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Abstrakt 

Denna undersökning är en komparativ studie som utgår från hur Fredrich Nietzsche och hans 

Gud är död kan ha betydelse för hur utvecklare såväl som konsument uppfattar cookies i 

webbläsare. Syftet är att genom Fredrich Nietzsches ögon undersöka hur cookies död 

påverkar webbläsare och med den kunskapen problematisera användning av cookies i 

webbapplikationer. Undersökningen grundar sig i frågeställningen: Hur uppfattas cookies som 

ett maktförfogande väsen? 

 

Genom att titta på hur cookies idag används till andra ändamål än vad grundtanken en gång 

var, går det att utläsa hur cookies pålitlighet idag är tveksam. Cookies som länge dominerat 

utveckling av applikationer på Internet framstår idag i många forum som ett hot mot integritet 

och säkerhet. Cookies som en gång var en symbol för trygghet och robusta applikationer står 

under förändring och kan inte längre fungera som meningsbärare för en hel värld av 

Internetanvändare. 

 

Undersökningen påvisar att det inte går att utläsa för- eller mot argument som ensamt kan tala 

för om vi skall ha kvar cookies eller inte. Däremot kan Gud är död fungera som ett 

tillvägagångssätt för att betrakta cookies som en innehavare av makt eftersom att utvecklare 

såväl som konsument påverkas av att dödförklara cookies. 

 

Nyckelord: Medieteknik, Cookies, Fredrich Nietzsche, Gud är död 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Abstract 

This study is a comparative study based on how Fredrich Nietzsche and his God is dead may 

be significant for how developers and consumers perceive cookies in the browser. The goal of 

the study is that through Fredrich Nietzsche's eyes examine how cookies death affect the 

browser and with that knowledge problematize the use of cookies in webapplications. The 

study is based on the question: How are cookies perceived as a being with power at its 

disposal? 

 

By looking at how cookies are currently being used for purposes other than the basic idea they 

once had, it is possible to see how cookies reliability today is doubtful. Cookies that have long 

dominated the development of applications on the Internet appears today in many forums as a 

threat to privacy and security. Cookies that were once a symbol of security and robust 

applications is undergoing a change and therefore can no longer serve as a meaningful vehicle 

for the whole world of Internet users. 

 

The study demonstrates that no pro or con arguments can be made that alone will tell if we are 

to retain cookies or not. However, God is dead serve as an approach to consider cookies as a 

holder of power because the developers as well as consumers are affected by the death of 

cookies. 

 

Keywords: Media technology, Cookies, Fredrich Nietzsche, God is dead 
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1. Inledning 

Idag är tillgång till Internet nästan en förutsättning för att kunna fungera i vardagen. 

Uppgifter som förr krävde stor fysisk ansträngning går idag att lösa med endast några 

få musklick. Internet är här för att stanna och vi omfamnar det med ett förtroende som 

om vi alltid levt tillsammans. Trots att Internet skapar åtskilliga möjligheter för dess 

användare, kvarstår det faktum att de webbläsare som idag används för att interagera 

med Internet, är beroende av en nästan två decennier gammal teknik för att kunna 

hantera sitt minneslösa tillstånd. Denna teknik kom att kallas för cookies. David 

Kristol (2001), som var en av medlemmarna på Bell Labs Research Center, skriver i 

artikeln HTTP cookies: Standards, privacy, and politics att grundtanken bakom 

cookies var att kunna ge webbläsaren en möjlighet att lagra minne. Cookies är 

ingenting annat än en fil med text som sparas på datorn för att webbläsaren skall 

kunna komma ihåg tidigare interaktion med användaren, samt inställningar i 

webbläsaren. 

 

Trots att Kristol skrev artikeln för nästan 15 år sedan, är cookies än idag en standard 

och används fortfarande som ett fundament i majoriteten av alla webbapplikationer. 

En webbapplikation är en mjukvara, eller också kallad programvara, vars 

utgångspunkt är att användas på Internet. Således är alla webbplatser 

webbapplikationer. Om en webbläsare inte tillåter användning av cookies kommer en 

stor del av alla webbplatser som blir besökta inte längre att uppträda på det sätt som 

webbapplikationens upphovsman tänkte. Detta lämnar konsument såväl som 

utvecklare utan alternativa tillvägagångssätt i de fall då cookies blockeras.  

 

Den stora frågan kvarstår ifall cookies idag sitter på mer makt än vad användaren i 

fråga gör, eftersom att cookies bortfall skulle betyda att större delen av webben blir 

obrukbar, men samtidigt saknar användaren både befogenheter och komplement för 

att kunna ersätta cookies. Makt i detta avseende betyder att en aktör får en individ att 

begå handlingar som individen inte vill eller kan styra över, vilket syns tydligt i hur 

både användare och utvecklare tvingas att använda cookies. Har då cookies 

förvandlats till en teknik som innehar mer makt och betydelse än bara ett komplement 

till webbläsaren?  
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Cookies är inte bara för webbutvecklare en viktig teknik och ett föredöme för hur 

deras profession skall bedrivas, utan har även i webbsammanhang kommit att bli en 

symbol för någonting av mer betydelse än så. Cookies har höjts upp till skyarna och 

är idag nästan erkänt som någonting av gudalik betydelse för Internet och alla dess 

webbapplikationer. Trots att cookies från början var tänkt som ett hjälpmedel för att 

kunna bygga mer komplexa och dynamiska webbapplikationer används de idag i 

många sammanhang till motsatta syften som direkt kan vara skadliga för användarens 

upplevelse. Det går att utläsa hur cookies står under förändring och det tycks inte 

finnas några givna svar på vart förändringen leder.   

 

Idag diskuteras sällan hur cookies en gång dominerade Internet. Debatten har istället 

fallit in på att handla om ifall cookies är ett hot mot integritet eller inte. Hal 

Bergenhel, forskare inom datavetenskap, redogör i sin artikel Toxic Cookies (2013) att 

användningen av cookies är utom all kontroll och att det inte längre finns några klara 

direktiv för hur cookies skall nyttjas. Cookies har således utvecklats till en teknik som 

tenderar att sakna trovärdighet eftersom att det inte längre går att fastställa hur 

tekniken skall tillämpas. Det går därför att identifiera hur en viss form av nihilism 

sakta men säkert växer fram kring cookies. Nihilism betyder kortfattat att alla normer 

blir meningslösa för att moral inte längre kan existera. För nihilister framstår alla 

tankar, åsikter och gärningar av lika stor meningsfullhet eller meningslöshet eftersom 

att det inte längre finns något rätt eller fel. En nihilist lever alltså utan en förmåga att 

kunna värdera.  

 

När nu cookies saknar konkreta förhållningssätt, skulle då nihilism kunna dra in över 

en hel värld av utvecklare och konsumenter som nyttjar cookies och lämna dessa i ett 

tillstånd av total förvirring? Skulle denna nihilism kunna leda till att en ny våg “galna 

programmerare” plötsligt vaknar ur sin dvala och börjar startar bränder som blir 

omöjliga att släcka?  

 

En av modern tids viktigaste filosofer, Fredrich Nietzsche (1887/2008) pratade om att 

Gud är död. Gud är död, innebär att en viktig symbol så som Gud, vilket har existerat 

under lång tid i samhället, inte längre kan agera som meningsbärare eftersom att dess 

betydelse har minskat eller helt upphört. Nietzsche menade med Gud är död att Gud 
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har förlorat sin position i samhället och förutsåg hur nihilism skulle kunna växa fram 

eftersom att det inte längre gick att särskilja på en god och en ond handling. 

 

Nietzsche talade i Den glada vetenskapen (1887/2008) om den galne mannen som 

mitt på dagen tänder sin lykta och rusar ut på torget i folkmassan och skriker: “Jag 

söker Gud! Jag söker Gud!”. Människorna som står på torget runtom den galne 

mannen tycks redan vara medvetna om Guds bortgång och finner den galne mannens 

upptäckt väldigt komisk. Trots att mannen ifråga levt intimt med de andra 

människorna har han en längre tid befunnit sig i förnekelse innan han tillslut 

konstaterade för sig själv att Gud är död. Mannen löper amok i stadens kyrkor och när 

han i sitt galna, förvirrade tillstånd ställs till svar för sitt agerande, lämnar han i varje 

kyrka samma svar: “Vad är nu dessa kyrkor annat än gravplatser för Gud och 

minnesvårdar över honom?”.  

 

Genom att dra paralleller mellan Gud är död och cookies, blir situationen mycket 

allvarligare. Skulle en dödförklaring av den symbol som cookies blivit för Internet 

kunna vända upp och ner på en hel värld av konsumenter och utvecklare? Kommer 

den kritiska granskning som nu äger rum att vara den slutliga komponenten i cookies 

förfall?  

 

Genom att titta på Gud är död är syftet att kunna använda detta som ett 

tillvägagångssätt för att riva upp diskussionen kring cookies ytterligare ett steg. Enligt 

Fredrich Nietzsche (1887/2008) skulle en dödförklaring av Gud kunna vara ett hot 

mot ett helt samhälles utveckling och det skulle vara omöjligt att förutse den förödelse 

som detta tillkännagivande kunde komma att leda till. Är cookies endast en teknisk 

lösning eller finns där något annat bakomliggande inflytande?   

