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Forbrugerpanelet om bannerreklamer og internetadfærd 
 

Knap ni ud af ti respondenter (89%) angiver, at de generelt ikke finder reklamer på diverse 

hjemmesider relevante for dem, og op mod hver anden (43%) er slet ikke interesseret i, at 

reklamer på internettet bliver mere målrettet deres interesser.  

Knap hver tredje (31%) er i høj grad bevidst om, at der registreres oplysninger om deres adfærd 

på internettet, og yderligere knap hver anden (48%), er i nogen grad bevidste herom. Knap hver 

tiende (8%) vidste dog ikke, at dette var tilfældet, og især kvinder er ubevidste herom. 

 

 

Til trods for, at næsten fire ud af fem (79%) i høj eller nogen grad er bevidste om, at deres 

adfærd på internettet kan registreres, har det for langt de fleste dog ingen eller stort set ingen 

betydning haft for deres adfærd. Godt over hver tredje af disse respondenter (40%), angiver at 

de slet ikke har ændret adfærd på internettet, selvom de ved, at deres adfærd kan registreres, 

og yderligere lige under hver tredje (31%) har kun i mindre grad ændret deres adfærd. 

Af de respondenter som ikke på forhånd var klar over, at deres adfærd på nettet kan registreres 

og bruges i reklamesammenhæng, svarer knap hver tredje (31%), at de slet ikke vil ændre deres 

adfærd på nettet, på trods af oplysningen om, at deres adfærd kan registreres. 

 

To ud af tre (67%) erklærer sig mere eller mindre enige i, at de føler sig godt beskyttet på de 

hjemmesider de besøger, mens godt hver femte (22%) dog ikke føler sig godt beskyttet på de 

hjemmesider, de besøger.  

Til gengæld er knap to ud af tre respondenter (65%) mere eller mindre uenige i, at de føler sig 

godt oplyst om, hvad hjemmesider må bruge deres personlige data til. 

Og til trods for, at kun godt hver fjerde (24%) føler sig godt oplyst om, hvad hjemmesider må 

bruge deres data til, angiver godt over to ud af tre (40%), at de intet har imod, at der indsamles 

oplysninger om deres internetadfærd, så længe de ikke udstilles genkendeligt. 

 

Endelig angiver et overvejende flertal af respondenterne, godt tre ud af fire (77%), at de er 

negativt eller meget negativt stemt overfor at sociale medier uden begrænsning, kan benytte de 

personlige data, som brugerne oplyser på de forskellige sites. Ingen er positivt stemt heroverfor.  

 

 

Undersøgelsen er gennemført over årsskiftet december 2011/januar 2012. Resultaterne er 

baseret på svar fra 984 danske forbrugere i alderen 18 – 80 år. Data er vejet på køn, alder og 

geografi, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående 

målgruppe. 
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Figur 1 – ALLE 

Finder du generelt reklamer, du ser på diverse hjemmesider, relevante for dig? 

 
 

Knap ni ud af ti respondenter angiver, at de kun i mindre grad eller slet ikke, finder de reklamer 

de ser på diverse hjemmesider, relevante for dem, og op mod hver anden (43%), er slet ikke 

interesseret i, at reklamer på internettet var mere målrettet deres interesser, jf. figur 2 herunder. 

 

Figur 2 – ALLE  

Ville du foretrække, at reklamer på internettet var mere målrettet dine interesser? 

 
 

Kun knap en ud af ti (8%), ville i høj grad foretrække at internetreklamerne var mere målrettet 

deres interesser, mens hver sjette (17%) i nogen grad ville foretrække dette. 
 

Kvinder er generelt mere uinteresserede i målrettede reklamer end mænd, jf. tabel 1 nedenfor. 
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Som det fremgår af tabellen herunder, er respondenter, som højst har gennemført en 

erhvervsuddannelse, mere åbne for målrettede reklamer. Jo højere uddannelsesniveauer, des 

mindre er tilslutningen til målrettede reklamer på internettet. 

 

Tabel 1  

Ville du foretrække, at reklamer på internettet var mere målrettet dine interesser? x Højst, 

fuldførte uddannelse, Køn & Alder 

Højst 

erhvervsudd.

Kort, videre. 

udd.

Mindst 

ml.lang udd. Kvinder Mænd

18-30 

år

31-50 

år

51-65 

år

66-80 

år

Ja, i høj grad 9% 7% 8% 7% 10% 6% 6% 9% 10%

Ja, i nogen grad 19% 14% 16% 15% 19% 19% 13% 17% 18%

Kun i mindre grad 13% 25% 14% 14% 19% 19% 16% 15% 16%

Nej, slet ikke 38% 40% 50% 50% 37% 54% 48% 45% 36%

Ved ikke /

ingen holdning
21% 14% 12% 15% 16% 2% 17% 14% 20%

Kilde: Tænk Analyse

HØJESTE FULDFØRTE UDDANNELSE KØN ALDER

 
 

Som det også kan aflæses, er de yngre respondenter betydelig mere uinteresseret i at reklamer 

på internettet skulle være målrettet deres interesser, end ældste respondenter er. Og endelig 

gælder, at respondenter bosat øst for Storebælt ligeledes er mere uinteresseret deri, end 

respondenter bosat vest for Storebælt (ikke gengivet i tabellen). 
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Figur 3 – ALLE  

Mange hjemmesider er økonomisk afhængige af at kunne vise reklamer til dig og andre 

besøgende. Bl.a. derfor indsamler de oplysninger om dig og din adfærd for at kunne vise 

reklamer, der er relevante for dig, på de hjemmesider, du besøger.  

Er du bevidst om, at der registreres oplysninger om din adfærd på internettet? 

 
 

Knap hver tredje (31%) er i høj grad bevidst om, at der registreres oplysninger om deres adfærd 

på internettet, og yderligere knap hver anden (48%), er i nogen grad bevidste herom. Knap hver 

tiende (8%) vidste dog ikke, at dette var tilfældet, og som det fremgår af tabel 2 nedenfor, er 

kvinder i højere grad end mænd ubevidste herom. 

 

Tabel 2  

Er du bevidst om, at der registreres oplysninger om din adfærd på internettet? X 

Uddannelse & Køn 

Folkeskole 

/ Gymn

Erhvervs-

uddannelse

Kort, videreg. 

uddannelse

Ml.lang, 

videreg. udd.

