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Abstract

There are many different marketing strategies in Denmark. These help companies promote or

provide a service for their consumers through various platforms.

The General Data Protection Regulation “GDPR” law affects firms that handle Personal Data

collected from EU citizens, which includes Denmark. This framework of laws sets strict

guidelines for the use and collection of user data. The main purpose of this law is to make

sure that companies are prohibited from obtaining User Data without explicit consent from

individual users, this in turn has the consequence that companies wouldn’t be able to use

Third-Party cookies for monetization purposes, unless the users give their explicit consent.

Many companies fail to oblige by these new laws, which in turn contribute to a rising concern

in the public debate.

In countries outside of the EU, companies that do not handle data from EU citizens in turn

have a competitive advantage, because it is easier for them to market themselves through the

internet. However the downside of companies operating outside the GDPR, is that these users

do not have the privilege of knowing how their Personal Data is being managed. Denmark

and other countries in the EU will have to find alternative ways to tackle the internal

problems that occur based on GDPR and find other ways to stay competitive with firms

outside the EU.
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Begrebsliste

Adfærdsdesign

Adfærdsdesign er den viden man har om mennesker og ud fra det skaber et artefakt baseret på

deres beslutninger, hvilket skal være med til at føre dem mod en ønsket retning.

Adobe flash

Software der findes i browsere som bruges til multimedier ved indlæsning af animationer,

applikationer, spil mm.

ANT (aktør-netværksteori)

Aktører påvirker hinanden, nogle humane andre non-humane og alle med hver deres effekt på

det endelige resultat. Det vil sige at aktørerne i en process påvirker hinanden, hvilket danner

resultater der differentierer sig fra hinanden.

Big Data

Big Data er betegnelsen for store mængder af både struktureret og ustruktureret datasæt,

hvilke virksomheder kan analysere og undersøge, for at finde frem til adfærdsmønstre hos

deres målgruppe.

Trin-modellen

Trin-modellen er en model som er udarbejdet af lektorer fra Roskilde Universitet med det

formål at give inspiration til at beskrive en teknologi, ud fra teknologiens mekanismer.

Zombie cookies

Zombie-cookies er HTTP-Cookies som genopstår efter at være slettet af en bruger. Denne

form for cookie genopstår ved hjælp af en teknologi kaldet Quantcast. Quantcast skaber

flash-cookies for at spore brugere på internettet.
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Problemfelt

Brugen og indsamling af   cookies og brugerdata er blevet mere og mere kontroversiel i de

senere år og dette har medført et juridisk initiativ i form af GDPR-loven. Virksomheder har

på baggrund af dette, fået til opgave at stramme op omkring deres håndtering af brugerdata

og design af cookie pop-ups.

Forskning og undersøgelser viser dog at dette ikke er tilfældet, og bl.a danske virksomheder

misligholder GDPR-loven på dette område, hvilket denne opgave vil undersøge nærmere.

Derudover  bruger virksomheder også cookies til at finde ud af hvordan forbrugere agerer på

internettet og hvad de har af præferencer til produkter. Det er muligt for virksomhederne at

misbruge denne brugerdata ved at bruge deres viden om brugeradfærd til at “nudge”

forbrugergruppen, hen mod en ønsket retning. Derudover er det problematisk at disse

virksomheder kæmper indbyrdes om at få forbrugernes opmærksomhed. Problematikken bag

anvendelsen af cookies afspejler sig i andre fænomener og debatter i samfundet, herunder

debatten om Big Data og generelt hvordan man forholder sig til teknologiens udvikling.

Opgaven vil udforske hvilke implikationer der opblomstrer på baggrund af den nye teknologi,

som i stigende grad anvendes af virksomheder og giver mulige løsningsforslag på

håndteringen af disse.

5



Eksamensgruppe nr: V2224809363 Persondata i det Moderne Samfund 04-01-2023

Indledning

I nutidens digitale verden indsamler store virksomheder vores brugerdata og cookies, for

bedre at forstå forbrugernes adfærd og præferencer. Disse data hjælper dem med at målrette

deres marketingsindsats mere effektivt, samt at spore brugerengagement med deres produkter

og tjenester.

Når vi besøger en hjemmeside, sender hjemmesiden en cookie til vores computer. Denne

cookie indeholder oplysninger om vores besøg, såsom de sider vi besøgte, den tid vi brugte

på hjemmesiden og i nogle tilfælde endda vores IP-adresse. Disse oplysninger gemmes

herefter på hjemmesidens server og kan bruges af hjemmesiden til at spore vores aktiviteter.

Store virksomheder er i stand til at indsamle disse data fra flere kilder i form af Third-Party

cookies, hvilket giver dem mulighed for at opbygge et omfattende billede af en brugers

adfærd. Disse data kan derefter bruges til at målrette annoncer og kampagner til individuelle

brugere, samt til at spore brugerengagement med virksomhedens produkter og tjenester.

Opgaven har til formål at frembringe en dybdegående fortolkning og analyse af cookies, de

underliggende etiske problematikker dette kan føre til og hvilke samfundsmæssige

drivkræfter der står til grund for teknologiudviklingen.
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Semesterbinding

I dette projekt gør vi brug af STS med henblik på at give et overblik over sammenhængen

mellem teknologier, mennesker og samfund, da det passer med udviklingen af samfundet og

de teknologier som beskrives i opgaven. Disse digitale teknologier interagerer og tilknytter

sig til mennesket, og har sidenhen integreret sig mere og mere med vores hverdag.

Dette projekt har til formål at finde ud af hvordan virksomheder opererer på internettet,

hvordan dette har en effekt på samfundet og hvordan det kan håndteres på forskellige måder.

Derudover inddrages TSA i og med der gøres brug af ANT og TRIN-modellen til at beskrive

de bagvedliggende faktorer i teknologien. Dertil inddrages videnskabsteorien for at belyse

den viden der opnås gennem opgavens research.

Motivation

Internettet har med tiden forandret sig meget, førhen kunne man surfe uden ophobning af

annoncer og reklamer der pludseligt poppede op, eller hvor man skulle give tilladelse til

cookies.

Nu kan man ikke tilgå en eneste hjemmeside uden at skulle be- eller afkræfte cookies, og i

nogle tilfælde er det faktisk ikke en mulighed at afkræfte i og med hjemmesiden ønsker at

bruge vores data til markedsføring.

Motivationen for dette emne bygger på baggrund af alt dette og vores egen interesse og

nysgerrighed for hvad der angår sikkerhed og privatliv på internettet. Uden den store

eftertanke har vi hver især givet utallige diverse internet-hjemmesider adgang til mange af

vores informationer. Primært har dette vakt en interesse i at finde ud af, hvad det er vi helt

præcist giver virksomhederne samtykke til med al vores information og hvordan denne

information behandles. Det er interessant og relevant i og med at det er et bredt emne, med

mange forskellige aktører og synspunkter. Emnet er i nutiden i høj grad italesat i medierne og

i nyere tid har tiltag såsom implementeringen af persondatalovgivningen, givet evidens til et

voksende problem.
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Problemformulering:
Vi har valgt følgende problemformulering til projektet:

“Hvordan anvender danske virksomheder vores persondata til at markedsføre

deres virksomhed, og hvilke etiske dilemmaer fremtræder i dette?”

Arbejdsspørgsmål

● Hvilke  fremgangsmåder optræder typisk i virksomheder, når de skal markedsføre

deres produkter og i hvilken grad anvender virksomheder deres brugerdata til formål

at manipulere deres brugere?

● Hvilke love og regulativer ligger der i persondatalovgivningen, og i hvor høj grad

bliver de overholdt?

● Er der målbare forskelle på hvordan virksomheder designer deres “accept-cookie”

interface?

● Hvordan er den generelle tendens for data transparens i Danmark sammenlignet med

udlandet?
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Redegørelse

Cookies

Cookies blev opfundet i 1994 af webbrowser-programmøren, Lou Montulli som arbejdede for

browser firmaet, Netscape Communications Corporations. I samarbejde med John

Giannandrea skrev Lou Montulli de allerførste cookies, som skulle hjælpe Netscape med at

give informationer om hvilke brugere der har besøgt deres hjemmeside mere end én gang.

Efter lanceringen af cookies var der allerede en gruppe mennesker, som i det første kvartal i

1995 fik kendskab til cookies. Cookies i sig selv, var på daværende tidspunkt ikke et

omdiskuteret emne blandt samfundet. Dette ændrede sig dog i 1996, hvor cookies for alvor

satte sit præg.

Financial Times (International Erhvervsavis) offentliggjorde en artikel omkring cookies,

hvilket fik en masse opmærksomhed blandt medierne og befolkningen. Det skyldes, da der

blandt andet var tale om en potentiel overtrædelse af forbrugernes privatliv, som kunne føre

til potentielle konsekvenser (Norman, n.d.).

