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Abstract

This paper examines cookies and their presumably unseen presence on today's computers. This

report aims to comprehend and understand exactly which types of cookies there are and how

many cookies a user can expect from the world's most traffic heavy websites, with the intention of

identifying cookies who sync data between other websites, hosting the same cookie. In addition

this project explains the basic mechanics of web servers and their relations with the client

computers, with the intention of giving fundamental understanding of the mechanics underlying

the user interface. Likewise, this project dives into how users can inspect and access the

programming behind any website and view the concealed source code and cookie-applications.

Furthermore this project explains the unique problem that cookies were originally invented to

solve and additionally compares it to its current use to data collection through a skeptical and

cyber ethical perspective.
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“If you’re not paying for the product,

then you are the product.”
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Overordnede problemstilling

● Hvad er Cookies, hvilken teknologiske processer er de indlejret i, hvad er deres

langtidssigtede konsekvenser og hvilke virksomheder er de største i brug tagere af

teknologien i forhold til online markedsføring

Arbejdsspørgsmål

● Hvad er Cookies og hvilken teknologiske processer er de indlejret i?

● Hvor udbredt og ibrugtaget er cookies på internettet?

● Hvem er de dominerende aktører i forhold brugen af teknologien til online markedsføring

og hvorfor

● Hvilke langtidssigtede konsekvenser har cookies?

● Hvordan skal teknologien forstås i en etisk kontekst?

Begrebsafklaring

Cookies

En Cookie er et stykke software som mere eller mindre bliver installeret automatisk på din

computer fra de fleste hjemmesider. En cookie bliver installeret i din browser catch og kan være

svær at finde på din computer, men ikke desto mindre, er det et program, som du henter ned på

din egen harddisk eller SSD (Cookie-Script, 2021). Formålet med en cookie er afhængig af dens

funktion. Nogle Cookies evner at huske brugerindstillinger, adgangskoder eller følge brugerens

aktiviteter efter at have forladt den hjemmeside brugeren oprindeligt downloadede Cookien.

Nogle cookies er til brugerens fordel, imens andre er mere til service udbydernes fordel. Cookies

bliver ofte beskrevet med analogien, “Et digitalt fodspor”.
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General Data Protection Regulation (GDPR)
GDPR fra maj 2016 nedsat af European Commission (Intersoft consulting, 2016) er et juridisk krav

eller lov nedsat af EU som er dækkende for alle 446 millioner EU borgere i Europa. (European

Union, 2021). Lovgivningen er kendt som EU’s databeskyttelseslov, også kaldet cookie loven, og har

til formål at give mere kontrol over persondata man efterlader på internettet. I kraft af GDPR

kravene, har hjemmesider der udsender cookies fået en ekstra “bjælke”, hvor brugeren kan

tilvælge eller fravælge Cookies efter brugerens behov.

Digital samtykke og Terms of Service

Terms of Service, Terms & Condition eller Brugerbetingelser er alle synonymer for det samme og vil

i denne opgave refereres omskifteligt og sammenflettet med samme betydning. Hermed også

forkortelsen TOS. Terms of Service er de krav og omstændigheder brugeren skal indgå for

benyttelse af et digitalt produkt eller service. En vilkårlig Terms of Service er skrevet og udsendt af

udbyderne og er den aftale man som bruger indgår med virksomheden. I den digitale verden er

der forskellige typer af TOS i forskellige formater og medier (Kornblum, 1997).

Licence

Som bruger af en digital service eller produkt vil man ekstraordinært ofte indgå en licensaftale. Det

vil sige at man som bruger ikke ejer den digitale service eller produkt, men man indgår en aftale

omkring lån af den vilkårlige service. I disse tilfælde vil den pågældende Terms of Service ofte

hedde End-User License Agreement eller Software License Terms (Linux Foundation, 2019).

Hardware

Mekaniske og materiale komponenter af for eksempel en computer (Bourgeois, 2014).

CPU

Central processing unit. Computerens regnemaskine (Bourgeois, 2014).

RAM

Random-access memory. Hukommelse hentet frem til brug. Computerens korttidshukommelse

(Bourgeois, 2014).

Hard Drive

Computerens langtidshukommelse. komponent til indlejring af data (Bourgeois, 2014).

Motherboard

komponent som forbinder andre hardware komponenter i computeren (Bourgeois, 2014).
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Problemfelt

Vores verden har siden normaliseringen af internettet i stigende omfang taget nytte af

immaterielle digitale produkter og services. Milliarder af mennesker benytter sociale medier såsom

Facebook og Instagram eller redskaber som Google Drev og Apple Cloud dagligt (Statista Research

& Analysis, 2021). Facebook alene har i det tredje kvartal af 2021 haft 2,9 milliarder aktive brugere

(Statista Research & Analysis, 2021) og ifølge hjemmesiden FinancesOnline.com er der 1,8

milliarder aktive Gmail brugere i 2020. På mange måder er brugen af disse online services blevet

normen. Udbyderne af disse services er tech-giganter såsom Amazon, Google eller Meta (tidligere

kendt som Facebook) og er de største økonomier i verden. Både Apple, Amazon, Meta og

Microsoft ligger under de 6 rigeste virksomheder i verden og har en samlet økonomi på 43,6

milliarder DKK (Statista Research & Analysis, 2021). I forlængelse af tech-giganternes opstand har

der parallelt også været en øget oplevelse af specificeret advertisement, i form af omstændigheds

bevidste reklamer, som lader til at være nærmest skræddersyede til brugerne på baggrund af deres

socioøkonomiske omstændigheder og interesser. Dataindsamling der ligger til  baggrund for den

avancerede advertisement sker igennem vores brug af digitale services som vi selv giver tilladelse

til når vi accepterer brugen af Cookies på en hjemmeside. I forlængelse af den øgede brug af

digitale services, specificerede advertisement og tech-giganternes økonomiske magt er det værd at

undersøge, hvilke betingelser og aftaler brugerne indgår, når de tager brug af digitale produkter og

services. Her især med henblik på Privacy, lovgivning og etiske dilemmaer.