Lang, 

videreg. udd. Kvinder Mænd

Ja, i høj grad 24% 27% 15% 29% 49% 25% 38%

Ja, i nogen grad 42% 48% 61% 54% 42% 51% 46%

Kun i mindre grad 20% 14% 19% 9% 8% 14% 10%

Nej, slet ikke 15% 11% 5% 8% 1% 10% 5%

Kilde: Tænk Analyse

KØNHØJESTE FULDFØRTE UDDANNELSE

 
 

I forhold til respondenternes uddannelsesniveau, er der også en tydelig forskel, idet det gælder, 

at jo længerevarende uddannelse, respondenter har fuldført, des mere udbredt er bevidstheden 

om, at deres adfærd på nettet registreres på baggrund af de hjemmesider de besøger.  
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Således er det mere end hver tredje respondent (35%), som højst har fuldført en gymnasial 

uddannelse, som kun i mindre grad eller slet ikke er bevidst om, at deres adfærd på internettet 

registreres, mens det blandt respondenter med en lang, videregående uddannelse er mindre 

end hver tiende (9%), der er tilsvarende ubevidste herom. 

 

Respondenterne har haft mulighed for (frivilligt) at skrive en kommentar til spørgsmålet om deres 

viden om, at deres adfærd på internettet kan registreres og videresælges. Disse er gengivet i 

bilag 1 bagerst. 

 

 

Til trods for, at næsten fire ud af fem (79%) i høj eller nogen grad er bevidste om, at deres 

adfærd på internettet kan registreres, har det for langt de fleste dog ingen eller stort set ingen 

betydning haft for deres adfærd. 

   

Figur 4 – HVIS I HØJ/NOGEN GRAD BEVIDSTE OM AT INTERNETADFÆRD KAN REGISTRERES 

Har det ændret din adfærd på internettet, at du ved, at din adfærd kan registreres og 

bruges i reklamesammenhæng? 

 
 

Godt over hver tredje respondent (40%), angiver at de slet ikke har ændret adfærd på 

internettet, selvom de ved, at deres adfærd kan registreres, og yderligere lige under hver tredje 

(31%) har kun i mindre grad ændret deres adfærd. 

Godt en ud af tyve respondenter (6%) har dog i høj grad ændret deres adfærd på internettet 

som følge af, at de er blevet opmærksomme på, at deres adfærd kan registreres. Som det 

fremgår af figuren, er det især de respondenter, som i HØJ grad er bevidste om, at deres adfærd 

registreres (lysegrå søjle), der har ændret adfærd; 11% mod blot 2% af de respondenter, som i 

NOGEN grad er bevidste om, at deres adfærd registreres (sort søjle yderst mod højre). 
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Figur 5 – HVIS SLET IKKE/I MINDRE GRAD BEVIDST OM AT INTERNETADFÆRD KAN REGISTRERES  

Har det ændret din adfærd på internettet, at du ved, at din adfærd kan registreres og 

bruges i reklamesammenhæng? 

 
 

Af de respondenter som ikke på forhånd var klar over, at deres adfærd på nettet kan registreres 

og bruges i reklamesammenhæng, svarer knap hver tredje (31%), at de slet ikke vil ændre deres 

adfærd på nettet, på trods af oplysningen om, at deres adfærd kan registreres. Knap hver fjerde 

(24%), svarer dog at de i høj eller nogen grad vil ændre deres adfærd. Især de respondenter, 

som ingen anelse havde om, at deres adfærd på internettet kan registreres og bruges i 

reklamesammenhæng, er i høj grad motiveret for at ændre adfærd, 9% (lysegrå søjle) mod 2% 

af dem, som var lidt bevidste om, at en registrering fandt sted (sort søjle yderst til højre). 

 

 

Uanset graden hvormed respondenterne var bekendt med, at deres adfærd på internettet kan 

registreres, er der en tendens til, at især de yngste respondenter – uanset vidende herom / 

oplyst herom ved denne undersøgelse – ikke vil ændre adfærd. Flertallet af denne gruppe vil 

således slet ikke, eller kun i mindre grad, ændre adfærd på internettet, selvom de ved, at deres 

adfærd kan registreres.  
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Figur 6 – ALLE  

Hvad er din holdning til, at hjemmesider kan målrette deres indhold mod dig ved at 

indsamle oplysninger om din adfærd på internettet (fx via de hjemmesider, du besøger 

eller dine søgninger på Google)? 

 
 

Mere end hver anden respondent (55%) ser negativt eller meget negativt på, at hjemmesider 

kan målrette deres indhold mod de besøgende ved at indsamle oplysningerne om disses adfærd 

på internettet. Forsvindende få finder det meget positivt, at hjemmesider kan målrette indhold 

mod de besøgende, ved at indsamle viden om deres adfærd, og kun godt en ud af tyve (6%) er 

positiv heroverfor – hvilket i mere udbredt grad er mænd, end kvinder, jf. tabel 2 herunder. 

 

Tabel 3  

Hvad er din holdning til, at hjemmesider kan målrette deres indhold mod dig ved at 

indsamle oplysninger om din adfærd på internettet…? X Viden om registrering & Køn 

I høj grad

I nogen

grad

I mindre

grad Slet ikke Kvinder Mænd

Meget positiv 2% - - - - 1%

Positiv 8% 6% 5% 1% 4% 7%

Neutral 37% 43% 37% 25% 37% 41%

Negativ 29% 37% 41% 49% 39% 32%

Meget negativ 25% 14% 17% 25% 20% 19%

Kilde: Tænk Analyse

KØNVIDEN OM, AT ADFÆRD PÅ INTERNET KAN REGISTRERES

 
 

De respondenter, som slet ikke var klar over, at deres adfærd på internettet blev registreret, er 

betydeligt mere negativt indstillet overfor at hjemmesider målretter indholdet på baggrund af 

disse registreringer, nemlig tre ud af fire (74%), mens det ”kun” er godt hver anden af de 

respondenter, som i højere eller mindre grad var bevidst om, at en registrering finder sted. 
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Respondenterne har haft mulighed for (frivilligt) at skrive en kommentar til hvad de synes om, at 

nogle hjemmesider målretter indhold på baggrund af registrering af adfærd på internettet. Disse 

er gengivet i bilag 2 bagerst. 