Cookies er en teknologi der er designet som små tekstfiler, der blandt andet kan findes på en

computer. Cookies indgår under det vi kender som “Big Data”. Big data er et begreb der

bliver brugt inden for datalogi, som bruges til at observering, indsamling, analysering,

opbevaring, processering og fortolkning af en kæmpe mængde datasæt (salesforce, 2021).

Med tiden har cookies udviklet sig på en masse forskellige måder, herunder eksisterer der

eksempelvis “basale” cookies som “session og persistent” og dertil også “first og third-party

cookies”.

I løbet af redegørelsen af cookies dykkes der ned i de forskellige former for relevante

cookies.

Internettet differentierer sig i dag markant fra 1960’erne, hvor det hele startede. Formålet med

internettets oprindelse var at udveksle data mellem computere, hvilket voksede eksponentielt

som tiden gik, på baggrund af dets funktionalitet. Før internettet udviklede sig til sin

nuværende form, var det en del mindre praktisk. Ethvert besøg på internettet foregik som en

session, dog uden cookies. Det var fuldstændig anonymt, hvilket vil sige at virksomheder
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ikke vidste hvilke besøgende de havde på deres hjemmeside, hvilken alder, hvilket køn de

tiltræk og hvilken kategori som var den mest besøgte. Disse informationer var der mange

websteder som havde mangel på og ønskede - især indenfor e-handel (Kukułka, 2021).

First-party cookies
First-party cookies gemmes direkte af de websteder som de besøgende gøre brug af. Disse

cookies giver websteds ejere mulighed for at indsamle analytisk data og dermed også huske

den besøgendes præferencer. Et eksempel på first-party cookies er, når en bruger logger ind

på en e-shop så vil webbrowseren kunne genkende brugeren, og igangsætte en proces, hvor

webstedet udfolder sig ud fra den besøgendes præferencer. Hvis den besøgende vælger ikke

at give adgang til disse first-party cookies, kan det resultere i at den besøgende ikke kan gøre

brug af webstedet optimalt. En af grundene til dette er eks. fordi, at first-party cookies, er de

cookies, der sørger for at huske hvilke ting, som brugeren har lagt i sin online indkøbskurv.

Ønsker brugeren at shoppe videre, men derimod har takket nej til first-party cookies vil

indkøbskurven automatisk nulstille, hvilket ender ud i at den besøgende skal starte om - uden

samtykke af first-party cookies kan brugeren opleve besvær ved brug af hjemmesiden.

(CookiePro, 2022).

Third-party cookies
Third-party cookies er indsamlet data, som blandt andet kan sælges på tværs af virksomheder.

Hvilket betyder, at virksomheder kan tjene penge på at indhente mest muligt information fra

forbrugerne, da de kan videresælge det til andre virksomheder. Dette kan de bruge det til

deres egen fordel. Third-party cookies skabte en masse opmærksomhed, da man fandt ud af at

virksomheder kunne dele brugeres informationer med hinanden. Disse cookies udnyttede

annoncører i stor grad, da de via teknologien kunne spore brugerne og følge dem med deres

annoncekampagner. I begyndelsen var third-party cookies ikke noget som man kunne

fravælge på sin browser eller computer, hvilket betyder at internetbrugerne måtte leve med, at

deres informationer blev videregivet af websites som understøttede disse former for cookies

(Kukułka, 2021).

10



Eksamensgruppe nr: V2224809363 Persondata i det Moderne Samfund 04-01-2023

Session cookies
Session cookies er tekstfiler som kun gemmes midlertidigt og derefter bliver slettet når

brugeren er færdig med “sessionen”. Denne form for cookies har fokus på de besøgende - i

dette tilfælde brugerne. Når først der er givet tilladelse til denne slags cookies beder

hjemmesiden ikke om at få adgang til den besøgendes information gang på gang (CookiePro,

2022) .

Persistent cookies
Persistent cookies også kendt som vedvarende cookies, og er de cookies som gemmes på den

besøgendes hardware. Disse cookies gemmes separat på selve browseren, indtil de udløber.

Måden hvorpå dette fungere er fx. når en besøgende vender tilbage til en hjemmeside, så vil

browseren sende information via cookies til hjemmesiden (CookieInformation, n.d.).

I dag er det stort set umuligt at tilgå internettet, uden at give tilladelse til at hjemmesiden må

gøre brug af dine data og indhente dem. Disse tekstfiler er sammensat på baggrund af, at

indhente information fra brugerne som besøger de forskellige virksomheders platforme på

internettet. Udvikling af cookies-teknologien bygger på ideen om, at kunne indhente

information via de besøgende brugere, da det er med til at give en virksomhed et konkret

overblik om, hvad de potentielle kunder eller blot besøgende har en interesse for. På den

måde kan de få adgang til en brugers oversigt over, hvad der fortages på hjemmesiden.

Salesforce.com har i starten af år 2021 skrevet en artikel om big data og hvordan diverse

virksomheder som Netflix, nyhedsmedier, detailhandlere mm. gør brug af big data. Gør

virksomhederne brug af dataen på fornuftig vis, kan de inden for de rigtige indsatsområder

ende med at øge deres salg med minimum 2-8% (salesforce, 2021).

Flash cookies
Flash cookies var ikke en type HTTP cookies som mange af de andre, de blev heller ikke

gemt på browseren, men i selve browser applikationen Adobe Flash. Denne form for cookies

blev brugt meget i websteders annoncer og videoer. Flash cookies er ikke noget der længere

er i brug og stoppede med at indhente data for Adobe i slut 2020. Inden da var en flash cookie

betegnet som den populære zombie-cookie. Zombie-cookies er i modsætning til

HTTP-cookies udstyret med noget mere avanceret kodning hvilket giver evnen til at

genskabe fjernede HTTP-cookies (Kukułka, 2021). På grund af genskabelsen af slettede

11



Eksamensgruppe nr: V2224809363 Persondata i det Moderne Samfund 04-01-2023

cookies, som en række firmaer har foretaget, er der i 2010 blevet indgivet en retssag til den

amerikanske domstol omkring zombie-cookies, mod de virksomheder der brugte dem, på

baggrund af dette er flash cookies ikke længere noget der må benyttes (Emery, 2010).

Cookie Authentication

Cookies authentication er en godkendelse metode/type af cookies. Måden HTTP fungere på

er således, at når en bruger tilgår en hjemmeside understøttet af HTTP-cookies, bedes

brugeren at oprette et login med adgangskode og brugernavn. Når brugeren er oprettet sendes

der en login anmodning til hjemmesidens server. Hvis anmodningen godkendes, påbegynder

serveren herefter med at generere en session, ved at gøre brug af brugeroplysningerne, som

fører videre til disse 5 steps (Gupta, n.d.):

1. Brugeren opretter et brugernavn og en adgangskode ved første login. Når login'et er

blevet oprettet, sendes der en anmodning til serveren gennem browseren.

2. Herefter skal serveren bekræfte, at det er den korrekte bruger, ved hjælp af en

forespørgsel efter brugerdata. Bliver anmodningen bekræftet går severen i gang med

at genere både en session ud fra brugerens oplysninger, og så laves der også et

specielt id - hvilket kaldes for session-id.

3. Når serveren har registreret session-id’et, sendes det videre til den browser som

gemmer det, samtidig med at serveren gemmer brugerens aktive sessions. Dernæst

indsender browseren det genererede session-id, samtidig med at anmodningen

behandles.

4. Når brugeren logger ud af websitet resulterer det i at sessionen afbrydes, både i

browseren og serveren. Når session er stoppet afbrydes godkendelsesprocessen også,

men på grund af session-id’et, gemmes brugerens information til næste gang en

session igangsættes (Gupta, n.d.).

Ulemper ved cookies

Udover de fordele ved indsamling af data for virksomheder, medfører brugen af cookies også

ulemper, både for virksomheder og brugere. En af disse ulemper er blandt andet at man som

bruger kan føle sig konstant “overvåget”, når man foretager sig det mindste på internettet.

Dette kan resultere i at folk ikke føler sig omfavnet blandt trygge rammer når de surfer på

internettet. Der findes dog forskellige metoder som kan ibrugtages hvis man ikke ønsker at
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ens information gemmes på websites, som gør brug af cookies. Danmarks Radio har i 2020

skrevet en artikel om, hvordan man undgår overvågning på internettet. Her har de været i

kontakt med Ayo Næsborg-Andersen, som på daværende tidspunkt studerede forskning inden

for IT, her forklarede han at det kan være svært at fravælge sig cookies eller ihvertfald

uomgængeligt (Aagaard, 2020). I artiklen kommer DR med 4 forskellige metoder der kan

gøres brug af, for at undgå “overvågning” på internettet samt forklaringer om hvad disse

forskellige metoder indebærer.