Motivation

Min motivation til at skrive dette projekt er at jeg altid har været interesseret i Internettet og de

muligheder det giver os som individer og i fællesskab. Gennem tiden har internettet ændret sig og

i takt med dette er min interesse gået fra blot at bruge de services det tilbyder til rent faktisk, at

prøve at forstå, hvad deres funktioner er. Jeg har derfor valgt at dykke ned i Cookies; en teknologi

som virker mystisk og obskur på mange punkter, selvom alle hjemmesider anvender dem og på

trods af at brugere flere gange om dagen trykker “acceptér” til brugen af disse. Jeg håber at jeg

med dette projekt kan blive mere oplyst om fænomenet cookies; hvordan de indsamler data

informationer til markedsføring og hvordan dette kan påvirke brugerens færden på Internettet,

men også om dette har en indvirkning på et samfundsmæssigt plan.
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Min motivation til at skrive dette projekt er at jeg altid har været interesseret i internettet og de

utrolige muligheder og services, som det muliggør. Om man bruger nettet til Online Cloud Storage,

videospil eller sociale medier, så indgår man altid i en Terms of Service. En slags aftale man indgår

som bruger af en digital tjeneste. Det har altid undret mig, hvad det egentlig er man siger ja til og

hvilke vilkår man går med til. Denne undren har kun vokset siden den yderligere tilføjelse af

Cookies som man ser på de fleste hjemmesider.

Jeg håber derfor med det hér projekt, at vi kan tilnærme os et svar på, hvilke betingelser

hundredtusindvis af mennesker indgår dagligt, og om det kan være katalysatoren for

dataindsamlings opstand.

Semesterbinding

Subjektivitet, Teknologi og Samfund

Projektet tager udgangspunkt i Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) som har fokus på

relationerne mellem teknologier, mennesker, kulturer og samfund, da dette passer med projektets

vinkel og formål. Cookies er en menneskeskabt teknologi som har kontakt til Internet brugeren på

et individuelt plan og er en af de mest indflydelsesrige markedsføringsteknologiske  aktører på

Internettet som påvirker Internettets økosystem på et globalt plan.

Projektets undersøgelser kigger på Cookies på et individuelt plan i form af brugerens computer,

men også på et samfundsmæssigt plan ved at undersøge Cookies på de mest besøgte

hjemmesider.

Ydermere anvendes TSA i forbindelse med TRIN modellen til at segmentere teknologien for at

inspirere til analyse.

Afgrænsning

I tidligere iterationer af projektet var der lagt større fokus på terms of services. Her var der lagt

vægt på hvad brugeren konkret giver samtykke til når hun/han bevæger sig på nettet og accepterer

Terms of Services, eller Licence agreements. Her var der en hypotese omhandlende at brugeren

engen villigt, dog uoplyst, selv overgav deres data til store tech virksomheder, gennem accept af

brugerbetingelserne (ToS). Derefter  ville tech virksomhederne drage analyser ud af materialet og

bruge det til personliggjort markedsføring. Ved bekræftelse af brugernes uvidenhed om

brugerbetingelsernes indhold, ville det give grobund for etiske spørgsmål om lov moralske

dilemmaer i forhold til om der faktuelt er indgået et reelt samtykke når brugeren hverken læser,

eller forstår omfanget af, hvad en given ToS indbefatter. Alligevel har jeg valgt at skifte projektet i
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retning af cookies, da det er et fænom som gradvis har vækket stigende opsigt og interesse blandt

internetbrugere. Det er et fænomen, som vi som mennesker der bevæger os på nettet, sjældent

lægger mærke til, men det er stadig i brug targeted, downloadet og opdateret dagligt. Projektet

stræber dermed at afmystificere, kategorisere og reflektere over cookies bedst muligt og tilnærme

os et detaljeret teknisk grundlag til kunne stille spørgsmål, italesætte og kritisere, såvel som

bekræfte cookies funktioner og effekter bedst muligt. Projektets indsigt og observationer af

artefaktets tekniske side er udført med henblik på, at have grobund for at have et indsigtsfuld

fundament til at stille etiske dilemmaer i forhold til cyber etniske problemstillinger i nutidens

samfund. Derudover vil projektet tage udgangspunkt i en Windows Desktop computer med en

Chrome browser. Det er fordi andre browsere som Firefox og Safari aktivt blokere for Third-party

cookies, og fordi Chrome er verdens mest ibrugtaget browser (Wlosik, 2021)
.

Videnskabsteori

Positivisme

Projektets videnskabsteoretiske grundlag er positivismen. Positivismens fader er Angus Comet

(Comte, 1858). Denne videnskabsteoretisk retning blev opfundet i 1958. Angus Comet var

inspireret af hvordan oplysningstiden havde gjort opgør med datidens overtro. Han mente at

mennesker havde to måder at skabe viden på. Igennem de fem sanser eller logisk tænkning. Han

mente at ved logisk analyse af virkeligheden var han positiv på, at man kunne tilnærme sig objektiv

viden. På den måde mente han, at den fysiske verden har en målbarhed (Illum Hansen, 2020).