 

 

Figur 7 – ALLE  

Forestil dig, at du åbner en hjemmeside, og følgende 'pop-op’ vindue kommer frem: 

  
 

Hvad gør du?  

Vi ved, det kan variere fra hjemmeside til hjemmeside, hvordan du reagerer, men svar ud fra din typiske adfærd 

 
 

Godt hver anden respondent (52%) angiver, at de ville undlade at besøge en hjemmeside, der 

kræver accept af en række betingelser for brug af personlige oplysninger, for at fortsætte. Blot 

hver tiende (10%) angiver, at de accepterer og fortsætter til hjemmesiden uden at læse de 

betingelser, der er opstillet.  
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Som det fremgår af tabellen herunder, angiver de ældre respondenter i langt højere grad, at de 

ville klikke ’Afbryd’, hvis præsenteret for et pop-op vindue som det viste, hvor fx hver fjerde i 

alderen 18-30 år (24%) ville klikke ’Accepter’, selvom de ikke havde læst betingelserne. Det er 

helt ned til 3% af de ældre aldersgrupper. I forhold til kønnene gælder, at kvinder er mere 

forsigtige end mænd, idet de i mindre grad er villige til at klikke ’Accepter’, selvom intet at have 

læst af betingelserne, og i højere grad angiver, at de ville klikke ’Afbryd’ til pop-op’en.  

 

Tabel 4  

Hvad gør du [ved en pop-up som den viste]? X Alder & Køn 

18-30 

år

31-40 

år

41-50 

år

51-65 

år

66-80 

år Kvinder Mænd

Jeg læser dem  grundigt og accepterer 4% 1% 2% 10% 11% 6% 9%

Jeg skimmer dem og accepterer 34% 41% 31% 23% 21% 27% 28%

Jeg læser ikke dem, men accepterer alligevel 24% 12% 9% 6% 3% 7% 11%

Jeg klikker 'Afbryd' og forlader siden 36% 42% 53% 59% 62% 57% 50%

Ved ikke 2% 4% 5% 2% 3% 3% 2%

ALDER KØN

Anm.: 'Dem' erstatter ordet 'betingelserne' for at gøre tabellen mere letlæselig

Kilde: Tænk Analyse  
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Figur 8 – ALLE  

Hvor enig er du i følgende udsagn:  

’Jeg føler mig generelt godt beskyttet på de hjemmesider, jeg besøger’ hhv. ’Jeg føler mig 

godt oplyst om, hvad hjemmesider må bruge mine personlige data til’ 

 
 

To ud af tre (67%) erklærer sig mere eller mindre enige i, at de føler sig godt beskyttet på de 

hjemmesider de besøger. Godt hver femte (22%) føler sig dog ikke godt beskyttet på de 

hjemmesider, de besøger.  

 

Til gengæld er knap to ud af tre respondenter (65%) mere eller mindre uenige i, at de føler sig 

godt oplyst om, hvad hjemmesider må bruge deres personlige data til. 

 

Som det fremgår af tabel 5 på næste side, føler mere end tre ud af fire (75%) respondenter 

under 40 år sig godt beskyttet, mens det blandt respondenter over 40 år er en mindre andel, 

knap tre ud af fire (≈64%), der føler tilsvarende.  

Omvendt angiver en større andel af de relativt ældre respondenter, i dette tilfælde over 50 år, at 

de føler sig godt oplyst om hvordan deres personlige data må bruges, nemlig op mod hver tredje 

(32%), mens det blandt respondenter under 50 år i snit kun er knap en ud af syv (15%), der føler 

tilsvarende. 
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Tabel 5  

Føler sig generelt godt beskyttet på besøgte hjemmesider’ hhv. ’Føler mig godt oplyst 

om, hvordan personlige data må bruges? X Alder 

18-30 

år

31-40 

år

41-50 

år

51-65 

år

66-80 

år

18-30

år

31-40

år

41-50

år

51-65

år

66-80

år

Helt enig 7% 3% 5% 5% 2% 1% - 1% 0% -

Enig 75% 72% 58% 60% 63% 13% 17% 14% 27% 32%

Uenig 11% 16% 21% 20% 13% 48% 49% 48% 42% 33%

Helt uenig - 4% 5% 3% 5% 29% 26% 30% 23% 20%

Ved ikke / ingen holdning 7% 5% 11% 12% 17% 9% 8% 7% 8% 15%

Kilde: Tænk Analyse

GODT BESKYTTET PÅ HJEMMESIDER GODT OPLYST OM HVORDAN DATA MÅ BRUGES

 
 

Til trods for at kun godt hver fjerde (24%) føler sig godt oplyst om, hvad hjemmesider må bruge 

deres data til, angiver godt over to ud af tre (40%), at de intet har imod, at der indsamles 

oplysninger om deres internetadfærd, så længe de ikke udstilles genkendeligt. 

 

Figur 9 – ALLE 

Hvor enig er du i følgende udsagn: ’Så længe jeg ikke udstilles genkendeligt på 

internettet, har jeg intet imod, at der indsamles oplysninger om min internetadfærd’ 

 
 

Mere end hver anden (53%) er dog ikke enige i, at det er ok, at der indsamles oplysninger om 

deres internetadfærd – uanset om det bruges anonymt.  
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Figur 11 – ALLE  

Hvad er din holdning til, at sociale medier (fx Facebook) ejer, og ubegrænset kan bruge, 

de personlige data, billeder, tekster og adfærd (fx 'Synes godt om' tilkendegivelser), som 

brugerne oplyser? 

 
 

Et overvejende flertal af respondenterne, nemlig mere end tre ud af fire (77%), er negativt eller 

meget negativt stemt overfor at sociale medier uden begrænsning, kan benytte de personlige 

data, som brugerne oplyser på de forskellige sites, mens hver femte (21%) er neutrale 

heroverfor. Stort set ingen er positivt stemt heroverfor.  

 

 

Tabel 6  

Hvad er din holdning til, at sociale medier […] ubegrænset kan bruge, de personlige data, 

billeder, tekster og adfærd […] som brugerne oplyser? X Alder 

 

 

De yngre respondenter er mere 

negativt indstillet for den praksis, 

som nogle sociale medier 

bruger, idet hele 85% af de 18-

30 er negativt indstillet, og kun 

godt hver tiende (12%), der 

forholder sig neutralt hertil.  

