et ønske om helt at stoppe 

med at benytte sociale medier. 54% mener, at sociale medier skader mere end de gør gavn, og hele 

63% tror, de ville være fysisk mere sunde, hvis de reducerede deres tid benyttet på sociale medier 

(Deloitte, 2019).  

 
11.4 Hvorfor er de sociale medier gratis? 
I det moderne samfund er det en selvfølge at skulle betale for udførte og leverede ydelser - det kender 

vi fra alle aspekter af tilværelsen. Hvordan kan dette hænge sammen med faktummet, at flere medier, 

såsom Facebook og Google, benyttes mere og mere, og desuden er milliardvirksomheder, men ikke 

tager betaling for deres ydelser? Hvordan får de egentlig deres indtjening? Og, hvilken rolle spiller 

vi i denne udregning? 

 

På trods af at vi ikke betaler en decideret valuta for at have konti på de sociale medier, så leverer vi, 

som forbrugere, til andre elementer, som disse medier anser som betaling. Valutaen kan kaldes social 

information, og har samme værdi som en traditionel valuta. Hvordan kan social information have 

samme værdi? De medier, hvor man som bruger opretter en konto, indhenter brugerens sociale infor-

mationer, og videresælger disse til andre firmaer. Det er en speciel form for økonomisk struktur me-

dierne benytter, men som forbruger betaler man dermed med en del af sig selv (Pedersen, 2015). 

 

Valutaen; social information, kan være et ”like” på et specifikt firma eller produkt, da dette har en 

værdi for det pågældende firma – du er hermed en potentiel kunde for firmaet. Sociale informationer 
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indebærer også at videresende videoer og/eller billeder, når du annoncerer din lokation ved at tjekke 

ind eller ved at være medlem i forskellige grupper. Alle disse informationer vidner om netop dine 

forbrugsvaner, hvilket er yderst interessante informationer for firmaer, som prøver at sælge et pro-

dukt.  

Flere virksomheder anvender denne forretningsmodel, som kaldes freemium. Modellen går ud på at 

indsamle alle de informationer, som kan fås af forbrugerne. På mange sociale medier er det muligt at 

indlægge flere typer af oplysninger på sin konto, såsom køn, alder, by, arbejdsplads, interesser, studie 

og politisk overbevisning, derudover er det også muligt at interagere med sine bekendte ved at ”like” 

og dele billeder samt opslag (Pedersen, 2015). 

 

Platformen systematiserer førnævnte data, og kan medfølgende skabe en unik ydelse for firmaer, som 

ønsker specificeret markedsføring til udvalgte segmenter. Hvordan hænger disse oplysninger sammen 

med segmenteret markedsføring? Eksempelvis kunne en målgruppe bestå af tretten- til syttenårige 

drenge, der er bosat i København, samt har ”liket” en konkret musikartist. Et firma kan ud fra oplys-

ningerne udsende en reklame til dette segment når musikartisten er i nærområdet. Den personliggjorte 

markedsføring, optimerer sandsynligheden for at målgruppen investerer i billetter. Yderligere sparer 

firmaet penge på reklamer, da de fokuserer specifikt på målgruppen fra start, i stedet for bred reklame, 

fokuserer de på de potentielle købere fra start.  

 

Det er ikke kun via social information vi ubevidst hjælper firmaerne til effektiv markedsføring. Her 

er der tale om en viral markedsføring, som er en markedsføringsteknik, der har grobund i termet virus 

(Pedersen, 2015). Virus er kendt som noget, der spreder sig eksplosivt og foruden kontrol. Teknikken 

handler dermed om, at få brugere til at sprede reklamer, budskaber mm. gennem deres konti på de 

sociale medier. Forbrugeren ser et billede, en video el.lign. og finder den interessant nok til at blive 

delt med sine venner. Vennerne deler ligeledes formatet. Dette format kan altså ganske hurtigt, og på 

verdensplan sprede sig. Det er hvad man definerer som ”gået viralt”. Denne teknik har dermed i sinde 

at blive delt og spredt til en stor menneskemængde på ganske kort tid, uden at det har en udgift for 

virksomheden. Man kan derfor se sig selv som værende en reklamesøjle for virksomhederne.  

 

Troværdigheden i, at det er os alle, bekendte, tætte venner og andre relationer der agerer reklamesøjle, 

kan være en strategi i sig selv, da forventningerne automatisk forhøjes når anbefalinger videregives 

af venner. Man kan tolke det som en form for blåstempel af det sendte format. Kun 12% af forbrugere 
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er overbeviste af et budskab i en reklame, hvorimod 70% af forbrugere er overbeviste om anbefalin-

gerne, der kommer fra bekendte (Pedersen, 2015). Dermed er troværdigheden ved en brugerdelt re-

klame langt højere end ved traditionelle reklamer, hvor det er virksomheden, som henvender sig. 

Selve transformationen der er forekommet ved den nye måde at reklamere, ændrer også indstillingen 

til reklamer, hvor de normalt anses som værende irritationsmomenter, kan de anses som spændende, 

underholdende eller sjove indslag, hvilket igen tilgodeser firmaet. Dette forhold skaber nemlig også 

en ny tilvænning for forbrugerne, der, som anført, benytter nye metoder. 

 

Forbrugere har ved traditionelle reklamer og markedsføring et filter, som gør én bevidst om kontek-

sten. Her er man altså en bevidst forbruger. Men nu er markedsføringen rykket over i et nyt terræn, 

nemlig sociale medier, man som forbruger skal navigere i. Ligeledes er det førnævnte filter ikke op-

stået, dermed er man som forbruger ubevidst om sin stillingtagen. Man kan argumentere for, at det er 

nødvendigt, at vi som samfund begynder at tage stilling til de nye tendenser, da de fra nu kun bliver 

intensiveret. Som samfund ses der stadig mange juridiske gråzoner i henhold til denne form for mar-

kedsføring, og vi er først ved at skabe de samfundsmæssige rammer nu, samtidig med, at der er 

mange, der ikke er bevidste omkring deres roller; informationerne de sælger, og generelt de infra-

strukturer, som de er en del af. Skal man som forbruger være nervøs over, hvilke informationer, der 

er private og, hvilke, som er offentlige? Hvad bliver præcist videresolgt, og, hvor går grænsen? Og 

har vi, som teknologisk samfund, ret til et privatliv? (Pedersen, 2015) 

 

11.5 Hvordan sætter man de rigtige digitale fodspor? 
Når vi italesætter det teknologiske samfund, samt hvorledes ens informationer bliver videresolgt, kan 

vi ligeledes italesætte hvordan man færdes ’rigtigt’. Hvad indebærer ’digitale fodspor’? Fodspor sæt-

tes når man færdes i naturen, men også når man færdes på internettet. Aftrykkene kan komme af, når 

vi besøger forskellige hjemmesider, interagerer med billeder videoer, eller grupper, eller opretter kon-

toer. Dette både i kontakt med det offentlige, men også som privatperson. 

 

Digitale fodspor kan sågar være farlige, da vores onlineliv i den grad kan komme til at påvirke vores 

offlineliv, hvilket også kan medføre påvirkning af både arbejdsliv og privatliv. Et opslag og/eller en 

tilkendegivelse af private holdninger kan have negative effekter for ens arbejdsliv, hvis det strider 

imod hvad dette arbejdes standpunkter er. Her er der tale om et negativt udfald af digitale fodspor. 
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Ganske hurtigt kan det private og professionelle blandes sammen på de sociale medier, og skabe 

konflikter (Pedersen, 2015). 

 

Som førnævnt lageres de fleste digitale fodspor med henblik på virksomheders interesse i at se, hvor-

dan vi interagerer digitalt, og derved målrette passende markedsføring. Virksomheder skræddersyer 

altså specielle tilbud til netop den gældende forbruger. Digitale fodspor er også med til at personlig-

gøre vores brugeroplevelse på tværs af alle digitale medier. På de fleste medier er vi jo også selv herre 

over hvad vi deler, interagerer med, og hvem vi er venner med, hvilket alle er digitale fodspor som i 

sidste ende er med til at designe vores newsfeed. Man kan sige, at vi indirekte selv er med til at 

bestemme, hvilke reklamer vi bliver eksponeret for på disse medier. Kan man benytte digitale fodspor 

på en positiv samt konstruktiv måde? 

 

Et vigtigt og afgørende faktum at have in mente er, at de ting man poster og interagerer med, vil blive 

registeret og gemt, og det er ganske svært at slette informationer på sociale medier, så at kommentere 

eller dele kontroversielle opslag, uheldige billeder, eller noget helt tredje, kan potentielt give bagslag. 

Googles daværende direktør Erik Schmidt udtalte:  

”De unge, der i turbofart offentliggører private detaljer om deres liv på netværk 
som Facebook og Twitter, kan i længden få så store problemer med det, at de kan 

blive nødt til at skifte navn, når de vokser op”. 

 (Pedersen, 2015, s. 67).  

 

Google er, som bekendt, et af de største firmaer, der er baseret på at systematisere digitale fodspor. 

Erik underbygger hermed faktummet, at tænkte en ekstra gang forinden man deler ud af privat ind-

hold. Hvordan sætter man så de korrekte digitale fodspor? 

 

Hvis man tager udgangspunkt i Eriks udsagn, og dermed antager, at mange unge generelt deler ind-

hold, som senere kan forvolde dem skade, må man definere et regelsæt. Det er altid vigtigt at forholde 

sig respektfuld på de sociale medier, både i henhold til det indhold man deler af andre, men også 

opslag man interagerer med. Respekter privatlivet, og hold en positiv tone, hvis man deler eller kom-

menterer på indhold. Alt det man deler og skriver, skal man kunne stå inde for ansigt til ansigt, og 

hvis dette ikke er tilfældet, burde man afholde sig selv fra at dele indholdet. Det er derudover også 

essentielt at tage stilling til, hvad ens drømme er? Hvilket arbejde ønsker man at opnå? Disse 
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overvejelser er vigtige, for, som tidligere anført, kan gemte informationer være yderst vanskelige at 

fjerne, hvis det indhold man deler, kan skade ens fremtidige mål, må man revurdere om det er en god 

ide eller ej. Overvejelser omkring, hvilket medie man benytter, kan i den sammenhæng også være 

nødvendig, da alle medier har sine svagheder og styrker. Ens medievalg skal dermed også baseres på 

formålet, og desuden, hvad man som forbruger føler sig tryggest ved (Pedersen, 2015). 

 

Sammenfattende må digitale fodspor accepteres, hvis man ønsker at færdes på internettet, men er der 

en grænse for, hvad der gemmes og benyttes? Kan man gå så langt og sige at det ikke benyttes, men 

snarere udnyttes? Og hvor går den etiske grænse for, hvilke informationer virksomheder må registrere 

og systematisere? 

 

11.6 Hvad er TikTok? 
Like, swipe og del, er måden de sociale medier holder dig i et jerngreb.  

 

Det nyeste skud på stammen er TikTok, som er det hurtigst voksende sociale medie nogensinde, med 

mere end 800 millioner aktive brugere. TikTok udpringer sig fra det tidligere Musical.ly, der ikke var 

tilnærmelsesvis lige så populært. Dog havde Musical.ly nogle facetter og egenskaber, som var ander-

ledes på markedet. Musical.ly tilbød sine brugere at optage videoer af dem selv, hvor man så havde 

mulighed for at tilføje et lydspor, så man kunne få følelsen af at synge sin yndlingssang, selvom man 

ikke besad samme musiske færdigheder. Mediet havde ikke på verdensplan fået samme gennemslags-

kraft som ønsket, og blev derfor tilbage i 2017 opkøbt af det kinesiske firma ByteDance, der i forvejen 

havde appen Douyin. Douyin er en kinesisk pendant til Snapchat, og man valgte derfor at kombinere 

de to applikationer, som resulterede i oprettelsen af TikTok i slutningen af 2017.  

 

Formlen på succesen kommer fra sammenblandingen af det bedste fra konkurrenterne, for derved at 

kunne sammensætte den mest attraktive platform. Derudover har TikTok indbygget nogle funktioner 

i deres applikation, hvilket gør, at fastholdelsen af brugeren er mere betydelig end hos nogle af de 

andre konkurrenter. Under oprettelsen af ens brugerprofil, skal man aktivt vælge hvilke interesser 

man har, hvorefter TikTok kategoriserer indholdet ud fra ens valg. Informationerne bruges derefter 

til at støbe og beregne indholdet, for at man får de mest målrettede og relevante videoer og reklamer. 

For hvert et like, swipe eller delt indhold, vil TikTok målrettet forsøge at specificere indholdet under 

sektionen ”For You”, som er at finde på startsiden, for mest mulig interaktion. Ydermere har TikTok 
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en belønningsordning, som belønner de mest flittige brugere ved at udbrede deres indhold på ”Disc-

over”, så flere brugere for øjnene op for deres indhold. 

  

Med knapt 4 år på bagen, og mere end 800.000 millioner af aktive brugere på verdensplan er TikTok 

et yderst populært medie, og har formået at ramme ind midt imellem de andre store giganter på de 

sociale medier. Endvidere har TikTok også formået at få integreret live-videoformaet anderledes, 

hvor det økonomiske aspekt har været tiltænkt deres egen fortjeneste, indpakket i en god brugerople-

velse.  

 

TikTok-brugere over 18år (nogle lande kan undtagelsesvis have aldersgrænsen nedsat til 16år) kan 

tilkøbe ”coins” og ”diamonds”, som er TikToks egen valuta, der blandt andet kan gives i gaver/do-

nationer til andre brugere. Efter at have tilkøbt disse coins, kan man derefter veksle dem til virtu-

elle ”diamanter”, som kan gives i gave/donation og derefter udbetales via PayPal, dog mod en klæk-

kelig gebyropkrævning fra TikTok. Denne mulighed kræver dog, at man som bruger har over 1.000 

følgere, og for at kunne modtage diamanterne fra de andre brugere, skal udvekslingen ske i forbin-

delse med en livevideo, hvor andre brugere, via diamanterne, kan belønne en for liveindholdet. Om-

regnet, så koster 100 coins omtrent 8 danske kroner, og ønskes de 100 coins vekslet til diamonds, vil 

der være en gebyropkrævning på 50% fra TikTok. Det giver 50 diamonds. Slutteligt er der en mini-

mumsgrænse for udbetalinger, hvilket betyder at man som minimum skal have ca. 3750 diamonds 

(100$/610DKK) for at kunne få udbetalt sine gaver/donationer. 

  

De 800.000 millioner aktive brugere, er fordelt udover 150 forskellige lande, hvor især Generation Z 

er godt repræsenteret og står for mere end 41 procent af brugerne. TikTok har et alderskrav, så man 

minimum skal være 13 år for at kunne oprette sig, men flere og flere ses at snyde med dette, da der 

ingen kontrol er med registeringen.  

 

Nobelprisvinderen i økonomi, Daniel Kahneman, identificerede et spektrum af systematiske skævhe-

der, der var til stede i den beslutningstagende proces. I hans bog, ”AT TÆNKE - hurtigt og langsomt” 

præsenterer han to systemer, som driver den måde, vi tænker på: System 1 er hurtigt, intuitivt og 

følelsesdrevet; System 2 er langsomt, indsatskrævende, rationelt og logisk (Pries-Heje, 2020).  