 

Undersökningen kommer att implementera inhämtad teori och problematisering i en 

gestaltande produktion. Syftet med en tillhörande gestaltning är att kunna komma 

närmre problemområdet och verkligen få en uppskattning av de konsekvenser som 

följer med cookies död. En fördel med att gestalta undersökningen är även att kunna 

få en mer vetenskaplig bas att betrakta och stå på. Det är inte förrän handlingar 

upplevs i praktiken som det verkligen går att förstå dess relevans. 
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2. Problemformulering 

I denna del kommer undersökningens problemformulering att redogöras. 

 

2.1. Bakgrund 

Genom att ta del av aktuell forskning kring hur debatten om cookies idag lyder, är det 

lätt att bilda uppfattningen om att cookies endast är någonting som inte tillför annat än 

problem för Internet. Allt för ofta finns en angelägenhet om att kritisera cookies för 

att det kan innebära ett hot mot integritet. Hal Bergenhel (2013) berättar om hur 

användningen av cookies är utom all kontroll eftersom det används till olika syften. 

Bergenhel menar att problemet med cookies är att alla har olika syn på vad cookies 

egentligen är och vad det skall användas till. Trots att Bergenhel pratar om hur 

cookies kan vara ett hot mot integritet är det lätt att glömma bort den potential som 

cookies faktiskt har. Peng Weihong, forskare inom datavetenskap och Jennifer Cisna, 

bibliotekarie för Bensenville Community Public Library, belyser i sin artikel Http 

cookies - a promising technology (2000) fördelarna med att använda cookies. Cookies 

har inte bara bidragit till att Internet blivit en mörk plats utan har även öppnat upp 

enorma möjligheter för webbläsaren.  

 

Cookies har i webbsammanhang uppnått en status av allsmäktighet, och utifrån 

Nietzsches Gud är död syns därför genast en fara med att kritisera cookies anseende. 

Både användare och utvecklare har sakta men säkert börjat glömma cookies rötter och 

vad dess egentliga syfte är. Nietzsche förespråkade faran med ett samhälle vars 

regelbok och förhållningssätt stod och föll med en symbol, så som Gud. Skulle 

cookies kunna vara en så pass viktig symbol som en Gud för utvecklare och vad 

händer om cookies då plötsligt plockas bort? 

 

Det är dags att slå näven i bordet för att en gång för alla få komma till tals om allvaret 

i att omvärdera cookies värde och vilken betydelse det skulle kunna ha för utvecklare. 

Har cookies kommit att bli ett väsen vars egentliga existens är av större betydelse än 

vad som går att fastställa? 
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2.2. Syfte 

Syftet är att genom Fredrich Nietzsches ögon undersöka hur cookies död påverkar 

webbläsaren. Tanken är att problematisera användning av cookies i webb-baserade 

applikationer. 

 

2.3. Frågeställning 

Hur uppfattas cookies som ett maktförfogande väsen? 

 

3. Tidigare Forskning 

För att kunna förstå undersökningens problemområde kommer nu en redogörelse av 

hur cookies kom till och en förklaring till hur tekniken fungerar. 

 

3.1.  Hur cookies blev en del av den moderna webbläsarens arkitektur 

Det är svårt att föreställa sig en värld där digital kommunikation inte är en central del 

av vardagen. Trots den absurda tanken om ett samhälle fritt från Internet kvarstår det 

faktum att det inte alltid har existerat. Leonard Kleinrock (2010), forskare inom 

datavetenskap, redogör för berättelsen om hur tekniken bakom Internet sakta men 

säkert växte fram på 50-talet. Redan år 1908 talade dock ingenjören Nikola Tesla om 

en teknologi som skulle låta affärsmännen i New York diktera instruktioner som näst 

intill omedelbart skulle dyka upp på kontoret i London som en färdig skrift. 

 

Kleinrock (2010) fortsätter berätta att det kom att ta ungefär ett halvt sekel innan 

teknologin började utvecklas på allvar. År 1968 stod ARPANET färdigt. ARPANET 

var ett resultat av forskningen kring Network theory. Network theory inom 

datavetenskap är en del av grafteorin och är läran om hur stora komplexa nätverk 

fungerar och är uppbyggda. ARPANET var även en produkt av kärnvapenhysterin 

som rådde under kalla kriget. Ray Tomlinson, som jobbade för ARPANET, stod för 

det första steget i utvecklingen av e-mail. När Tomlinson noterade att hans nya teknik 

fungerade skickade han genast ut ett meddelande, som blev det första e-mailet. Det 

kom att gå fram till 90-talet innan det riktiga kommersiella genombrottet med World 

Wide Web ägde rum. 
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Dr Jon Gunderson, samordnare av hjälpmedel för kommunikation och 

informationsteknik, redogör i sin artikel W3C user agent accessibility guidelines 

(2004) hur World Wide Web kom till. Tim Berners-Lee utvecklade år 1992 de 

koncept som idag är känt som World Wide Web. Tim Berners-Lee tanke bakom 

World Wide Web var att kunna ge forskare ett verktyg där de kunde dela forskning 

och resultat med varandra. När World Wide Web äntligen nådde allmänheten var det 

dags att hitta en mjukvara som passade privatpersonen såväl som företagen. Den 

mjukvara som fanns att tillgå för att jobba med http protokoll var fortfarande inte 

speciellt användarvänlig och användes oftast bara inom lokala intranät. År 1993 

hittades slutligen ett koncept för en webbläsare som var värt att fortsätta utveckla. 

Detta koncept kom att bli webbläsaren Mosaic, som var utvecklat av National Center 

for Supercomputing Applications (NCSA). Trots att Mosaic inte nådde någon större 

kommersiell framgång och hade hård konkurrens, satte den standarden för hur en 

webbläsare skulle se ut. Företaget Netscape fortsatte att jobba vidare på Mosaics 

koncept och resultatet kom att bli Netscape Navigator som lanserades år 1994. 

 

Kristol (2001) redogör kort om webbläsaren Mosaic. Då Mosaic saknade ett sätt för 

användare att kunna spara ett befintligt tillstånd i webbläsaren hade Netscape blivit 

kontaktat av en kund som önskade denna funktionalitet i samband med att Netscape 

Navigator skulle bli lanserat. Ett tillstånd är ett sätt för en webbläsare att kunna 

komma ihåg användare och för att kunna bygga viss funktionalitet i applikationer. 

Webbläsare och server förlorar helt förbindelsen med varandra i den stund då en 

server skickat svar till den webbläsare som gjort en förfrågning. För att kunna spara 

interaktion som användare gjort efter att en server skickat ett svar, krävs det att 

webbläsaren har ett eget minne. Lösningen på Netscapes Navigators glömska tillstånd 

valde Lou Mountulli på Netscape att kalla för cookies. 

 

Idag är tillåtelsen av cookies i webbläsaren nästan en förutsättning för att kunna 

använda all funktionalitet som Internet idag erbjuder. Många applikationer på Internet 

kräver att en webbläsare tillåter cookies för att överhuvudtaget fungera. Andrew 

Tappenden och James Miller, båda forskare inom datavetenskap, skriver i artikeln 

Automated cookies collection testing (2014) att 80 % av alla applikationerna på 

Internet idag använder sig av cookies, alternativt ett ramverk som kräver cookies. 
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3.2. Cookies finns i olika ”smaker” 

Denna del av undersökningen redogör för vad cookies är. 

 

3.2.1. HTTP cookies 

Hur fungerar cookies ur ett tekniskt perspektiv? Peng och Cisna (2000) redogör för 

hur en cookie fungerar. Cookies är inget annat än en liten textfil som lagras på 

användarens hårddisk. Den information som ligger i cookien kommer från en 

webbserver, och består inte av något annat än text i form av bokstäver och siffror. 

Oftast känner inte användaren till att cookies sparas på datorn överhuvudtaget och 

särskilt inte vart de blir placerade. Den information som cookies lagrar är oftast 

information som webbläsaren behöver för att kunna återskapa en tidigare session och 

erbjuda optimerad upplevelse för användaren. Cookies möjliggör alltså att användare 

kan komma tillbaka och uppleva webbsidor i samma skick som de lämnade dem. En 

vanlig cookie kan totalt med alla tecken inkluderade innehålla 4 kilobyte i storlek. För 

att kunna spara en cookie krävs som minst bara ett namn och respektive de värde som 

den ska innehålla.  

 

Det pratas även om first party http cookies och third party http cookies. Jo Pierson 

och Rob Heyman, forskare i digitalmedia, redogör i artikeln Social media and cookies 

(2011) hur definitionen för cookies lyder. De varianter av cookies som det i första 

hand pratas om är first party http cookies och third party http cookies. 
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Figur 1. Illustrerar first party http cookies. 

 
 

Figur 1 illustrerar hur en webbapplikation kan se ut. I figur 1 vill en användare besöka 

adressen www.abc123.com. Det första som händer är att användaren via sin 

webbläsare gör en förfrågan (request) till en server om att få titta på innehållet i 

adressen www.abc123.com. En server svarar klienten genom att skicka tillbaka ett 

svar (respons) som består av all tillhörande data som behövs för att webbläsaren skall 

kunna visa och rendera både innehåll och funktionalitet från www.abc123.com. 

Resultatet blir att användaren möts av en webbsida. 

 

I fallet med figur 1 har en användare begärt information från www.abc123.com och 

det betyder att cookies från den domän som tillhör www.abc123.com kan lagras på 

användarens dator. Definitionen på cookies som används enligt figur 1 är alltså en 

first party http cookie eftersom att användaren ifråga har besökt adressen 

www.abc123.com medvetet.  