I dette projekt arbejdes der også med en positivistisk tilgang til cookies. Projektet bygger på en

tiltro til at ved at observere cookies kan vi tilnærme os viden omkring dem. Projektet har en

hypotetisk indgangsvinkel omkring at cookies bliver anvendt og lejret i hundredvis på internet

brugerens computer og at større mængder af disse cookies er Third-party cookies. Ved at analysere

den indsamlede data, søges der evidens for i hvilken grad hypotesen kan valoriseres. Der bliver

kigget kritisk på den indsamlede data og stillet spørgsmål omkring verificering, og hvor objektiv

viden er kompromitteret.

.

Teori

Cyberethics
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Cyberetik er studiet af etik i forhold til computere. Dette dækker over brugerens opførsel ved brug

af computeren og dens funktioner og hvordan det påvirker individer og samfundet (Spinello, 2000).

Allerede før Internettets begyndelse har der været ideer om etik i forhold til brug af computere. Et

eksempel på dette er “Ten Commandments of Computer Ethics” skrevet af Computer Ethics

Institute i Washington D.C. skrevet i 1992 (George, 2023). Den følger det Gamle Testamentes Ti

Bud i stil og lyder som følger:

1. Thou shalt not use a computer to harm other people.
2. Thou shalt not interfere with other people's computer work.
3. Thou shalt not snoop around in other people's computer files.
4. Thou shalt not use a computer to steal.
5. Thou shalt not use a computer to bear false witness.
6. Thou shalt not copy or use proprietary software for which you have not paid.
7. Thou shalt not use other people's computer resources without authorization or

proper compensation.
8. Thou shalt not appropriate other people's intellectual output.
9. Thou shalt think about the social consequences of the program you are writing or

the system you are designing.
10.Thou shalt always use a computer in ways that ensure consideration and respect

for your fellow humans.

Etik har altså altid været et omdrejningspunkt og et emne som har ført til en vis form for

bekymring når det kommer til computere og deres funktioner.

I forhold til selve internettet har regeringer verden over indført love som har til formål at beskytte

brugerne. Det kan dog diskuteres om alle love beskytter brugerne eller om de faktisk begrænser

dem. Nogle lande, såsom Kina, har nogle - fra et vestligt POV - utroligt restriktive love i forhold til

brug af internettet; sociale medier som Facebook og Instagram, nyhedsmedier såsom BBC og CNN

og endda e-mail udbyderen Gmail og informations websitet Wikipedia er bandlyst i Kina (Summers,

2022). Dette kan tolkes som en form for tilbageholdelse af kritiske røster og muligheden for let at

kommunikere med mennesker fra andre dele af verden.

Retningslinjer og love er blevet kreeret til at beskytte børn på Internettet. I USA findes CIPA

(Children’s Internet Protection Act)(Federal Communication Commission, 2019) og i Danmark har

flere organisationer, for eksempel Red Barnet, lavet dybdegående vejledninger til forældre i forhold

til børns sikkerhed og færden på Internettet (Red Barnet).

Ideen om at beskytte brugere på Internettet udmøntede sig meget konkret i EU’s GDPR-lovgivning

(General Data Protection Regulation), som i Danmark er suppleret af Databeskyttelsesloven. Loven

er også kaldet Cookie-loven og den blev skabt med henblik på at beskytte individers personlige

oplysninger på Internettet - et eksempel på dette er når man klikker ind på en hjemmeside og den

beder en om, at godkende Cookies for at fortsætte - det vil senere blive diskuteret, hvorvidt

samtykket til brug af Cookies af brugeren bliver indhentet og behandlet på en etisk korrekt måde.
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TRIN-modellen

I dette projekt anvendes trins-modellen som analyseredskab. Trin modellen er udviklet af Niels

Jørgensen, Erling Jelsøe og Thomas Budde Christensen og er specifik lavet til hum tek uddannelse

og advent på RUC. Den formår at opdele og adskille forskellige elementer af en given teknologi i

forskellige trin fra 1 til 6. Hvert trin er lavet med hensigt til at udpege nogle forskellige lag som hver

fortæller noget om den givne teknologi. Trin-modellen er ikke den første videnskabelige fortolkning

af teknologi, Mitchams har givet sin definition på teknologi (Mitcham, 1994).

teknologi = objekt + viden + aktivitet + vilje

Men selv om Munchers teknologi definition både er tankevækkende og interessant, giver den ikke

yderligere inspiration til analyse eller fortolkninger af en given teknologi. Det er på baggrund af

dette Niels Jørgensen, Erling Jelsøe og Thomas Budde Christensen. har lavet trin modellen.

“Baggrunden for at vi har foresl˚aet en ny model er, at vi ikke har kunnet finde en eksisterende

model, som vi skønnede levede op til formålet.” Imens Munchers teknologi definition formår en

filosofisk dimension, formår Trins-modellen at påpege mere pragmatisk at gøre en analyse mulig.

Alle trins modellens trin er ikke lige relevante i forhold til en hver teknologi, eller en given vinkel på

en teknologien. Derfor vil der være lagt mere vægt på nogle trin i modsætning til andre, dog vil der

hurtigt blive redegjort for hver af de 6 trin (Jørgensen, 2020).

Trin 1 : Indre mekanismer og processer

Det første trin omhandler de centrale mekanismer som muliggøre en teknologis primære formål. I

Teksten “Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer”

bliver der gjort et eksempel med en vindmølle, hvor de centrale mekanismer og processer er

dynamoen som laver strøm.