Vi er dagligt styret af system 1, men det er også i dette system vi begår systematiske fejl, og tillader 

os selv at blive manipuleret, eller ”nudged” (Pries-Heje, 2020). TikToks genkendelige brugerflade er 
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kendetegnet ved fængende klip i fuld skærm, der har ingen – eller meget lidt tekst. Brugeren bladrer 

gennem sin for you-side i timevis, da der, grundet automatisk afspilning, starter et nyt klip med kun 

et enkelt strøg videre. Den minimerede fysiske indsats sikrer, at 'System 2' forbliver deaktiveret, og 

brugeren er mere åben over for manipulation. Når en bruger accepterer brugen af alle cookies og 

personlige annoncer på TikTok, er der altså risiko for at brugeren er mere åben for påvirkning af disse 

personligt målrettede annoncer, når denne har scrollet i lang tid, og dermed har sit system 2 fuldstæn-

dig deaktiveret.  

 

Generation Z foretrækker at handle på internettet (Deloitte, 2019), og deres data til flere målrettede 

annoncer er derfor en eftertragtet vare. Tager man udgangspunkt i beskrivelsen af, hvordan diverse 

sociale mediers algoritmer fungerer, fra dokumentarfilmen ”The Social Dilemma”, vil de fungere 

således at, når en bruger scroller på eksempelvis TikTok, vil brugerens adfærdsmønster blive regi-

streret af en algoritme. Denne superalgoritme vil, ved hjælp fra accepten af cookies og målrettede 

annoncer, sende ens adfærdsmønstre videre til andre medier, som derved kan blive klogere på, hvilket 

indhold der holder vores opmærksomhed på skærmen og hvilket, der hurtigt får os til at scrolle videre 

(Orlowski, 2020). Disse oplysninger om brugeradfærd kan være guld værd for virksomheder, der 

ønsker at sælge et hvilket som helst produkt. I 2012 henvendte en far sig til supermarkedskæden 

Target, fordi kæden havde sendt hans datter rabatkuponer til baby- og graviditetstøj, og han følte det 

som en direkte opfordring til graviditet hos pigen, der den gang gik i gymnasiet. Hvad faderen, og 

den medarbejder faderen henvendte sig til, ikke vidste var, at pigen rent faktisk var gravid, og hendes 

ændrede onlineindkøbsmønster havde afsløret dette (Lubin, 2012). Selvom denne episode er 8 år 

gammel, kan princippet sagtens overføres til i dag. Hvis en ung kvinde eksempelvis stopper med at 

købe hårprodukter eller kosmetik med kemikalier eller tilsætningsstoffer, kan dette være en indikator 

på, at den unge kvinde er gravid.  

 

Disse oplysninger om hendes ændrede onlineindkøbsmønster kan altså videresendes- og sælges, på 

tværs af platforme, så kvinden får vist annoncer med babytøj eller legetøj, og får vist indhold omkring 

det at være mor.  
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Anette Høyrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, har udtalt således om salg af oplysninger om 

privatpersoner:  

"Det er et kæmpe etisk dilemma, og jeg er ved at undersøge, om det overhovedet 
kan være lovligt. Her i Europa siger persondataloven, at man skal give samtykke 
til, at personlige oplysninger gives videre, ellers er det ulovligt. Ifølge cookie-lov-
givningen giver man sit samtykke alene ved at acceptere at blive på en hjemme-

side. Men det er et spørgsmål, om det reelt kan betragtes som et samtykke. Loven 
er ikke rigtig god på det her område," 

 (Mikkelsen, 2015).  

 
11.7 Hvad er en Black Box-test? 
I dette afsnit vil der blive forklaret, hvordan en Black Box-test normalt vil blive lavet, og hvordan 

den hænger sammen med White Box-testen. Normalt ville en Black/White Box-test blive fortaget af 

en virksomhed, som gerne vil teste sin software. Det kan være alt fra funktioner i softwaren, integre-

ring af ny software eller sikkerhed, til brugervenlighed og hurtighed (Johnson, 2020). 

 

Der er to primære typer af box-tests. De er måder at teste software på, og kan virke meget ens, men 

der er én klar forskel på de to. Den første er white box, hvor en programmør eller anden person, der 

har kendskab til softwaren, tester den. En white box-tester har fuld adgang til hele softwarekoden 

under testen, og kan derfor vide præcis hvad der bør ske, når der bliver prøvet noget af. Den anden 

test hedder black box, og er i princippet det samme, men den store forskel er, at testeren ikke ved, 

hvordan softwaren er blevet skrevet. Testene er blevet navngivet sådan, fordi en white box skal ses 

som værende gennemsigtig, fordi man kan se hele koden og dermed have fuldt kendskab til, hvad 

man tester. Black Box er så det modsatte, hvor man kigger på en helt sort box, da man ikke kan se, 

hvordan koden ser ud (Test IO, u.d.). En Black Box-tester kan altså ikke se koden, men har gerne 

kendskab til softwaren, og har dermed nogle forventninger til, hvad der burde ske under testen.  

 

En Black Box-test bliver også kaldt en funktionel test. Da testeren ikke har adgang til softwarekoden, 

bliver testen ikke lavet ud fra de indre mekanismer i denne, men i stedet handler det om det output 

testeren får, baseret på de input, der bliver givet (Nidhra, 2012). Testeren har en forestilling om hvad, 

der skal komme ud, når der bliver givet et specifikt input. Det menes, at den bedste måde at teste 

software på, er ved at bruge på White Box- og Black Box-tests. Fordelene ved Black Box-tests er, at 

man får et upartisk syn til at teste softwaren. En programmør, der har arbejdet på koden, vil som regel 



HumTek A  Basisprojekt 2 Roskilde Universitet 

2. Semester  S2124791767 08.06.2021 

 27 

teste baseret på den viden personen har om koden, hvor en Black Box-tester vil prøve nye ting af 

uden at tænke over, hvordan koden er skrevet. Pointen er, at en Black Box-tester kan teste koden som 

en bruger af softwaren ville gøre det (Test IO, u.d.). 

 

Her vises en tabel, der forklarer tydelige forskelle mellem Black Box- og White Box-tests.  

Black Box-Test White Box-Test 

Ved en Black Box-test vil testeren ikke have 

kendskab til koden eller strukturen i softwaren. 

Ved White Box-tests vil det ofte være en pro-

grammør der laver den, og testeren vil have 

kendskab til både koden og strukturen i soft-

waren. 

Når en Black Box-test bliver lavet, vil det ofte 

være større tests, der f.eks. tester funktionalite-

ten af en software. 

White Box-Tests vil ofte være mindre tests, 

som f.eks. ved integrering af ny software, for at 

teste kompatibiliteten. 

Black Box-tests er fokuseret på funktioner i 

softwaren. De kaldes Functional, Non-Functio-

nal og Regression tests.  

En White Box-test fokuserer på kodningen og 

programmeringen i en software. De kaldes 

Path, Loop og Condition tests. 

Testere ved en Black Box-test er hyret specifikt 

til at lave disse tests.  

Testere ved White Box-tests er softwareudvik-

lere med erfaring fra programmering.  

(SoftwareTestingHelp, 2021) 

 

En Black Box-test har nogle generelle trin, der vil blive gennemgået fra start til slut (JavatPoint, u.d.). 

Man starter med at stille nogle krav om, hvad der skal testes, så testeren har en ide om hvad, der skal 

gøres. Herefter vil testeren se om softwaren fungerer ordentligt, ved at give den et korrekt og et forkert 

input, og se, om den reagerer som den burde. Næste trin vil så være, at testeren opstiller forskellige 

scenarier med formålet at teste med forskellige teknikker, som vi også vil komme ind på senere. Det 

kan blandt andet være ”pair tests” eller ”fuzzing”. Når de forskellige cases er blevet sat op, vil testeren 

udføre de forskellige tests. Når alle tests er færdige, vil testeren sætte resultaterne op imod de resul-

tater, som var forventede, inden testen blev lavet. Sidste trin vil så være at rette og teste de fejl, der 

er blevet fundet i testforløbet, ved at gentage de foregående trin, men med andre metoder, indtil man 

finder frem til det ønskede resultat (JavatPoint, u.d.). 
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Der er flere ting man tester i softwaren, når man laver Black Box- og White Box-tests. Hver test har 

forskellige funktioner, og derfor er det forskelligt om man anvender Black Box eller White Box-

testere, til at lave de forskellige test. De forskellige testtyper er Unit, Integration, System, Acceptance, 

Regression, Alpha, Beta og Functional. Man kan bruge både White- og Black Box til at teste flere af 

dem, eller man kan bruge enten White eller Black Box (Nidhra, 2012). I virksomheder, hvor der bliver 

hyret folk til at lave disse tests, er det vigtigt, at der bliver lavet både White- og Black Box-tests, da 

de bruges til at teste forskellige ting (Johnson, 2020). Nidhra har i en tabel, sat op, hvilken type test 

en virksomhed kan lave alt efter hvad, der skal testes i deres software.  

     

 
(Nidhra, 2012) 

Når man laver en Black Box-test er der, som tidligere nævnt, forskellige teknikker man kan an-

vende (Khan & Khan, 2012). 1: Equivalence partitioning, som kan reducere antallet af tests ved at 

dele datainput op i partier af data, som testene så kan laves ud fra. 
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     (SoftwareTestingHelp, 2021) 

 

2: Boundary value analysis, der sætter grænser som testene skal laves ud fra, som maksimum/mini-

mum eller inde/ude. 

      (SoftwareTestingHelp, 2021) 

 

Man kan også bruge 3; Fuzzing, hvor testeren finder ’bugs’ (fejl), ved at bruge ”misformet” data og 

smide det ind i systemet. Den fjerde teknik er Cause-Effect Graph, hvilket går ud på at lave en graf 

som det første i testen, der skal bruges til at skabe en relation mellem en effekt og dens årsager. 

Teknik nummer 5: Orthogonal Array testing (forkortes til OAT), som skal bruges ved relativt små 

inputdomæner, men som er for store til at kunne lave dybdegående tests. Teknik nummer 6: All pair 

testing går ud på at teste en masse kombinationer af input i par, så man ender med at have en test af 

alle par.  

 

Den sidste teknik er state transition testing, der bruges til at teste ’state machines’ og til grafiske 

brugerflader (Khan & Khan, 2012). 
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         (SoftwareTestingHelp, 2021) 

 

 

 
 

Det er altså disse syv tekniker Khan og Khan mener er de vigtigste teknikker, man skal kunne, når 

man laver en Black Box-test for en virksomheds software. Det er ikke nødvendigvis al softwaren, der 

bliver testet ved en Black-eller White Box-test, men ofte dele af den. En virksomhed vil f.eks. teste 

brugerfladen eller sikkerheden i deres software, og black/white tests bruges så til at evaluere ud fra. 

Når testen er slut, kan virksomheden vurdere om deres nuværende software stadig fungerer, eller om 

implementeringen af ny software ville være en bedre løsning, og hvad den nye software i så fald ville 

medbringe (Khan & Khan, 2012). 

12. Analyse 

12.1 Trin-Modellen 
I det følgende afsnit har vi, ved brug af trin-modellen, udarbejdet en analyse af cookies som teknolo-

gisk system. Som tidligere nævnt har vi valgt at undlade trin 2: Teknologiers artefakter, da vi ikke 

finder den relevant i henhold til cookies som teknologisk system, da cookies ikke består af fysiske 

artefakter. Derudover har vi også undladt trin 5: Modeller af teknologier i vores skriftlige del af 
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projektarbejdet, da vi vil præsentere den til vores mundtlige eksamen. De resterende fire trin er præ-

senteret nedenfor.  

 

Trin 1: Teknologiens indre mekanismer og processer  
Formålet med cookies er at indsamle data fra personer på nettet. Til at starte med var cookies skabt 

til at forbedre forbrugernes oplevelse på nettet, ved at give dem så personlig en oplevelse som muligt, 

og gøre det nemmere for dem at bruge nettet (Cooke). Brugen af cookies er siden blevet udvidet til 

at sælge forbrugeren produkter baseret på deres digitale fodspor. De indre mekanismer og processer, 

der får den til at opnå sit formål er internettet, og de enorme datahaller fyldt op med serverer, som 

styrer datastrømmen. En cookie er en simpel tekstfil, der fungerer som en kode, hvilket kan læses af 

algoritmer på forskellige hjemmesider og apps. En anden central mekanisme er den menneskelige 

aktivitet, der er hele grundlaget for at cookies eksisterer. Uden den menneskelige aktivitet ville en 

cookie ikke have et formål. Menneskelig aktivitet er f.eks. hjemmesider som folk besøger og har 

logins til, produkter, der bliver købt på nettet, hvilke ting forbrugeren ser mest, og hvor meget tid, der 

bliver brugt online (Cooke). 

 

Processen for at få en cookie til at fungere, er, at brugeren interagerer med en hjemmeside. Hjemme-

siden gemmer så en tekstfil på brugerens enhed, som bliver anvendt når brugeren besøger hjemmesi-

den igen. Når hjemmesiden så bliver besøgt endnu en gang, vil de eksisterende cookies blive læst af 

hjemmesidens algoritme, hvilket vil ændre på hvordan sidens design ser ud. Tekstfilen vil så blive 

opdateret, baseret på hvad forbrugeren gør på hjemmesiden ved andet besøg, og på den måde bliver 

den ved med at have de nyeste data. Dataet der bliver gemt, er baseret på hvad brugeren trykker på, 

når brugeren er aktiv på hjemmesiden. Det kan være et par sko eller en jakke, som så vil blive gemt i 

tekstfilen, så hjemmesiden kan se at du har klikket på dem. Alt efter om jakken er blevet købt, vil 

cookien vurdere om jakken skal vises igen, og hvor meget algoritmen skal skubbe den på brugeren, 

eller om det vil give mere mening, at vise andre produkter, da brugerens aktivitet ikke viste en inte-

resse i at købe jakken (Cooke). 

 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Teknologiers utilsigtede effekter er dem som anses for at være negative. Der er mange former for 

utilsigtede effekter, men nogen af dem kan for eksempel hænge sammen med teknologiens indre 

mekanismer og være af karakteren ´risici´. Der findes også utilsigtede effekter, som skyldes en risiko. 
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Disse effekter vil være indbygget i den pågældende teknologi som en mulighed. Disse effekter gør 

sig som oftest kun gældende under uheldige omstændigheder, og har derfor karakteren ’risici’ (Jelsøe, 

Trin 3. Teknologiers utilsigtede effekter., 2020). 