 

Third party http cookies däremot är cookies som hamnar på användarens dator från 

domäner användaren ifråga inte har besökt. First party http cookies och third party 
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http cookies består alltså tekniskt av samma sak förrutom att de benämns olika 

beroende på situationen de används i. Hur är det då möjligt att third party http cookies 

hamnar på en användares dator? Bergenhel (2001) berättar att third party cookies 

sparas i användares datorer genom att andra domäner annonserar på de sidor som 

användaren besöker. När användaren går in på en sida med en annons kommer därför 

inte bara sidan som besöks att kunna lägga till en cookie på användarens dator, utan 

även den domän som annonsen tillhör.  

 

 
Figur 2. Illustrerar third party http cookies. 

 
 
I figur 2 har domänen www.abc123.com även delar från www.sgy456.com, 

www.dfgh567.com och www.ftwr876.com som implementerats i www.abc123.com. 

Dessa delar kan vara inbäddad exempelvis i reklam, men även funktionalitet som 

www.abc123.com behöver för att kunna fungera på rätt sätt. Detta möjliggör att 

annonser från tredjeparts domäner kan lagras i användarens webbläsare, utan att hen 

på något sätt är medveten om, eller har begärt detta. Dessa cookies kallas för third 

party http cookies. Third Party Cookies möjliggör i sin tur att det går att bygga upp en 

anonym profil om användarens internetvanor när hen navigerar sig runt på de sidor 

som ingår i samma domän. En fara med detta kan uppstå om användaren väljer att 

handla på en av dessa sidor, eftersom att det då går att knyta en anonym profil till en 

användares riktiga identitet. 
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Det finns idag ur ett juridiskt perspektiv få direktiv för hur cookies skall användas. 

Enligt Post- och telestyrelsen (2015) är det idag lag på att varje webbplats som 

använder sig av cookies skall berätta att cookies kommer att sparas på användarens 

dator. Vilken information som sparas skall också redogöras samt vilka ändamål denna 

data kommer att användas till. 

 

3.2.2. Flash cookies 

Pierson & Heyman (2011) förklarar att Local Shared Objects eller Flash cookie, som 

den också heter, började användas i mars 2002. Förutsättningen med Flash cookies är 

att applikationen använder sig av en Flash spelare. Dr Janice Sipior, forskare i 

bokföring och Burke Ward, forskare i affärer och juridik, redogör i sin artikel Online 

privacy concerns associated with cookies för vad grundtanken bakom Flash cookies 

egentligen var. Liknande med http cookies fanns det situationer då exempelvis en 

användare behövde kunna spara inställningarna i Flash Player så som volym eller 

annan data. Skillnaden mellan http cookies och Flash cookies är också mängden data 

de klarar av att erhålla. Flash cookies kan innehålla data upp till 100 kilobyte och http 

cookies är begränsade till max 4 kilobyte. Enligt Sipior, Ward och Mendoza (2011) 

innehåller 98 % av alla datorer någon version av Adobe Flash, vilket då möjliggör 

existensenen av Flash cookies. Flash cookie kan även till skillnad från http cookies 

läsas på olika sidor och domäner så länge webbsidan använder sig av Flash Player. 

Ibland används även Flash cookies som ett sätt att återuppväcka http cookies som 

användaren manuellt har tagit bort. Användare har även upplevt att Flash cookies är 

svårare att ta bort än http cookies eftersom att de inte alltid är lätta att hitta och 

lokalisera på datorns hårddisk. 

 

3.2.2. Beacons 

Sipior, Ward och Mendoza (2011) förklarar hur en Beacon kan se ut. Webbsidor kan 

ibland använda sig av Web Bugs eller så kallade Beacons. En Beacon är inte samma 

sak som en cookie men den har teknisk potential till att kunna läsa av data som finns i 

en cookie. Beacons kan vara så små som 1 pixel och vara inbäddade i HTML kod i 

något av formaten PNG eller GIF. Oftast är Beacons inte synliga för användaren ifall 

användaren i fråga inte vet om dess existens sedan tidigare. Beacons kan även i vissa 
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sammanhang ta del av den aktuella domänens cookie och läsa av användarens 

interaktion med webbsidan. 

 

3.3. Cookies på gott och ont 

Peng och Cisna (2000) argumenterar för de många funktioner som cookies har 

möjliggjort till webbläsaren. Cookies är en bra och stabil lösning för utveckling av 

exempelvis nätbutiker. En kundkorg är oftast inget annat än en programmerad 

funktion vars minne läggs i en cookie. Cookien lagrar sedan de artiklar användaren 

har i sin kundkorg lokalt. Hade inte cookies använts, hade aldrig webbläsaren kunnat 

komma ihåg de artiklar som användaren lagt i kundkorgen. Hade cookies inte funnits 

hade det då betytt att användaren fått lägga till en artikel åt gången och beställa, vilket 

är långt ifrån användarvänligt. Genom att då komplettera applikationen med en cookie 

kan denna process bli mycket smidigare. Att implementera cookies i en applikation är 

bekvämt för en utvecklare och kräver minsta möjliga prestanda från servern då 

väsentlig data istället kan lagras direkt på klienten. Hade inte klienten kunnat lagra 

data så hade klienten behövt göra en förfrågning till servern varje gång användaren 

behövt plocka ut relevant data, vilket kräver mer prestanda av både klient och server.  

 

Cookies möjliggör att en användare kan komma tillbaka till en webbplats och få en 

direkt fortsättning på tidigare visit. En missuppfattning är att cookies skulle kunna 

sprida virus samt läsa av och samla in information om användarens hårddisk. Cookies 

kan aldrig exekvera på egen hand eftersom att det varken är ett plug-in eller ett 

exekverbart program. Cookies kan aldrig samla in information om användaren så 

länge användaren själv inte har angivit den informationen vid exempelvis registrering 

på en webbsida. Peng och Cisna hävdar att när deras artikel skrevs fanns det ingen 

teknik som kunde mäta sig med cookies. Trots att artikeln som Peng och Cisna skrev 

är över 15 år gammal har fortfarande ingen ny teknik introducerats som kan ersätta 

cookies till fullo och erbjuda användare såväl som utvecklare en alternativ lösning. 

Tappenden och Miller (2014) bekräftar detta påstående. De skriver att cookies idag 

används av 80 % av alla applikationer och är fortfarande ett fundament i 

uppbyggnaden för webbapplikationer. Det beskriver cookies som det lim som gör att 

alla webbapplikationer hänger ihop. Hal Bergenhel (2013) berättar om hur 

användningen av cookies är utom kontroll och att dess egentliga syfte helt har glömts 

bort. Eftersom att alla inte är på samma sida kring hur cookies egentligen skall 
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användas lämnar detta användarna med en stor osäkerhet kring ifall deras data blir 

behandlad med värdig säkerhet eller inte. Bergenhel skriver att cookies har potential 

till att innehålla all möjlig information som användaren har angivit vid besök på en 

sida. Data så som namn, datum, server, domän, besökta sidor, kundkorg och rent 

potentiellt vilken information som helst. Bergenhel pratar också om hur hans tidigare 

inställning till cookies som han författade i sin artikel Caustic Cookies (2001) har 

förändrats. Bergenhel menar på att det krävs federala åtgärder för att kunna belysa 

allvaret kring situationen med cookies. Bergenhel talar om hur foten måste sättas ner, 

och hur användarna måste få informationen kring vilken data som webbsidor lagrar.  

 

Sipior, Ward och Mendoza (2011) bekräftar Bergenhels påstående angående hur 

regelverket har släpat efter i frågan kring cookies. Det finns för få regler som skyddar 

användaren från cookies. De menar på att användarens säkerhet och skydd saknar 

prioritet i den enorma utveckling som skett inom applikationer på nätet idag. Http 

Cookies, Flash cookies och beacons kan idag utgöra ett hot mot användarens säkerhet 

och integritet. Genom att Flash cookies används som ett sätt för att återuppväcka 

borttagna cookies ges inte användare någon möjlighet att bli av med cookies från 

datorn. Att samla in data har ett värde för marknadsföring och statistik men till vilket 

pris? Användaren blir lidande och har inget annat val än att dras in i denna utsatthet. 

 

Heyman och Pierson (2011) pratar om hur annonsering på Internet idag har blivit ett 

stort problem. Third party cookies används flitigt för att kunna kartlägga användarens 

vanor som sedan kan hamna i fel händer. Genom att third party cookies och även 

beacons placeras i bilder i form av annonser kan ett reklamnätverk samla in data om 

användarens vanor. Denna information kommer sedan att vara tillgänglig på alla 

webbplatser som ingår i det reklamnätverket. Detta ger i sin tur upphov till den 

märkliga företeelse då webbplatser känner till vad användaren tidigare både har sökt 

på och vilka webbsidor de varit inne på. Heyman och Pierson argumenterar för hur 

detta kan ge upphov till en form av övervakning. 
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4. Tillvägagångssätt och metoder 

För att kunna söka svar på den frågeställning som undersökningen grundar sig i, 

kommer vi nu att fortlöpa detta arbete med hjälp av en medieteknisk gestaltning. En 

förklaring till hur vi valt att ställa oss till tillvägagångssätt och metoder kommer först 

att göras. 

 

4.1. Definition 

Att fastställa och definiera hur en undersökning har gått tillväga är inte riktigt så 

enkelt som att rubricera den som exempelvis en kvalitativ eller kvantitativ studie, utan 

svaret på den frågan tycks vara mycket mer avlägset än så. Johan Alvehus, lektor vid 

institutionen för service management och tjänstevetenskap, skriver i sin bok: Skriva 

uppsats med kvalitativ metod, om tolkningens betydelse i kvalitativa metoder. 