 

 

Blandt de ældre respondenter, er op mod hver fjerde (23%), der er neutrale heroverfor, og tre ud 

af fire (76%), der er negativt indstillet til den ubegrænsede brugsret, sociale medier tager sig. 

18-30 

år

31-40 

år

41-50 

år

51-65 

år

66-80 

år

Meget positiv - - - - -

Positiv 2% - 2% 1% 1%

Neutral 12% 20% 20% 20% 23%

Negativ 45% 41% 38% 40% 42%

Meget negativ 41% 39% 40% 39% 34%

Kilde: Tænk Analyse

ALDER
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Undersøgelser som denne, er for knap hver tiende (8%) i høj grad med til at få dem til at tænke 

over deres adfærd på internettet, mens det for knap hver tredje (31%) i nogen grad er tilfældet. 

 

Figur 12 – ALLE 

Vil du mene, at deltagelse i undersøgelser med spørgsmål som disse, har fået / vil få dig 

til at tænke anderledes over din adfærd på internettet? 

 
 

40% af respondenterne mener dog, at, at de kun i mindre grad påvirkes på deres internetadfærd 

af undersøgelser som denne, mens hver femte (20%) slet ikke lader deres adfærd påvirke heraf. 

 

Tabel 6  

Vil du mene, at deltagelse i undersøgelser med spørgsmål som disse, har fået / vil få dig 

til at tænke anderledes over din adfærd på internettet? X Alder 

  

 

Især de ældre respondenter 

angiver, at de i høj eller 

nogen grad lærer noget ved 

at gennemføre en 

undersøgelse som denne. 

Således angiver hver anden 

(50%) i alderen 66-80 år 

dette. 

 

Blandt de yngste respondenter, 18-30 årige, er det dog begrænset, hvor meget de føler, de får 

ud af en sådanne undersøgelse, idet knap hver tredje (31%) slet ikke påvirkes på adfærd ved 

deltagelse, og yderligere hver anden (50%) kun gør i mindre grad. 

 

18-30 

år

31-40 

år

41-50 

år

51-65 

år

66-80 

år

Ja, i høj grad - 7% 6% 7% 12%

Ja, i nogen grad 15% 27% 30% 32% 38%

Kun i mindre grad 50% 41% 43% 39% 34%

Nej, slet ikke 31% 24% 20% 20% 14%

Ved ikke 4% 1% 1% 2% 2%

Kilde: Tænk Analyse

ALDER
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Følgende generelle kommentarer til undersøgelsen er givet (frivilligt): 

 Det var en overraskelse for mig at Facebook må bruge alle oplysninger og billeder. Jeg 

er ikke mere aktiv på facebook – [af mand, 51-65 år] 

 Yderligere kommentarer til Facebook. Jeg er BANGE for Facebook, for selvom jeg 

måske ikke selv skriver noget dumt, kan nogle finde på at skrive noget dumt til og om 

mig som kan skade mig. DERFOR er jeg ikke på Facebook. Vil ikke have at andres 

misforståelser af hvad jeg mener med de ting jeg skriver, eller hvad de ellers ved om 

mig, skal kunn skade mig – [af mand, 51-65 år] 
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BILAG 1: Kommentarer til spørgsmålet om, hvorvidt bekendt med, at adfærd kan registreres 

 

 - og det bryder jeg mig ikke om. Det begrænser min frihed, hvis det bruges til at optimere i 

mine søgninger på internettet - [af mand, 51-65 år, der i høj grad er bevidst om registrering] 

 ... og dette er jeg grundlæggende imod.. derfor var svaret også nej på forrige spørgsmål, da 

det ville være en legitimering af indsamlingen - [af mand, 18-30 år, der i høj grad er bevidst 

om registrering] 

 Bryfer mig ikke om intetsigende reklamer, som dækker 90 % - [af mand, 51-65 år, der i høj 

grad er bevidst om registrering] 

 Burde kun være muligt indenfor samme indgangshjemmeside eller efter frivilligt opgivet profil 

- [af mand, 66-80 år, der i nogen grad er bevidst om registrering] 

 Da jeg ikke helt forstår hvordan de ved hvad jer ser og ikke ser føler jeg mig lidt utryg, hvad 

ved de ellers om mig. Føler lidt at mit privat liv invaderes - [af mand, 41-50 år, der i nogen 

grad er bevidst om registrering] 

 Det er næsten umuligt at slippe fri for disse reklameindslag, hvis man først er kommet på 

deres mailingliste - [af mand, 66-80 år, der i høj grad er bevidst om registrering] 

 Det er smadder irriterende man pludselig er "medlem" af noget man ikke har bestilt og 

næsten er umuligt at komme ud af!!! - [af kvinde, 51-65 år, der i høj grad er bevidst om 

registrering] 

 En let ubehagelig overvågning, hvor manipulation evt. kan erstatte "godtroende service" - [af 

mand, 51-65 år, der i nogen grad er bevidst om registrering] 

 Fjerner regelmæssigt spyware fra pc - [af kvinde, 41-50 år, der i høj grad er bevidst om 

registrering] 

 Fravælger mange som vil placeres cookies - [af mand, 51-65 år, der i nogen grad er bevidst 

om registrering] 

 HVILKET ER BEGRUNDELSEN FOR AT REKLAMER "blokeres" PÅ MIN(E) PC' - [af mand, 

66-80 år, der i høj grad er bevidst om registrering] 

 Hvis jeg "søger" et bestemt produkt eller viden, så skal den hjemmeside jeg finder selvfølgelig 

gøre sig, akkurat som når jeg går ind i feks. Imerco og spørger til redskaber til mit komfur - og 

her vil jeg selvfølgelig blive stik tosset, dersom Imerco begynder at snakke om noget andet. 