Cookies Tidslinje

1994: I år 1994 bliver cookies opfundet af Lou Montulli, som sammen med John

Giannandrea skriver det første sæt af cookies for Netscape.

1995: Dette år søgte Lou Montulli patent på cookies, selvsamme år blev cookies for første

gang implementeret i en rigtig browser (Internet Explorer).

1996: Financial Times skrev i Februar 1996 en artikel omkring usikkerheden ved cookies.

Denne artikel var “gennembruddet” på cookies. Det skabte store overskrifter i forskellige

medier og var et meget italesat emne, da der var tale om overskridning af de civiles privatliv

(Baekdal, n.d.).

1997: I 1997 fandt man ud af hvordan tredjepartscookies blev brugt og hvilke informationer

der på tværs af browsere og virksomheder dengang og stadig dagen i dag florerer rundt.

Annonce virksomheder fik skabt en stor popularitet ved brug af tredjeparts cookies, så det var

muligt at spore brugerne og sende annoncerne ud, efter deres behov og præferencer.

Dette var dog også grunden til der blev udsendt en anbefaling fra RFC (Request for

commands) (Montulli & Kristol, n.d.), omkring brugen af tredjeparts cookies, som på

daværende tidspunkt automatisk var accepteret, uden man kunne gøre noget ved det, og om

hvorvidt det skulle være lovligt at gøre brug af.

1998: 12. Marts 1998 offentliggjorde CIAC (Computer Incident Advisory Capability) en

officiel erklæring der helt nøjagtigt forklare hvad cookies er og kan bruges til, og hvad man

skal se bort fra (The U.S. Department of energy computer incident advisory capability 2,

1998).

1999: Eftersom at annonce virksomhederne fandt ud af, at indsamling af brugerdata kunne

gøre underværker inden for deres industri, blev det til et eftertragtet reklameværktøj.

DoubleClick Inc. var et af de største annoncerings virksomheder som tilbage i 1999 havde
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planlagt at fusionere med en anden virksomhed som havde ekspertise inden for indsamling af

brugerdata. Dette ville de bruge til online annoncering, men idéen blev skudt ned, da der

samtidig var stor usikkerhed omkring behandling af brugerdata.

2000: I slutning af det 20. århundrede kom RFC med endnu en anbefaling, som handlede om

hvornår og hvordan hver form for cookies skulle gøres brug af. Dette skulle imødekomme

behovne for de browsere som ikke fulgte RFC, dog blev der set bort fra denne anbefaling -

ligesom i første omgang.

2010: I år 2010 har The Wall Street Journal (TWJS) udført en undersøgelse. I denne

undersøgelse tog de udgangspunkt i udveksling af brugerdata, for at tilgå et website. Denne

undersøgelse blev foretaget på 50 udvalgte hjemmesider af TWSJ selv, hvor de fandt frem til

at der blev gemt over 3000 sporings filer på den computer der blev taget i brug ved

undersøgelsen (Angwin & McGinty, 2010).

2011: På baggrund af det negative omdømme omhandlende brugernes privatliv, blev Federal

Trade Commission (FTC) og EU (European Union) nødt til at træde i karakter (Legal Writing

Team, 2022). I 2011 kom de frem til cookiebekendtgørelsen. Denne lov fastsatte at det nu var

ulovligt at sætte third-party cookies på en brugers hardware uden samtykke. Dette er grunden

til, at når man i dag besøger en hjemmeside, støder på en “pop-up” som spørger om vores

accept i forhold til cookies.

(Kukułka, 2021).
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Persondata

Hvorfor er viden omkring cookies og brugerdata relevant for brugere? Det er det nemlig, da

internettet via teknologien konstant indhenter informationer og data gennem deres brugere.

Dette betyder, at det er relevant at undersøge hvordan og hvorledes disse data indhentes og

hvordan processen foregår. Derudover er det også essentielt at undersøge hvordan

virksomhederne behandler og indhenter persondata.

Hvad er persondata egentlig og hvordan behandles de og dertil beskyttes? Der findes tre typer

af persondata, herunder de almindelige, følsomme og fortrolige. Der er stillet lovkrav om, at

virksomheder skal beskytte disse data. Dette skal blandt andet gøres ved hjælp af opdateret

IT-system/infrastruktur, firewalls mm. Fortrolighed og følsomhed er der blandt store

mængder af data, det betyder dertil også at virksomheder krypterer data, hvilket kort

beskrevet kan være en kode eller et personnummer, hvor værdien krypteres af IT-systemet,

inden det bliver videresendt gennem en hjemmeside. Persondata skal både beskyttes hos

brugerne såvel som medarbejderne i en virksomhed. Almindelige data hos medarbejdere,

såsom navn, arbejdsområde, arbejds mobilnummer og arbejdsrelaterede oplysninger godt må

deles af virksomheden, da de ikke ses som værende følsomme eller fortrolige persondata.

Følsomme data såsom, privat mobilnummer og billeder må derimod kun deles på

virksomhedens hjemmeside, hvis medarbejderen har accepteret det og givet samtykke.

Derudover har persondataforordning fra 2018 givet alle, herunder brugere og medarbejdere,

mulighed for at få slettet deres persondata, som er opbevaret og gemt af en virksomhed.

Dertil er der også krav på, at det skal være muligt at modtage dokumentation på alt den

lagrede data. (Buch, 2020)

Udviklingen af teknologien og internettet har været enorm siden årtusindeskiftet. Denne

udvikling har også medbragt en ny hverdag blandt os mennesker, hvilket både omhandler

måden vi lever, tænker og handler på. Når der tidligere er snakket om eksempelvist etik, så

har diskussion i tidligere generationer kunne omhandle anderledes emner i forhold til dagen i

dag, hvor det ofte ses, at teknologien bruges til at manipulere med mennesket på flere

forskellige måder.
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Virksomheder over hele verden, såvel store som små, gør brug af annoncering for at

reklamere deres produkter. Dette foregår primært gennem website ads, youtube reklamer og

social media marketing. Spørgsmålet er så, hvordan får de her virksomheder fat i præcis de

kunder, som de ønsker?

Denne process kan forekomme på flere forskellige måder, heriblandt overvågning af

brugerne. Der findes forskellige former for overvågning, som aktørerne gør brug af, herunder

”cookies” som den mest aktuelle dagen i dag. Cookies er data, som bliver indsamlet af

hjemmesiden der besøges. Denne form for data gør det primært muligt, at analysere

brugerens adfærd på den pågældende hjemmeside. Dette er en brugbar information for

virksomheden bag hjemmesiden, såvel som andre lignende virksomheder, som eksempelvis

skulle markedsføre for lignende produkter og have dem i deres eget sortiment.

Virksomhederne har ved hjælp af cookies derfor langt større mulighed for salg af deres

produkter, da de kan sigte efter den perfekt matchende kunde. Disse cookies kan som

beskrevet i et afsnit længere oppe videresælges til andre virksomheder, hvilket kaldes for

third-party cookies. Third-party cookies kan være reklamer af produkter, som brugeren

tidligere har søgt på. Disse reklamer kan så poppe op på andre hjemmesider, som ikke har

noget med produkterne at gøre, men derimod gør brug af third-party cookies. På denne måde

forøges salg hos de pågældende virksomheder, da de målretter sig den tilsigtede

brugergruppe. (Cookiebot, 2020)

Grundet den nye GDPR-lov vil disse tredjeparts cookies fremadrettet blive blokeret, hvilket

vil medføre en betydelig forskel på marketingområdet hos virksomheder. Derfor vil der

fremover blandt andet indføres kontekstuel marketing, som baserer sig på de søgeord

brugerne anvender. Annoncerne vil dermed kun befinde sig i en lignende kontekst af det som

brugeren befinder sig på. (Fluid, 2022)
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Videnskabsteori
I nyere tid har brugen af Big Data vokset eksponentielt og dette har skabt en bekymring hos

blandt andet akademiker og geograf Robert Michael Kitchin, som i 2014 udgav en

videnskabelig artikel kaldet “Big Data, new epistemologies and paradigm shifts”.

Heri argumenterer han for, at udviklingen af Big Data og andre data-baserede algoritmer, har

ført til et paradigmeskift i samfundet og ændret på hvordan vi observerer og forstår verden

omkring os.

"the proliferation of data has led to new epistemologies, or

ways of knowing and understanding, that are based on

data-driven approaches and algorithms" (Kitchin, 2014)

Kitchin argumenterer også for, at konsekvensen ved misbrug af Big Data kan føre til, at store

virksomheder kan gøre monopol på brugerdata og dette vil føre til at det kun er disse, der har

mulighed for at kontrollere og analysere dataen. Derfor understreger han, at det er vigtigt at

overveje de etiske dilemmaer, der kan udfolde sig på baggrund af databaserede

fremgangsmåder til at markedsføre sig på, og være opmærksom på, at dette bliver gjort på en

ansvarlig måde.