Alvehus (2008) menar att tolkning är centralt i kvalitativ forskning och skriver att 

“Det handlar alltså om tolkningar av ett fenomen som säger något av vikt till andra 

som också är intresserade av fenomenet” (s .22). Alvehus betonar att intresset för 

forskningsområdet och hur det presenteras är det viktiga i kvalitativ forskning. 

Alvehus (2008) skriver att “Även om intervjuer, observationer och etnografier är 

vanliga metoder [...], så är det inte användande av sådana som är den centrala 

poängen med kvalitativ forskning” (s. 23). 

 

Alvehus förklaring till hur kvalitativa studier skall bedrivas syns i denna 

undersökning genom hur ett redan befintligt problem som är grundat i forskning kan 

belysas och porträtteras utifrån ett tolkande perspektiv. Cookies är ett viktigt ämne 

just nu men för att kunna belysa dess problemområde behöver andra variabler adderas 

till undersökningen för att kunna paketera och leverera detta i ett nytt emballage som 

kan nå ut till sig ytterligare intressenter. 

 

Men hur ställer sig undersökningen till betydelsen av metod och tillvägagångssätt? 

Eftersom att undersökningen och dess frågeställning är tolkningsbar och saknar en 

konkret lösning blir det svårt att fastställa en metod eller flera metoder som på något 

sätt hjälper undersökningen till ett resultat. Undersökningen har heller inte haft för 

avsikt att nå fram till ett definitivt resultat. Det blir därför genast svårt att benämna 

någonting som en konkret metod och ordet tillvägagångssätt känns för 
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undersökningen därför mer relevant. Undersökningen grundar sig i en komparativ 

litteraturstudie och kapitlet tillvägagångssätt och metoder är en redogörelse för hur 

resultatet har uppnåtts. 

 

4.2. Inträdet i medietekniken 

Det tillvägagångssätt som primärt har använts och som genomsyrar denna 

undersökning är Nietzsches begrepp Gud är död. Gud är död utgår i denna 

undersökning efter den förståelse som utvecklats genom att tolka Nietzsches 

litteraturer. För att erbjuda lite kännedom om vem Nietzsche var och vad han stod för 

kommer nu en kort introduktion till individen Fredrich Nietzsche. 

 

4.2.1. Fredrich Nietzsche 

Dimitri Hemelsoet, forskare inom Neurologi, och Karen Hemelsoet, forskare inom 

konst och filosofi, redogör i sin artikel The neurological illness of Friedrich Nietzsche 

(2008) vem Nietzsche var. Nietzsche föddes i Röcken, Tyskland 1844 och var en av 

modern tids mest inflytelserika filosofer (Hemelsoet & Devreese, 2008). Under 1800-

talet då Nietzsche var som mest aktiv, hade den våg av sekularisering som pågått i 

Europa under flera hundratals år, börjat få en betydande och märkbar roll i samhället. 

Nietzsche såg tidigt vilka problem som det nya trolösa samhället skulle kunna 

medföra. För Nietzsche stod länge moral som ett centralt tema i hans filosofi. 

Nietzsche spenderade delar av sitt liv på att försöka problematisera betydelsen av 

moral och hur den sakta men säkert höll på att tappa sin betydelse. 

 

Nietzsche led dessvärre av många hälsoproblem och dog redan vid 56 års ålder. 

Under sin livstid skrev Nietzsche många uppmärksammade böcker så som Tragedins 

Födelse, Mänskligt alltför mänskligt, Bortom gott och ont, Om moralens härstamning 

och Så talade Zarathustra. Nietzsche spenderade sina sista år som sängliggande till 

följd av både fysiska och psykiska åkommor. Hans senare verk fastställdes och 

publicerades efter hans död år 1900. 

 

4.2.2. Gud är död 

Nietzsche gav skarp kritik till det, enligt honom, förvirrade samhälle han levde i, 

främst för att samhället enligt honom i grund återspeglade en tro vars rötter grundade 

sig i incidenter som ägt rum för tusentals år sedan. Nietzsche talade om att Gud är 
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död och vad han menade med det beskrev han för första gången i sin bok Den glada 

vetenskapen (1887/2008). 

 

“Gud är död! Död för evigt! Och vi har dödat honom! Hur ska vi kunna trösta oss, 

vi alla mördares mördare? Det heligaste och mäktigaste som hittills stått att finna i 

världen, för våra knivar har det förblött - vem tvår detta blod från våra händer? 

Med vilket vatten ska vi rena oss? Vilka försoningsfester, vilka heliga riter blir vi 

tvungna att uppfinna? Har inte detta dåd en storhet som är alltför stor för oss? 

Måste vi inte själva bli gudar, helt enkelt för att ge intryck av att vara det värdiga?” 

(Nietzsche F, 1887/2008, s.113). 

 

Gud är död betyder inte att Gud bokstavligt talat är död utan snarare hur tillvaron sett 

ut om Gud varit död. Om Gud är död var det enligt Nietzsche omöjligt att svara på 

vad som var en god respektive dålig bragd. De moralsystem som successivt byggts 

upp och varit en essentiell del i det religiösa samhället under tusentals år skulle 

kollapsa om Gud ansetts vara död. Nietzsche talade om “ett öppet hav” för att 

beskriva just denna händelse, han menade på att Guds förfall kunde vara både 

spännande och skrämmande.  

 

“Sannerligen, vi filosofer och “fria andar” känner oss vid budet om att “den gamle 

guden är död” liksom bestrålade av en ny morgonrodnad; den får vårt hjärta att 

flöda över av tacksamhet, förvåning, aning, förväntan - äntligen tycks oss 

horisonten ligga fri om också inte ljud, äntligen får våra skepp på nytt styra till 

havs, styra ut på egen risk, alla sanningssökandets vågstycken är åter tillåtna, 

havet, vårt hav ligger åter öppet, kanske har det aldrig funnits ett så öppet hav som 

nu” (Nietzsche F, 1887/2008, s.182). 

 

När Nietzsche talade om att Gud var död menade han huvudsakligen inte det ur något 

perspektiv av förakt utan snarare hur det vi tror på och håller heligt för varje dag 

bleknar. Nietzsche ansåg att det inte längre går att följa någonting som för så många 

år sedan hade en viktig betydelse. Minnena av den Gud vi en gång dyrkade är så långt 

borta att de inte längre går att prata om som någonting betydelsefullt. Samhället har 

förändrats och dess invånare tror sig ha blivit mer medvetna om sin egen existens än 

vad de en gång var. Nietzsches kritik gentemot Guds imperium handlade också om 
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hur han direkt ansåg Gud som ett hot mot människans instinkter och personliga 

utveckling. Nietzsche menade att världen skulle bli en plats som kunde lämna större 

utrymme åt mänskligheten och den enskilda individen om den varit fri från den 

resistens som han ansåg att kyrkan och dess anhängare bedrev.  

 

Nietzsche talade mycket om moral och ytterst existentiella frågor. I Den glada 

vetenskapen tar Nietzsche sig an utmaningen att resonera kring orden gott och ont och 

hur gott och ont kan fungera som meningsbärare i ett samhälle där Gud inte längre 

existerar. Nietzsche skriver i Den glada vetenskapen (1887/2008) om att de gärningar 

som i Guds imperium betraktats som någonting ont och syndigt, samtidigt är de 

gärningar som drivit artens utveckling framåt. Nietzsche skriver att “ständigt på nytt 

har det väckt sinnet för jämförelser, för motsägelser, lusten efter det nya, riskabla, 

oprövade; det har tvingat människorna att ställa åsikter mot åsikter, förebilder mot 

förebilder (Nietzsche, 1887/2008, s.36). Nietzsche menade även på att de 

artuppehållande innefattade varje lärare och individ som förespråkar någonting “nytt”. 

Nietzsche menade därför på att en god gärning skulle lika gärna kunna sammanfattas 

som en ond gärning, beroende på i vilken kontext det placerades i. Nietzsche 

(1887/2008) skriver att “I själva verket är emellertid de onda drifterna väl så 

ändamålsenliga, artuppehållande och oumbärliga som de goda - det är bara deras 

funktion som är en annan” (Ibid, s. 36). Nietzsche ansåg att genom att ha en Gud 

kunde aldrig en människa vara fullständigt fri, utan tvingade sina innersta viljor och 

instinkter att falla offer för underkastelse.  

 

Även om Nietzsches filosofi kan verka som en direkt kritisk invändning gentemot 

Gud, argumenterade han även för de bra saker som Guds närvaro kunde erbjuda. Den 

övernaturliga kraft som Gud utstrålade hade enligt Nietzsche bidragit till samhällets 

utveckling och upprätthållande. Om Gud plötsligt skulle anses död kunde ett stort 

tomrum uppstå i samhället och förstöra det incitament till livet som Guds existens 

förärat människors liv med. Nietzsche menade på att Guds död även skulle kunna ge 

spelplan till högre och starkare idoler än de som redan fanns, vilka i sin tur skulle stå 

för den nya farliga moralen. 
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4.2.3. Idoler 

Idoler var för Nietzsche något han menade att hans omgivning och främst andra 

filosofer såg upp till och avgudade. Nietzsche menar i sin skrift Avgudaskymningen 

(1889/2013) att faran med att avguda sina idoler (eller filosofier) var att individer 

försattes i hypnos och kunde inte längre separera sitt drömmande från verkligheten. 