Trin 2 : Teknologiens artifacts

Teknologiens artefakter henviser til de konkrete objekter og genstande som teknologien er

indlejret i. I dette projekt skal man forstå, at den genstands agtige natur af artefakterne kan være

svære at definere, da vi har med materielle artefakter at gøre. Det er fordi projektet omhandler

software applikationer og computerprogrammer, som selvfølgelig har en fysisk tilstedeværelse på

et hard drive et sted. Men i projektet skal man mere tænkte artefakterne som programmet selv,

filerne eller den deciderede brugergrænse overflade som kan ibrugtages.

Trin 3 : Teknologiens utilsigtede effekter
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I følge teksten “Digital signatur”står der at “De utilsigtede effekter er effekter, som vurderes at

være negative”. Selv om denne definition er praktisk i mange sammenhænge. - Eksempelvis, er en

utilsigtet effekt af en vind, vindmøllens støj, så vil jeg argumentere for, at det er en forkert, eller

unuancerede definition. Det siger jeg på baggrund af, at utilsigtede effekter, mere referere til

effekter af en teknologi som er uintentionel, eller uforventet, og derfor skal det tredje trin overveje

en teknologi på baggrund af dette, og ikke nødvendigvis om hvor negative denne effekt er. På

samme måde kunne man sagtens forestille sig en teknologi med negative effekter, som med fuld

intention var tilsigtet. Eksemplet på dette, kunne være et våben, eller måske en virus. Man kan

sige, at en virus destruktive effekt er negativ, men den er uden tvivl tilsigtet. Årsagen til dette er en

vigtig pointe i dette projekt, fordi vi er interesseret i at kigge på cookiens utilsigtede effekter uden

at fordømme dem negativt uden yderligere refleksion.

Trin 4 : Teknologiske systemer

Hvor trin 2 referere til i et mindre perspektiv af de artefakter som teknologien er ned lejret i,

omhandler trin 4 mere om de teknologiske system som artefaktet er en del af. I teksten “Digital

signatur” bliver der skelnet mellem et micro og macro perspektiv. I forhold til de immaterielle IT

artefakter som omtales i dette projekt, er de teknologiske systemer de omrejsende teknologiske

systemer som den givne teknologi er en del af. Eksemplet kunne være internettet eller

computeren.

Trin 5 : Modeller af teknologierne

Det femte trin omhandler de repræsentationer, visualisering og diagrammer som omhandler eller

skabes af teknologien. I dette trin prøver man at fremhæve egenskaber eller undersøgelser som

teknologien kan frembringe eller består af. Et eksempel kunne være en manual eller

dokumentation, som ville medfølge et produkt. Et andet eksempel kunne være en visualisering af

hvordan en teknologi fungerede gennem et blueprint.

Trin 6 : Drivkræfter og barrierer for udbredelse for teknologien

Det sidste trin omhandler ibrugtagelsen af en teknologi. Her kan et eksempel være at se på en

teknologisk genstands ibrugtagelse over tid set ud fra Roger theory of diffusion (Everett, 2003).

Men man kan også kigge på hvilke specifikke barrierer som holder teknologien eller drivkræfter der

skubber den frem ad.

Metode

I projektet bliver der anvendt storyboards og cognitive mapping fra kurser i Design og

Konstruktion. Storyboards er en visuel repræsentation af en progressiv udvikling. Den progressive

udvikling bliver fortalt igennem en lineær læsning af sekvenser af billeder (Curedale, 2013). I dette
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projekt bliver storyboards anvendt til at formidle fremgangsmåden for dataindsamling til

projektets undersøgelser. Der bliver også ibrugtaget maps i projektet til at kortlægge forskellige

datatyper. Når der arbejdes med maps lavere man meningsfulde sammenknytning som formidler

relationelle forbindelser mellem de forskellige maps og kan give et visuelt overblik over komplekse

systemer (Gibbons, 2019).

Redegørelse af teknologiske systemer Cookies er indlejret i
De redegørende afsnit om dækker trin 1, 2 og 4 i TRIN-modellen

Server og Client

“Server, a centralized machine where multiple clients connect to, either over the internet or in a

local area network ”

Når vi italesætter de teknologisk systemer cookies er indlejret i, er der et essentielt teknologisk

artefakt som er væsentligt, Computeren. Computeren, kan yderligere opdeles i to centrale

komponenter, den personlige computer, også kaldt klienten og serveren som udfører ydelser for

klienten. Både serveren og klienten består hovedsageligt af de samme slags hardware, og

forskellen mellem de to slags computere, er mere en funktion anvisning, end det er fordi de to

artefakter er teknologisk forskellige. Dog på baggrund af de forskellige arbejdsroller, har de to

forskellige slags computere stadig forskellige behov i forhold til deres hardware og derfor vil en

given komponent variere meget mellem en klientcomputer og en server. Eksempelvis så vil en

personlig computer (client) have en CPU (centrale processing unit) med få hurtige kerner. Det er

fordi behovet for brugeren af PC’en laver et begrænset antal arbejdsopgaver ad gangen, men har

brug for en lynhurtig responstid. Alternativt vil en server eksempelvis have mange CPU’er med en

langsommere clock speed (hastighed). Det er fordi at en server skal kunne bearbejde hundrede til

flere hundrede tusindevis af arbejdsopgaver samtidigt. Et anden hardware eksempel på forskellen

mellem client og server computeren kan være RAM (Random Access Memory). Et server

motherboard understøtter flere RAM-kort énd et PC motherboard. Udover det bruger servere ECC