Jeg bliver jo ej registr. ved fysisk besøg i Imerco, Mit "emne" måske, og jeg ønsker på "ingen 

måde" at min adfærd på nettet registreres - [af mand, 51-65 år, der i nogen grad er bevidst 

om registrering] 

 Ja det gør selv det offentlige - og sælger tillige mailadresserne, hvilket jeg mener er i strid 

med persondataloven. Cookies må accepteres på nettet . men må ikke misbruges. desværre 

er der vist ingen egentligt regelsæt for det. - [af mand, 51-65 år, der i nogen grad er bevidst 

om registrering] 

 Jeg blokerer reklamer med Adblock og prøver at forhindre at der bliver opsamlet omlysninger 

om mig med Ghostery - [af mand, 18-30 år, der i høj grad er bevidst om registrering] 

 Jeg bruger Adblock, som fjerne alle reklamer fra min browser. Det er en udvidelse som findes 

til både Firefox, Safari og Chrome. Den findes vist nok også til Explorer - [af mand, 18-30 år, 

der kun i mindre grad er bevidst om registrering] 
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 Jeg afskyer reklamer på tv og internettet. Jeg ønsker kun at modtage dem i postkassen, for 

der kan jeg vælge til og fra om jeg vil læse dem. Reklamer alle andre stder forstyrrer kun 

nærværet og skaber falske behov - [af kvinde, 41-50 år, der i høj grad er bevidst om 

registrering] 

 Jeg benytter en del software som forhindrer registrering af min adfærd på nettet, f.eks. 

AdBlock o.lign. - [af kvinde, 31-40 år, der i høj grad er bevidst om registrering] 

 Jeg er komplet uinteresseret i reklamer - [af kvinde, 66-80 år, der slet ikke er bevidst om 

registrering] 

 Jeg er træt af at få popop reklamer på mine mails. Specielt reklamer jeg ikke har ønsket at 

vide noget om. Det har en negativ påvikning på mig, og ofte betyder det, at jeg konsekvent 

ikke vil købe dette produkt - [af mand, 66-80 år, der i nogen grad er bevidst om registrering] 

 Jeg finder det ret usmageligt med overvågning af adfærd, og jeg kigger aldrig på de reklamer 

der findes, når jeg gr på en hjemmeside - [af kvinde, 51-65 år, der i høj grad er bevidst om 

registrering] 

 Jeg mener at det er i en god ide at indsamle oplysninger om reklame der er relevant for mig - 

[af kvinde, 66-80 år, der i nogen grad er bevidst om registrering] 

 Jeg overser nærmest alle reklamer uanset hvor jeg møder dem. kun hvis jeg søger opl. om et 

evt. indkøb, kan jeg være opmærksom - [af kvinde, 66-80 år, der slet ikke er bevidst om 

registrering] 

 Jeg sad med i Forbrugerrådets spørgepanel vedr. cookies og trediepart-cookies for et par år 

siden og er særdeles orienteret om og opmærksom på, at man overvåges af forskellige 

årsager, når man færdes på nettet - [af kvinde, 51-65 år, der i høj grad er bevidst om 

registrering] 

 Jeg sletter i den forbindelse jævnligt de cookies man planter hos mig.Der findes udmærkede 

gratis programmer til det - [af kvinde, 66-80 år, der i høj grad er bevidst om registrering] 

 Jeg synes det er ret uhyggeligt at min færden på internettet 'overvåges' af nogen : / - [af 

kvinde, 41-50 år, der i nogen grad er bevidst om registrering] 

 Jeg synes mange af internettets reklamer er dybt irriterende. Specielt dem der pludselig 

afspiller lyd, hvis man ved en fejl kører musen henover, men også dem der popper op og 

pludselig fylder store dele af skærmen - [af kvinde, 18-30 år, der i høj grad er bevidst om 

registrering] 

 Jeg syntes ikke om denne fremgangsmåde - [af kvinde, 51-65 år, der kun i mindre grad er 

bevidst om registrering] 

 Jeg tror om mig selv, at jeg er rimeligt reklameblind. Det er uhyre sjældent jeg ser/bemærker 

alle de pop up reklamer. Finder dem irriterende fordi de bruger energi og kraft fra min 

komputter, men hvis de kan finansiere diverse alternative hjemmesider, så bærer jeg over 

med det - [af kvinde, 51-65 år, der i høj grad er bevidst om registrering] 

 Jeg ved at der registreres oplysninger om min færden på nettet - men tager ikke hensyn til 

det - er ligeglad. Spørgsmålet misforstås sådan at "ja, i høj grad og jeg tænker på det når jeg 

er på nettet" - det gør jeg ikke - [af kvinde, 51-65 år, der i høj grad er bevidst om registrering] 

 Jeg ønsker at vide, hvordan min adfærd registreres - og hvordan jeg kan konstatere 

fænomenet - [af kvinde, 66-80 år, der i nogen grad er bevidst om registrering] 
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 Jeg ønsker ikke at blive registreret med ønsker om visse typer af reklamer, da jeg allerhelst 

er helt fri for reklamerne - [af kvinde, 51-65 år, der slet ikke er bevidst om registrering] 

 Man burde kunne forblive som anonym uanset hjemmesidens reklameinteresse - [af mand, 

66-80 år, der i nogen grad er bevidst om registrering] 

 Man skulle ha lov og vælge om sin adfærd må registeres - [af kvinde, 41-50 år, der i nogen 

grad er bevidst om registrering] 

 Når man googler et eller andet er der jo altid lidt reklamer foroven og til venstre for 

søgeresultatet - [af mand, 51-65 år, der i nogen grad er bevidst om registrering] 

 Og jeg synes det er forkert - [af kvinde, 18-30 år, der i nogen grad er bevidst om registrering] 

 Reklamer på internettet burde være mulige at afvise/slå fra uden at man skal være IT nørd for 

at kunne gøre det - [af mand, 51-65 år, der i nogen grad er bevidst om registrering] 

 Reklamer virker som en rød klud på en tyr for mig. De er irriterende, generende, pågående 

og kun ude på, at man skal købe det produkt, de reklamerer for. Jeg ønsker ikke reklamer 

smidt i hovedet hele tiden - [af kvinde, 66-80 år, der i høj grad er bevidst om registrering] 

 Sletter cockies for at begrænse styringen - [af mand, 51-65 år, der i høj grad er bevidst om 

registrering] 

 Synes det er ubehageligt og at der burde gøres mere opmærksom herpå - [af kvinde, 51-65 

år, der i høj grad er bevidst om registrering] 

 Uhyggeligt - [af kvinde, 51-65 år, der i høj grad er bevidst om registrering] 

 Undgår disse sider så vidt muligt - [af mand, 51-65 år, der i høj grad er bevidst om 

registrering] 
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BILAG 2: Kommentarer til at hjemmesider målretter indhold til registreret adfærd 

 

 At føle sig udnyttet er negativ. Hvem indsamler IKKE min adfærd for min skyld - [af mand, 51-