Enligt Nietzsche fanns det fler avgudar än realiteter i världen. Idoler kunde enligt 

Nietzsche vara allt som på något sätt uppmuntrande en individ till att vilja leva och 

överkomma sina utmaningar men även en symbol av stor motsägelse.  

 

Med idoler menar Nietzsche huvudsakligen hur filosofers förkärlek till deras egna 

koncept och drömmar, tar över deras förmåga att handla realistiskt. Nietzsche 

begränsar inte idoler till mänsklig form, utan idoler må även vara ting utan kött och 

blod. Nietzsche menar på att idoler är oändliga och dess aktualitet kommer och går 

med tiden. Allt som på något sätt kan avgudas kan uppfattas som en idol.  

 

För Nietzsche existerade musik som en tänkbar idol och samtidigt som Nietzsche 

älskade musik såg han faran med att för stunden slukas upp av den och drömma sig 

bort från verkligheten han fysiskt befann sig i. Nietzsche menade att ifall en idol 

såsom musik skulle förlora sin tillfredställande och lugnande effekt skulle livet inte 

längre vara värt att leva. 

 

4.2.4. Gud är död möter medieteknik 

Vad har Gud är död egentligen att göra med medieteknik? Att tillämpa Fredrich 

Nietzsches filosofi i Medieteknik låter inte bara ett möte mellan två helt avlägsna 

element ske, utan skulle även kunna verka som ett tillvägagångssätt för att betrakta 

teknik med. Med hjälp av Gud är död kan teknik ses som något mer än en 

ingenjörsmässig och teknologisk sammansättning av elektriska komponenter. Gud är 

död, fungerar som en komparativ analys som inte tillåter teknologi att kompromisslöst 

anses som utbytbar, utan försöker identifiera den klang som ett eventuellt utbyte kan 

orsaka. Den tolkning av Gud är död som denna undersökning valt att använda sig av 

åsyftar alltså inte bara på hur teknik kan bli billigare, mer praktisk och fungera bättre 

ihop med övriga elektroniska komponenter. 
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4.2.5. Är teknologi idoler? 

Den ständiga utveckling som bedrivs inom IT-världen har kretsat kring att hitta en 

produkt eller applikation som ansetts mer tillbörlig för en aktuell plattform än dess 

föregångare. Teknikens betydelse betraktas alltså bara ur ett enda perspektiv och ett 

sådant åskådande maskerar i sin tur de inflytande en viss teknik faktiskt kan ha. En 

maskering som på inga villkor visar nåd för teknikens möjliga andlighet.  

 

Hur kommer det sig att en teknikentusiast alltid har favoriserat den senaste Iphonen, 

eller hur individen förespråkat för- och nackdelar med den senaste 

mobilapplikationen? Har teknologi lyckats åstadkomma en högre status som talar till 

individers känslor och fungerar som tröst och värme i dess vardag? Ett ting som 

uppnått en idol-status? 

 

Låt säga att en mobiltelefon skulle kunna vara en idol. En mobiltelefon består av ett 

tillhörande varumärke, en vision och framförallt konsumenter som tillsammans hjälps 

åt att bygga upp en betydelse och ett värde kring den. En mobiltelefon är alltså inte 

bara en sammansättning av elektroniska komponenter utan det finns även annan 

bakomliggande betydelse. Mobiltelefonen existerar inte ensam utan är en produkt av 

hur samhället skall erbjudas möjligheter till att få leva nära och vara tillgängliga för 

varandra. Mobiltelefonen är alltså en idol och det möjliggör i stort sätt all annan 

teknologi att också vara en idol, även cookies. 

 

4.3. Medieteknisk gestaltning 

Teknik tycks vara någon form av meningsbärare, så varför skulle ett tillintetgörande 

av en teknik så som cookies kunna vara av ringa betydelse? Genom att helt bortse från 

cookies existens i ett webbsammanhang kan inte bara undersökningens relevans 

tillämpas i praktiken utan även påvisa betydelsen av tekniken cookies. De 

tillvägagångssätt som i undersökningen använts för att designa den medietekniska 

gestaltningen kommer nu att presenteras. 

 

4.3.1. Algorithms in the real world 

Boken A Balanced Introduction To Computer Science (2011) skriven av David Reed 

innehåller inte bara vad titeln antyder en introduktion till datavetenskap utan även ett 

kapitel om algoritmer. Reed är forskare inom datavetenskap och har skrivit flera 
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läroböcker som använts flitigt på högskolor även i Sverige. Reed förklarar att en 

algoritm egentligen bara är en instruktion för hur ett problem skall lösas. Reed 

förklarar hur en applikation designas efter dess egentliga behov. Reed menar att 

algoritmer existerar överallt och nödvändigtvis inte bara inom datavetenskap. Reed 

jämför algoritmer inom programmering likt en kokbok där det klart och tydligt finns 

instruktioner för hur exempelvis en maträtt skall lagas. Reed skriver “Life is full of 

problems whose solutions require a careful, step-by-step approach. Designing 

solutions to those problems involves both logical reasoning and creativity.” (Reed, 

2011, s.160). Reed redogör hur matematikern George Polya tog fram fyra steg som 

kan användas vid problemlösning. Dessa fyra steg är: Förstå problemet, skapa en 

plan, fullfölj din plan och undersök resultatet. Detta tillvägagångssätt kan med fördel 

användas till programmering eftersom det speglar hur en dator exekverar en 

applikation. En applikation är ju dessutom inget annat än en algoritm gjord för att lösa 

ett specifikt problem. Ett strålande verktyg för att jobba med algoritmer och även för 

att ta fram flöden till mjukvara är Flow Chart Maker (draw.io, 2015). 

 

4.3.2. ER Model kontra UML 

ER Model, Entity-relation model, är ett tillvägagångssätt för att ta fram en visuell 

representation av en databas. En stor samling olika tillvägagångssätt för att använda 

ER Modeller finns tillhanda därför kommer tillämpningen av ER Modeller i 

undersökningen att utgå från James Rumbaugh och hans artikel där han väljer att 

ställa ER modeller emot UML. James Rumbaugh är inte bara doktor inom 

datavetenskap på Massachussets Institute Of Technology utan även en av kreatörerna 

bakom språken OMT och UML. UML står för Unified Modeling Languague och är 

inte helt olikt ER-Modeler. I artikeln ER Is UML (2006) ställer han det två 

tillvägagångssätten emot varandra och argumenterar för dess likhet. Rumbaughs 

argumentation ger således inget hinder för utvecklaren, utan snarare friare tyglar att 

använda den enorma potential för design som UML kan erbjuda utvecklaren. Genom 

att använda UML går det inte bara att designa stora IT-system utan även mindre 

applikationer. När en sammanflätning av ER modeller och UML sker, kan en grafisk 

representation av en applikation med tillhörande relationsdatabas tas fram, vilket är 

till stor nytta vid mjukvarans designprocess. 
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4.3.3. MVC design pattern 

Model, View, Controller eller som det förkortas MVC är ett designmönster för att 

separera all data som passerar genom en applikation. MVC har följt med i flera 

decennier som ett designmönster för att bygga applikationer. Det syns numera även 

flitigt i webbsammahang. Modellen är huvudsakligen applikationens hjärna då dess 

syfte är att kontrollera och göra alla beräkningar som Controller talar om för den att 

göra. Controller fungerar som applikationens förmedlare och har hand om all 

interaktion och alla anrop som görs i applikationen. Controller är länken mellan View 

och Model. View är oftast ett grafiskt gränssnitt som användaren interagerar med för 

att passa data. Varför skall just MVC användas som en standard vid 

webbprogrammering? Många av dagens populära ramverk använder sig av MVC och 

i fallet med denna undersökning vars gestaltning utgår från ramverket Codeigniter tar 

undersökningen trenden vidare. 

 

4.4. Tillvägagångssätt för programmering 

För att ta fram en webbapplikation krävs det att ett flertal olika tillvägagångssätt, 

tekniker och verktyg används. Först och främst existerar alltid en "framsida" (Front-

end) följt av en “baksida”. Framsidan står för den grafiska representation som 

användaren eller i det här fallet besökaren ser när den går in på den tillhörande 

adressen i sin webbläsare. Baksidan är den delen som besökaren aldrig ser men som 

alltid existerar på ett eller annat sätt. 

 

4.4.1. Front-end 

Den grafiska representationen i webbläsaren som når ut till besökaren är uppbyggt av 

ett språk som oftast kallas Hyptertext Markup Languague eller rättare sagt HTML. 

Det är oftast underförstått att HTML är använt i webbsammanhang men det talas 

oftast lite om vilken version som används. Denna undersökning utgår från HTML5 

eftersom att det tycks vara dit framtiden vill ta oss utvecklare. Steven Vaughan-

Nichols, tidigare anställd på NASA och försvars departmentet i USA, har gett ut ett 

flertal artiklar om både affärsverksamhet och teknologi. En artikel han nyligen skrev 

som känns angelägen för undersökningen är Will Html5 Restandardize The Web 

(2011) och där tar han upp fördelar med att använda HTML5. Användandet av 

HTML5 bidrar till en standard på nätet som fungerar oavsett vilken webbläsare 

användaren sitter på. Detta har varit ett stort problem under alla år eftersom att olika 
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webbsidor använt olika standarder av HTML. För att förenkla arbetet med den 

grafiska representationen har ramverket Twitter Bootstrap (Mark Otto, 2015) använts. 