RAM, som står for Error-Correcting Code og er endnu en af sikkerhedsforanstaltningerne som

sikrer, at en given server kan køre uden stop. Det er fordi en memory fejl kan nedbringe en server,

men med Error-Correcting-Code, checker de en given data om den er indlejret korrekt og kan

korrigere fejl hvis de opstår. En anden væsentlig forskelle mellem den PC’en  og serveren er

lagringsmediet. Hvis en bruger af en PC får uskadeliggjort hun/hans SSD eller harddisk, kan det

risikere at brugeren mister data. En server kan ikke risikere dette og derfor er en serveres harddisk

som regel sat op i en RAID-konfiguration, (redundant array of independent disks). Det er en data

opbevarings teknologi, gemmer små stykker af hver enkelt harddisk på alle de andre harddisk i
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serverens system. På den måde hvis en af harddiskene skulle fejle, så kan man skifte den ud, og de

andre harddisk i systemet vil så genskabe den udskiftede harddisk på den nyetablerede (Prieto,

2017). Alle disse teknologiske systemer understøtter at serveren kan køre uden stop

Webserver og DNS

Når en klient prøver at hente en webside vil klienten prøve at søge kontakt til serveren for at

anmode om at få sendt websiden tilbage til klienten. Når en klient søger adgang til en server, vil et

link som regel består af www.”navn”.dk/com/org. Dette er også hvad som bliver kaldt web

adressen. Fra klienten søger på webadressen til websiden bliver hentet, sker der nogle

bagvedliggende mekanismer som der kort vil blive redegjort for her. Alt på internettet har en

internet protocol, som er en numerisk adresse som er individuel for den givne enhed. I gamle

dage, når man skulle connect til en server (søge adgang til en hjemmeside), skulle man skrive hele

IP(internet protocol)-adressen. En problematik ved det teknologiske system hvor man skriver

IP-adresserne for at stifte adgang til en webside, var at mennesker har virkelige svært ved at huske

numeriske adresser. Løsning på dette problem var DNS-servere (Domain Name Server) (Dilley;

Maggs; Parikh; Jay, 2002). Som navnet antyder er DNS en database bestående af domænenavne.

DNS-server har forskellige centrale servere verden over og har til opgave at gemme IP adresser

over alverdens web-servere under domænenavne. På den måde når en client skriver

“https://www.Facebook.com” bliver anomodning først send til den nærmeste DNS server som vil

returnere IP adressen for Facebook, som klienten vil søge forbindelse til. Hvis klientens lokale DNS

server ikke indeholder domænet, vil DNS serveren sende besked til en mere central DNS server

som forhåbentligt har domænet gemt. Når en lokal DNS server henter et domæne fra en mere

central DNS server, vil den gemme dæmnet for hurtigere adgang fremover for klienter lokalt.

Historisk redegørelse af cookies

Når klienten bevæger sig et andet sted hen på hjemmesiden, sender web serveren på baggrund af

klienten efterspørgsel en ny side frem. Men selv om serveren har alle websidens subdomæner som

er  nedlagt på serverens hard drive , husker serveren ikke hvordan klienten har opført sig på

hjemmesiden. Det vil sige, at serveren sender et ny side efter hver forespørgsel uden hukommelse

omhandlende brugeren.  Tidlige online shopping sider var nødt til at løse dette problem, da det var

essentielt at hjemmesiden kunne huske hvilke varer brugeren have lagt i den digitale indkøbskurv,

imens brugeren klikkede videre på shopping siden.  Løsningen blev, at hjemmesiden opbevarede

en “indkøbsvogn”  for den individuelle bruger. Problematikken var at, det at opbevare individuel

data for hvor bruger, kostede store mængder lagerplads på serverne og dermed kostede

virksomhederne penge. Der var derfor brug for en løsning, der gjorde det muligt for hjemmesider

at huske brugerens beskæftigelse med hjemmesiden, ved at indlejre det lokalt hos klientens

computer i stedet for serveren. Det var netop dette problem som Lou Montulli løste i 1994  for net

browseren Netscape (M. Kristol, 2001). Det vil sige, at cookies oprindelige funktion var at frigøre

plads på web serveres hard drive (Lou Montulli, 2020).
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Typer af cookies

First party Cookies

De første cookies der blev opfundet, er kaldt first party cookies, fordi de er designet og udsendt af

hjemmesiden internet brugeren besøger (Cookie-Script, 2021). Disse cookies bruges for eksempel

på at gemme præfererede brugerindstillinger for en bedre brugeroplevelse, eller identificere den

samme bruger, der besøger en hjemmeside flere gange dagligt. Her sidst nævnt til bedre overblik

over trafik på den givne hjemmeside. Data produceret igennem first party cookies hedder first

party data (Williams, 2021).

Third party Cookies

“Third-party cookies are cookies that are set by a website other than the one you are currently on.”

Third party cookies er i modsætning til first-party, cookies der er udsendt af en anden hjemmeside

end den brugeren i øjeblikket besøger (Cookie-Script, 2021). Third party cookies bruges for

eksempel til muliggøre “Log in with Gmail” eller en Facebook “Share button” på en nyhedsside.