65 år, negativt indstillet overfor, at hjemmesider målretter indhold ved at indsamle viden om 

adfærd] 

 Bare men er opmærksom på det - [af kvinde, 18-30 år, neutral indstillet overfor, at 

hjemmesider målretter indhold ved at indsamle viden om adfærd] 

 Dem om det jvf. tidligere om finansiering af alternative hjemmsider - [af kvinde, 51-65 år, 

neutral indstillet overfor, at hjemmesider målretter indhold ved at indsamle viden om adfærd] 

 Der er fordele og ulemper. Naturligvis ligger der en angst for Big Brother, på den anden side, 

så kan det jo være en hjælp at man ikke får en masse spam-lignende men kun de emner der 

er relevante - [af kvinde, 31-40 år, neutral indstillet overfor, at hjemmesider målretter indhold 

ved at indsamle viden om adfærd] 

 Det er extremt irriterende, at blive "plaget" (generet) af noget man ikke har bedt. Hvis et 

produkt har brug for en aggressiv reklamering, må det jo være et dårligt produkt. Gode ting 

sælger jo mere eller mindre sig selv, fordi forbrugerne er glade for dem og derved taler 

positivt on dem - [af mand, 51-65 år, negativt indstillet overfor, at hjemmesider målretter 

indhold ved at indsamle viden om adfærd] 

 Det er igen bare det at de rent faktisk må overvåge mig, jeg er i mod - [af mand, 18-30 år, 

meget negativt indstillet overfor, at hjemmesider målretter indhold ved at indsamle viden om 

adfærd] 

 Det er åbenbart prisen for tilgængeligheden på nettet - [af kvinde, 41-50 år, neutral indstillet 

overfor, at hjemmesider målretter indhold ved at indsamle viden om adfærd] 

 Det jeg skal bruge finder jeg nok bedst selv !!!! - [af mand, 66-80 år, meget negativt indstillet 

overfor, at hjemmesider målretter indhold ved at indsamle viden om adfærd] 

 Det øger ens evne til at filtrere alle de millioner af informationer man opsnapper dagligt! 

Negativt idet det stresser! - [af kvinde, 31-40 år, neutral indstillet overfor, at hjemmesider 

målretter indhold ved at indsamle viden om adfærd] 

 Egentlig er jeg imod denne registrering, men f. eks er det OK at brugsen indsamler. Gl vane 

fordi der engang var en vis solidaritet med brugsen. Jeg ved ikke om de fortjener den i dag - 

[af mand, 51-65 år, negativt indstillet overfor, at hjemmesider målretter indhold ved at 

indsamle viden om adfærd] 

 Forbrugerpanelet burde nok oplyse nogle flere detaljer om denne sag - evt. i deres eget blad 

- [af kvinde, 66-80 år, negativt indstillet overfor, at hjemmesider målretter indhold ved at 

indsamle viden om adfærd] 

 Føler de overskrider mine grænser for privatliv - [af mand, 41-50 år, meget negativt indstillet 

overfor, at hjemmesider målretter indhold ved at indsamle viden om adfærd] 

 Hvis firmaet vil vide, hvad jeg interesserer mig for, kan de spørge mig direkte - [af kvinde, 51-

65 år, meget negativt indstillet overfor, at hjemmesider målretter indhold ved at indsamle 

viden om adfærd] 

 Hvorfor jeg forsøger at "undvige" - [af mand, 66-80 år, negativt indstillet overfor, at 

hjemmesider målretter indhold ved at indsamle viden om adfærd] 
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 Jeg er kun interesseret i at slippe helt for reklamer hvis det var muligt - [af mand, 51-65 år, 

meget negativt indstillet overfor, at hjemmesider målretter indhold ved at indsamle viden om 

adfærd] 

 Jeg er som udgangspunkt hverken positivt eller negativt indstillet over for brugerrettede 

reklamer. Ligesom så meget andet kan oplysningerne bruges og misbruges, så derfor har jeg 

ingen generelle holdninger - jeg undgår så vidt muligt reklamer, da jeg finder dem irriterende, 

uanset hvor de er (i aviser, på tv og på internettet), men jeg anerkender fuldstændigt 

mediernes behov og grund til at vise reklamer - [af mand, 18-30 år, neutral indstillet overfor, 

at hjemmesider målretter indhold ved at indsamle viden om adfærd] 

 Jeg har intet at skjule i vores frie, åbne samfund. Men jeg vil ikke trackes af kommercielle 

interesser, og et overvågningssamfund kan jo hurtigt blive uhyggeligt - [af kvinde, 66-80 år, 

meget negativt indstillet overfor, at hjemmesider målretter indhold ved at indsamle viden om 

adfærd] 

 Jeg har valgt negativt fordi hvis jeg har svaret efller deltaget på en web side, hvor jeg skal 

bekræfte betingelserne for at fjeg må kontaktes og er tvunget til at opgive telefon/mobil 

nummer bliver jeg kimet ned af flere - og det er virkslig død irreterende og en unødig 

tidsrøver SPILD AF TID. Så de sider, hvor jeg skal opgive mit telefon nummer undgår jeg 

helst - [af kvinde, 51-65 år, negativt indstillet overfor, at hjemmesider målretter indhold ved at 

indsamle viden om adfærd] 

 Jeg synes det er generende med alle de reklamer, på hjemmesiderne, især på facebook - [af 

kvinde, 51-65 år, negativt indstillet overfor, at hjemmesider målretter indhold ved at indsamle 

viden om adfærd] 

 Jeg synes det er iorden, at et site tracker mine bevægelser og bruger det til at annoncere - 

dog synes jeg det er over grænsen at medtage mine google søgninger. Også i forhold til 

anden markedsføring. Er det noget Google tilbyder virksomheder - at købe søgedata? Og 

hvordan kobler Google disse data op til mig som person? Via cookies? - [af kvinde, neutral 

indstillet overfor, at hjemmesider målretter indhold ved at indsamle viden om adfærd] 

 Man afskæres mod relevant information fordi en maskine bestemmer hvad jeg tilbydes at se - 

[af kvinde, 41-50 år, meget negativt indstillet overfor, at hjemmesider målretter indhold ved at 

indsamle viden om adfærd] 

 Man kan være i tvivl om det reelt er for min (kundens) skyld - [af mand, 51-65 år, negativt 

indstillet overfor, at hjemmesider målretter indhold ved at indsamle viden om adfærd] 