Twitter Bootstrap erbjuder ett ramverk för HTML som inte bara förser utvecklaren 

med passande typsnitt utan även ett stöd för responsiv webb i mobilen. Underförstått 

är också att Front-end innefattar programmeringsspråket Javascript. Javascript är ett 

programmeringsspråk som tillsammans med HTML kan få webbapplikation att 

“verka” levande i webbläsaren trots att dess innehåll rent tekniskt inte längre lever. 

 
4.4.2. Back-end 

Den delen av webbapplikationer som inte syns brukar oftast kallas back-end. Denna 

undersökning utgår från PHP (Hypertext Preprocessor). PHP är ett server-side språk 

som används på respektive server. När användaren gör förfrågningar till servern 

erhåller PHP användaren med relevant data så som exempelvis databas förfrågningar. 

PHP är i stunden undersökningen äger rum uppe i version 5.6.7 och tillhörande 

manual finns att hämta på adressen php.net (2015). En viktig komponent som även 

använts för att bedriva undersökningen framåt är ramverket Codeigniter (EllisLab, 

2015). Codeigniter är ett ramverk för att bygga webbapplikationer. Vad som är 

generellt för ramverk till PHP är att det erbjuda utvecklaren ett stycke funktioner för 

att göra mycket, men till ett pris av lite. Allt för att göra programmeringen så effektiv 

och snabb som möjligt för den stressade utvecklaren. 

 

4.4.3. Ajax 

Asynchronous JavaScript And XML eller som det förkortas, Ajax är ett 

tillvägagångssätt för att manipulera en webbapplikation så att delar av en webbsida 

kan uppdateras dynamiskt utan att behöva ladda om webbplatsen på nytt. Linda 

Dailey Paulson skriver i sin artikel Building Rich Web Applications With Ajax att 

Ajax är ett bra sätt att hantera användarvänligheten i en webbapplikation. 

 

“In the classic Web application model, user actions trigger an HTTP request to a 

Web server, which processes the request and returns an HTML page to the client. 

This makes technical sense but doesn’t always provide a great user experience 

because, for example, it limits interactivity and requires Web pages to reload for 

every piece of new data.” (Dailey, 2005, s. 16). 
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Genom att använda Ajax kan alltså en webbapplikation styra POST och GET request 

från en och samma sida utan att behöva laddas om. Paulson skriver i sin artikel att 

Ajax med fördel kan tillämpas eftersom det kräver mindre prestanda av webbläsaren 

än vad ett helt nytt anrop gör. Vid ett helt nytt anrop måste webbläsaren ladda hela 

sidan på nytt. Ajax plockar alltså bara ut den exakta mängd data som användaren har 

gjort en förfrågning på.    

 

5. Resultat 
I avsnittet Resultat kommer en summering av hur gestaltningen har gått tillväga och 

vilka värdefulla fynd som påvisats. 

 

5.1. Genomförandet av medieteknisk gestaltning 

Undersökningens gestaltande del kom att kallas för Kakshoppen. Kakshoppen är en 

butik på nätet som inte innehåller några cookies. Anledningen till att det blev en 

webbshop var främst för att kunna utgå från tidigare vetenskap och den fördelaktiga 

funktionalitet som Peng och Cisna (2000) argumenterade för att cookies kunde 

erbjuda webbapplikationer som är i behov av att använda en kundkorg.  

 

Efter ett fastställande om att göra en webbshop som en gestaltande undersökning var 

det dags att börja designa en webbapplikation som inte på något sätt innehöll eller 

använde sig av cookies. Eftersom att det inte på förhand gick att säga hur bra en 

webbutik utan cookies skulle fungera behövdes olika prototyper skapas, och 

framförallt testas.  

 

Första steget var att ta reda på vilka delar av en applikation som cookies bortfall 

påverkade. Vilka hjälpmedel kunde användas, vilket flöde kunde applikationen ha och 

framförallt hur ska en kundkorg kunna fungera utan möjlighet till hjälp av lokal 

lagring? Genom att ta hänsyn till David Reed (2011) och hans förklaring till hur en 

algoritm är skapad inom programmering fick undersökningen en klarare bild av vilka 

hinder som egentligen existerade. Reed tar i sin förklaring till algoritmer ingen hänsyn 

till att problematik är uppenbar, utan menar på att för att förstå ett problem måste en 

utsättning för problemet äga rum. Genom ER-Diagram kunde en visuell 
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representation av de prototyper som skapats med hjälp av Reeds problemidentifiering 

tas fram. Det stod i ett tidigt skede mellan att bygga en applikation vars identitet 

lagrades i en mjukvara lokalt, likt en bankdosa, men efter att ha prövat en sådan 

lösning påvisade detta sig vara ett icke användarvänligt alternativ. Den slutliga 

lösningen kom att bli en applikation som har hela sin identitet i Url fältet och 

undersökningen väljer att kalla denna lösning för Url navigering. 

 

Url navigering var tidigare ett sätt att göra webbapplikationer på men knuffades åt 

sidan när mer pålitligare tekniker kunde erbjudas. Url navigering betyder i korta drag 

att all identifiering som sker med en server görs från en klients Url fält. Vad som även 

motiverade att Url navigering blev den slutliga lösningen i applikationen var för att 

det är den lösning som får applikationen att te sig mest likt hur de applikationer som 

använder cookies gör. Det som även är intressant med Url navigering är att det har 

stor potential att fungera som ersättare till cookies, tillsammans med aktuell teknik så 

som Ajax vilket också påvisades under arbetet med gestaltningen. 

 

MVC kom att spela mindre betydelse för resultatet eftersom att de lösningar som 

gjorts kunde göras utan att använda sig av MVC som designmönster. MVC och dess 

närvaro var dock någonting som medföljde applikationen eftersom att ramverket 

Codeigniter har använts i gestaltningen. Dock hade MVC varken behövts eller haft 

någon relevans för undersökningens resultat. 

 

Applikationen är byggd med hjälp av Php, Html, Css och Javascript. Plugin som 

valdes till gestaltningen var för Php ramverket Codeigniter. Codeigniter hade 

reducerad funktionalitet eftersom att ramverket kräver att cookies tillåts för att uppnå 

maximal funktionalitet. Till Html och Css användes ramverket Twitter Bootstrap. 

Plugin till Javascript kom att bli Jquery för dess massiva utbud av färdiga funktioner. 

 

5.2 Kakshoppens fynd 

Gestaltningen påvisade att genom att gömma varje klients identitet i en unik Url gick 

det att identifiera varje anrop som gjordes till servern, med respektive klient. Den 

identitet som nu sparas i en Url ligger i applikationer som använder cookies normalt 

som ett avtryck i en cookie. Cookies och dess innehåll finns kvar tills användaren 

väljer att förstöra den förutsatt att applikationen har en implementerad funktion för 
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detta ändamål. Detta moment finns alltså inte med i Kakshoppen utan användaren kan 

nå sitt konto genom att endast använda sin unika Url. Nackdelarna med att lösa 

sessioner på detta vis är att det gör användarens konto mer utsatt för angrepp. Om 

någon vill förstöra eller få tillgång till en annan användares data är detta möjligt 

genom att individen i fråga endast känner till den unika Url som tilldelats en 

användare. Lösningen på denna osäkerhet kom att lösas genom att användare som på 

något sätt vill komma åt känslig data måste ange lösenord. Hade inte produktionen 

använt sig av Ajax skulle detta i sin tur betyda att applikationen varit enormt icke 

användarvänlig, då användaren i så fall skulle få ange sitt lösenord och användarnamn 

på nytt varje gång den velat plocka ut eller ange någon form av data på sidan.  

 

 
Figur 3. Illustrerar kakshoppen. 

 

Genom att använda Ajax kan man utan att uppdatera hela sidans innehåll bara plocka 

ut de delar och den data som behövs. Användandet av Ajax tillåter då även att 

referensen till den användare som har angivit ett korrekt lösenord på sidan kan leva 

kvar på klienten och behöver inte hämtas ut på nytt så länge användaren inte 

uppdaterar eller går in på en annan sida. Ajax kan även göra Http förfrågningar och 

plocka ut data från olika databaser, vilket betyder att användaren tillsammans med 

Ajax kan göra alla moment av en webbshop från en och samma sida. Ajax har alltså 

möjliggjort att applikationen kan förbipassera vissa av de moment som cookies 

skapades för att användas till. Däremot är det svårt att se hur Ajax skulle kunna bli en 
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fullständig ersättare till cookies eftersom att denna lösning innebär att känslig data 

ligger direkt på klienten, vilket kan innebära en säkerhetsrisk i sig. Ajax har skapat 

enorma förutsättningar för att driva webbläsarens möjligheter framåt. Ajax potential 

är undersökningens bästa tekniska fynd. 

 

 
Figur 4. Illustrerar en av kakshoppens alla AJAX funktioner. 

 

Utöver funktionalitet som erbjuder en användare att skapa, läsa, uppdatera och ta bort 

data ur webbapplikationen finns det även ett administratörgränssnitt som erbjuder ett 

sätt att distribuera reklam till en eller flera användare. Vad som gör detta intressant är 

att istället för att distribuera reklam över flera olika domäner så håller man 

annonseringen till en och samma webbplats vilket är säkrare och främjar inte 

spridning av personlig data mellan flera olika domäner. Denna funktionalitet är dock 

inget märkvärdigt eftersom att det fortfarande kräver att utvecklare såväl som 

konsument är på samma sida och ömsesidig respekt gentemot varandra tillämpas. 