Third party cookies muliggøre også at annoncerings virksomheder kan følge brugere mellem sider

og lava data af de kontaktpunkter der er mellem posiencielle forbrugere og sælgere. Hjemmesider

der har de samme third party cookies til annonceringer, er sammenslutte og deler deres data

mellem hinanden. Data produceret igennem third party cookies hedder third party data. (Williams

2021)

Et screenshot fra www.independent.co.uk hvor Third-party cookies muliggøre at dele en nyhedsartikel på sociale medier

Teknisk redegørelse af cookies
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Ved at kigge nærmere på den enkelte cookies kan vi se at de består af to elementer. Et navn/ID og

en værdi som navnet/ID’et er tildelt . Yderligere har cookies en indbygget udløbsdato (Basques,

2019). Udløbsdatoen kan sætte så langt ude i fremtiden som udbyderen ønsker, men er

essciencielt for cookien, da cookies uden udløbsdato bliver slettet når brugerens browser lukkes.

cookies med udløbsdato i fortiden, bliver også slettet. Disse cookies kaldes Session cookies, og er

mindre interessant for projektet da vi er interesseret i cookies der bliver på brugerens computer

efter brugeren forlader siden (Fiebrandt, 2018).

Front end og back end

Når en en webside bliver sendt til fra web serveren til klienten vil det brugere ser på skærmen

være brugergræsenseoverfladen, som inden for it-industrien bliver kaldt front-end(forenden)

(Goins, 2020). Eksempelvis som nedenfor hvis med DR.DK.

Ved at højreklikke og trykke på knappen “Undersøg”

(Inspect elements) kan man komme bag

brugergrænseocerfladen og se html, php, CSS og

javascriptet som er koden der ligger bag ved hjemmesiden (Javin, 2021). Denne bagside af en

hjemmesiden er hvad kaldes kaldes back-end(bagsiden). Det er reelt den bagvedliggende kode
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som bliver sendt fra serveren til klienten. Brugerens computer og browser aflæser derefter koden

og realisere en brugbar og fortolkeligt hjemmeside som kan tages i brug. Men det er ved at

inspicere hjemmesidens bagudliggende elementer man (i Chrome) kan se hjemmesidens

ibrugtagelser og disponerede cookies (Basques, 2019). Ekselmplet nedefør er stadig DR.DK

Empiri

Case study af studie computer og hjemmecomputer

I Projektet søgen om at skabe overblik over cookie teknologien og dens udbredelser er der udført

en undersøgelse af hvilke cookies en computer som dagligt ibrugtages har indlejret. Denne empiri

indsamling vil fungere som kvalitativ data og tilstræber at give et realistisk billede på mængden af

cookie downloaded hos en almen internet brugere computer. Denne undersøgelse er udført på

både en desktop og en laptop. begge har Windows, bruger google Chrome og været ibrugtaget i

over et år hvor ser aldrig har været slettet cookies manuelt før. Et uddrag for resultaterne kan ses I

bilag 1 og bilag 2. Fremgangsmåden til indsamlingen er illustreret nedenfor Igennem storyboards.

1) Klik på de tre prikker                                      2) Klik på “Indstillinger” 3) Klik på menu knappen
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4) Klik på “Sikkerhed og Privatliv”                     5) Klik på “Cookies og andre websitedata”   6) Klik på “Se alle cookies og websitedata”

Cookies fra top 50 hjemmesider

Men udgangspunkt i www.visualcapitalist.com liste over de 50 mest besøgte hjemmesider verden

over, har projektet også udført en individuel indsamling af cookies fra hver af de mest besøgte

hjemmesider. Her med henblik på at segmentere og påpege third-party cookies og skabe overblik

over hvem de største third-party cookie producenter er i verden. Alle cookies nedskrevne igennem

denne undersøgelse er dokumenteret med alle parameteren og værdier offentlige. Herunder navn,

størrelse, udløbsdato, værdi og domæne.

Det Indsamlede data fra hver hjemmeside er dokumenteret i et regneark. Den vigtigste kolonne,

udover adressen på hjemmesiden der er blevet indsamlet fra, er kolonnen med “domæner”. Det er

nemlig cookiens domæne som fortæller omkring hvem der er skaber af cookien. Det er ved at

sammenligne cookiens domæne og hjemmeside adressen af vi kan dømme om en given cookie er

First-party eller Third-party. Det er fordi hvis en cookie har samme domæne som webadressen den

er indsamlet fra, så er den en First-party cookie, fordi det er hjemmesidens egne cookie. Omvendt

hvis en hjemmeside har cookies med et domæne fra en anden hjemmeside, ved vi at det er en

Third-party cookie, da de ikke selv har skabt cookien og de reelt har købt/lånt en anden

it-virksomheds artifact. Dermed henviser domæne kolonnen til hvilken virksomhed som har bygget

cookien, imens den først kolonne med webadressen er hvilken hjemmeside(server) som har sendt

cookien til klienten.