I den udvidede kontekst af teknologisk forandring i samfundet kan cookies og sporing af

brugerdata frembringes og herfra en undren over hvad den rigtige fremgangsmåde så ville

være, til at håndtere de samfundsmæssige problemstillinger, der kan opstå i den nære fremtid

ved fortsat brug af Big Data-teknologien.

Karl Raimund Popper var en anerkendt filosof og en af de ledende forskere inden for

teknologisk filosofi i det 20. århundrede. Popper tilhører den kritisk rationalistiske gren af

videnskabsteorien og læner sig op af induktion, som den bedste måde at verificere nye teorier

og paradigmer. I hans værk “The Open Society and Its Enemies” forklarer Popper at den

bedste måde man kan teste en teori, er ved at lave trinvise undersøgelser af implikationerne

der forekommer på baggrund af små ændringer.
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“... I believe, in accordance with the methodology outlined,

that systematic piecemeal engineering will help us to build an

empirical social technology, reached by the method of trial

and error” (Popper et al., 2011, 715, 3-5).

GDPR
General Data Protection Regulation (GDPR) er en lov, der trådte i kraft i EU den 25. maj

2018. Formålet med GDPR er at harmonisere databeskyttelseslove i EU og give individer

større kontrol over deres personlige data. Loven gælder for enhver virksomhed, der behandler

personlige data fra EU-borgere, uanset hvor virksomheden befinder sig.

Under GDPR er virksomheder forpligtede til at indhente udtrykkeligt samtykke fra brugere,

før de indsamler deres data, og skal give klare oplysninger om, hvordan dataen vil blive

brugt. De skal også sørge for, at personlige data opbevares og behandles sikkert. GDPR

sætter strenge regler for indsamling, brug og opbevaring af personlige data og giver individer

ret til at få adgang til deres eget data, anmode om korrektion eller sletning og gøre indsigelse

mod behandling af dataen.

GDPR har en stor indvirkning på virksomheder i EU og verden over, da det gælder for enhver

virksomhed, der behandler personlige data fra EU-borgere. Virksomhederne der lovmæssigt

fungerer under GDPR-loven var nødt til at gennemgå og opdatere deres

dataindsamlingsmetoder, for at overholde de nye regulativer. Mange virksomheder var også

nødt til at investere i ny teknologi og opdatere deres systemer for at sikre, at de kunne opfylde

kravene.

Alt i alt hjælper denne persondatalovgivning med at beskytte privatlivets fred i den digitale

tidsalder, og giver individer langt bedre vilkår på deres egen data. Det har haft en stor

påvirkning på virksomheder i EU og verden over, og har bidraget til at øge bevidstheden om

vigtigheden af brugerdata og data transparens på internettet.

(General Data Protection Regulation -GDPR, 2016).
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Metoder

Brainstorm
Den første metode vi i gruppen besluttede os for at bruge var brainstorming. Dette havde til

formål at give et struktureret overblik over de mange forskellige elementer, der hører under

det overordnede emne, vi startede med at have. Gennem brainstormen kom vi frem til 4

hovedemner, nemlig Cookies, GDPR, Big Data og Videnskabsteori.

Modellen forneden er en gruppen selv har udformet, til at vise sammenhængen mellem de

forskellige emner og hvorfor netop disse passer godt i sammenspil.
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Semi-struktureret Interview

Vi har valgt interviewe  Sara Wienziers Stenbæk, som er marketingansvarlig hos M-Networks

ApS, og anvendt Semi-struktureret interview til at indsamle vores empiri.

Formålet med vores interview var at få et indblik i, hvordan de mindre eller mellemstore

virksomheder anvender cookies. Semistruktureret interview er en god metode at benytte, når

man vil tilegne sig empiri om, hvordan eksempelvis en virksomhed som M-Networks

fungerer i praksis. Denne interview-format tillader en vis fleksibilitet. Vi havde på forhånd

klargjort en række åbne spørgsmål, der gav respondenten fri mulighed for at kunne besvare

uddybende på spørgsmålene. Vi fandt det fordelagtigt for begge parter at gennemføre

interviewet over Microsoft- Teams, hvor vi optog mødet. Derefter har vi transskriberet

interviewet og inddraget de mest relevante pointer i analysen og diskussionen.

Grunden til at gruppen valgte at række ud til Sara Wienziers Stenbæk er, at hun er

marketingskonsulent hos konsulenthuset M-Networks A/S og arbejder til dagligt med at

forbedre måden, hvorpå it-konsulentfirmaet markedsfører sig gennem annoncer og sociale

medier - herunder primært Linked-In. Før gruppen udførte interviewet var det vigtigt at vi

havde nogle fundamentale overvejelser omkring udførelsen af interviewet, både ved at sikre

en flydende dialog med respondenten, såvel som at opretholde den videnskabelige validitet af

interviewet. Ved det sidstnævnte læste vi Svend Brinkmann og Steinar Kvale’s tekst om

Interview, der fortæller dette i henhold til reliabilitet og validitet af interviewviden:

“Nogle kvalitative forskere har ignoreret eller afvist spørgsmål om

validitet, reliabilitet og generalisering, fordi de stammer fra

undertrykkende positivistiske begreber, som hæmmer en kreativ og

frigørende kvalitativ forskning. Andre kvalitative forskere - for eksempel

Lincoln og Guba (1985) - har overskredet denne uhæmmede,

antipositivistiske relativisme og taget dagligdags ord i brug ved diskussion

af sandhedsværdien af deres resultater og introduceret begreber som
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vederhæftighed, troværdighed, pålidelighed og bekræftelighed i kvalitativ

forskning” (Kvale & Brinkmann, 2014, 270-271)

Dette uddrag viser forskellige måder man kan forholde sig til den viden man tilegner sig

gennem interviewet. Samtidigt tilknyttes nogle videnskabsteoretiske tilgange såsom

positivisme og relativisme , for at demonstrere de modstridende paradigmer, der optræder

under diskussion omkring hvornår og hvorvidt den indsamlede interviewviden er saglig. På

baggrund af interviewet har vi udforsket mind-settet bag en typisk dansk virksomhed og

fundet frem til hvilke holdninger om cookies, persondata og generel markedsføring på

baggrund af disse, der kan optræde.

Adfærdsdesign
En af de metoder som oftest bliver anvendt ved brug af adfærdspsykologi via teknologi, er

adfærdsdesign. Ved hjælp af adfærdsdesign er det muligt, at forandre og påvirke menneskets

valg. Metoden er baseret på den påstand om“at mennesker ikke er rationelle” og derfor skal

guides mod en ønsket retning. Der findes en masse forskellige eksempler på, at vi mennesker

ofte ikke handler rationelt. Dette kan blandt andet ses på den store mængde af kampagner,

som der blandt andet eksisterer omhandlende rygestop, risici, fart og affaldssortering.

(Hankelbjerg, 2019)

Et eksempel på dette er denne reklame her, hvor der fremvises et billede af to skuespillere,

der har en samtale omkring rygning.

(Melnyk, 2017)

Hvordan har dette så noget med teknologi og brugerdata at gøre? Det har en sammenhæng,

fordi mennesker som beskrevet før ikke altid er rationelle, hvilket ofte vil resultere i at de

valg der træffes er baseret på, at være den letteste løsning og mulighed. En metode

virksomheder kan udnytte dette på, vil være at besværliggøre “afvis cookies” knappen på
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deres website. På denne måde kan virksomheden altså indhente data omkring brugerens

adfærd. Det etiske perspektiv kan diskuteres ydermere, afhængigt af hvordan dataen udnyttes

og behandles.

Adfærdspsykologi kan også optræde på andre måder hos virksomheder. Det er nemlig

essentielt for en virksomhed, at de har styr på hvad deres brugere ønsker og hvilke tanker de

gør sig. Herefter er det nemlig muligt at danne en “taktik”, der kan målrettes mod de ønskede

brugere, hvilket endeligt både har gavn for virksomheden og brugeren. For at virksomhederne

kan udvikle sig progressivt og følge med hverdagens udvikling, skal der lægges en del fokus

på strategierne indenfor social media marketing. Virksomhederne har behov for at knytte

stærke bånd med deres kunder, udvide deres kundegruppe og udvikle nye forretningsideer.