Med den gestaltning som genomförts framkom det att det är fullt möjligt att utföra de 

funktioner som cookies gör åt oss med Ajax, men på bekostnad av användarens 

säkerhet eftersom att data ligger i detta fall okrypterad och utsatt på klienten. Känslig 

data så som användaruppgifter och liknande skall alltid bara representeras på klienten 
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och aldrig finnas som en åtkomlig referens. Det går alltså att skapa ett fullt fungerade 

Content Management System, eller rättare sagt CMS utan att behöva använda 

cookies. 

 

6. Diskussion 

I denna del kommer resultatet av undersökningen analyseras och diskuteras. 

 

6.1. Uppmärksammad problematik 

Det stod klart enligt ett flertal artiklar och främst i Hal Bergenhels (2013) artikel 

Caustic Cookies att cookies är utom all kontroll. Enligt Bergenhel finns det inte 

längre några klara direktiv för hur cookies skall användas, vilket direkt lämnar 

Internets utvecklare utan klara direktiv, både för hur tekniken skall tillämpas och vad 

som är tillåtet att göra med den. I en tid där cookies är förknippat med hot mot 

integritet och även övervakning, råder det tveklöst någon form av uppror på nätet. 

Cookies kan inte längre fungera som en trygghet för Internet eftersom det dagligen 

görs förödande gärningar i cookies namn, som drar ner dess trovärdighet och smutsar 

ner dess namn. Den argumentation som Peng och Cisna bland annat stod bakom i 

artikeln HTTP cookies - a promising technology (2001) kan i dagens kontext verka 

avlägsen. För många generationer där viljor och tankar har lyckats förstöra den 

helighet som cookies en gång stod för. Det är sällan som argumentation förs för de 

positiva aspekterna som cookies faktiskt fört med sig. Genom att använda cookies går 

inte bara utvecklingen av webbläsaren framåt, utan den bidrar även till en enorm 

bekvämlighet för både användare och utvecklare. Gestaltningen påvisar även att 

webbapplikationer som är fria från cookies går att skapa men genom att inte tillåta 

cookies i webbläsaren så stänger man ute en hel värld av nyttiga plugins, ramverk och 

färdig funktionalitet som finns till för att göra utveckling av webbapplikationer 

enklare. Det är tydligt att inte en värld av utvecklare idag är redo att bojkotta cookies 

från sina applikationer. 

 

6.2. Ska cookies ersättas? 

Det gick till 1 juli 2011 innan Post- och telestyrelsen (2015) såg ett behov av att 

lagstifta hur cookies skall användas. I dagens läge presenterar dock inte Post- och 

telestyrelsen i sin lag om cookies några klara direktiv för hur konsumenter skyddar sig 
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mot cookies. Konsumenten kan trots lagen inte bli garanterad att cookies inte nyttjas. 

Lagen handlar istället om vad konsumenten har för rättigheter och vad de kan kräva 

av webbapplikationens upphovsman. Lagen står i sig alltså inte för ett direkt skydd 

mot cookies, utan lämnar användaren lika utsatt som om lagen inte hade existerat. 

Användare skall alltid ge sitt samtycke till att webbapplikationer lagrar cookies lokalt 

på användarens dator, men många gånger nyttjar webbapplikationer cookies utan att 

förmedla om detta, trots lagstiftning. Cookies som har blivit så viktiga för alla 

webbapplikationer har i allmänhetens ögon förvandlats till ett ting med alldeles för 

mycket inflytande. Cookies finns som en aktör på det sätt att användare såväl som 

konsument ser cookies som en variabel för hur deras handlingar skall begås. Eftersom 

att det inte existerar fullt möjliga tillvägagångssätt för hur cookies skall ersättas så 

betyder det att cookies innehar någon form av övertag eller kanske rentav makt. 

 

En ytterligare parallell till hur cookies kan anses som bärare av makt är hur de ibland 

sitter på information och data om en användare som användaren ifråga inte känner till. 

Denna data disponeras sedan kors och tvärs genom både first party och third party 

webbsidor utan användarens medvetenhet. Den “stulna” datan blir sedan ett underlag 

för hur användarens Internetbesök skall arta sig. Vilka annonser som skall komma 

upp och framförallt vad de skall förmedla. Är det då makt eftersom att det sätter 

användaren i en position där den tvingas till att göra val utan att vara medveten om 

det? Ungefär som om ett facit placerats i användarens händer. Detta maktspel sätter 

större avtryck i verkligheten än vad individer tänker på. 

 

Om det nu fastställs att cookies skall ersättas i hopp om att ta den eventuella makten 

ifrån detta onda väsen som undersökningen kallar det, vad blir då nästa steg? Tas inte 

problemet med cookies på allvar så kommer den förändring som Hal Berghel hävdar i 

sin artiklar Caustic Cookies (2001) och Toxic Cookies (2013) att inom en snar framtid 

antagligen att utveckla ytterligare kakmonster som är betydligt mer skadliga för 

Internetanvändaren än de som finns idag. Likt den förödelse som Nietzsche 

förutspådde skulle medfölja Guds död och hur detta skulle ge spelplan till nya, större 

och farligare idoler. Är det då så enkelt att tekniken cookies utan vidare kan anses 

som utbytbar? Förr eller senare kommer med all säkerhet en punkt där användare 

kommer att kräva att applikationer som använder cookies, fullständigt förmedlar om 

vad cookies i dessa sammanhang används till. Denna undersökning bekräftar också 
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tidigare forskning om att cookies används i många sammanhang som ett verktyg för 

företag och organisationer att på olika sätt framföra sin reklam, samt för att bedriva 

insamling av Internetanvändarens vanor på Internet. Vad krävs det för lösningar för 

att kunna mötas på mitten och bli av med denna enormt reklamfyllda plats Internet? 

Trots att cookies idag är mest synonymt med reklam och hur mycket detta än anses 

som ett problem så kommer företag genom alla tider alltid att vilja synas. Går det inte 

då att konstatera att det inte är tekniken cookies som är problemet utan snarare hur det 

nyttjas? Många tankar går direkt till hur dödförklaring av en teknik bara föder nya 

problem i en oändlig cirkel. Det kommer alltid komma nya idoler som ska agera som 

en samtida lösning på ett tidigare problem. 

 

6.3. Panopticon 

Idag ger cookies existens upphov till en rädsla hos användare på grund av att de inte 

vet om deras användaruppgifter behandlas varsamt eller inte. Denna rädsla och 

medvetenheten om cookies skadepotential kommer möjligen göra att användare vidtar 

åtgärder för att försöka skydda sig på Internet. Detta beteende går att koppla till ett 

begrepp Andrew Hope (2007) berättar om i sin artikel Panopticism, play and the 

resistance of surveillance: case studies of the observation of student Internet use in 

UK schools. Begreppet utvecklades av en filosof vid namn Jeremy Bentham i slutet 

av 1700-talet. Han beskriver ett fängelseideal vid namn panopticon där fångarnas 

celler omringar ett centralt vakttorn. Vakten som bemannar tornet är omöjlig att se 

från fångarnas perspektiv. På så vis kan inte fångarna veta när vakten har ögonen på 

dem. Detta skapar en känsla av ett osynligt allvetande hos fångarna. Den känsla som 

fångarna känner i ett panopticon skulle kunna utvecklas hos individer som befinner 

sig i Cookies närvaro. Michel Foucault, en fransk filosof känd bland annat för sin 

kritik mot samhällets sätt att leda makt och kontroll på. Foucault berättar i sin bok 

Discipline and Punish (1975/1995) om Benthams begrepp panopticon som Foucault i 

sin tur bygger vidare på med egna tolkningar. Foucault hävdar att den disciplinära 

funktionen som fängelset uppfyller kan användas som ett anonymt verktyg för att 

bedriva kontroll och makt på.  

 

”He who is subjected to a field of visibility, and who knows it, assumes 

responsibility for the constraints of power; he makes them play spontaneously 

upon himself; he inscribes in himself the power relation in which he 
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simultaneously plays both roles; he becomes the principle of his own subjection” 

(Foucault M, 1975/1995, s.202-203). 

 

Foucault fortsätter berätta att detta osynliga sätt att utöva makt på kan användas på 

flera ställen än inom fängelseväsenet. Den kontroll som det anonyma övervakandet 

sätter på individer kan också användas inom skolor och sjukhus men även inom yrke 

som på något sätt kräver ökad effektivitet av sin personal. Begreppet kan även ha 

starka kopplingar till cookies då information sparas om konsumenters Internethistorik 

och personuppgifter. Eftersom att det är omöjligt för konsumenten att veta om cookies 

innehåller information om dem eller inte, så kan cookies skapa samma typ av makt 

över konsumenten som panopticon gör över fångarna. 

 

6.4. Ajax en ny idol? 

Då situationen med cookies ständigt förvärras kommer användare göra allt för att 

slippa falla offer för det hot som cookies möjligen utgör för dem. Denna process 

bidrar sakta men säkert till hur en hysteri och ett nytt sökande efter idoler uppstår, 

som i sin tur kan ersätta cookies. Nietzsche förespråkade faran med Guds förfall och 

hur det skulle splittra samhället och i sin tur skapa grupper av minoriteter som 

dyrkade olika gudar och seder. Nietzsche menade på att dessa konsekvenser skulle 

kunna resultera i anarki. Är det ungefär så långt som historien om cookies har 

kommit? Många är medvetna om att cookies kan utgöra ett hot samtidigt som en hel 

värld av utvecklare och konsumenter fortfarande lägger hela sitt förtroende i cookies 

händer.  