 

En af de mest omtalte utilsigtede effekter ved digitale cookies, er deres indbyggede mulighed for 

’misbrug’. Misbrug af data, er derfor en utilsigtet effekt af karakteren ’risici’. Der ses derved en di-

rekte sammenhæng mellem digitale cookies’ indre mekanismer, og dens dertilhørende utilsigtede ef-

fekt (Jelsøe, Trin 3. Teknologiers utilsigtede effekter., 2020). Cookies har en god intention, og dens 

formål omkring at optimere vores oplevelser på en webshop, der gør det nemmere for os at handle 

online, er i sig selv meget uskyldigt. Dog ses det, at store såvel som små virksomheder, og især mar-

ketingsvirksomheder, anvender cookies udover deres oprindelige intention. Det ses overalt på inter-

nettet i dag, at virksomheder anvender cookies teknologiske processer til at ’tracke’ folk. Som tidli-

gere beskrevet i opgaven, er en cookie ikke bare en cookie. Den måde som Facebook, LinkedIn eller 

Google Ads anvender cookies på, benyttes de ikke kun af websitets ejer, men den indsamlede data 

bliver videresendt til andenparts- og tredjepartspartnere, eller tracker dine digitale fodspor og færden 

på nettet, selvom du ikke anvender deres tjeneste (DR1, 8 Arpil 2021). Disse former for cookies, 

bruges af Facebook og de øvrige aktører i adtechindustrien til, blandt andet, at målrette reklamer til 

brugeren. Det er her den utilsigtede effekt opstår ved cookieteknologien; der bliver tracket, videregi-

vet og indsamlet så meget data omkring brugeren, at de kan opbygge digitale profiler af hver enkel, 

hvilket overskrider den menneskelige ret til privatliv, og skaber utryghed hos forbrugeren, velvidende 

om at der flere steder på internettet foregår en konstant digital overvågning. Men det kan være svært 

præcist at definere de utilsigtede effekter ved cookies, da det afhænger af, hvilket perspektiv du ser 

det fra. At virksomheder og tjenester indsamler for meget data, og ’misbruger’ cookies oprindelige 

intention til, at opbygge digitale profiler af dig, vurderes som værende en utilsigtet effekt fra forbru-

gerens- og den private persons perspektiv, men det er netop denne funktion af cookies, som for mange 

virksomheders perspektiv er den tilsigtede effekt.  

 

For at mindske denne utilsigtede effekt, indførte Erhvervsstyrelsen d. 10. december 2019 en ny vej-

ledning om, hvordan forskellige cookies skal håndteres på hjemmesider. Denne vejledning kom som 

en naturlig forlængelse af GDPR-reglerne, der giver forbrugeren kontrol over, hvad deres data bruges 

til (Persondatasupport, u.d.). Formålet med cookielovgivningen og GDPR-loven var, at beskytte in-

divider imod, at deres færden på nettet systematisk blev registreret uden deres samtykke. Der opstod 
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altså her nogle modifikationer af den utilsigtede effekt omkring cookies, som skulle tilgodese forbru-

geren, så der blev skabt en gennemsigtighed for brugeren af internettet omkring samtykke til brug af 

cookies. Denne GDPR-lov, sikrede altså at ingen personoplysninger blev delt med anden-eller tred-

jepartsvirksomheder, uden juridisk samtykke fra brugeren. Der ligger dog et stort problem, i denne 

cookie-lovgivning og myndighedernes vejledning, som er, at de blot omtaler indhentelsen af bruge-

rens accept til brug af cookies som ét samtykke. Når virksomhederne har fået deres samtykke til at 

plante cookies, så kan de således sætte alle de cookies de vil – ligegyldigt hvad de bliver brugt til 

(Rasmussen, 2020). Man bliver altså smidt tilbage fra start omkring den utilsigtede effekt og misbrug 

af cookieteknologien, hvor denne modifikation af den utilsigtede effekt avlede en ny utilsigtet effekt.  

Det skal dog gøres klart, at den utilsigtede effekt, omkring den indbyggede mulighed for misbrug i 

cookies kun ses i nogle sammenhæng, og ikke overalt hvor cookies benyttes. Der er derfor tale om 

en risiko i den utilsigtede effekt, og ikke en permanent utilsigtet effekt (Jelsøe, Trin 3. Teknologiers 

utilsigtede effekter., 2020). 

 

Et eksempel på risici ved denne teknologis indre mekanismer så man, blandt andet, da TikTok, for 

nyligt blev sagsøgt af den tidligere britiske børnekommisær, Anne Longfield. Hun mener, at Techgi-

ganten har indsamlet ulovlige data på millioner af børn i Storbritannien og EU. Techgiganten selv, 

mener dog ikke at dataindsamlingen er problematisk (Olifent, TikTok sagsøgt for ulovlig 

børnedataindsamling, 2021). 

 
”TikTok er en utrolig populær social medieplatform, som har hjulpet børn med at 

holde kontakten med venner i løbet af et meget svært år. Men bag alle de sjove 
sange, danseudfordringer og ‘lip-sync’-trends, ligger der noget meget uhygge-

ligt” 

 (Longfield, 2021) 

 

Hun mener ydermere at der er tale om en facade, som snyder både børn og forældre. ByteDance, som 

er Techgiganten bag TikTok, omsatte sidste år for flere milliarder dollars, hvoraf det fleste kom fra 

annonceindtægter (Olifent, TikTok sagsøgt for ulovlig børnedataindsamling, 2021). 

Advokaten, som repræsenterer sagen, mener også at dataindsamlingen er et brud på databeskyttelses-

reglerne i Storbritannien og EU. TikTok vil kæmpe imod denne sag (Olifent, TikTok sagsøgt for 

ulovlig børnedataindsamling, 2021). Udover misbrug af data, kan digitale cookies muligvis, i nogle 

tilfælde, være med til at skabe større afhængighed af sociale medier hos forbrugeren. Ved accept af 
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en platforms digitale cookies, giver man hjemmesiden lov til at målrette deres opslag og annoncer, så 

de passer til forbrugerens behov og interesser. Dette er fra virksomhedens side, fuldkommen tilsigtet, 

men kan gå hen og blive en utilsigtet effekt for dem, hvor det kan gå hen og blive en stor afhængighed, 

fordi man vil være tilbøjelig til at vende tilbage til mediet, igen og igen, for at blive opdateret på sine 

interesser. 

 

Trin 4: Det teknologiske system 

Hvordan er cookies et sammenhængende system bestående af teknologiske artefakter? Hvilken spe-

cifik funktionalitet besidder de? Hvilke menneskelige behov opfyldelses i denne proces? Først et kig 

på, hvad et teknologisk system egentlig indebærer og indeholder. Et teknologisk system afhænger 

ikke kun af selve teknologien, men snarere de nødvendige artefakter, netværker og organisationer 

som et samspil, betydende at teknologien cookies ikke kan isoleres, men at teknologien indgår i et 

komplekst system. 

”… Men altid må anskues i en kompleks vekselvirkning med en lang række ydre 
ikke-tekniske forhold.” 

 (Buhl, 2005, s. 9) 

 

Ved større, mere komplekse teknologier kan det være en nødvendighed at opdele systemerne i under-

kategorier, da det ikke kun er det overordnede system, som er essentielt. Der kigges nærmere på 

individuelle artefakters processer og samspil med andre artefakter. Artefakterne opdeles i netværk, 

og gentagende skal samspillet med netværkerne vurderes (Vries, 2016, s. 21).  

” The way the parts of the system are connected in fact is the ‘physical nature’ 
aspect of the system.” 

 (Vries, 2016, s. 21) 

 

Et vigtigt element i forståelsen af teknologiske systemer er princippet bag feedback. Positiv feedback 

er en ændring i output, som styrkes af feedbacken, altså fremmende. Negativ feedback kan forstås 

som selvbegrænsende/hæmmende for output. Positiv feedback kan forstås som værende destabilise-

rende, hvorimod negativ feedback forstås som stabiliserende (Vries, 2016, s. 21). 
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Der er medfølgende en vigtighed i, at systembyggerne forstår hele systemet og dets bestanddele, som 

førnævnt; artefakter, netværker og organisation. Processerne skal, udover at relatere til hinanden, også 

tage højde for de omgivende betingelser. Det er systembyggernes ansvar at opbygge denne organisa-

tion omhandlende den gældende teknologi, og skabe vækstbetingelserne, som understøtter det nuti-

dige markeds potentialer og krav (Buhl, 2005, s. 8-9). Det er dog vigtigt at pointere, at under analysen 

af det teknologiske system, abstraheres der fra de sociale sammenhænge. Ved en systembetragtning, 

er denne tekniske afgrænsning udvalgt. 

 

Et teknologisk system kan ydermere forstås som værende ”struktur, indre sammenhæng og funk-

tion/opførsel” (Jelsøe, TSA1, Kursusgang 4, E2020, 2020, s. 5). Funktionaliteten kan betragtes som 

værende input à proces à output, hvilket beskriver teknologiens transformation. Et teknologisk 

system består sammenfattende af to komponenter nemlig af den fysiske beskrivelse samt funktionali-

teten. Den fysiske beskrivelse angiver alle artefakter, som har et samspil, hvorimod funktionaliteten 

angiver processernes artefakter, samt de indbyrdes netværk, som varetages (Jelsøe, TSA1, 

Kursusgang 4, E2020, 2020, s. 5). 

 

Cookies’ teknologiske system, fysisk beskrivelse 

Oprindeligt skulle cookies optimere brugen på hjemmesider, ved hjælp af en mere personaliseret 

brugeroplevelse. Ligeledes gør cookies det muligt at tilpasse funktioner på en gældende hjemmeside, 

med brugerens løbende interaktion. Hjemmesiden lagrer information som kan komme til udtryk på 

hjemmesiden fremadrettet, som forslag og inspiration matchende til brugerens behov og interesser. 

Medfølgende er det også muligt som ejer af et websted at få indsigt, og ligeledes kunne foretage 

nødvendige forbedringer. Dog indsamles disse digitale fodspor som brugeren sætter på en ikke trans-

parent facon. Hvad menes med dette? Tredjeparts-, fjerdepartscookies- mm. er udefrakommende par-

ter, altså ikke fra en pågældende hjemmeside som benyttes, men parter med andre hensigter end op-

timering af brugerens oplevelse, hyppigt med en markedsføringsagenda.  

 

Artefakter som indgår i den fysiske beskrivelse 

• Systembyggere – cookies/algoritme udviklere. 

• Websites/hjemmesider, kan være alle websteder og hjemmesider. 

• Brugerens præferencer, hvilken cookietype bruger vælger. Eksempelvis ’accepter alle’ el-

ler ’Accepter kun nødvendige’. 
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• Algoritmer. 

• GDPR, regelsæt som dikterer behandling af brugers personoplysninger.  

• Session-cookies, midlertidige cookies, som udløber når websted lukkes. 

• Permanente cookies, bliver på historik lang tid efter websted lukkes. 

• Førstepartscookies, domænets egne, nødvendige. 

• Tredjepartscookies, andre end domænets – ofte virksomheder som google/Facebook. 

• Fjerdepart, skjuler sig i tredjepartscookies også kendt som ’Trojanske heste’. 

• Femte-, sjette-, syvende- eller ottendeparter, kan forekomme dybere, skjulte trojanske he-

ste. 

• Trojanske heste, benyttes skjult af tredjeparter, ændrer ved næste besøg på websted, dy-

bere parter vil benyttes af den samme part ved næste besøg. 

• Typer cookies, nødvendige-, præference-, statistik-, marketing-, ukendte cookies. 

• Økonomisk perspektiv – efterspørgsel og markedsføring. 

 

Kilde: (Cybot, 2020) og (Datatilsynet, Datatilsynet.dk, 2020). 

 

Tredjepartscookies som artefakt, og dens netværk  

Som tidligere anført, er tredjepartscookies, cookies, der bliver indlejret af andre parter. De indlejrede 

parter kan dermed få en indsigt i brugerens færden på den pågældende hjemmeside, indebærende de 

eksakte handlinger, valg og klik, som brugeren interagerer med. På en hjemmeside kan tredjeparts-

cookies komme til udtryk gennem Facebooks ’synes godt om’-knap og/eller Google Analytics. Tred-

jepartscookies medfører altså en detaljeret annoncestrategi, som går ind, og påvirker hele ens inter-

netoplevelse. Brugerne indvirkes på detaljer som reklame, som de bliver eksponeret for, samt hvilke 

resultater, der vises ved søgning på Google (Cybot, 2020). 

 

Sammenfattende forstås tredjepartscookies som værende de ’gemte’ cookies, som overvåger brugers 

digitale færden. Informationerne, som opnås gennem cookies, bruges dermed til markedsføringsagen-

daer, og hænger sammen med de dybere cookieparter i systemet. 
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De nutidige markeders potentialer og krav 

En vækstbetingelse for et teknologisk system er det nutidige markedsbehov og krav, som førnævnt. 

Information om brugeren er blevet et vigtigt aktiv i markedsføring for virksomheder, hvilket betyder 

at metoderne, hvorpå data om brugeren bliver indsamlet, konstant er i udvikling. Dette hænger sam-

men med, at desto mere data en virksomhed har på brugere, desto nemmere er det at målrette annon-

ceringer specifik til brugere, hvilket kan forhøje sandsynligheden for salg og maksimering af virk-

somhedens profit. Informationer som virksomheder kan benytte, består blandt andet af køn, alder og 

placering, sammenlagt med, at de digitale fodspor muliggør præciseret segmentering i henhold til 

marketing (Cybot, 2020). 

 

Sammenfattende kan det forstås, at det nuværende marked har mange potentialer, indenfor cookie-

teknologien, idet det er en oplagt metode at maksimere profit ved hjælp af den segmenterede rekla-

meagenda. Markedskravene er derfor, blandt andet, at opretholde brugen af cookies. 

 

Algoritmers funktion i det teknologiske system 

Algoritmer er koden eller ’opskriften’ på, hvad vi bliver eksponeret for på internettet. De er altså en 

proces, som kan løse specifikke opgaver gennem en computer. Algoritmerne er med til at arrangere 

eksempelvis søgeresultater på søgemaskinen Google, eller hvilke annoncer man bliver eksponeret for 

på de sociale medier. Algoritmerne der bruges i førnævnte sammenhænge kaldes for dark data, idet 

vi som forbrugere ikke ved, hvilke datasæt der bruges til at udvinde informationer. (Dalgaard, 2021). 

Professor inden for innovation og kreativitet, Alf Rehn, udtaler følgende:  

” I takt med, at algoritmerne bestemmer mere og mere, er det vigtigt at diskutere 
de datasæt vi putter ind i algoritmerne”. 

 (Rehn, 2021) 

Dette grundet deres gennemsigtighed overfor forbrugere i henhold til, hvad disse algoritmer egent-

lig indeholder samt, hvad deres hensigter er.  

 

Det overordnede netværk og delnetværker 

Som pointeret før, er det vigtigt for systemets artefakter at kunne agere sammen, og dermed danne 

den ønskede effekt/output. Alle artefakterne agerer som en faktor, som skal opretholdes, hvis ønsket 

output skal finde sted.  
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Netværkene kan også opdeles i kategorier/delnetværker, hvor visse artefakter har en indbyrdes vig-

tighed i deres sammenspil, såsom brugerens interaktion med websteder. Brugeren er en vigtig aktør 

i dette netværk, da det er dem, som sørger for at netværket igangsættes. Brugerens interaktion består 

af præferencevalg, interaktion på webstedet, klik, købsmønstre, geografisk placering samt ’synes 

godt om’-funktion.  

Bruger à websted à præferencevalg à interaktion à videre til det overordnede system, som ar-

bejder mod et ønsket output. 

 

Cookies teknologiske system, funktionaliteten og positiv/negativ feedback 

For at kigge nærmere på funktionaliteten i det teknologiske system, og dermed også transformatio-

nen som forekommer, opstilles der en tabel nedenfor, hvor input-, proces-, og outputbestanddelene 

sættes i sammenhæng i henhold til ovenstående analyse. 