De sociale medier bringer en masse muligheder for hvert enkelt virksomhed, da det giver

dem mulighed for at trække på flere forskellige tråde. Den indsamlede mængde af data i

blandt kunderne, danner en mulighed for at analysere og danne en teori som kan medvirke

opsamling af potentielle kunder. Dette kan eksempelvis være en reklame, som virksomheden

laver, der rammer en bestemt målgruppe og vækker deres interesse. (Shehu, 2018, side 1)

I de tidligere generationer cirka omkring 1800-tallet, var markedsføring baseret på mere

simplificerede strategier, blandt andet på baggrund af de færre redskaber og muligheder, der

var til rådighed. En af de mest effektive metoder på daværende tidspunkt var lav prissætning

sammenlignet med konkurrenterne - denne periode var kendt som “produktions æraen”.

Herefter ændrede taktikken sig i perioden 1920-1940, da konkurrencen blev større og

virksomhederne ansatte mandfolk til at dukke personligt op hos borgerne og banke på døre,

for at skabe opmærksomhed omkring dem selv - denne periode var kendt som “salgs æraen”.

Perioden 1940-1960 var kendt som begyndelsen på marketing, da der her blev rettet fokus

mod brugerne, hvor formålet var at fortælle dem, hvorfor de netop havde brug for

virksomhedernes produkter. Dette blev der arbejdet videre på i perioden fra 1960-1990, da

virksomhederne fremover fik et tydeligt mål, nemlig at tilfredsstille deres kunder som

1.prioritet. (Sievers, 2020)
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Det vil sige, at markedsføring tidligere har været opbygget som envejs metoder

“traditional brand storytelling through legacy communication channels (print,

radio, TV) has presumed a one-way, brand-to-consumer experience”. (Shehu,

2018, side 2) Dette har ændret sig nu ved hjælp af de sociale medier, hvor

kunderne nu har stor indflydelse på udfaldet, da de nu også optræder som en

form for deltager “the consumer as an active participant or "co-creator" in

the storytelling process” (Shehu, 2018, side 2).

Der eksisterer efterhånden en masse forskellige sociale medier, herunder Snapchat,

Linked-In, Pinterest, Facebook, mm. Overordnet set differentierer bruger typerne sig en del

fra hinanden. Snapchat bruges generelt af et yngre publikum, Linked-In bruges af et

karriereorienteret publikum og Facebook er derimod spredt over et større publikum. Disse

platforme giver dermed virksomhederne mulighed for at brande deres produkt på den mest

effektive måde, da teknologien giver mulighed for at ramme bestemte målgrupper.

Overvågning af brugeradfærd på internettet og de sociale medier er ikke nødvendigvis lig

med, at den indsamlede mængde af data manipuleres med eller lignende, tværtimod er de

oftest med til at hjælpe både brugere og virksomheder, så de nemlig kan udvikle nogle

reklamer der passer specifikt, baseret på de enkelte individer. (Shehu, 2018, side 3)
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Teori

ANT

ANT er en teori som er vigtig for vores projekt. Dette skyldes, at der er mange forskellige

aktører med indflydelse på projektets hovedtema. Ud fra vores problemstilling er der fokus på

hvordan danske virksomheder beskæftiger sig med brugerdata, og hvilke dilemmaer dette

medbringer.

Et netværk inden for ANT skabes på baggrund af flere aktører, som hver især bidrager på

hver deres måde, til en fælles målsætning. et eksempel på dette kan være:

virksomhederne, som udstationere deres websites med cookies. Disse hjemmesider

observerer forbrugeren og indsamler information for virksomheden omkring forbrugernes

interesser som fx hvilke varer der er foretrukket eller hvilken kategori der søges ud fra.

Aktør-netværksteori også kendt som ANT er en undersøgelsestilgang som primært ibrugtages

inden for Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). ANT fremmer en teoretisk forståelse af

samfundet udformet i et netværk. Dette netværk kan bestå af både humane og non-humane

aktører, som påvirker hinanden på adskillige måder. Selve formålet med ANT er, at opnå en

form for agens ved hjælp af forskellige aktør forbindelser. Ud fra vores problemformulering

vil vi som skrevet, gerne finde frem til  hvordan brugerdata kan være til gavn for

virksomheder og hvilke etiske dilemmaer som fremtræder i dette. Med udgangspunkt i

teknologien kan vi ud fra aktører- og netværks teorien konkludere, at aktørerne er afgørende

inden for social media marketing. Det skyldes, at de humane aktører, herunder

virksomhederne og brugerne, støder på de non-humane teknologier såsom cookies.

Såvel som de humane aktører, er de non-humane aktører lige så afgørende. De non-humane

aktører er eksempelvis computere, tekstfiler, websteder/browsere mm. Samarbejdet mellem

de forskellige aktører foregår således, at de humane aktører ved opstartsprocessen har
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programmeret og specificeret de non-humane aktører inden for databehandling gennem

cookies og big data, hvilket giver de humane aktører rig mulighed for at udvikle deres

virksomheder, da de nu besidder en masse data, som de kan få stor nytte af

(Winthereik & Papazu, 2021).

TRIN-modellen

TRIN-modellen er en model udviklet med det formål om at analysere teknologier, som

hovedsageligt går under de teknisk-videnskabelige aspekter af teknologierne. TRIN er en

forkortelse af teknologi, radikalt, inkrementelt design i networks. Modellen er bygget på 6

grundlæggende punkter, hvor det er muligt at tage udgangspunkt i disse ud fra en teknologi

(Jørgensen, 2018).

Vi har valgt at gøre brug af TRIN modellen i vores teoretiske overvejelser, da modellen er

analyserende og går i dybden med en teknologiernes fundament og arbejdsmetode. Trin

modellen giver også et konkret overblik over selve teknologien, hvilket er en af de primære

grunde til, at vi mener det har en relevans for vores projekt. Cookies kan være svært at forstå

og derfor gøre vi brug af TRIN modellen, for at forklare om teknologien med udgangspunkt i

de trin, som vi mener er relevante i forhold til forståelsen af cookies og vores projekt.

TRIN 1: Teknologiers indre mekanismer og processer

Hvis man kigger på cookies’ indre mekanismer og processer, består den af nogle små

tekstfiler som gemmes inde på den besøgendes enhed. Disse små tekstfiler er kodet sammen

således for at kunne samle så meget information om brugeren som muligt. Disse tekstfiler er

selve fundamentet på cookies, da det er via dem der fås adgang til forskellige former for data.

TRIN 2: Teknologiers artefakter

Et artefakt er en menneskeskabt genstand, med en teknologisk funktion. Da cookies er

menneskeskabte teknologier med den funktion, om at kunne gøre det lettere tilgængeligt at

indsamle så meget data som muligt fra en besøgende, så anses det også som værende et

artefakt.

TRIN 3: Utilsigtede effekter
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De utilsigtede effekter der forekommer på baggrund af cookies er primært, hvis brugere

undgår dem eller takker nej til dem. På den måde kan virksomhederne ikke få adgang til de

besøgendes informationer. Derudover er cookies også noget, der antages som en form for

overvågning på internettet, hvilket gør folk utrygge når de surfer rundt på diverse websites.

På grund af dette er der mange på internettet, som ønsker at undgå cookies, så meget som

overhovedet muligt. (Jørgensen, 2018, #)

Intentionalitet og funktion

Intentionaliteten i et artefakt går hånd i hånd med en funktion. En funktion kan ikke

præciseres, da det kan være mange ting. Det primære fokus er på de tekniske funktioner,

hvilket der er tale om, hvis artefaktet kan medvirke til at transformere et objekt til noget

andet. Under intentionalitet og funktion kommer funktions processen. Denne proces har

fokus på teknologiens artefakt. Med udgangspunkt i cookies, vil artefaktet i dette tilfælde

være tekst filerne som transformerer den indsamlede data. Transformationen foregår således

at dataen først og fremmest er tilgændelig fra en brugeres enhed, som har cookies slået til på

browseren. Dernæst indsamles dataen ved hjælp af tekst filerne (Jelsøe, 2021).

Afslutningsvist videresendes den indhentede data til virksomhederne som kan udnytte dette

til deres fordel, hvor de som tidligere nævnt, eksempelvis kan øge deres omsætning mellem

2-8% (salesforce, 2021).
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Eksperiment

Virtual Machine

Der findes som beskrevet tidligere flere former af cookies. De har hver især deres egen

funktionalitet og formål. Men hvorfor bruger IT-systemerne og virksomhederne dem? Er de

nødvendige for at en hjemmeside kan fungere? Hvad er forskellen?

Alt dette er noget som vi i gruppen har ønsket at få et større og mere detaljeret overblik over.

Dette havde vi til formål at gøre, ved at oprette en virtuel maskine der skulle være med til at

indfange en masse forskellige cookies fra forskellige hjemmesider og virksomheder. Vi valgte

dog at rette vores fokus mod noget feltarbejde i stedet, hvor vi blandt andet fik udført

interviews, som har givet os yderligere viden omkring emnet. Dertil fandt vi i stedet et firma,

som har opstillet de forskellige typer af cookies i kategorier, hvortil de også forklarer hver

cookies’ funktionalitet og formål.