 

I denna undersökning har Ajax fungerat som en ny idol och kastat om betydelsen för 

hur utveckling av webbapplikationer skall bedrivas. En process som har utmanat både 

praktiska och teoretiska färdigheter och i sin tur har skapat något nytt som kanske 

någon dag utvecklas till ett ting med för mycket makt som användare tvingas att 

omedvetet dyrka.  

 

Om utgångspunkten är att Ajax är en idol, vad hindrar då en värld av utvecklare till att 

skapa andra och ännu farligare idoler att dyrka. Idoler som sedan kan agera som nya 

och väsentliga meningsbärare för kommande och åter kommande generationer av 

programmerare Ajax är en bra lösning på de grundläggande funktioner som cookies 
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utför. Ajax har dock också sina nackdelar, exempelvis skulle ett stort problem uppstå 

om användaren bestämmer sig för att stänga av tillåtelsen av Javascript (som Ajax 

bygger på) i webbläsaren eftersom att detta i sin tur skulle få applikationens Ajax-

funktioner att sluta fungera. Med detta sagt så har Ajax också sina mörka sidor och 

risken är befintlig att även Ajax kan utvecklas till något utöver vad grundsyftet med 

det en gång var. Utvecklare är i behov av idoler men är verkligen Ajax en sådan? 

 

6.5. Ska cookies behållas? 

Behovet av idoler måste uppfyllas på något sätt och eftersom en fullständig ersättare i 

nuläget inte existerar måste något göras för att förbättra situationen med cookies. Ett 

tänkbart scenario skulle kunna vara att cookies börjar diskuteras mer i media och 

opinionen skulle bli stark mot just cookies i dess nuvarande skepnad. Då kanske 

företag och organisationer skulle vakna och förstå den fara som skapas genom att 

cookies används på fel sätt i deras applikationer. Men vem är skyldig att ta på sig 

denna uppgift? 

 

Det verkar som att cookies tar samma väg som religion gjort med tiden på det sätt att 

förr i tiden följde den stora massan sin religion mer bokstavligt. Att tro på sin religion 

ansågs vara mycket viktigare och kyrkan hade också mer makt över individen, men 

idag har religion blivit en mindre betydande del i många individers vardag. Det beror 

kanske på att människor har blivit mer upplysta och att individer i sig har blivit 

starkare. Naturligtvis kan synen på cookies bortfall aldrig mäta sig med hur det skulle 

se ut i ett samhälle om en religion eller tro plötsligt slutade existera. Dock är tanken 

otroligt intressant och öppnar i sin tur dörrar för nya diskussioner. 

 

Kommer det bli så att Internet och alla dess användare vänder sig till webbsidor med 

endast grundläggande cookies i takt med att de blir mer upplysta? Skall bara en liten 

del av cookies ersättas med annan teknik? En lösning kanske vore om myndigheter 

förbjuder cookies, alternativt utvecklar en applikation som kan sätta stopp för alla 

typer av cookies, som inte bara finns där för att ge grundläggande funktionalitet till 

webbläsaren. Användaren kan då inte bli påverkad av cookies och hanteringen av 

cookies skulle bli betydligt lättare. Detta kommer antagligen att ske på en betydligt 

kortare tid än vad religionens nedtrappning gjorde. Den takt som förändringar sker på 

i Internetvärlden har en betydligt kortare tidsaxel än det mesta i vårt övriga liv. 
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6.6. Metodkritik 

Att använda Gud är död som ett sätt för att få nya perspektiv på hur cookies uppfattas 

och hur de i fråga kan fungera som dolda maktinnehavare har sina för- och nackdelar. 

Fördelarna är att filosofi kan leda till större och djupare diskussioner och agera som 

ett relevant angreppssätt för en undersökning. Dock är en nackdel med att använda 

filosofi som utgångspunkt att det är svårt att hitta konkreta svar och komma fram till 

ett objektivt resultat. När liknande undersökningar som denna bedrivs är det dock 

vägen och processen fram till resultatet som är den relevanta. Kanske finns det någon 

som efter att ha tagit del av denna undersökning får tankar eller nya infallsvinklar som 

kan hjälpa till att breda forskningen inom både cookies och medieteknik. Just 

användandet av Nietzsches syn på hur en idol kan påverka många saker i sin 

omgivning har varit till stor nytta då syftet med undersökningen var att diskutera och 

förstå hur cookies påverkar webbläsaren och vad som skulle hända om de försvann 

helt.    

 

Att diskutera Fredrich Nietzsches filosofi och den kritik han hade gentemot det 

samhälle han levde i känns aktuellt än idag. Idag existerar i samhället oändligt med 

idoler som vill synas och finnas med som meningsbärare, men trots en idols förföriska 

yttre består således dess insida oftast av ruttet virke vilket gör att dess levnadslängd 

blir omöjlig att förutspå. När förfallet sedan är ett faktum är det dags att hitta nya 

gudar, väsen eller kanske tekniker som kan ta idolens plats och fylla ut det tomrum 

som den lämnat efter sig. Nietzsche förutspådde aldrig cookies förfall men hans 

kritiska granskning och pessimism är idag lika passande att föra in i debatt som det 

var i slutet på 1800-talet när han var som mest aktuell. 

 

6.7. Slutsats 

Undersökningen har inte kommit fram till ett resultat som kan besvara om cookies är 

ett maktförfogande väsen eller inte. Undersökningen kan däremot med hjälp av Gud 

är död betrakta cookies som en innehavare av makt eftersom att både utvecklare såväl 

som konsument påverkas av att dödförklara cookies. De konsekvenser som cookies 

död eventuellt kan leda till är däremot omöjliga att förutspå. Cookies erbjuder enorm 

funktionalitet till webbläsaren och det går inte att utläsa för- eller mot argument som 

ensamt kan tala för om vi skall ha kvar cookies eller inte.  
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Undersökningens paralleller till Gud är död, har även resulterat i ett 

uppmärksammande av problematiken kring att kompromisslöst anse cookies som 

utbytbar. 
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9. Ordlista 

 
Användare och konsument. 

De personer som i fråga brukar en specifik produkt. Det kan vara allmänheten, 

invånare, medborgare, brukare, kunder, användare eller konsument.  

 

Utvecklare 

Personer som varit med vid framtagning av en produkt. 

 

PNG 

Portable Network Graphics är ett bildformat. PNG används ofta till bilder som inte är 

fotorelaterade. Så som ikoner, logotyper och ritningar.  

 

GIF 

Graphics Interchange Format är ett bildformat. GIF används mestadels till mindre 

animationer. 

 

Server 

En server fungerar som en extern förmedlare mellan olika system. Oftast används 

ordet server för en beskriva en mottagare för någonting som sker över ett nätverk.  

 

Klient  

Klient är den som gör förfrågningar till en server. Allting som har någon form av 

koppling till en extern enhet, kan klassas som klient.  

 

Webbläsare 

Webbläsare kan vara applikationer som Chrome, Firefox, Opera etc.  

 

Applikation, webbapplikation och webbsida  

En Applikation är ett program vars syfte är riktat mot en specifik användare eller 

målgrupp. All mjukvara kan anses som en applikation. En webbapplikation eller 

webbsida är ett samlingsnamn för applikationer som går att nå genom en webbläsare. 

 

 



 

34 
  

Content Management System (CMS) 

Ett samlingsnamn för ett system som kan hantera skapande, läsning, uppdatering, och 

borttagning av data genom ett användargränssnitt. 

 

Plugin 

Plugin eller tilläggsprogram är en applikation som används för att lägga till ny 

funktionalitet till en redan befintlig applikation. 

 

HTML 

HyperText Markup Language vanligen kallad HTML är ett språk som används för att 

skapa webbsidor. HTML skrivs som text i ett dokument som sedan blir läst av 

webbläsaren.  

 

HTTP 

Hypertext Transfer Protocol är det Kommunikationsprotokoll som används av 

webbsidor för att överföra information mellan server och klient. 

 

URL 

Uniform Resource Locator, mer känt som webbadress. Webbadressen är den 

teckensträng som skrivs in i adressfältet i klienten och som identifiera specifika sidor 

eller resurser på nätet. 

 

PHP 

Är en rekrusiv akronym för Hypertext Preprocessor. PHP är ett populärt 

programmeringsspråk som exekveras på en webbserver för att kunna erhålla 

webbapplikationer med mer dynamiskt innehåll än bara vanlig HTML. 

 

Css 

Cascading Style Sheets är ett språk som används för skapa typsnitt, färg och liknande 

i HTML text. 

 

Javascript 

Javascript är ett scriptspråk som används som komplement till HTML och Css för att 

kunna göra funktioner i HTML mer levande. 



 

35 
  

 

Jquery 

Jquery är ett ramverk till Javascript som erbjuder utvecklare ett flertal färdiga 

funktioner. Syftet med Jquery är att underlätta och göra utveckling av 

webbapplikationer smidigare. 

 

Ramverk 

Är en uppsättning färdiga funktioner och förhållningssätt som syftar till att stödja 

utvecklingen av dynamiska webbsidor, webbapplikationer, webbtjänster och 

webbresurser. Ramverket huvuduppgift är att lindra kostnaden från programmering 

som ofta repeteras för varje projekt. Till exempel kopplingar till databas. 

 

Codeigniter 

Codeigniter är ett ramverk ämnat för att bygga dynamiska webbapplikationer med 

programmeringsspråket PHP. Genom att använda många olika bibliotek med de mest 

förekommande funktionerna och en logisk struktur hjälper ramverket utvecklare att 

skapa applikationer fortare. 
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