 

Cookies; Det teknologiske systems funktionalitet og transformation 
Input à à Proces à à Output 

• Førsteparts-, tredje-
parts-, fjerdepartscoo-
kies, mm. 
 

• Brugerens informatio-
ner; besøgte websites, 
købsmønstre (digitale 
fodspor). 
 

• Brugerens præferencer 
på gældende website. 
 

 

• Indlærer brugers digi-
tale fodspor. 
 

• Analysere besøgte 
websites, købsmønstre 
og digitale fodspor. 
 

• Informationer/data til 
algoritmer. 

• Optimal annoncering 
til brugeren. 
 

• Mulighed for at virk-
somheder kan påvirke 
købsmønstre. 
 

• Brugeren ser mere af, 
hvad de selv viser inte-
resse for.  
 

• Algoritmer, der kan be-
nyttes til søgemaski-
ner/sociale medier 

 

Dernæst kigges der nærmere på det teknologiske systems feedback proces i henhold til mulige ud-

fald. 
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Cookies; Positiv og negativ feedback 

Positiv 

• Efterspørgsel skaber et behov for brug af cookies til markedsføring. 

Marketingskonceptet bag cookies skaber detaljerede og segmenterede 

former for marketing/reklame til forbrugere. Desto flere personoplys-

ninger, altså brugeres digitale fodspor, som cookies kan opfange og be-

nytte, desto mere detaljeret og segmenteret markedsføring kan virk-

somheder gøre brug af. 

Det er altså en feedback, som virker fremmende, da output ændres i en 

ydereligere/øget facon. I dette tilfælde bliver output et mere overvåget 

samfund, der gennem cookies, vil intensivere segmenteringen. 

Negativ 

• Brugere stopper med benyttelse af internet og interaktion med webste-

der. 

I et yderst usandsynligt eksempel, hvor alle brugere på tværs af plat-

forme/sociale medier, stoppede med at benytte førnævnte, ville en ne-

gativ feedback forekomme. Hele cookies/algoritmekonstruktionen ville 

dermed lide under en stor ændring, da deres hensigt ville umuliggøres, 

grundet manglen på brugernes digitale færden. 

Dette kan også sammenlignes med, hvis alle brugere rokerede deres di-

gitale liv over på alternative medier, hvor sporing forhindres. 

Det er altså en feedback, som virker hæmmende, da en tidlig virkning 

ændrer og modvirker det endelige trin, som blandt andet er indsamling 

af brugers digitale fodspor à benytte dem til personliggjort markeds-

føring.  
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Trin 6: Teknologier som innovation – drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier 
 

 
 

Rogers fem karakteristika (Rogers, The Innovation-Decision Process) 

For at kigge nærmere på udbredelsen af cookies som teknologi, ønsker vi at tage udgangspunkt i 

Everett M. Rogers innovationsteknologi, og de fem karakteristika han opsætter for spredning af en 

innovation. De fem karakteristika er følgende: 

  

1. Knowledge. 

2. Persuasion - karakteristika for persuasion:  

1. Relativ advantage. 

2. Compatibility. 

3. complexity.  

4. Triability.  

5. Observability. 

3. Decision. 

4. Implementation. 

5. Confirmation. 

 

Cookies er, som bekendt, designet til at indeholde bestemte oplysninger om brugerens færden på 

forskellige websider, så brugerens interaktioner på den pågældende hjemmeside bliver gemt og hu-

sket. Dette tiltænkt, for at gøre selve brugeroplevelsen bedre, og mere målrettet 
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(cookieinformation.dk). Hvis vi kigger på cookies som værende en innovation der ønskes spredt og 

udbredt, kan vi forsøge at sætte den op i Rogers model. Hjemmesider fungerer ikke uden cookies, 

hvorfor man derfor er nødsaget til at acceptere en form for cookies, for overhovedet at kunne benytte 

sig af den hjemmeside, man har søgt på.  

 

I maj 2018 blev alle EU-lande omfattet af GDPR-lovgivningen, som gjorde, at alle brugere fik retten 

til at blive glemt. Denne rettighed kan indebære at data skal slettes, eller “anonymiseres”, så man ikke 

længere kan finde oplysningerne på brugeren.  

 

Når man som leverandør af, eksempelvis tredjepartscookies, er interesseret i at vide så meget om 

brugeren som overhovedet muligt, for nemmere at kunne målrette annoncer, samt videresælge denne 

viden om brugeren, går GDPR-lovgivningen ind og bliver en direkte barriere for udbredelsen af dette, 

da brugeren nu rent faktisk har mulighed for at benytte sig af rettigheden til at blive glemt. Selvom 

den oprindelige tanke bag cookieteknologien var at gøre brugeroplevelsen mere strømlinet, blev der 

hurtigt fundet ud af, at brugernes oplysninger– og dermed adfærd, kunne videresælges til målrettet 

annoncering, hvorfor cookies derfor i høj grad blev mere udbredt for at store firmaer kunne tjene flere 

penge. Ifølge Rogers, er selve implementeringen en altafgørende faktor for techgiganterne, da udrul-

ningen af innovationsprocessen er i sin afsluttende fase, samt at beslutningstagerne har afsluttet deres 

del. I denne fase kan der stadig herske en del tvivl om hvilke udfald man har forudset og hvilke der 

måtte komme – man kan nærmest kalde det en forpremiere. Implementeringen sker altså i det mo-

ment, når innovationen går fra tegnebrættet. Det er her techgiganterne afprøver deres teorier, og om 

vores bevægelsesmønstre er som forudset.  

 

I takt med et stigende fokus på cookies, og den overvågning flere og flere føler, er der nu sket en 

ændring hos nogle af leverandørerne. Flere selskaber bruger retorikken i forbindelse med accepten, 

og pakker det ind, som at det kun er for at beskytte ens data og forbedre oplevelsen. Dette blot for at 

tilsmøre og fjerne fokus fra formålet. Cookies, data og bevægelsesmønsteret er en værdi i sig selv, og 

dette kan også ses i ens færden på nettet. Det tager ikke meget mere end et øjeblik og en enkelt 

søgning på flybilletter, for at ens reklamesøjler på de kommende hjemmesider i et væk påminder en 

om det. Derudover har vi forsøgt os med vores egen test, for at se om påvirkningen er så stor, som 

forventet. 
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Det lille eksperiment gik på såmænd ud på at se om besøgspåvirkningen, havde en effekt på flybil-

letterne. Vi søgte efter billetter til Sicilien, og brugte Google som søgemaskine, for derefter at tjekke 

de hjemmesider der tilbød rejsen. Efter lidt tid, fandt vi ud af, at Momondo havde de billigste billetter, 

og tog derefter en anden computer, og gik direkte ind på Momondo. Der fandt vi nøjagtigt samme 

rejse, dog 185 danske kroner billigere, hvilket bekræfter os i vores teori om besøgspåvirkningen har 

en indflydelse på indholdet, og i det her tilfælde også prisen.  

 

12.2. Introduktion og bevæggrunde  
Vi vil, i vores projektarbejde, teste hvordan cookies på sociale medier fungerer, for herefter at tage 

udgangspunkt i TikTok, da det er et ekstremt udbredt og velbesøgt medie, især i blandt vores mål-

gruppe. Vi har tænkt os at udarbejde en Black Box-test for at finde ud af, hvor meget disse sociale 

medier kan være med til at påvirke ungdommen adfærd, og valg. Vi har alle set filmen “The Social 

Dilemma”, der udspiller sig i Silicon Valley, hvor en gruppe specialister og udviklere taler om hvor-

dan deres- og de forskellige softwares har ændret folks adfærd og tilgang til sociale medier. Ligeledes 

spekulerer de om, hvordan de kan have været med til at påvirke fremtiden, så vi vil derfor foretage 

en Black Box-test, for at se, hvor meget deres algoritmer egentlig påvirker brugerens adfærd på me-

diet, og hvor meget det kan påvirke deres hverdag, når de ikke er på nettet.  

Måden vi vil gøre det på, er ved at lave otte “fiktive” TikTok profiler, som alle er i Generation Z, som 

vi derefter inddeler ligeligt, med henholdsvis fire mænd og fire kvinder - dog med forskellige inte-

resser og aktivitetsniveauer. Ved denne inddeling vil forsøge at tolke på hvilket indhold de hver især 

måtte blive præsenteret for, alt afhængig af deres interesser, aktivitetsniveau og præferencer. Vi vil 

gerne undersøge om det præsenterede indhold er forskelligt, og hvilken fremgangsmåde mediet bru-

ger. En af formålene med testen er også at se, hvor hurtigt og hvor nemt man kan ende i et ekkokam-

mer, og derfor ikke får reflekteret eller udfordret sine tanker og holdninger til oplysningerne. Det kan 

ydermere også betyde, at man bare tilslutter sig andres holdninger, og ikke får den fornødne viden og 

refleksion, og blot ender et sted, hvor der ikke plads til forskellighed - og hvor andre holdninger end 

ens egne ikke er velkomne 

Der bliver i “The Social Dilemma” bekskrevet at tribalism, som er en tilstand vi mennesker kan være 

i, eller være fortaler for, foregår på en meget større skala end førhen, og at årsagen til den stigning 

højst sandsynligt er de sociale medier. På den måde kommer der meget hurtigt en ”os mod dem”-

mentalitet, som kun forstærker brugerens egne holdninger endnu mere, og som opfordrer endnu mere 
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til disse lukkede ”samfund” på sociale medier. Vi vil derfor i denne Black Box-test nedskrive og 

dokumentere vores til- og fravalg, så vi kan analysere på indholdet og indfange mest muligt data. 

Ydermere vil vi analysere den indsamlede data, så vi samlet kan finde ud af, hvor mange af vores 

antagelser, der holdt stik, og om vi egentlig mener at det vi finder ud af, vil kunne være med til at 

ændre vores og andres adfærd.  

 
12.3. Black Box-test på TikTok 

Vi starter vores Black Box-test med at gøre opmærksom på, at vi ikke har brugt Black Box på dens 

professionelle måde. Da en Black Box-test normalt skal bruges til at teste dele af software, som bru-

gervenlighed eller sikkerhed, gav det ikke mening at bruge den som en virksomhed normalt ville 

gøre. Vi skulle forsøge at teste TikToks algoritme ved hjælp af Black Box-testen, og dermed ville det 

være svært for os at anvende flere af de kendte Black Box-teknikker. Vi havde en hypotese om hvad 

der ville ske, baseret på vores viden og oplevelser om cookies ved vores egne daglige aktiviteter på 

internettet. Det skal dog også tilføjes, at vi brugte vores egne enheder, som ikke har været rene for 

cookies fra andre sider. Det kan endvidere have haft en indflydelse på, og sandsynligvis påvirket de 

ting, vi har fået vist på ”for you” siden, som TikTok tilpasser til brugeren. Optimalt, havde vi haft 

helt rene enheder, så vi med garanti vidste, at TikTok ikke hentede data fra gamle cookies. Vi må 

også antage, at TikTok har brugt cookies fra de personer, der på forhånd havde anvendt sig af mediet. 

Der kan læses mere om forbehold senere. Med det in mente, har vi forsøgt at snyde algoritmen ved 

at give specifikke input, med en forventning om at de output vi ville få, kunne give os en klarere ide 

om, hvordan TikToks algoritme fungerer.  

Personvalg, og fravalg: 

I forbindelse med vores Black Box-test har vi valgt at de aldersmæssigt er ens med den persona vi 

ønsker at parre dem op i mod. Dette gjort med henblik på at få færrest mulige udskejelser ved alders 

adspredelse eller lignende. Dernæst har vi forsøgt os med områder, der appellerer bredt, og er noget 

der er med til at dele vandene. Ligeledes har vores valg været på baggrund af antagelser, om hvorvidt 

vi har kunne præge algoritmerne og det indhold vores fiktive profiler ville få præsenteret. Under 

personvalget har vi fokuseret på adspredelsen, og derfor er vores valg fordelt således: 

 

Vi valgte at differentiere kønsmæssigt, med fire mænd og fire kvinder, og dernæst dele kønsgrupperne 
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op i ”ung og ældre ung”. Vores ”unge” er omkring 15 år gamle, og vores ”ældre unge” er omkring 

23 år gamle. Derudover har vi også inddelt vores deltagere i henholdsvis aktive og passive brugere, 

for på den måde at kunne tolke og analysere på indholdet. Den aktive rolle er nysgerrig, søgende og 

er en flittig bruger af mediet. Den vil dele, like og selv opsøge det relevante indhold, som er målrettet 

profilen. Den passive rolle vil modsat agere mere tilbagelænet, og blot scrolle og ikke dele eller i en 

særpræget grad søge det målrettede indhold. Slutteligt har vi givet vores roller personlige karakter-

træk og interesser, som deres ageren også vil være præget af. En oversigt vil blive klarlagt senere i 

afsnittet.  

I forbindelse med dette, har vi også været nødsaget til at tage en række fravalg, som vi enten ikke har 

fundet interessant eller relevant i forhold til vores opgave. Vi startede med hver især at komme med 

en håndfuld ideer og emner, som kunne være relevant at gå videre med, for derefter at sammenligne 

og arbejde os nærmere de 4 ønskede personligheder. Flere af os havde fået de samme ideer, og andre 

måtte vi debattere os frem til at skulle vælge i mellem. Vi valgte hurtigt iværksætteri og mode fra, da 

vi ikke følte at emnerne ville være så markante og nøjagtige som ønsket. Derefter sad vi længe, og 

debatterede om hvorvidt vi skulle gå politisk og religionsmæssigt til værks, og havde også menne-

skerettigheder oppe og vende. De blev i fællesskab valgt fra, ikke på grund af deres relevans, men 

fordi vi var nødsaget til at indsnævre os. 

Vi endte med at gå med nedenstående fire personligheder, henholdsvis fordelt i en aktiv og passiv 

rolle: 

Personligheder 

Malte Sørensen, (aktiv): 
Er en 15-årig ung mand, der til dagligt nyder at gå 9 
klasse, og ellers glæder sig til at skulle starte i gym-
nasiet efter sommerferien. Malte vil utrolig gerne 
have lidt flere muskler på kroppen, og er derfor be-
gyndt at træne flere gange om ugen. Malte er ny på 
TikTok, og er allerede blevet en flittig bruger, da 
han kan søge efter træningsvideoer og sund mad, 
som kan hjælpe ham i gang og undervejs. Malte er 
ligeledes stoppet med at drikke alkohol, for at for-
bedre sine træningsresultater.  

Mathias Rasmussen, (passiv): 
Er også lige fyldt 16 år, og skal også i gymnasiet ef-
ter sommerferien. Ligesom Malte vil Mathias også 
gerne begynde at træne noget mere, men har ikke 
helt fundet gejsten og motivationen endnu. Malte 
har af flere omgange prøvet at få Mathias med på 
vognen, og fået ham med ind på TikTok. Mathias er 
dog ikke særlig aktiv, og får ikke helt fundet inspi-
rationen fra de videoer Malte ellers sender til ham. 
Mathias får også festet lidt for meget, og har svært 
ved at få besøgt centeret så ofte. 