First-party cookies bliver delt på tværs af sider og virksomheder, hvilket herefter omdannes

til third-party cookies. Et eksempel på nødvendige cookies, kan være dem brugersystemer gør

brug af, eksempelvis google maps. Denne form for cookies er med til at bevare information,

historik og kontoindstillinger.

Sikkerhed spiller en stor rolle i sammenhæng med teknologien, da den konstant er under

udvikling og vi mennesker konstant er i interaktion med internettet. Dette stiller flere krav til

IT-systemerne derude, da brugersikkerhed står øverst på listen og sårbare data skal beskyttes

mest muligt, overfor eventuelle hackere. Disse cookies kaldes for “Security and Site integrity

cookies”.

Herefter er der de cookies, som bruges til at reklamere for virksomhederne. Disse er yderst

relevante for vores analyse, da vi som beskrevet gennem opgaven ønsker at analysere

hvordan cookies indsamles, hvilke typer det er og hvad de bruges til. Eksempler på de typer

af virksomheder der indsamler denne form for cookies er blandt andet, Amazon, Facebook,
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Google Analytics, Linked-In, Twitter og mange flere. Virksomhederne bruger blandt andet

disse cookies til at omdirigere specifikke brugere, som de enten har observeret surfe på deres

egen hjemmeside eller lignende virksomheder. (Cisco, 2022)

Analyse

Virksomhedernes brug af persondata

Brugerdata viser hvordan vi mennesker agerer på internettet og gør brug af de teknologiske

systemer, som vi nu har til rådighed. Vi er allesammen forskellige, men alligevel opstår der

en masse mønstre i de valg vi foretager os, og de gange der ikke gør så registreres det

alligevel på enhederne. Alt denne form for rå data, er med til at udvikle de danske

virksomheder både økonomisk, men ligeså vel produktmæssigt. En dansk undersøgelse viser,

at de virksomheder som gør brug af brugerdata og analyserer dem til forbedring og udvikling

af deres forretning, har en højere indtjening end de virksomheder, som ikke gør brug af

brugerdata. (Danskindustri, 2022)

Artiklen nævner derudover tre virksomheder, som hver især er begyndt at gøre brug af

brugerdata for at udvikle deres egen virksomhed. De nævnte virksomheder er BoConcept,

Trollbeads og AVS Danmark, der er fra tre vidt forskellige kategorier, men overordnet set har

de fået det samme ud af det. De har fået en bedre forståelse af hvad deres kunder ønsker,

hvilke valg de foretager sig, herunder hvorfor og hvornår, hvilket blandt andet har givet

mulighed for at optimere og justere deres priser. (Danskindustri, 2022)

Virksomhedernes fremgangsmåde
Mange brugere af IT-systemer er opmærksomme på hvilke data de deler med virksomhederne

derude. Mængden af følsom og fortrolig data er enorm, hvilket for de enkelte brugere dertil

betyder større opmærksomhed og forarbejde, inden de går hen og deler en mængde af

information, som kan være sårbar at miste, hvis de kommer i de forkerte hænder. En

undersøgelse udført af McKinsey i 2020, viser at 71% af brugerne ville stoppe deres

interaktion med virksomheden, hvis de udgav fortrolige eller følsomme data uden tilladelse.

Dette viser altså, at datasikkerhed ikke længere kun er relevant af lovmæssige grunde, men

også på vegne af brugerne.
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Dette har medført at samtykke og tilladelse er blevet en essentiel del af cookies, da brugerne

her får muligheden for at give tilladelse til virksomheden, hvorvidt de må indsamle cookies

og data om den enkelte bruger. (Høgsbro, 2021)

Det er flere gange set at virksomheder gør brug af “prisdiskrimination”, hvilket i bund og

grund betyder, at flere individuelle brugere hver især får oplyst forskellige priser på de ellers

samme produkter - ofte set i Taxibranchen. Et eksempel på dette beskrives ud fra denne

artikel

“Det kunne fx være, at bestilling af en taxatur koster mere, hvis

forbrugeren er tæt på at løbe tør for strøm på sin smartphone, 5 at et

produkt koster mere for Apple brugere end Android brugere,6 eller at

udvalgte forbrugere betaler lavere priser, hvis en konkurrent åbner tæt

på forbrugerens hjem.“ (Konkurrence og forbrugerstyrelsen, 2020)

Dette er en effektiv metode for virksomhederne, dog kan det have store risici til følge, hvis

metoden bliver brugt for aggressivt, da det hermed kan være let at gennemskue fra brugerens

side. En dansk undersøgelse fra konkurrence- og forbrugerstyrelsen har også vist, at 3 ud af 4

danskere er opmærksomme og bekymrede, når det kommer til at dele sine personfølsomme

oplysninger. Dertil har halvdelen af deltagerne svaret, at de før har fravalgt en virksomhed

pga. bekymring. (Konkurrence og forbrugerstyrelsen, 2020) Resultatet af sådanne scenarier

er både negative for virksomhederne og brugerne, da virksomhederne i sidste ende mister

deres potentielle kunder og brugerne ikke får muligheden for at gøre brug af flere

teknologiske systemer, som rent faktisk ellers kan have en positiv indflydelse på deres

hverdag.

Som beskrevet tidligere, eksisterer der en masse forskellige platforme, som virksomhederne

blandt andet bruger til at indsamle data omkring brugeradfærd, dog findes der flere metoder

hvorpå de fremskaffer en bred mængde af data. En af disse metoder fungerer ved at de

forskellige platforme indsamler data, også selvom brugerne ikke gør brug af dem. Eksempler

på denne form for data er blandt andet Bluetooth-forbindelser, GPS-lokationer, fotoalbums,

kalenderinformationer mm. (Konkurrence og forbrugerstyrelsen, 2020)
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Det betyder altså, at selvom brugerne ikke gør brug af deres smartphone, tablet eller lignende,

så kan virksomhederne altså følge med i deres dagligdag ved at danne et mønster og overblik

over adresse, arbejdsplads, soverutiner, børneinstitutioner, træningstider og en masse andre

aktiviteter som hænder i løbet af en almindelig dag. (Konkurrence og forbrugerstyrelsen,

2020)

Selvom der er udformet regler og love, herunder GDPR, som altså skal være med til at

beskytte brugerdata, så er det ikke alle virksomheder som opretholder reglerne, hvilket

skyldes flere forskellige årsager. En af disse årsager er blandt andet delingen af bruger data

gennem Google Analytics. Østrigs datatilsyn har nemlig opdaget, at deres indbyggeres data

blandt andet bliver sendt gennem USA - dette har Frankrig efterfølgende bakket op omkring.

De danske myndigheder har dog foreløbigt ikke forholdt sig til sagen. Dette kommenterer

sikkerhedsekspert Mads Andersen så på

“Når Datatilsynet ikke sørger for, at loven bliver overholdt, og

virksomhederne er mere interesserede i at tjene penge end at passe på

data, så lægger vi hele ansvaret over på os borgere” (Andersen, 2022)

Sikkerhedseksperten illustrerer hvorledes ansvaret i sidste ende lander hos borgerne, da det

stadig er uklart hvorvidt brugerdata ryger i hænderne på nogle, der ikke har rettighederne til

dem.

Det er dog ikke det eneste problem, som eksisterer derude. Mange danske virksomheder har

stadig ikke fået implementeret GDPR reglerne korrekt i deres system og hverdag, hvilket er

problematisk og ulovligt. Dette har dog efter lidt over fire års implementering, stadig ikke

forårsaget nogle bøder eller lignende rettet mod virksomhederne. En simpel regel der kan

nævnes, som mange virksomheder ikke overholder er designet af cookie pop-uppen. Det skal

nemlig være lige nemt at acceptere og fravælge cookies. Der findes dog flere hundrede

eksempler hos flere danske virksomhederne, hvor dette ikke bliver overholdt.

På baggrund af artiklen fra Altinget, har dette ført til en undren i gruppen. Dette medførte en

hypotese om, at størstedelen af danske virksomheder ikke overholder de mest
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grundlæggendende dele af GDPR-loven. Derudover ville vi også undersøge hvilke forskellige

designløsninger der bliver anvendt. Dette blev udført gennem følgende 2 eksempler fra

henholdsvist nyhedsbureauet “Local Eyes” og Roskilde Universitets egen hjemmeside.

(Localeyes, 2022)

Ud fra ovenstående billede ses der et eksempel hos den danske nyhedsside “Local Eyes”.