Et uddrag af undersøgelsen ses i bilag 3. Fremgangsmåden til empiri indsamlingen af cookies fra

top 50 hjemmesider er illustreret med storyboard nedenfor
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1) højreklik og Klik på

“undersøg”

2) Klik på “Application”
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3) Klik her på forskellige

oprindelses domæner som

cookies bliver send fra på

hjemmesiden

4) Her kan man se

under “Domain” hvilke

cookie udbyder som har

lavet hver cookie på

hjemmesiden
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Analyse

Resultater af Case study af studie computer og hjemmecomputer

Ifølge Chromes eget index for gemte cookies og websitedata var der gemt cookies fra 1104

forskellige hjemmesider på den undersøgte desktop PC. Den fulde index er på 75 sider og et

uddrag kan ses i bilag 1. Det reelle cookie antal vil fra indexet være højere, da hver hjemmeside vil

have mellem et antal cookies mellem 1 og helt op til 27 cookies. Dog ligger de fleste hjemmesider

på et antal mellem 1 til 6 cookies. Chromes index indeholder en del hjemmesider hvor der er ikke

er dokumenteret nogen cookies, men istedet står “Lokalt lager” eller  “Lagring i database”. Dette

kan forklares ved at chrome kun antager cookies for at være cookies der bliver sendt mellem

serveren og klienten mellem hver https request. (En ny side bliver efterspurgt fra klienten til

serveren). Cookies som er kategoriseret som “Lokalt lager” eller “Lagring i database” behøver ikke

nødvendigvis ikke blive sendt til serveren hver gang brugeren bevæger sig på hjemmesiden. Det er

fordi “lokalt lager” og “lagring i database” er cookies som er til klientens gavn og ikke serverens.

Det vil sige det er cookies som hjælper funktionalitet på bruger siden, hvor cookie-kategoriserede

cookies er data til serveren (CookiePro by OneTrust, 2021). Altså data til at overvåge trafik og andet

brugerdata.

På studie computeren var der ifølge Chromes eget index for gemte cookies og websitedata en del

mindre hjemmesider med cookie indlejring på laptoppen. Dette kan forklares ved at laptoppen

bliver brugt meget sjældnere end Desktop computer og de mindre resultat er en konsekvens at et

mindre internetforbrug på enheden. Studie computeren har gemt cookies fra 543 forskellige

hjemmesider og det fulde index er på 47 sider. Et uddrag kan ses i bilag 2.

Antallet af hjemmesider i Chromes index for gemte cookies og websitedata er ikke oplyst i indexet

selv, men kan findes i “The back-end” ved at undersøge hjemmesidens koden. Check storyboards i

tidligere afsnit for at se hvordan man undersøger en hjemmeside.
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På venstre side markeret med blå er den sidste hjemmeside i indexet. På højre side er koden for

indexet. Hver hjemmeside dokumenteret i index er i koden givet et index nummer. Det sidste index

nummer er 543 og vi ved derfor hvor langt indexet er.

Resultater af Cookies fra top 50 hjemmesider

(Bilag 3) Ved dokumentation af alle cookies downloadet fra de 50 mest besøgte hjemmesider, var

kun 48 af hjemmesiderne tilgængelige. Duckduckgo.com (39 meste besøgte hjemmeside) og

Microsoftonline.com (35. meste besøgte hjemmeside) var ude af stand til at sende en hjemmeside

efter anmodning. Ud af de resterende 48 hjemmesider var Amazon 4 gange på listen med de

varierende domæner. Amazon.jp, Amazon.uk, Amazon.de og Amazon.com. På samme vis er Yahoo

noterede flere gange med domæne variationer, som Yahoo.com, Yahoo.jp og News.Yahoo.jp.

Yderligere var Google flere gange på listen med variationen Google.de, Google.com og

Google.com.br. Til sidst er det også værd at nævne at Google ejer Youtube. Derudover ejer Meta:

Facebook, WhatsApp og Instagram. Imens Microsoft ejer Outlook.com, msn.com og Discord.com.

Alle de nævnte datterselskaber opstår alle på listen og stadig undersøgt individuelt med cookies

dokumenteret som hvis de var individuelle hjemmesider/selskaber.

Ud af  de 48 tilgængelige hjemmeside er der dokumenteret 2058 cookies. Hjemmesiderne med

færest cookies er Wikipedia.org med kun 3 cookies og WhatsApp.com med 4 cookies. Imens

hjemmesiderne med størst cookie forbrug er Amazon.com med 112 cookies og Yahoo.com med

228 cookies. Her er det vigtigt at forstå at cookie antallene her ikke er sammenlagt med andre

domæner af samme selskaber, men Yahoo.com her alene har 228 cookies. Af Yahoo.com’s 228

cookies er 192 af dem, Third-party cookies, imens de resterende 36 cookies er Yahoo’s egne.

Skaberne af de indsamlede Third-party cookies på Yahoo.com er hovedesagligt Google.com,

Amazon-adsystem.com, Doubleclick.net, advertising.com, adsrvr.org og Media.net. De 192

Third-party cookie er dog kun fordelt på 19 cookie selskaber.

De meste hyppie Third-party cookies fra de 48 tilgængelige hjemmesider var fra cookie

producenterne nedenfor. Bemærk at tabellen kun tæller third party cookies. Det vil sige

eksempelvis at Facebook cookies på facebook egne hjemmesider ikke er blevet talt med, på

samme vis er Facebook cookies ikke talt med på Instagram, da de begge er datterselskaber til

Meta.
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Antal third party
cookies