 Meget negativ, idet personoplysninger indsamlet på nettet kan bruges til andet end reklamer - 

f.eks. politisk, af forsikringsselskaber og kriminelle. Der skal i øvrigt ganske få 

personoplysninger til, at ens identitet kan blive afsløret - vi er på nettet ikke så anonyme, som 

mange tror - [af kvinde, 51-65 år, meget negativt indstillet overfor, at hjemmesider målretter 

indhold ved at indsamle viden om adfærd] 

 Men jeg vil gerne have mulighed for at vælge fra - [af mand, 51-65 år, positivt indstillet 

overfor, at hjemmesider målretter indhold ved at indsamle viden om adfærd] 

 Målrettet anoncer og reklamer er da bedre, en anoncer der ikke er ralevante for mig. - [af 

mand, 18-30 år, positivt indstillet overfor, at hjemmesider målretter indhold ved at indsamle 

viden om adfærd] 
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 Ok at min fagforening o.lign ikke kommercielt gør det. Ellers ikke - [af kvinde, 51-65 år, 

negativt indstillet overfor, at hjemmesider målretter indhold ved at indsamle viden om adfærd] 

 Skal forbydes - [af kvinde, 51-65 år, meget negativt indstillet overfor, at hjemmesider 

målretter indhold ved at indsamle viden om adfærd] 

 Synes der burde være skrappe regler for reklamer og ejerskab vedr. borgeres internet-

adfærd - [af kvinde, 51-65 år, meget negativt indstillet overfor, at hjemmesider målretter 

indhold ved at indsamle viden om adfærd] 

 Sådan er det jo, det kan vi ikke gøre noget ved - [af kvinde, 51-65 år, neutral indstillet overfor, 

at hjemmesider målretter indhold ved at indsamle viden om adfærd] 

 Sålænge jeg er annonym, og de ikke ved hvem jeg direkte er. Hvis de kender alt til mig, så 

som navn, adresse og sådan noget, så er det ikke OK. Men at de registrere, at jeg har besøgt 

en hjemmeside, og hvad jeg går efter på hjemmesiden, samt om jeg klikker på en reklame. 

Det er helt fint med mig - [af mand, 41-50 år, neutral indstillet overfor, at hjemmesider 

målretter indhold ved at indsamle viden om adfærd] 

 Undgår dem - [af mand, 51-65 år, meget negativt indstillet overfor, at hjemmesider målretter 

indhold ved at indsamle viden om adfærd] 

 Ved godt det ikke er internet, men jeg har COOP Danmark medlemskort og får som alle 

andre medlemmer, personlig tilbud kun til mig. Troede jeg fik tilbud efter hvad jeg gerne 

køber. Derfor undrer det mig at jeg nu stadig efter halvandet års mailtilmelding får tilbud på 

kød, selvom jeg er vegetar - [af mand, 51-65 år, negativt indstillet overfor, at hjemmesider 

målretter indhold ved at indsamle viden om adfærd] 

 

 

 

 

 

 

GENERELLE KOMMENTARER TIL UNDERSØGELSEN 

  

Hvis du har kommentarer til spørgsmålet (Mange hjemmesider er økonomisk afhængige af at 

kunne vise reklamer til dig og andre besøgende. Bl.a. derfor indsamler de oplysninger om dig og 

din adfærd for at kunne vise reklamer, der er relevante for dig, på de hjemmesider, du besøger. 

Er du bevidst om, at der registreres oplysninger om din adfærd på internettet?), er du meget 

velkommen til at skrive dem her (frivilligt): 

 

- Det bryder jeg mig ikke om. Det begrænser min frihed, hvis det bruges til at optimere i mine 

søgninger på internettet. - [angivet af Mand, 51-65 år] 

- Dette er jeg grundlæggende imod.. derfor var svaret også nej på forrige spørgsmål, da det ville 

være en legitimering af indsamlingen.. - [angivet af Mand, 18-30 år] 

- Bryder mig ikke om intetsigende reklamer, som dækker 90 % - [angivet af Mand, 51-65 år] 

- Burde kun være muligt indenfor samme indgangshjemmeside eller efter frivilligt opgivet profil. - 

[angivet af Mand, Over 65 år] 
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- Da jeg ikke helt forstår hvordan de ved hvad jer ser og ikke ser føler jeg mig lidt utryg, hvad 

ved de ellers om mig. Føler lidt at mit privatliv invaderes. - [angivet af Mand, 41-50 år] 

- Det er næsten umuligt at slippe fri for disse reklameindslag, hvis man først er kommet på deres 

mailingliste. - [angivet af Mand, Over 65 år] 

- Det er smadder irriterende man pludselig er "medlem" af noget man ikke har bestilt og næsten 

er umuligt at komme ud af!!! - [angivet af Kvinde, 51-65 år] 

- En let ubehagelig overvågning, hvor manipulation evt. kan erstatte "godtroende service" - 

[angivet af Mand, 51-65 år] 

- Fjerner regelmæssigt spyware fra pc - [angivet af Kvinde, 41-50 år] 

- Fravælger mange som vil placeres cookies - [angivet af Mand, 51-65 år] 

- Hvis jeg "søger" et bestemt produkt eller viden, så skal den hjemmeside jeg finder selvfølgelig 

gøre sig, akkurat som når jeg går ind i feks. Imerco og spørger til redskaber til mit komfur - og 

her vil jeg selvfølgelig blive stik tosset, dersom Imerco begynder at snakke om noget andet. Jeg 

bliver jo ej registr. ved fysisk besøg i Imerco, Mit "emne" måske, og jeg ønsker på "ingen måde" 

at min adfærd på nettet registreres. - [angivet af Mand, 51-65 år] 

- Ja det gør selv det offentlige - og sælger tillige mailadresserne, hvilket jeg mener, er i strid med 

persondataloven. Cookies må accepteres på nettet, men må ikke misbruges. Desværre er der 

vist ingen egentligt regelsæt for det. - [angivet af Mand, 51-65 år] 

- Jeg afskyer reklamer på tv og internettet. Jeg ønsker kun at modtage dem i postkassen, for der 

kan jeg vælge til og fra om jeg vil læse dem. Reklamer alle andre stder forstyrrer kun nærværet 

og skaber falske behov. - [angivet af Kvinde, 41-50 år] 