Brugen af siden kræver, at man som bruger accepterer at local eyes indsamler brugerdata om

en. For at undgå dette kræver det, at man betaler et beløb på 29 DKK,- for 30 dages adgang.

Hvis dette problem skal løses så mener sikkerhedsekspert Mads Andersen, at virksomhederne

først og fremmest skal begynde at tage noget mere ansvar ift. GDPR loven.

Derudover udtaler sikkerhedseksperten igen, at Datatilsynet altså også skal steppe op og slå

ned på de virksomhederne, der ikke opretholder loven. Det omfatter blandt andet

uddelegering af bøder påpeget mod de virksomheder, der ikke opretholder loven. Ellers vil

det nemlig ende ud i, at man skal tage stilling til hvorvidt man som borger ønsker at beskytte

egne persondata og rettigheder, eller om man giver samtykke til, at virksomhederne ikke

overholder persondatalovgivningen. (Andersen, 2022)
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(RUC, 2022)

Som det ses ud fra ovenstående billede, så er RUC’s cookiepolitik opstillet på en helt anden

måde, i modsætning til Local Eyes. Her er det nemlig muligt frit at vælge mellem “Acceptér

Alle” og “Kun Nødvendige” cookies, hvilket altså giver brugerne mulighed for selv at styre

hvilken mængde af data de vil dele med RUC samtidig med, at det stadig er muligt at gøre

brug af universitets hjemmesiden. De to muligheder, som er illustreret for brugerne, er

udformet på samme vis og i samme farve, hvilket er med til ikke at “nudge” brugerne i en

bestemt retning, hvorimod andre virksomheder altså designer svære løsninger, hvis man som

bruger ønsker at takke nej, eller kun acceptere de nødvendige.
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(RUC, 2022)

RUC’s hjemmeside giver mulighed for at vælge mellem “Nødvendige” og øvrige cookies.

Under de “nødvendige” cookies forklarer Roskilde Universitet at det kan give udfordringer

hvis man ikke giver samtykke til disse cookies. Hvis der derfor takkes nej til de nødvendige

cookies, medfører det til at hjemmesiden ikke fungerer optimalt.

“Statistiske” og “Marketing” kategorierne er hvad der i opgaven er beskrevet som

Third-Party Cookies. Disse er kun lovlige for enhver hjemmeside at indsamle, ved eksplicit

samtykke fra brugeren, dette sker ved at trykke på “ACCEPTÉR ALLE”-knappen.

RUC har i dette tilfælde også været gode til at være data-transparente i deres uddybende

beskrivelse.

33



Eksamensgruppe nr: V2224809363 Persondata i det Moderne Samfund 04-01-2023

Hvis man kigger ned på de rå tal og data omkring, hvorvidt de danske virksomheder

opretholder lovgivningen og hvad det er de fejler i, bliver man en del klogere på hvor stor en

mængde der er tale om i hele samfundet. En undersøgelse udført af Resolution viser nemlig at

58% af virksomhederne tilføjer statistik- eller marketing cookies, uafhængig af om de har fået

samtykke til det, eller ej. (Obitsø, 2021) Som beskrevet tidligere overholder en del

virksomheder ikke retningslinjerne for hvordan man designer et Cookie pop-up vindue, da de

nemlig ikke designer “ja” og “nej” ækvivalente - her viser undersøgelsen hos Resolution at

49% af virksomhederne ikke overholder dette.

Dertil er der også blevet undersøgt hvorvidt de danske virksomheder opretholder

persondata-samtykke (GDPR). Der kom det frem, at 77% af virksomhederne ikke indsamler

persondata-samtykke. De resterende 23% som indhenter samtykke, der forekommer det dog

sværere for brugerne kun at acceptere “nødvendige” cookies. Endnu engang ses det ud fra

statistik, hvor få virksomheder det faktisk er i Danmark, som går op i persondata, cookies og

GDPR, hvilket i det lange forløb vil være et reelt problem for brugerne, såvel som

virksomhederne. (Obitsø, 2021).

Hvis disse problemer skal løses så kræver det altså, at virksomhederne begynder at påtage sig

noget ansvar og selv gøre noget ved det. Her kommer eksperterne Kim Kristensen og Ayo

Næsborg-Andersen med deres bud på hvad virksomhederne kan gøre. Kim Kristensen anslår,

at de burde søge ekspertise og rådgivning omkring emnet, fra nogen som dagligt arbejder

med det, da det er de færreste fra virksomhedernes egne juridiske afdelinger der kan svare på

sådanne spørgsmål.

Derudover mener Ayo Næsborg-Andersen at de evt. kan “gå skarpt” til de cookie-bureauer

som eksisterer derude og være kritiske imod deres håndtering og behjælpelighed indenfor

området. Det nævnes også at myndighedernes hjælp er afgørende, da de ikke har været

særligt fokuserede netop på dette område. Konsekvenser kan være til følge, da

“det er menneskelig natur, at hvis der ikke er en risiko, så vil nogen gerne løbe den”

udtaler Ayo Næsborg-Andersen. (Obitsø, 2021)
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Analyse af Interview

Sara Wienziers Stenbæk mener, at de mindre og mellemstore virksomheder i Danmark i

samme grad anvender cookies og brugerdata til markedsføring af deres produkter som de

store. I og med at de mindre oftest følger i de stores fodspor, for at undgå mulige

konsekvenser. Dette fører sansynligvist til færre lovbrud, dog hæmmer det de innovative

designprocesser hos de mindre og mellemstore virksomheder. Dette kunne føre til en ny

problematik, hvis de store virksomheder som udgangspunkt vælger at udnytte alle fordele

indenfor lovens rammer. Ultimativt kan dette føre til, at der i større grad findes frem til

smuthuller og andre måder at indsamle persondata.

I interviewet optrådte følgende dialog mellem interviewer og respondent:

Interviewer: “Nu hvor i er begrænset i at indsamle persondata

gennem cookies grundet GDPR, hvilke mulige løsninger har

i så fundet frem til i stedet?”

Respondent: “Vi har i stor grad anvendt sociale medier som

en ny løsning, herunder primært Linked-IN, og jeg mener

også det er dette approach andre virksomheder bruger i stedet

for at hente oplysninger gennem cookies. Vi benytter os

primært af Linked-In, da vi gennem denne platform har

mulighed for, at se profilerne på dem der interagerer med

vores indhold, og har derefter mulighed for at præcisere

vores markedsføring til disse interessenter.”
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Dette argumenterer for, at virksomheder har valgt at gå mod sociale medier

til indsamling af persondata, og dermed viser det også at GDPR har skabt en

konkret ændring på virksomhedernes fremgangsmåder.

Diskussion

Under redegørelsen beskrives forskellige "versioner" af cookies. Der gås i dybden med hver

enkelt version som er beskrevet, for at give et godt overblik over hvordan de forskellige

former for cookies arbejder og ibrugtages, fra fx virksomheder og websites. Herunder

beskrives både fordele og ulemper ved cookies og hvilke konsekvenser cookies kan trække

med sig. Vi har taget udgangspunkt i det vi mener er det mest basale og interessante inden for

cookies, og de emner som giver mest mening i forhold til vores projekt, som har fokus på

virksomhedernes anvendelse af brugerdata. Selve udviklingen af cookies i den teknologiske

og samfundsvidenskabelige form kommes ind på, hvor transformationen inden for selve

teknologien beskrives samtidig med at samfundsudviklingen belyses. Derudover er der også

udarbejdet en tidslinje, hvilket beskriver cookies’ løbegang fra år 1994 til 2011.

I dette projekt har vi gjort brug af TRIN-modellen og Aktør Netværks Teori (ANT) som

metoder.

ANT er gjort brug af i dette projekt for at give indblik i hvilke aktører der kan være inden for

samspillet mellem virksomheder og teknologi. Disse aktører der er tale om er blandt andet

virksomhederne, programmørerne, hjemmesiderne og tekstfilerne, som alle på hver deres

måde spiller en stor rolle når det kommer til cookies. For at det skal kunne være muligt

overhovedet at indhente dataen, kræver det at programmørerne skriver de pågældende

cookies korrekt og indstiller dem efter bestemte specifikationer. Herefter kan virksomhederne

vælge om det er noget de vil understøtte og fx. gøre brug af på deres hjemmeside, for

eventuelt at finde ud af hvilke brugere der besøger dem. Under ANT giver vi en forklaring på

selve teorien, og hvorfor vi mener den er relevant i forhold til vores projekt. Herefter dykker

vi lidt længere ned i cookies og forklare om hvilke humane og non-humane aktører der

eventuelt kunne være inden for dette område.
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TRIN-modellen bruges til at analysere en teknologi, dette gør man ud fra de 6 trin som

modellen består af. Her har vi valgt at gå i dybden med de 3 første trin, som handler om

teknologiens inde mekanismer og processer, teknologiens artefakter og de utilsigtede effekter

en teknologi kan have eller støde på. Derudover er Intentionalitet og Funktion også et emne

der berøres, med henblik på at forklare hvordan Intentionaliteten og Funktionen i cookies ses.