 
Patricia Jørgensen, (aktiv): 
Er netop blevet 16 år, og er efter hendes skoleskift 

Louise Larsen, (passiv): 
Er også 16 år, og har altid været en meget energisk 
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nogle måneder tilbage, blevet mere interesseret i 
dyrevelfærd, og de problemer hun mener der er der-
til. Patricia er meget selvbevidst, og mener at vi på 
verdensplan lider af et utrolig overforbrug af føde-
varer, og hun er derfor gået ind i kampen mod 
madspild og er ligeledes blevet veganer. Patricia er 
en flittig bruger af hendes TikTok, og hendes søge-
referencer cirkulerer oftest omkring dyrevelfærd og 
dyr generelt.   

 

pige, der dyrker spejdersport og ellers været glad 
for naturen. Hun har til spejder mødt en veninde, 
som går meget op i dyrevældfærd, og som også de-
ler en masse relevant indhold på sine sociale me-
dier. Det har fået Louise til at undersøge lidt mere, 
og være mere opmærksom på dyrenes velbefin-
dende. Louise overvejer at blive veganer, men hen-
des forældre er lidt imod det. Hun er derfor lidt pas-
siv ift. hendes engagement, men er dog lydhør over-
for det.  

Sebastian Sommer, (aktiv): 
Rundede 23 år i forrige måned, og er over de sidste 
år blevet mere og mere engageret i ligestillingsde-
batten, og hovedsageligt omkring LGBTQ. Seba-
stian er altid at finde til den årlige Pride-fest, og yt-
rer og deler ofte relevant indhold via sine forskel-
lige sociale profiler. For nyligt oprettede han en 
TikTok profil, men har endnu ikke fået samme ind-
holdsmæssige genlyd, som på sine andre kanaler – 
Han er dog en smule skeptisk over TikToks mulige 
censurering eller mangel på relevant indhold. 

Emil Petersen, (passiv): 
Emil på 23 år har altid været meget åbensindet og 
imødekommende overfor alle kulturer, og præferen-
cer. Han har for nyligt sammen med en af sine gode 
venner deltaget i et LGBTQ-arrangement, hvor han 
blev meget berørt af de historier han hørte. Efter ar-
rangementet har Emil søgt lidt på nettet omkring 
problematikken, og har også på sin nyoprettede 
TikTok profil forsøgt at søge efter personer med til-
knytningen dertil. Han har ikke været så engageret 
endnu, men påtænker det. 

 
Camilla Hansen, (aktiv): 
Er en konspirations skeptiker, der lige har rundet 23 
år. Hun begyndte for alvor, for nogle år siden at 
blive mere oplyst, og deltage i debatter vedrørende 
konspirationsteorier og generel systemkritik. Ca-
milla har forskellige sociale profiler, fordi hun of-
test oplever at blive blokeret eller få tilsløret sit ind-
hold. Camilla har for nyligt oprettet en TikTok pro-
fil, og har endnu ikke oplevet udfordringer, men sy-
nes dog ikke at kunne finde så meget relevant infor-
mation indtil videre.   

 

Rebekka Nielsen, (passiv): 
Rebekka er netop fyldt 23 år, og var i slutningen af 
hendes teenageår meget engegeret i konspirations-
teorier, hvor især terrorangrebet, eller som hun me-
ner, det selvforårsagede angreb på World Trade 
Center var en af hendes mærkesager. Hun er stadig 
interesseret i konspirationsteorierne, men deltager 
ikke så aktivt som tidligere, og har lidt opgivet at få 
noget relevant indhold på hendes sociale kanaler, da 
hun mener at erfarer, at de ”sande” oplysninger 
ikke kommer frem.  

 

Vi har givet vores ovenstående profiler specielle karaktertræk, som forhåbentlig skulle få dem til at 

skulle agere på en vis måde. Deres meget markante og bevidste valg vil give data til at følge udvik-

lingen, og indholdet de bliver præsenteret for. Dernæst har vi valgt at vores personaer aldersmæssigt 

også varierer, da vi antager at noget af indholdet kan være forskelligt og aldersmålrettet. Ydermere 

antager vi, at vi, med denne karakterdannelse, kan få nogle mere korrekte og menneskelige udfald, 

fremfor at algoritmen ikke tror på vores oprigtighed. 
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12.4. Forbehold for undersøgelsen / Black Box-test 
Når man udfører undersøgelser, hvor data indsamles på forskelig vis, er der altid faktorer man skal 

tage højde for. I netop vores tilfælde, hvor vi hver især agerede den person, vi fik uddelegeret, blev 

undersøgelsen udført, og data indhentet, på forskellige enheder. Udover at være udført på forskellige 

enheder, har vi også udført undersøgelsen under forskellige forhold, såsom aktivitetsniveau, tid på 

døgnet samt emneafgrænsning. Forhold, der alle skal tages in, mente under analysen. 

 

Aktivitetsniveau 

Forinden undersøgelsens start, aftalte vi ikke, hvor og hvor længe vi hver skulle benytte de, til for-

målet, oprettede konti. Altså var det vores alles fælles ansvar at vedligeholde aktivitet på de forskel-

lige konti. Det er dog vigtigt at pointere, at vi dermed ikke har haft samme aktivitetsniveau på vores 

konti, hvilket også kan have en påvirkning på det endelige resultat. Der er nemlig en sammenhæng 

mellem mængde af aktivitet, sete videoer indenfor emner, interaktion med videoer indenfor emne 

samt resultat, der peger mod vores hypotese. 

 

Allerede eksisterende cookies på enheder 

Som før anført udføres undersøgelsen på forskellige enheder, der alle bliver benyttet på daglig basis 

til andre medier, hvilket betyder allerede lagerede cookies på kryds og tværs af platforme. Her er der 

tale om brugen af tredjepartscookies, som oftest er markedsføringscookies, der kan placere sig på 

smartphones, jævnfør redegørelsen. Denne type cookie følger dermed ens digitale færden på tværs af 

platforme, heriblandt TikTok, som er mediet vi benyttede. 

Tredjepartscookies indsamler og systematiserer dermed vores færden, henholdsvis besøgte websteder 

og købsmønstre, hvilket betyder, at vores allerede eksisterende søgninger og interesser, kan have en 

klar indvirken på hvilke emner som vises på TikTok. Dette på trods af, at den gældende bruger har 

været ’aktiv’ og interageret med specifikke elementer indenfor bestemte emner. 

Selvom vi har haft oprettet blanke profiler, foruden nogle forudgående informationer, har det viste 

indehold måske ikke været baseret således. 

 

Emnevalg 

Nogle emner er selvfølgelig mere udbredte end andre. Dette kan blandt andet, være baseret på fler-

tallets interesse og, hvad der generelt set er flest visninger i. Vi må antage, at de emner som skaberne 

har set, bevirker mest interaktion med deres platform, er de emner, der publiceres mest af. 
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Eksempelvis var det ganske simpelt at få emner som sport, fitness, sundhed samt madrelateret indhold 

frem, hvorimod mere indsnævrede emner som konspirationsteorier, dyrevelfærd og LGBTQ, har væ-

ret sværere at støde på. 

Dette har også haft en påvirkning af det endelige resultat, hvis man har sværere ved at finde gældende 

emne, er det yderst svært at interagere med det. 

Vi gik ind til undersøgelsen, foruden kendskab til mediet, og med ønsket om, at forsøge med emner, 

der var brede, men også anderledes, således at vi fik en større forståelse af sammenhængen mellem 

mediet og cookies.  

 

Undersøgelsens varighed 

TikTok-profilerne, vores interaktion og selve undersøgelsen har haft en varighed på cirka en måned. 

Da der ikke er et facit på cookies og deres medfølgende algoritmer, vides det ikke, hvor længe der 

skal til, forinden resultater og ændringer forekommer.  

For at have haft en mere dybdegående undersøgelse af cookieteknologiens indvirken på mediet, 

kunne man også have haft forskelig varighed på nogle af de forskellige konti.   

Her ville man kunne se endnu en diversitetsfaktor på det endelige udfald. Grundet omstændighederne, 

tidshorisonten, andre bestanddele af projektet samt Coronavirussens påvirkning har vi måtte benytte 

nogle alternative løsningsforslag.  

 

12.5. Analyse af testens resultater 
Hele undersøgelsen er lavet på vores præmisser, hvilket betyder, at de resultater og antagelser vi 

laver, udelukkende er baseret derpå. Vi har udvalgt faktorer, såsom alder, aktiv/passivinteraktion med 

mediet samt populære- versus nicheinteresser.  

 

Fælles for personerne er, at vi fra start, ved oprettelse af konti skulle ’allow personalized ads’ (tillade 

personliggjorte annoncer). Allerede her tydeligøres det, at der er en hensigt omkring at skabe en per-

sonliggjort markedsføring, der rent faktisk er et trin, der er nødvendigt for overhovedet at kunne be-

nytte mediet. Derfor blev vi også mødt af annoncer iblandt TikTok-videoerne, hvor man kunne 

’skippe ad’ efter en vis mængde tid.  

 

Endvidere oplevede et par af personerne at få notifikationer, der påminder kontoen om sin aktivitet, 

og husker én på at besøge applikationen, eller i hvert fald forsøger at få personen til at benytte TikTok. 
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Hos persona Malte; ung, aktiv og med fokus på livstil – kost/fitness, blev der gjort en observation, 

som antydede at det tidspunkt, hvor disse notifikationer blev udsendt, var de tidspunkter, hvor man 

var mest på sin telefon, henholdsvis morgen- og aftentimerne.  

Yderligere forsøger platformen allerede fra kontoens oprettelse af indsnævre brugers interessefelter. 

På baggrund af en mindre spørgeundersøgelse, skal man afkrydse interessefelter for den pågældende 

konto. De konti, der skulle agere som de ’aktive’, udvalgte derfor de interessefelter, som var tættest 

på dem vi havde udvalgt til deres persona. Mens vi for de konti, der skulle agere ’passive’, valgte at 

undlade denne funktion. 

 

Sammenligningen af passive brugere  

De passive personaer skulle udelukkende interagere med deres ’for you page’, hvilket vil sige de ikke 

skulle fremsøge relevant materiale inden efor deres interessefelter. Interessefelterne skulle gerne med 

tiden blive mere specificeret, således at ens ’for you page’ stemmer overens med interessen. Nogle 

passive personaer har haft held med denne udførelse, andre har ikke. 

 

Mathias; ung, passiv, med fokus på livsstil – kost/fitness, har kunne se en forandring fra starten af 

brugen til slutningen af undersøgelsen. Allerede fra undersøgelsens opstart, og kontoens oprettelse, 

blev Mathias eksponeret for en video med kostråd og en om sportsmotivation, hvilket var inden for 

valgt emne. Til trods for at Mathias ikke aktivt har opsøgt emnerne, er emnerne blevet præsenteret, 

og nøjagtigt som vores hypotese lagde op til, en tydelig sammenhæng mellem liket materiale og spe-

cificering af kontoens indhold indenfor netop ”likede” emner.  

 

Hvorimod Rebekka; ældre ung, passiv, med fokus på konspirationsteorier, kunne gennemgå mange 

hundrede TikTok-videoer, uden nogen med relevans indenfor valgte emne blev vist. Igennem de 

mange hundrede TikTok-videoer, som blev gennemgået, blev i alt to videoer indenfor emnet, ’liket’. 

Hvis man sammenligner Mathias og Rebekka ses en klar forskel, hvordan kan så mange videoer 

indenfor emnet fremkomme for den ene forbruger, men ikke den anden? Som førnævnt kan emnevalg, 

og allerede eksisterende cookies på udøvers enhed have en påvirkning af undersøgelsens udkom, 

hvilket nok har været indvirkende i denne sammenhæng.  

 

Louise; ung, passiv, med fokus på dyrevelfærd, har som de andre passive måtte gennemgå TikToks-

videoer, indtil noget emnerelevant fremkom. Louise blev især eksponeret for populære videoer, fra 
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brugere med mange følgere, samt TikTok-videoer med ’challenges’. Efterhånden som Louise gen-

nemgik videoer begyndte videoer med dyr at fremkomme. Disse TikTok-videoer blev set færdig, og 

dernæst blev de liket, hvilket resulterede i, Louise efterfølgende fik mange videoer med dyr, faktisk 

primært videoer indenfor dette emne. Sammenfattende blev Louise præsenteret for mange videoer 

om dyr, men ikke decideret dyrevelfærd, som ellers var udvalgt som værende hendes primære inte-

ressefelt.  

 

Sammenfattende kan man se en sammenhæng mellem Rebekka og Louises færden på mediet, da de 

begge har haft svært ved at få deres deciderede interessefelt frem på deres ’for you page’. Det har 

dermed ikke været tilstrækkeligt blot, at ’like’ undervejs, hvis man ikke bliver eksponeret for emnet. 

Dette vil kræve at det eksakte emne faktisk bliver vist, hvilket vi må antage kan være sværere ved 

disse nicheinteresser.  

 

Sammenligning af aktive brugere 

De aktive persona skulle, udover at interagere med deres for you page, også aktivt søge deres udvalgte 

emner. Dette indebar at følge brugere, der underbygger interessefeltet, samt decideret søge på deres 

emne indenfor platformens søgemaskine.  

 

Patricia; ung, aktiv, med fokus på dyrevelfærd, valgte, allerede fra kontoens oprettelse, interesserne 

’animals og learning’. Hvilket medførte at Patricias for you page var cirka halvtreds procent TikTok-

videoer med dyrerelateret indhold. For at vedligeholde denne tendens så Patricia videoerne færdig, 

samt ’likede’ dem undervejs, yderligere fulgte Patricia også brugere, som publicerede relevant ind-

hold. En spændende tendens Patricias udøver opdagede var, at han så en enkel TikTok omhandlende 

politisk propaganda, hvorefter han blev bombaderet med lignende indhold efterfølgende. Her ses et 

klart eksempel på, hvor hurtigt mediet udformes efter, hvad algoritmen fornemmer brugeren har in-

teresse i. På trods af, at Patricia forsatte med at se og like videoer med dyreindhold, er det tætteste 

Patricia kom på det overordnede emne ’dyrevelfærd’, videoer omhandlende at redde bier og herreløse 

dyr.  

 

Sebastian; ældre ung, aktiv, med fokus på LGBTQ, påbegyndte ligeledes kontoen med at følge bru-

gere, der publicerede indhold relevant for det udvalgte emne. Ydermere forslog mediet at følge flere 
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lignende brugere, men på trods af denne interaktion, fik Sebastian ikke LGBTQ-indhold på ’for you 

page’.  

 

Malte; ung, aktiv, med fokus på kost/fitness, oplevede ligeledes ganske hurtigt at hans ’for you page’ 

drejede sig om hans udvalgte emne. Malte havde nemt ved at finde indehold indenfor interessefeltet, 

hvilket medførte en vedligeholdelse af, hvad han blev eksponeret for. Udover at like relevant indhold, 

fulgte Malte brugere, og deslige søgte han på indhold gennem TikToks søgemaskine. Derudover for-

søgte han yderligere at videresende en emnerelevant video, igen for at målrette lignende videoer, og 

observere om de gentog sig. Denne aktive handling forårsagede at Maltes primære indhold på ’for 

you page’ var lignende den træningsvideo han tideligere havde videresendt. Malte forsatte ovenstå-

ende aktivitet, og det endte med at indholdet, der blev præsenteret, var firs til halvfems procent direkte 

målrettet til Maltes præferencer. Faktisk oplevede Malte at det indhold han så, stemmer overens med 

de til- og fravalg han havde foretaget sig løbende.  