Antal hjemmesider med
third party cookies på

rubiconproject.com 25 5

bidswitch.net 9 3

pubmatic.com 109 4

doubleclick.com 40 11

amazon-adsystem.com 10 3

google.com 528 15

Facebook.com 56 6

Yahoo.com 60 5

Diskussion

Diskussion af resultater fra Cookies fra top 50 hjemmesider

Når man umiddelbart læser den indsamlede data, visualiseret i tabellen foroven, ville man

eksempelvis ikke tænke at rubiconproject.com’s udspredning på 5 forskellige hjemmesider, som

værende dominerende. Men hvis man udregner det i forhold til antal hjemmesider undersøgt, er

det alligevel 10,41 % af alle undersøgte hjemmesider. Hvis cookie fordelingen på de 48 undersøge

hjemmesider var repræsentative for resten af internettet ville 10,41% være et enormt antal

hjemmesider. Det er den højst sandsynligt ikke og et større datasæt til undersøgelse ville være

påkrævet for at lave et definitivt svar. Dog er undersøgelsens hjemmesider de sider med mest

trafik på, verden over. Derfor er 10,41% på de mest besøgte hjemmesider i verden stor andel. I

forhold til at vurdere hvilke aktører som er mest dominerende i forhold til online markedsføring

kan det være svært da en cookies funktion er obscur, eller usynlig. Dog alligevel kan vi regne med a

rubiconproject’s, doubble click’s, pubmatic’s og amazon-adsystem’s bliver brugt til markedsføring,

da alle virksomhederne er online annoncerings virksomheder. Her på nær amazon, som også er en

online butik, men dog med subdomænet “adsystem” afslørede sig selv som advertisers. At forstå

googles cookies er en del mere udfordrende, da vi ved at google har mange funktioner på

internettet, som ikke kun forholder sig til markedsføring og annonceringer. Dog her er det vigtigt

understrege at Google opkøbte doubleclick i 2007 og at google som moderselskab er de to mest

indflydelsesrige third party cookies udbydere ifølge undersøgelsen. Google har third party cookies

på 31,25 % af de undersøgte hjemmesider imens doubleclick har 22.91 %. Facebook kommer

efterfølgende google med third party cookies 12,5 % af alle de undersøgte hjemmesider.
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Facebook’s third party cookies kan dog have varierende funktioner og dermed er det ikke

sikkerhed at vi kan konkludere at de er dominerende aktører inden for dataindsamling til online

markedsføring, men undersøgelsen peger på det.

rubiconprojects moderselskab Magnite påstår selv at Facebook og Google har et kompetitiv fordel i

forhold til andre online annoncerings selvskaber. Magnite University siger i deres online kursus

“Data Enablement: Your Guide to a Changing Landscape” at Facebook og Google ligger bag en

“Walled Garden” hvor de kan lave dataindsamling fra deres oprettede brugere. “The ambiguous

nature  of their none-ad businesses means they have huge advantages when it comes to identifying

users and targeting them accordingly. As a result, Google and Facebook rest comfortably on their

troves of deterministic data gleaned from user authentication while other companies endlessly

maintain cookie syncs with as many partners as possible” (Magnite University, 2021). Med andre

ord mener rubiconprojects skabere at Google og Facebook har bedre redskaber til sporing via

deres oprettede brugere end third-party skaberne, som kun kan overvåge deres brugeres opførsel

gennem de hjemmesider hvor de kan sprede deres third-party cookies på .
Modellen dækker trin 4 i TRIN-modellen

Utilsigtet effekter af cookie teknologien

Afsnittet nedenfor dækker trin 3 og trin 6 i TRIN-modellen

Som drøftet i afsnittet “Historisk redegørelse af cookies” var cookies oprindelig funktion at gavne

en bedre brugeroplevelse ved at gemme brugerindstillinger på klienten computeren i stedet for

web serveren. Nutildags bliver cookies også brugt til dataindsamling for markedsføring. Websider

bruger indsamlet data af besøgende brugere på deres  egen hjemmeside igennem first party

cookies. Imens andre virksomheder har valgt at slå sig sammen og dele deres data mellem

hinanden, muliggjort af third party cookies. Man kan derfor diskutere i hvilken grad det er en

tilsigtet effekt af teknologien. På baggrund af cyber etiske dilemmaer ser vi nye love som GDPR

som har krævet en advarsel på hjemmesider der ibrugtager cookie teknologien. Et engagement fra

Google vil deaktivere third party cookies på Chrome browseren i 2023. Men man kan dog stille

spørgsmålstegn ved om det er etisk motiveret, eller om det er som third party cookie producenten

Magnite siger. Nemligt at Google vil opretholde deres konkurrencedygtige fordel ved selv at styre

alt dataindsamling gennem deres Chrome browse og Google kontor. Alt i alt peger projektets

indsigter på at user authentication data igennem oprettede brugere stiller større etiske komprimer

ind cookie teknologien.
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Konklusion

Ifølge projektets undersøgelser viser resultaterne at en internetbruger individuelt har cookies

liggende på deres computer fra 500 til 1000 forskellige hjemmesider ad gangen. Mange af disse

cookies er ikke oprettet af besøgte hjemmesiderne selv, men af tredjeparts selskaber som bruger

dem til at indsamle data fra individer og at følge dem rundt på nettet. Cyberetiske dilemmaer har

motiveret ny lovgivning og barrierer for cookie teknologiens ibrugtagelse til sporing og kommerciel

overvågning er langsomt ved at træde i kræft. Særligt Googles beslutning om at deaktivere third

party cookies på Chrome browseren tyder på en afsked til third party data indsamlingen. Alligevel

viser projektets undersøgelser at Google ikke desto mindre selv er verdens største ibrugtagen af

third party cookies til dataindsamling gennem datterselskabet Doubleclick.

Googles konkurrent, i kampen om third party data, Magnite mener at Google afvikler third party

cookies fordi det vil give dem en kompetitiv fordel i at de alene, sammen med Meta, kan dominere

brugerdataindsamlingsmarkedet gennem deres milliarder af registrerede bruger på deres netværk.

Alt i alt afspejler projektets erfaringer at der er udsigt til en verden med mindre

brugerdataindsamling via third party cookies, men ikke nødvendigvis mindre

brugerdataindsamling.
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