Her er der tale om transformationen af en teknologi som går fra et stadie til et andet -  fx at

tekstfiler transformeres til cookies.

Persondatalovgivningen har haft stor indflydelse på de danske virksomheder, men alle har

dog ikke budt loven velkommen i samme grad. Dette har blandt andet resulteret i, at flere

virksomheder ikke overholder de grundlæggende regler for blandt andet GDPR, hvilket er et

problem over for deres brugere. Derudover indhenter flere virksomheder, som beskrevet og

uddybet i analysen, herunder taxiselskaber, data og information, som de altså kan påvirke

deres brugere med. Om dette er etisk forsvarligt  kan besvares på flere forskellige måder.

Virksomhederne går helt klart op i at gøre hvad der er bedst for dem, for at skabe mest mulig

succes i deres egen retning, hvilket kan ende ud i, at brugernes personlige eller fortrolige data

spores og anvendes til gavn for virksomheden.

Ifølge lovgivningen skal hver eneste bruger altså have lov til at bestemme, hvorvidt de vil

takke ja eller nej til deling af deres data.

Teknologiens massive udvikling de seneste 50 år har haft en voldsom indflydelse på hvordan

samfundet hænger sammen. De fleste dagligdags opgaver er blevet meget mere efficiente at

håndtere, velfærden er udviklet og sundhedssystemet er blevet markant bedre. Det har dog

ikke kun medbragt guld og grønne skove. Mennesket er nemlig under konstant overvågning,

hvad end det omhandler en shopping tur i supermarkedet eller en søgning på internettet.

Denne form for overvågning kan som beskrevet tidligere udnyttes af nogle virksomheder. Der

hører dog selvfølgelig også fordele til denne slags data indsamling. Virksomhederne får

nemlig mulighed for at danne et overblik over for deres brugeres ønsker, hvilket giver dem

mulighed for, at dele den perfekt matchende information til hver enkelt bruger.
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Poppers teori er før udbruddet af Big Data og cookies teknologierne, dog kan hans

fremgangsmåde til at tilegne sig viden omkring et givent emne med fordel stadig tages i brug.

For at perspektivere og inddrage Poppers teori i sammenhæng med Big-Data teknologien,

ville det være en idé at bruge den induktive metode på teknologiens udvikling. Dette sker ved

at man opstiller hypoteser og tester disse hypoteser gennem observationer og eksperimenter.

Ligesom Kitchin, er Karl Popper også skeptisk over for store grupper af magthavere der

kontrollerer hvilke idéer der er endegyldige og dermed undertrykker den frie tanke. Popper

mener, at det er vigtigt at der findes et åbent samfund, hvor alle har mulighed for at udtrykke

deres idéer og observationer. Det er her, den etiske problemstilling i at store virksomheder har

monopol og kontrol over vores brugerdata optræder.

Det er dog også på grund af denne problematik at EU-kommissionen d. 28. Maj, 2018

implementerede “ The General Data Protection Regulation (GDPR)” for at sikre sig at

virksomheder følger de rette regler for datasikkerhed og brugerdata.

Dette medførte at der nu fremover vil være mere regulation fra staten på brugen af

persondata. Et muligt fremtidsscenarie på baggrund af dette vil være, at der vil være mindre

fokus fra virksomhedernes side på at indsamle cookies gennem hjemmesider og de dermed

vil indsamle den nødvendige data på anden vis.

Et andet muligt scenarie ville være, at brugen af cookies og Big Data fortsættes, dog med

forbehold for de nye love og regulativer fremsat af EU-kommissionen. I dette scenarie kunne

det forestilles at disse data er mere regulerede og indeholder dermed ikke personfølsom data,

men blot generelle adfærdsmønstre. Derudover kunne det tænkes at denne data blev til

open-source materiale der på sigt kunne bruges i større forstand af individuelle med mere

fokus på data-transparens.

Der vil højst sandsynligt, selvom det ikke er muligt at forudsige fremtiden, opstå en balance

mellem den frembrusende teknologi der indeholder Big Data og Cookies med samfundet og

dette vil føre til en større transparens og sammenføring af disse. Karl Poppers teori

understreger dog at det er vigtigt at træde varsomt når det gælder håndtering af personfølsom

data, men også data generelt, dog er det også vigtigt at finde et approach der ikke samtidigt

hindrer udfoldelsen af disse teknologier.
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Konklusion

Vi kan konkludere, at størstedelen af de danske virksomheder ikke overholder

persondatalovgivningen. Årsagen til dette skyldes blandt andet mangel på konsekvenser fra

datatilsynets side. Dette resulterer endeligt i, at brugerne, som gør brug af de forskellige

websites på internettet, ofte får delt deres brugerdata med virksomhederne, uden at være

opmærksomme omkring det. Det kan resultere i, at virksomhederne kan markedsføre eller

udnytte denne data til egen gevinst.

Hvad der angår cookies kan vi konkludere, at der er en masse forskellige variationer af

cookies. Disse forskellige cookies fungerer på hver deres måde, dog har de alle én ting til

fælles, hvilket er at indhente data fra reelle brugere. Dette har skabt en stor forandring hos

virksomheder, som ved hjælp af indsamlet brugerdata har kunnet øge deres omsætning, eller

spore brugerne og se hvilke præferencer de har. Det er dog ikke mange mennesker som

bryder sig om, at deres informationer deles på tværs af internettet, det vil sige at mange

brugere føler sig utrygge når de færdes på nettet, og derfor er der blandet andet kommet råd

til hvordan man kan undgå cookies. Som tidligere nævnt har DR skrevet en artikel hvor de

kommer med nogle råd til, hvordan man undgå cookies og indsamling af ens data.

Vi har gjort brug af forskellige metoder til at gribe an på projektets problemstilling. Vi har

gjort brug af ANT og TRIN-modellen til at analysere en virksomhed og virksomhedens

produkt. Her er vi kommet frem til hvilke aktører, der er afgørende i forhold til udarbejdelsen

af cookies og hvordan de arbejder sammen. TRIN-modellen er brugt til at forklare selve

indholdet af cookies og hvordan mekanismerne interagerer, for at kunne fungere optimalt.

De etiske dilemmaer der kan forekomme på baggrund af hvordan danske virksomheder

anvender vores brugerdata, kan opsummeres som at være på baggrund af en uvished i de

store data-teknologiers udvikling og mangel på transparens og ansvarsbevidsthed fra de

danske virksomheder, når det gælder overholdelsen af GDPR-loven.

Det er dog også vigtigt at pointére, at det ikke nødvendigvist er godt, hvis der kommer for

meget regulation fra statens side på virksomhedernes muligheder, da dette forringer det

kreative aspekt hos dem. Derfor vil den bedste mulige fremgangsmåde, for at sikre en sikker

udfoldelse af teknologierne være, at vi som samfund skal blive mere opmærksom på de

utilsigtede effekter der kan forekomme, på baggrund af brugen af cookies.
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Perspektivering

Ifølge ACM’s artikel “The Effect of the GDPR on Privacy Policies: Recent Progress and

Future Promise” er der et par forskelle mellem de lande som understøtter GDPR og lande

som ikke gør. En af disse forskelle er blandt andet beskyttelse af brugerens personlige data og

det at give mennesker mere kontrol over hvordan deres data håndteres på tværs af nettet, når

de befinder sig på digitale platforme. De lande som ikke er omfattet af GDPR-loven, har

mindre fokus på regler, der omhandler menneskers personlige data. (Zaeem, 2020)

GDPR kommer også i brug ved andre begivenheder, herunder bruges loven i virksomheder

som arbejder med brugerdata af mennesker inden for den Europæiske Union (EU). Dette

betyder, at virksomheder uden for EU muligvis ikke er omfattet af GDPR, og dermed kan

have deres egne nationale regler for håndtering af personlig brugerdata.

I nogle tilfælde overlapper GDPR reglerne med ikke-EU områders egne nationale regler. for

eksempel har lande uden for EU deres egene regulativer hvilket kan minde om de regler der

findes under GDPR-loven. Derudover kan internationale virksomheder risikere at høre under

flere regulativer, herunder både GDPR og eksempelvis CCPA som er det Amerikanske

ækvivalens, hvis virksomheden håndterer persondata fra befolkningsgrupper under begge.

Den primære forskel på lande med og uden GDPR ligger i hvor høj en grad beskyttelsen af

persondata bliver prioriteret, hvilket fører til en ubalance mellem markedsføring og

internetsikkerhed.
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