 

Camilla; ældre ung, aktiv, med fokus på konspirationsteori, havde på mange måder et helt modsat 

resultat end Malte. Til trods for Camilla aktivt forsøgte at søge, følge og interagere med indhold, der 

underbyggede udvalgt emne, forblev hendes ’for you page’ uændret. Dette kan også skyldes, at emnet 

var yderst svært at finde frem på det gældende medie. Camilla forsøgte nogle dage efter igen at søge 

på emnet, men indholdet, der kom frem, var uændret siden sidst, hun genså videoerne, og havde 

selvfølgelig ligeledes liket dem. Denne procedure forsøgte Camilla at gentage med jævne mellemrum, 

men hendes ’for you page’ forblev uændret. Ved undersøgelsens afslutning måtte Camilla konklu-

dere, at der stadig ikke var forekommet en ændring i hendes for you page.  

Vi må antage at nicheinteresser, såsom konspirationsteorier, ikke figurer i samme grad som eksem-

pelvis kost/sport/fitness. Der ses en sammenhæng mellem persona Sebastian og Camilla, da de begge, 

på trods af aktiv søgning og interaktion, ikke har kunne blive eksponeret for deres emner. Hvorimod 

Patricia og Malte begge blot skulle udvælge deres interessefelter, igennem TikToks udvælgelsessy-

stem, og dernæst blev de eksponeret for netop disse emner. 

 

Sammenligning af den aktive og passive i hvert emne  

Vi valgte at lave aktive og passive brugere inden for de forskellige emner for at se, hvor stor en forskel 

det ville gøre, at man aktivt søgte efter videoer der relaterede til det valgte emne, sat op imod en 

bruger, der kun benyttede sig af ”for you” siden. Baseret på dataene fra vores Black Box-test 
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analyserede vi forskellene på de aktive og passive brugere. Vi forestillede os inden testen at det ville 

gøre en forskel. 

 

Dyrevelfærd 
I vores test om dyrevelfærd har vi de to personer, Louise Larsen på 15 år som er passiv og Patricia 

Jørgensen også 15 år, som er aktiv. De to brugere starter deres TikTok profiler forskelligt. Patricia 

vælger sine interesser fra start, Animals og Learning, og Louise springer valg af interesser over og 

går direkte i gang med at se videoer. Undervejs ser begge profiler en masse videoer på deres respek-

tive for you side, og Patricia får med det samme vist en masse videoer om dyr. Enheden som Patricias 

profil blev brugt på, har ikke før været brugt til at se dyrevideoer, i en grad, hvor det burde have en 

mærkbar effekt på hvad der bliver vist. For you siden starter også med at være blandet, men der bliver 

vist flere dyrevideoer end noget andet. Louises side er væsentligt mere blandet, og der blev vist klart 

flest videoer fra populære brugere, særligt om hvad, der var moderne på TikTok på det tidspunkt. Jo 

længere tid der gik, blev Patricias for you side, mere og mere som vi gerne så at det skulle være, med 

en stor overvægt af videoer om dyr. Der var på daværende tidspunkt ikke kommet noget om dyrevel-

færd, men det var stadig en stor ændring fra, hvordan den så ud i starten.  

 

Louise skulle kæmpe mere for at få sin for you side til at vise flere dyrevideoer, og der blev liket flere 

videoer end Patricia gjorde. Louise så som regel også videoerne færdig, men Patricia så kun nogle af 

dem færdige. Alligevel var det stadig Patricia, som fik vist flest videoer om dyr. Undervejs begyndte 

Patricia at følge andre brugere på TikTok, og besøgte aktivt deres sider for at se flere videoer om dyr, 

hvilket kun gjorde at der blev vist endnu flere dyrevideoer. Louise fortsatte på samme måde som før, 

med at se og like dyrevideoer. Det er værd at bemærke at Louise brugte mere tid på TikTok end 

Patricia gjorde, og alligevel blev Patricias for you side mere personlig end Louises.  

Som ugerne gik begyndte Patricia at få vist videoer om emnet ”Save the bees” som går ud på at redde 

bier i stedet for at udrydde dem, når de laver bikuber i boliger, biler og lignende. Det var første skridt 

på vej mod dyrevelfærd. Louise fik stadig ikke vist noget lignende og måtte derfor bare fortsætte sit 

brug af mediet, på samme måde som før, i håb om at der på et tidspunkt ville ske en forandring. I den 

sidste tid, inden vi stoppede testen, fik Patricia vist videoer om dyr, der blev reddet fra at være herre-

løse, hvilket vi må antage betyder, at hvis testen var forsat, så ville Patricia komme tættere og tættere 

på at have en for you side, der handlede mere og mere om dyrevelfærd. Louise endte med slet ikke at 

få vist noget tilnærmelsesvist tæt på at handle om dyrevelfærd. Det tætteste hun kom, var sjove og 
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søde videoer om dyr. Ud fra den data, vi har indsamlet fra de to personer, kan vi se at valget af 

interesser i starten af testen giver en meget mere personlig for you side. At Patricia også aktivt opsøger 

videoer og andre brugere, der laver videoer om dyr, må også antages at have at haft en væsentlig 

betydning for forskellene på de to brugere. En sidste sidebemærkning er, at Patricia mod slutningen 

af testen så en enkelt video fra KaosTV, der omhandlede et Rasmus Paludan raid, hvilket endte med 

at have stor betydning for Patricias for you side. Før videoen var det omkring 90% dyrevideoer og 

10% blandet, men efter den ene video blev der vist meget mere politisk propaganda, ofte om Paludan 

eller andre intense politiske situationer. Det endte med at være omkring 75% dyrevideoer, 15% politik 

og 10% blandet.   
 

Konspirationsteorier 
Vi valgte emnet konspirationsteorier, da man ofte hører hvordan det kan blive et ekkokammer for 

dårlige ideer. Man har hørt flere af dem både om flat-earthers, 5G og den seneste om at covid-19-

vacciner skulle bruges til at mikrochippe befolkningen. Vores to brugere, Rebekka og Camilla, skulle 

teste om det var muligt at få en for you side, der omhandlede konspirationsteorier, for at se, hvor 

meget det ville blive skubbet ud til den yngre befolkning. Den aktive Camilla, startede ud som de 

andre aktive brugere, ved at vælge interesser, som vi tænkte kunne få emnet til at komme frem. Det 

første Camilla gjorde efter at have valgt interesser, var at søge efter forskellige konspirationsteorier. 

Ved søgningen blev der fundet et par videoer, som også blev liket. Rebekka valgte ikke interesser, da 

hun lavede profilen, og søgte heller ikke efter emnet, hvilket fra start gjorde det svært for hende, at 

finde noget om emnet. Hun likede også et par videoer, som kunne være relevante for emnet. Da 

Rebekka ikke aktivt skulle opsøge konspirationsteorier, måtte hun i stedet bruge meget mere tid på 

TikTok end Camilla, for at have en chance for at opnå resultater. Rebekka scrollede igennem hund-

redvis af TikTok videoer om ugen, men hendes for you side forblev meget blandet. Der var rigtig 

mange videoer fra andre populære brugere, der har mange likes og visninger, og de omhandlede alle 

mulige andre emner end konspirationsteorier. Camilla så heller ikke de store ændringer på sin for you 

side. Selvom hun aktivt havde søgt efter emnet, havde valgt interesser og liket et par videoer lige da 

hun oprettede profilen, kom der ikke nogen ændringer på hendes for you side. Den forblev lige så 

blandet som Rebekkas. Camilla prøvede at regne ud, hvilken type videoer der skulle ses, for at få et 

emne for konspirationsteorier frem på hendes for you side, og derfor valgte hun at se videoer om 

lifehacks. Hun tænkte at det kunne være en mild måde at starte med konspirationsteorier. Lige lidt 

hjalp det, da vi ved testens afslutning ikke havde set nogle store forandringer på begge brugeres for 



HumTek A  Basisprojekt 2 Roskilde Universitet 

2. Semester  S2124791767 08.06.2021 

 53 

you sider. Det eneste, der var sket med Camillas side, var at der var kommet nogle flere lifehack-

videoer. Rebekkas for you side forblev fuldstændig uændret hele testen igennem. De to brugere, der 

skulle teste konspirationsteorier, fik altså ikke en for you side, der omhandlede emnet. Camilla gjorde 

ellers et forsøg gentagne gange at søge efter emnet, men det var altid de samme videoer, der kom 

frem. Rebekka kompenserede ved at scrolle meget mere end Camilla, men det endte heller ikke med 

en for you side, der havde fokus på konspirationsteorier.  

 
Livsstil, Kost og Fitness 
I vores test omkring livstil, kost og fitness valgte vi, at begge vores personer, skulle være i den yngre 

del af Generation Z, så både Malte og Mathias er omkring 16 år gamle. Malte skulle agere den aktive 

profil, som både skulle dele, søge og interagere med andre på TikTok. Mathias derimod var den pas-

sive, som ikke på samme måde skulle opsøge og ihærdigt foretage sig aktive valg. Malte var fra start 

udforskende, og valgte sine præferencer med det samme, hvor Fitness, Food og Health var blandt de 

valgte. Ligeledes var Malte meget nysgerrig, og begyndte straks at følge personer han havde hørt om, 

søgereferencer, der kunne forbinde ham med relevant information, samt muligheden for dele den. 

Malte begyndte også straks at dele indholdet han havde fundet med Mathias, samt at hentyde til, at 

han også skulle følge de personer. Mathias derimod begik sig mere forsigtigt, og valgte bevidst fra 

start af, ikke at indtaste nogle specielle indholdspræferencer, eller på nogle måder tilkende sin inte-

resse for emnet. Mathias gik altså direkte i gang med bare at scrolle, og ellers se hvad TikTok havde 

at byde på. Han tilgik sin for you side, og der var indholdet godt blandet og viste alt fra make-up-tips 

til sportsvogne. Der var også en del af indholdet fra Mathias’ udøvers personlige Instagramprofil, der 

fulgte med over, og en del af videoerne var de samme.  

 

Som tidligere nævnt, så var aktivitetsniveauet knapt så stort som hos Malte, og derfor skete ændrin-

gerne ikke lige så hurtigt. Der gik dog ikke længe før at Maltes for you side var målrettet hans præ-

ferencer, og indholdet cirkulerede i et væk omkring træning og sund træningsmad. Malte prøvede 

derefter at fremprovokere en reaktion, ved at søge efter ting omkring helbred og livstil, men det gav 

ikke rigtig nogen ændring på det viste indhold. Malte var generelt ret aktiv, hvor han både likede og 

delte indhold på sin profil, ydermere sendte han også ting til Mathias, der dog ikke rigtig interagerede 

med det. Det var tydeligt at se, at hvert valg havde en effekt for Malte, der halvvejs igennem testen 

havde en for you side, der indeholdt 80-90% videoer om fitness og sund mad. Der gik dog noget 

længere tid, og var først hen imod slutningen af testen, at Mathias oplevede at hans for you side 
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begyndte at omhandle hans ’like’-historik. Indholdet var dog på ingen måde det samme som Maltes, 

der var langt mere intenst, hvorimod Mathias stadig blev mødt af en del dansevideoer, og videoer 

omkring makeup. Hen imod slutningen oplevede Malte ligeledes at blive påmindet om sin manglende 

aktivitet, hvor Instagram, i udvalgte tidsrum, påmindede ham om et opslag, eller noget nyt han skulle 

se. Endvidere var det også bemærkelsesværdigt, at påmindelserne kom på tidspunkter hvor Maltes 

udøver generelt var meget på telefonen. Det foregik oftest i tidsrummet 07:00-10:00, og igen 19:00-

22:00, hvilket er en konstant påmindelse om, hvor meget historik og data der opbevareres om os. 

Skulle vi have fortsat testen over en længere periode, er vores antagelse dog stadig ikke, at Mathias 

ville få samme indhold som Malte. At Malte har været utrolig aktiv, videredelt og interageret med 

andre brugere, tror vi har været altafgørende for hvilket indhold, og slutteligt forskellen på de to 

brugeroplevelser.  

 

Delkonklusion: Dyrevelfærd 
Ved at have analyseret vores data fra TikTok er vi kommet frem til forskellige resultater, alt efter 

hvilket emne vi analyserer. Ved dyrevelfærd ser vi med det samme, at de valgte interesser ved profi-

lernes oprettelse, har haft en stor indflydelse på testen. Undervejs i testen fik både Patricia og Louise 

vist dyrevideoer på deres for you side, men den, der kom tættest på det forventede resultat, var Patri-

cia, der havde valgt dyr og læring som sine to hovedinteresser. Vi kan også konkludere, at den tid 

man bruger på mediet, ikke nødvendigvis betyder noget, hvis ikke man målrettet går efter emnerne, 

ved at søge efter videoer eller følge brugere, der er relevante for emnet. Selvom Louise brugte væ-

sentligt mere tid på TikTok end Patricia, var det stadig Patricia, der fik sin for you side, som vi ville 

have det. Som testen forløb antager vi også, at en længere test havde resulteret i en endnu mere per-

sonlig for you side for Patricia, men at Louise ville have haft sværere ved at nå frem til det ønskede 

resultat, ved at teste på samme måde som hun hele tiden havde gjort. Det betyder altså meget mere at 

opsøge emner man gerne vil se, end det gør at se og like dem på sin for you side. Et tilfælde, hvor 

dette dog ikke passer, er ved Patricia, da hun så en politisk video, hvilket overhovedet ikke stemte 

overens med hendes tidligere interesser. TikTok vælger derfor at vise hende mange flere af den slags 

videoer, hvilket vi kan konkludere er en væsentlig ting i algoritmen. Hvis en bruger pludselig går fra 

et emne til noget helt andet, vil algoritmen skubbe det emne meget mere end andre emner. På den 

måde kan det være nemt at blive opslugt af emner, der ikke var interessante for brugeren, og fange 

dem i et ekkokammer, da de ikke personligt opsøger videoerne, men de i stedet bliver vist til brugeren, 

uden at de tænker over det. Konklusionen er altså, at det er svært målrettet at nå frem til et seriøst 
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emne som dyrevelfærd i form af videoer om overfiskeri, dyr i fangenskab og dyr, der lever i dårlige 

forhold ved madproduktion, medmindre man opsøger det, hvorimod emner, som differentierer sig 

meget fra brugerens interesser, hurtigt kan blive en væsentlig del af brugeren side.  

 

Delkonklusion: Konspirationsteorier 

Inden testen havde vi en forventning om, at der ville være en del videoer om konspirationsteorier. 

Undervejs i testen var brugerne Rebekka og Camilla meget på TikTok, og faktisk var det dem, der 

brugte mest tid af alle vores brugere. Vi havde antaget at indholdet der ville blive fundet, ville være 

meget ligesom andre medier som Facebook og Twitter, hvor ekkokamre med konspirationsteorier er 

meget udbredte. Vi formodede, at vi ville kunne finde lignende resultater på TikTok, men det endte 

med at blive mere som Instagram, hvor indholdet er rettet mod andre målgrupper. Vi konkluderer at 

årsagen til dette, er at medier som Facebook har chatfora, der opfordrer til diskussion, hvor emner 

som konspirationsteorier bliver debatteret. På TikTok kan man kun kontakte hinanden ved at kom-

mentere på indholdet, eller i en direkte personlig besked til en anden bruger. Da omkring halvdelen 

af TikToks forbrugere er 16-24-årige, og i nogle lande som Danmark er den primære aldersgruppe 

endnu lavere, er emner som konspirationsteorier ikke lige så relevante, da det antages, at det ikke er 

interessant for brugerne qua deres alder. Vores data viser, at det er umådelig svært at få en for you 

side, der primært er bygget op omkring konspirationsteorier, og kan derfor konkludere at der ikke 

bliver skabt et ekkokammer for konspirationsteorier på TikTok.  
 

Delkonklusion: Livsstil, Kost og Fitness  

Med henblik på både Malte og Mathias, og de forskellige oplevelser de hver især har haft under denne 

Black Box-test, har vi kunne erfare, at der er stor forskel på hvilket indhold man bliver præsenteret 

for. De tilgik testen forskelligt, og deres valg af præferencer har i ovenstående analyse tydeligt vist, 

at indholdet meget klart målrettes til de til- og fravalg man gør sig under oprettelsen af sin bruger. 

Malte oplevede hurtigt at hans for you side, nærmest var tilsmurt videoer omhandlende træning og 

sund mad. Derudover fik Malte ikke meget held med sine søgereferencer, da det virkede som om at 

algoritmen eller TikTok trofast kun ville vise ham indhold ud fra de føromtalte præferencer. Mathias 

fik derimod en mere sandfærdig oplevelse, og hans indhold var mere varieret, og viste generelt ind-

hold, der florerede på TikTok. Det kan altså tydeligt konstateres at brugeroplevelsen hænger i klar 

tråd med de tilvalg og præferencer, som man i starten skal tage stilling til. Ydermere mener vi også, 

at der etisk ligger nogle ubesvarede spørgsmål, da Malte følte sig ”overvåget/monitoreret” i 
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forbindelse med de aktivitetspåmindelser han fik sig – ligeledes også at indholdet og videoerne tids-

mæssigt var målrettet, så det mere ”populære/interessante” indhold lå i morgen og aftentimerne. 

 

Har alder en virkning på undersøgelsen? 

Har indholdet man bliver eksponeret for, en sammenhæng med ens alder, der er registeret på kontoen? 

I vores undersøgelse har vi valgt at definere ’ung’ som værende født i 2006, hvorimod ’ældre ung’ 

defineres som værende født i 1998. Aldersfordelingen på TikTok platformen lyder således: ” I maj 

2019 var 49% af alle brugerne på TikTok teenagere, mens 41% var i alderen 16 til 24 år…. TikTok 

har siden da set en stor stigning af et ældre publikum der kommer til appen, så lige nu er ca. 34% af 

brugerne over 30 år.” (Nielsen N. , u.d.). Dermed ligger aldersfordelingen meget blandet på mediet, 

hvilket giver lejlighed til at undersøge disse forhold. Specielt i henhold til, hvad forskellige alders-

grupper bliver eksponeret for.  

En af vores faktorer som skulle undersøges, var denne sammenhæng. Er indholdet faktisk filteret 

således, og henvender TikToks algoritme sig konsekvent med passende indhold til aldersgrupper? 

Mathias; ung, passiv, fokus på livstil/kost/fitness, blev blandt andet vist indholdet henvendt decideret 

til en niende klasse i form af en formelsamling til afgangseksamen. Dette hændte over et længere 

tidsrum. Jo længere tid Mathias benyttede mediet, desto mere specificeret blev indholdet målrettet en 

ung dreng.  

Ligeledes blev Louise; ung, aktiv fokus på dyrevelfærd, eksponeret meget for indhold med forskellige 

’challenges’, altså videoer, som har en appel til det yngre publikum. Challenge-videoer er oftest dem, 

man ser, går viralt, da de hurtigt og effektivt fanger publikummets interesse, og faktummet at man 

selv kan deltage i disse ’challenges’ skaber interaktion mellem videoer og brugere. Ydermere er det 

en trend at optage TikTok-videoer, hvor man laver dansekoreografier, som er konstrueret af populære 

TikTok-brugere, der igen skaber denne interaktion og aktivitet. Da man inkluderer populære sange, 

er det nemt at fremsøge de matchende koreografier, og lære dem selv, blandt andet igennem ’hash-

tags’, der simplificerer at finde bestemte videoer og tendenser igennem TikToks søgemaskine 

(Nielsen N. , u.d.). Jævnfør redegørelse, må vi antage vigtigheden i, at mediet TikTok har korte vide-

oer, med minimal tekst, automatisk afspilning af videoerne, samt det ganske simple design, som mi-

nimerer fysisk indsats. 

 

Da der ikke ses mere end 8 års mellemrum mellem vores testpersoners alder, er det ikke det store 

udspring vi har set i forhold til aldersforskellen på TikTok og det indhold de er blevet eksponeret for 
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på deres for you side. Vi kan dog se, at der er nogle interesseområder der hurtigere indretter sig efter 

brugeren, såsom livstil, kost og fitness, samt dyrevelfærd. Det virker til at der generelt ligger mere 

indhold om sådanne emner på TikTok, og ikke så mange videoer om LGBTQ og konspirationsteorier, 

og her kan alder godt spille en rolle, da man må antage at disse emner i højere grad henvender sig til 

et lidt ældre publikum. Vi ser dog ikke alderen som værende en indspillende faktor dog i forbindelse 

med vores Black Box-test af netop TikTok.  

 

Når man starter som ny bruger på TikTok, bliver man eksponeret for en masse forskellige videoer, 

og derefter tager cookie-algoritmen konstante noter for hvad brugeren integrerer med. Herefter be-

gynder man at få vist indhold baseret på den data, cookiealgoritmen har gemt om en. Det er altså mest 

din aktivitet på mediet, der gør forskellen, samt det indhold der er på mediet. Brugere med interesse-

felt indenfor livstil, sundhed og fitness, er blevet eksponeret for lignende indhold de har integreret 

med, fremfor de brugere med interesserne konspirationsteori og LGBTQ. Dette kan skyldes, at 

TikTok er et ungt medie, hvor størstedelen af brugeren udtrykker sig gennem sang, dans, komedie og 

læbesynkronisering. Med TikToks format på 3-60 sekunders video, begrænser det emner der er in-

formerende og forklarende, som konspirationsteorier og LGBTQ er. Eftersom vi alle har brugt en del 

timer på TikTok under dette forsøg, kan man hurtigt også fornemme, hvordan TikTok fungerer som 

et meget ’hurtigere’ medie, sammenlignet med andre sociale medier, og andre medier begynder at 

føles ’langsomme’, såsom en Youtube-video eller et Facebook-feed. Denne form for ’hurtigt’ medie, 

taler til den yngre generation, og gør det omvendt ikke særlig tiltalende for den ældre generation at 

anvende. På TikTok handler det meget om at udtrykke sig og skabe content, og ikke blot at fordøje 

content (indhold). Her taler mediet igen til lige netop generation Z, som er opvokset med teknologi, 

søger information hurtigt, og finder det nemt at optage videoer og redigere dem, hvor dette kan virke 

udfordrende for den ældre generation. TikTok er et ungt medie, og dette har vi også kunne se, i forhold 

til, at de testpersoner der hurtigere fik genklang i deres interesseområder på deres for you page var 

dem, med emner der ses en udpræget interesse for hos den yngre generation, og de testpersoner med 

interesseområder indenfor konspirationsteorier, samt LGBTQ, blev ikke i samme grad eksponeret 

med indhold indenfor interesseområdet, da dette er interesseemner, der måske først opstår i en senere 

alder. 
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13. Diskussion 

13.1. TikTok sagsøgt for ulovlig indsamling af data 
I trinmodellens trin tre, omtaler vi blandt andet en nuværende sag, der er rettet imod techgiganten 

TikTok, der angiveligt skulle have indsamlet ulovlige data på millioner af børn i Storbritannien og 

EU. Dette er en svær etisk problemstilling, og TikTok selv, mener ikke at der er nogen former for 

hold i anklagen. Sagsøger Anne Longfield, er tidligere børnekommisær og mener blandt andet at 

TikTok er en ren facade, der snyder børn og forældre (Olifent, version2, 2021). 

 

Tilbage i juni måned 2020, åbnede datatilsynet en sag mod TikTok for at afklare hvorvidt de lever op 

til GDPR-reglerne. Datatilsynets direktør Cristina Angela Gulisano udtaler: 

 
"TikTok er meget populært blandt, især børn, som ifølge GDPR har krav på en 
særlig beskyttelse af deres oplysninger. Derfor ser vi nu på omfanget af den be-
handling af personoplysninger, der sker i appen, og på, hvad der er det lovlige 

grundlag for behandlingen. Desuden undersøger vi en række sikkerhedsmæssige 
aspekter af TikTok,". 

 (Datatilsynet, 2020) 

 

Anne Longfield sagsøgte techgiganten, og taber TikTok den retssag, kan alle børn, der har brugt 

appen siden 25 Maj 2018, se frem til en kompensation i form af flere tusind pund. Børn, der ikke har 

lyst til at være en del af søgsmålet, kan blot melde sig ud. 

  

Der er altså her tale om en utilsigtet effekt af karakteren ’risici’, i form af mulig ulovlig datahåndte-

ring. Hvorvidt der er hold i sagen kan vi ikke vurdere, og derfor ej heller diskutere ud fra om TikTok 

indsamler ulovlige data på børn, men der skal ikke lyde nogen tvivl om, at uanset om der er hold i 

anklagen eller ej, er det ikke nogen positiv ting for TikTok. Sagen skaber en etisk problemstilling 

omkring TikTok, og om hvorvidt børn bør bruge appen i det omfang som er tilfældet. Derudover er 

der med stor sandsynlighed, skabt en masse negativ omtale omkring det ellers populære medie, som 

muligvis resulterer i en nedgang i antallet af brugere. Hvis TikTok taber sagen og det vurderes at der 

er tale om et brud på persondataloven, vil situationen se meget kritisk ud for det populære medie. Et 

så stort medie bør og skal overholde disse regler, især når man har at gøre med børn og unge 
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mennesker. Situationen vil vi kalde for fuldkommen etisk uforsvarlig, og straffen bør være tilstræk-

kelig hård nok, til at lignende ikke hænder en anden gang.  

 

Som virksomhed skal man kunne dokumentere, at man efterlever GDPR-reglerne. Folket bag 

TikTok fortæller som før nævnt, at anklagerne ikke har noget på sig. De mener ikke selv, at dataind-

samlingen er problematisk. Hvis de har deres ting i orden, kan de blot dokumentere, at de har over-

holdt persondataloven. Det virker dog endnu ikke som om, at de har fremvist nogen former for be-

viser på det – og derfor er man tilbøjelig til at forestille sig, at de muligvis har noget at skjule. 

Manglende efterlevelse af persondataforordningen, kan udløse enorme bøder. Som virksomhed, kan 

man risikere at modtage en bøde på op til 20 millioner euro, eller det, der svarer til 4% af virksom-

hedens globale omsætning. Derudover kan den ansvarlige også risikere en fængselsdom (GDPR.dk, 

u.d.). 

 

13.2. Valg af målgruppe  

Hvorfor vi har valgt at lægge vores fokus på Generation Z, og ikke en anden målgruppe skyldes, 

blandt andet, at vi ønskede at placere vores fokus omkring cookies og teknologier i et relativt nyt og 

uudforsket medie, som TikTok er. På TikTok er der flere brugere fra Generation Z end der er på 

Instagram og Snapchat, hvorfor lige netop denne generation gav mening at undersøge her. TikTok 

ses beskrevet som værende Generation Z’s medie, fordi de små, finurlige videoer er meget umiddel-

bare.  

 

Det resonerer perfekt med generationens æstetik og ønske om ægthed – det upolerede og uperfekte; 

TikTok er ikke Instagram, hvor vi kun viser og ser glansbilledet af tilværelsen (Sloane, 2021). På 

TikTok er hashtagget #bullymillennials flittigt brugt, hvor Generation Z benytter det sociale medies 

muligheder, til at fremme sig selv, og nedgøre generationen før dem selv, Millenials (også kaldet 

Generation Y). Omvendt er hashtagget #bullygenz næsten ikke benyttet, selvom der, som tidligere 

nævnt, er begyndt at komme et stigende antal Millennials på TikTok, op mod 34%. Det er svært at 

sige, om TikTok har skabt generationsstridigheden mellem Z og Y, eller om mediet blot blev et sted 

denne stridighed kunne udfolde sig (Rizvic, 2021). 

 

Vores opgave havde nok set markant anderledes ud, havde vi valgt at fokusere på eksempelvis Mil-

lennials (1980-1995) (Salesforce Danmark, 2021), eller Generation Alpha (2010-2025) (McCrindle, 
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2021).  Hvor Millennials har nået at leve meget liv inden sociale medier gjorde deres indtog på mar-

kedet, bliver Generation Alpha den første generation i verdenshistorien, der vokser op med den tek-

nologi, vi har i dag.  

Generation Alpha spås til at blive verdens største generation, der en dag vil få jobs, der ikke en gang 

er opfundet endnu. En generation, der med nutidens teknologi, bliver verdens mest globalt forbundne, 

så hvorfor har vi ikke fokuseret på lige netop denne generation?  

 

De ældste i Generation Alpha er i 2021 maksimalt 11 år gamle. De har kunne betjene en iPad siden 

tumlingealderen, og teknologi – og de sociale medier der følger med den teknologi, er for dem en 

livsstil, hvor det for Generation Z er et værktøj (McCrindle, 2021). Selvom de, i Generation Z, ikke 

er født med iPads i hånden, så har de oplevet at vokse op med de sociale medier, og har den vej 

igennem kunnet blive påvirket, i en meget letpåvirkelig alder, nemlig i deres unge teenageår, hvor-

imod Millennials har været lige dét ældre, og knapt så letpåvirkelige på det tidspunkt de blev præsen-

teret for sociale medier, og Generation Alpha endnu er for unge til, lovligt, at måtte være på TikTok, 

som fra start har været det sociale medie vi har ønsket at undersøge. Ydermere er det først for nyligt 

at Millennials er begyndt at færdes på TikTok, som man, rent hypotetisk, kunne forestille sig kunne 

have en direkte sammenhæng med nedlukningen under Coronapandemien i 2020, hvor TikTok også 

for alvor voksede eksplosivt.  

 

Selvom der ligger mange superinteressante problemstillinger omkring eksempelvis Generation Alpha 

– eksempelvis hvordan det påvirker et menneske at benytte teknologi fra før man kan snakke, eller 

om man har kunnet se et skifte i Millennialgenerationen og deres adfærd at benytte sociale medier, 

så har det været Generation Z der har været mest interessante for os at undersøge, da hele generatio-

nens adfærd, blandet med de etiske spørgsmål omkring TikTok, brug- og misbrug af cookies som 

teknologi og TikTok som medie syntes at have gået op i en højere enhed, og vi mener, at lige netop 

denne generation, med valgte aldersgruppe, har været den mest passende for det ønskede udfald af 

vores opgave, om end vi ingenlunde negligerer det interessante der ville have ligget i undersøgelsen 

af andre generationer og/eller aldersgrupper.  
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13.2 Diskussion af opgavens vinkel 
Vores opgave har i høj grad haft fokus på at belyse de problematikker der hænger sammen med unges 

store forbrug af sociale medier, og det faktum at deres forbrug genererer de penge de store techfirmaer 

tjener, og måden dette skaber incitament for at holde brugerens opmærksomhed på deres app, så 

mange timer af døgnet som muligt. Dette var den mest åbenlyse vinkel på opgavens problematik, da 

det er et problem der vokser i folks bevidsthed, hvilket også gjorde at der var understøttende litteratur 

til vores indgangsvinkel. En anden mulighed ville have været at se på den måde regeringer og orga-

nisationer som EU har forsøgt at beskytte deres borgere fra dataindsamlingen. Det kan være et godt 

mål at vise de store techfirmaer at de agerer uetisk, og bør ændre deres adfærd. Men når der er tale 

om nogle af de mest profitable virksomheder i verden, hvis investorer forventer konstant vækst, så 

virker det ikke som en realistisk løsning på problemet. Tidligere designetiker for google Tristan Har-

ris siger i dokumentaren The Social Dilemma: 

“If something is a tool, it genuinely is just sitting there, waiting patiently. If some-
thing is not a tool it's demanding things from you. It's seducing you; it’s manipu-
lating you; it wants things from you. We've moved away from a tools-based tech-
nology environment to an addiction and manipulation used technology environ-
ment. Social media isn't a tool waiting to be used. It has its own goals, and it has 
its own means of pursuing them by using your psychology against you.” -  Tristan 

Harris. 

 (Orlowski, 2020)  

Den Europæiske Union har med GDPR-lovgivningen forsøgt at beskytte unionens borgere ved at 

kræve at hjemmesider spørger om lov om hvorvidt de må placere cookies på brugerens computer. Et 

alternativ til at kigge på selve cookiesene som teknologi, kunne have været at se på den måde reglerne 

er implementeret på, og mere specifikt på de pop-ups der skal give en valget om hvorvidt man vil 

acceptere sidens cookies. En af de problematikker der bliver bragt op, er at disse pop-ups er designet 

på en sådan måde at man ikke føler at der er andet valg end at acceptere (Lomas, 2019). 

Denne vinkel ville fokusere på dem der regulerer teknologien, frem for dem der ejer og bruger den. 

Det ville give os mulighed for at komme med reelle forslag til hvordan man kunne regulere sådan at 

pop-ups ikke havde mulighed for at vildlede brugeren. 

Man kunne nå frem til nogle forslag ved at lave nogle prototyper på pop-ups, der så kunne testes på 

brugere, der kunne vurdere hvor god deres forståelse af hvad de accepterer. Dette ville have en klar 

fordel, i at vi ville kunne redegøre præcist for de indre mekanismer i den teknologi vi eksaminerede.  
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Hvor denne vinkel møder problemer, er i forhold til at specificere en målgruppe, da de pop-ups vi 

ville lave, skulle være universelle, og derfor ville det kræve en alsidig gruppe testpersoner, hvilket 

nok ville overskride vores muligheder. Det ville også være svært at finde akademisk litteratur at læne 

sig op ad, hvilket ikke var acceptabelt for vores gruppe. 

14. Konklusion 
 
Vores projekt har haft til formål at belyse vigtige problematikker i forhold til digitale cookies. Etiske 

problemstillinger har været i fokus, sammen med en analyse af cookies som et teknologisk system. 

Et af de centrale punkter, hvori vi kan konkludere, at der foreligger en etisk problematik, må siges at 

være i risikoen for misbrug af data. Dette fandt vi frem til, på baggrund af den nuværende sag, der 

foreligger imod TikTok, hvor den tidligere britiske børnekommisær, Anne Longfield, mener at der er 

tale om ulovlig brug af børns data. Vi kan dermed konkludere, at misbrug af data, foreligger som en 

utilsigtet effekt ved digitale cookies. Teknologien er i konstant udvikling, hvilket ifølge Anthony 

Giddens, er uundgåeligt på grund af det samfund vi lever i, i dag. Vi mennesker, er tilbøjelige til at 

melde os ud af fællesskaber, for at melde os ind i nye. Dette gælder også teknologiske fællesskaber, 

hvori vi finder måder at forholde os til ny teknologi. På grund af den tidsalder vi lever i, kan vi 

konkludere at den teknologiske udvikling er en præmis for et samfund i en sund udvikling. 

Konklusionen på dette, må derfor være, at vi som mennesker, lærer vigtigheden i at omfavne den 

teknologiske udvikling på bedste vis. En måde, hvorpå vi opnår dette, er blandt andet ved at opret-

holde en god dialog omkring digitaliseringen.  

 
Dernæst, har vi i forbindelse med vores Black Box-test, og den dertilhørende data, gjort os nogle 

overvejelser, om hvorvidt vi kunne have haft et andet udfald eller om testen kunne have haft et andet 

udtryk. Særligt længden af testen har været til overvejelse, da dataene vi bruger, kun strækker sig 

over en måneds observationer, og ligeledes er genereret til specifikt dette formål. Uagtet om vi har 

forsøgt at give vores personer reelle og virkelige karakteristika, så har nogle af udfaldene stadig truk-

ket tråde til test-brugerens andre sociale profiler. Vi så en tendens til at profilerne, som ikke havde 

udfyldt startpræferencerne, modtog en del af det samme indhold, som på deres andre personlige so-

ciale medier. Den genkendelse bekræfter og understøtter også problematikken, om videredeling af 

data og den konstante genkendelighed, som hersker rundt om på de sociale medier. Profilerne som 

havde udfyldt startpræferencerne, modtog meget konkret og tilrettelagt information, der både tid og 

indholdsmæssigt passede til brugerens aktivitetsmønster. Vi kan derfor konkludere at validiteten af 

testen og testperioden muligvis havde artet sig anderledes, hvis vores tests havde forløbet over en 
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længere periode - dog er vi skeptiske i vores antagelse, da forbindelsen mellem de forudindtastede 

præferencer, er med til at understøtte algoritmen og indholdet.  

 

Vi havde, ved projektets start, en hypotese om, at Generation Z let kunne blive indfanget i et ekko-

kammer, der efter udførelse af en Black Box-test, er blevet bekræftet. Med den indsamlede data kan 

vi se hvor hurtigt vores brugere fik en personlig for you side. Særligt de personer, der havde emner 

som Generation Z generelt går op i, er noget TikTok viser. 

 

At en hel generation, her Generation Z, udelukkende ender med at blive eksponeret for bekræftende 

indhold der fanger deres interesse, medfører at individuelle holdninger bliver skærpet i det digitale 

rum, som kan være med til at særlige ekstreme holdninger og ytringer promoveres og kan på sigt 

skabe fordomme og negative sociale holdninger. At man som bruger af TikTok hurtigt lander i et 

ekkokammer, begrænser at unge får et nuanceret billede af deres holdninger.  

  

Vi kan altså konkludere at TikTok er blandt et af de medier hvor særligt Generation Z er i risikozonen 

for at ende i et ekstremistisk ekkokammer og heraf følgende radikalisering. Hvis vi kigger i henhold 

til vores test, endte testpersoner med f.eks. interesse for dyrevelfærd, med at blive eksponeret for 

yderligere indhold indenfor samme emne. Dette kan medføre, at personen vil udvikle nogle ekstreme 

holdninger til dyrevelfærd, fordi ekkokamrene kun bekræfter brugeren i dens nuværende holdning. 

Vi kan derfor konkludere at det er meget nemmere for vores brugere at blive fanget i et ekkokammer 

med emner om dyr og lignende, hvor vi efter vores test så, at man som aktiv bruger på TikTok, kom 

tættere på mishandling af dyr og deres velfærd.  

 

Da TikTok som medie er gearet mod Generation Z, giver det god mening at det er emner der interes-

serer generationen, der kommer frem. Det mest bemærkelsesværdige ved testen må dog siges at være 

da Patricia fik vist en video om politik, hvilket derefter blev en mærkbar del af hendes for you side. 

Det viser hvor hurtigt man kan gå fra at følge et emne til at blive kastet ud i et nyt. Da TikTok er 

sammensat af små videoer, er det nemt at se en enkelt video, og så en til, og så en til. Brugeren kan 

hurtigt blive fanget i et emne de slet ikke var klar over at de var interesseret i, og på den måde styrer 

TikTok deres interesser og kan dermed være med til at skabe en adfærdsændring. Vi lægger stor vægt 

på netop denne video, da politik på verdensplan kan være meget intenst. Vi så det så sent som i år, 

hvor man i USA stormede “The Capitol” i forbindelse med præsidentvalget. Tribalism er blevet et 
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fænomen der virkelig bliver dyrket på sociale medier, og disse korte videoer bidrager til det, da der i 

videoen foregår en heftig debat, hvor racistiske og voldsomme tilråb om konflikter og politik er i 

centrum. Vores data viser at den ene video kan sende brugeren ud i en spiral, af voldsom politisk 

propaganda, hvilket vi mener er det farlige ved ekkokamre. Vi kan dermed konkludere at cookies har 

en påvirkning på Generation Z, fordi cookiealgoritmen forårsager disse ekkokamre, som begrænser 

et nuanceret billede hos den enkelte bruger. Afslutningsvis, kan vi konkludere at det samtykke som 

skal oplyses til brugeren om brug af cookies på et besøgende medie eller hjemmeside, ofte ikke op-

fylder det ønskede formål, og at folk stadig ikke er bevidste om, hvad cookies bliver brugt til, og 

hvordan de fungerer.  

 

Vi vurderer at cookielovgivningen og GDPR-politikken trænger til en revurdering, og mere skærpede 

rammer, for hvem cookies kan implementeres af og hvilke oplysninger der er tilladte at lagre om 

personer.  

15. Perspektivering 
I dette afsnit reflekteres der over projektets helhed, kohærens til semesteret samt en perspektivering 

til andre overvågningsmetoder, og hvor cookies adskiller sig fra disse.  

 

15.1 Projektet og semesteret 
Vi har, i dette projektarbejde, været 7 gruppemedlemmer, som også har arbejdet sammen under første 

semesters projektarbejde. Dette har været med til at give os en fordel, når vi som gruppe har skulle 

planere, korrespondere og komme til enighed, da vi har kunne trække på tidligere erfaringer. Vi har 

igennem tiden fået oprettet en god gruppedynamik, hvor en fælles tidsplan og delmål har været es-

sentielle for os at lave, for at kunne få projektarbejdet i mål til angivet tid. Vi har under hele projekt-

arbejdet anset det som værende det vigtigste at kommunikationen var god, og hele tiden kunnet sparre 

i et gruppeforum, hvor der sikres den røde tråd i opgaven. Vi har igen oplevet mindre udfordringer 

med at være 7 gruppemedlemmer, i forhold til fællesmøder og planlægning, men disse udfordringer, 

er læring for os alle, som vi kan bringe med os videre i vores uddannelsesforløb på universitetet. Vi 

har igennem vores første projektarbejde på 1. semester forstået vigtigheden i at kunne prioritere og 

igangsætte større bestanddele af projektet i god tid, hvilket har givet os en mere behagelig og struk-

tureret arbejdsgang under dette projektarbejde. Vi havde en stor forståelse af projektets omfang, og 

hvor mange arbejdstimer der skal prioriteres for at komme i mål med en samlet opgave.  
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Projektopgaven på 2. semester er forankret i dimensionen Teknologiske systemer og artefakter og 

havde til formål at udvælge en teknologi, som vi skulle analysere og forstå, dette mener vi personligt 

selv vi er nået i mål med. Vi har opnået en bred teknologisk forståelse af cookies, samt fået en forstå-

else af, hvordan de bliver anvendt og, hvilke konsekvenser de har for den generation, der er vokset 

op med medier, hvor cookies lagre oplysninger af forbrugeren.  

 

Projektets hensigt var at belyse problemet omkring gennemsigtig overvågning, når vi færdes på in-

ternettet, med særligt henblik på de sociale medier. Vores fælles mål var at få en teknologisk indsigt 

i cookies, og belyse det i et mere spiseligt format, end hvad vi ellers selv har oplevet i diverse privat-

livspolitikker hos de besøgende hjemmesider og anvendte sociale medier.  

 

Derudover har vi haft en fælles interesse i at undersøge, hvilken påvirkning det har hos den yngre 

generation, hvor vores primære kilde igen har været undersøgelser og litteratursøgning. En stor del 

af kilderne vi har anvendt, er bøger, hvilket er meget troværdige kilder, de resterende kilder er artikler 

el.lign. onlinemateriale. Her måtte vi forinden brug vurdere deres egnethed, herunder troværdighed, 

præcision, samt objektivitet. 

 

15.2 Cookies sammenlignet med andre overvågningsteknikker 
Vi har som afrunding i vores projekt, valgt at perspektivere til andre overvågningsformer i samfundet. 

Den digitale overvågning i form af cookies og færden på internettet, har sneget sig ind i vores sam-

fund, hvor der først efterfølgende er blevet håndhævet nødvendigheden for en lovgivning på dette 

område, hvilket ikke ses i andre overvågningsmetoder, såsom kamera i det offentlige rum.  

 

Cookies adskiller sig særligt fra andre overvågningsformer, da cookies gør det muligt for langt flere 

end politiet og efterretningstjenesten at overvåge vores adfærd. Alle, der ejer en hjemmeside eller et 

socialt medie, har nem mulighed for at implementere cookies, og derved overvåge deres besøgende 

og brugere i det omfang der ønskes, så længe de oplyser, og indhenter samtykke til det. Der er endnu 

ikke nogen lovgivning for hvordan og hvornår man må anvende cookies, men blot en lovgivning om, 

at man skal informere om at der anvendes cookies, og indhentes et samtykke til det. Hvis vi sammen-

ligner cookies med andre overvågningsformer, vi ser i samfundet, f.eks. kameraer i det offentlige 

rum, er det kun politiet, der har retten til at sætte sådanne kameraer op.  
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Derudover viser en undersøgelse også at flertallet af danskerne har svært ved at forstå de ord, som 

bliver brugt, når vi bliver bedt om at acceptere digital overvågning, og her er der især tale om cookies 

(Bjerg, 2015). Dette er også en af grundene til, at denne form for overvågning har fået muligheden 

for at sprede sig i så stort et omfang, fordi de fleste ikke er klar over i hvilket omfang, de bliver 

overvåget, sammenlignet med andre overvågningsformer. Hvis der er tale om, at dit lokale supermar-

ked først lod dig komme ind og handle, når de havde installeret et kamera i dit køleskab, så de derefter 

kunne smide reklameaviser ind af din dørsprække baseret på den overvågning, tror vi,  de fleste havde 

sat en stopper for det, og besøgt et andet supermarked, fordi det virker krænkende at skulle have et 

kamera siddende i ens køleskab i hjemmet. Men det er her cookies, i sammenligning med andre over-

vågningsformer, har et problem i lovgivningen, da de fleste ikke forholder sig reelt til samtykket, da 

de ofte er meget teknisk beskrevet, og man udelukkende fokusere på at komme i gang med at bruge 

den hjemmeside, man nu engang ønsker at besøge.  
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