- Jeg benytter en del software som forhindrer registrering af min adfærd på nettet, f.eks. AdBlock 

o.lign. - [angivet af Kvinde, 31-40 år] 

- Jeg blokerer reklamer med Adblock og prøver at forhindre at der bliver opsamlet omlysninger 

om mig med Ghostery. - [angivet af Mand, 18-30 år] 

- Jeg bruger Adblock, som fjerne alle reklamer fra min browser. Det er en udvidelse som findes 

til både Firefox, Safari og Chrome. Den findes vist nok også til Explorer. - [angivet af Mand, 18-

30 år] 

- Jeg er komplet uinteresseret i reklamer - [angivet af Kvinde, Over 65 år] 

- Jeg er træt af at få popop reklamer på mine mails. Specielt reklamer jeg ikke har ønsket at vide 

noget om. Det har en negativ påvikning på mig, og ofte betyder det, at jeg konsekvent ikke vil 

købe dette produkt. - [angivet af Mand, Over 65 år] 

- Jeg finder det ret usmageligt med overvågning af adfærd, og jeg kigger aldrig på de reklamer 

der findes, når jeg gr på en hjemmeside. - [angivet af Kvinde, 51-65 år] 

jeg mener at det er i en god ide at indsamle oplysninger om reklame der er relevant for mig - 

[angivet af Kvinde, Over 65 år] 

- Jeg overser nærmest alle reklamer uanset hvor jeg møder dem. Kun hvis jeg søger 

oplysninger om et evt. indkøb, kan jeg være opmærksom. - [angivet af Kvinde, Over 65 år] 

- Jeg sad med i Forbrugerrådets spørgepanel vedr. cookies og trediepart-cookies for et par år 

siden og er særdeles orienteret om og opmærksom på, at man overvåges af forskellige årsager, 

når man færdes på nettet. - [angivet af Kvinde, 51-65 år] 
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- Jeg sletter i den forbindelse jævnligt de cookies man planter hos mig.Der findes udmærkede 

gratis programmer til det. - [angivet af Kvinde, Over 65 år] 

- Jeg synes det er ret uhyggeligt at min færden på internettet 'overvåges' af nogen [angivet af 

Kvinde, 41-50 år] 

- Jeg synes mange af internettets reklamer er dybt irriterende. Specielt dem der pludselig 

afspiller lyd, hvis man ved en fejl kører musen henover, men også dem der popper op og 

pludselig fylder store dele af skærmen. - [angivet af Kvinde, 18-30 år] 

- Jeg syntes ikke om denne fremgangsmåde - [angivet af Kvinde, 51-65 år] 

- Jeg tror om mig selv, at jeg er rimeligt reklameblind. Det er uhyre sjældent jeg ser/bemærker 

alle de pop up reklamer. Finder dem irriterende fordi de bruger energi og kraft fra min komputter, 

men hvis de kan finansiere diverse alternative hjemmesider, så bærer jeg over med det. - 

[angivet af Kvinde, 51-65 år] 

- Jeg ved at der registreres oplysninger om min færden på nettet - men tager ikke hensyn til det - 

er ligeglad. Spørgsmålet misforstås sådan at "ja, i høj grad og jeg tænker på det når jeg er på 

nettet" - det gør jeg ikke. - [angivet af Kvinde, 51-65 år] 

- Jeg ønsker at vide, hvordan min adfærd registreres - og hvordan jeg kan konstatere 

fænomenet. - [angivet af Kvinde, Over 65 år] 

- Jeg ønsker ikke at blive registreret med ønsker om visse typer af reklamer, da jeg allerhelst er 

helt fri for reklamerne. - [angivet af Kvinde, 51-65 år] 

- Man burde kunne forblive som anonym uanset hjemmesidens reklameinteresse. - [angivet af 

Mand, Over 65 år] 

- Man skulle ha lov og vælge om sin adfærd må registeres - [angivet af Kvinde, 41-50 år] 

- Når man googler et eller andet er der jo altid lidt reklamer foroven og til venstre for 

søgeresultatet - [angivet af Mand, 51-65 år] 

- Reklamer på internettet burde være mulige at afvise/slå fra uden at man skal være IT nørd for 

at kunne gøre det - [angivet af Mand, 51-65 år] 

- Reklamer virker som en rød klud på en tyr for mig. De er irriterende, generende, pågående og 

kun ude på, at man skal købe det produkt, de reklamerer for. Jeg ønsker ikke reklamer smidt i 

hovedet hele tiden. - [angivet af Kvinde, Over 65 år] 

- Sletter cockies for at begrænse styringen - [angivet af Mand, 51-65 år] 

- Synes det er ubehageligt og at der burde gøres mere opmærksom herpå - [angivet af Kvinde, 

51-65 år] 

- Undgår disse sider så vidt muligt - [angivet af Mand, 51-65 år] 

 

Hvis du har kommentarer til spørgsmålet (Hvad er din holdning til, at hjemmesider kan målrette 

deres indhold mod dig ved at indsamle oplysninger om din adfærd på internettet (fx via de 

hjemmesider, du besøger eller dine søgninger på Google)?), er du meget velkommen til at 

skrive dem her (frivilligt): 

 

- At føle sig udnyttet er negativ. Hvem indsamler IKKE min adfærd for min skyld. - [angivet af 

Mand, 51-65 år] 

- Bare men er opmærksom på det [angivet af Kvinde, 18-30 år] 
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- Dem om det jvf. tidligere om finansiering af alternative hjemmesider [angivet af Kvinde, 51-65 

år] 

  

- Der er fordele og ulemper. Naturligvis ligger der en angst for Big Brother, på den anden side, 

så kan det jo være en hjælp at man ikke får en masse spam-lignende men kun de emner der er 

relevante [angivet af Kvinde, 31-40 år] 

- Det er extremt irriterende, at blive "plaget" (generet) af noget man ikke har bedt. Hvis et 

produkt har brug for en aggressiv reklamering, må det jo være et dårligt produkt. Gode ting 

sælger jo mere eller mindre sig selv, fordi forbrugerne er glade for dem og derved taler positivt 

om dem. [angivet af Mand, 51-65 år] 

- Det er igen bare det at de rent faktisk må overvåge mig, jeg er i mod – [Angivet af Mand, 18-30 

år] 

- Det er åbenbart prisen for tilgængeligheden på nettet. [angivet af Kvinde, 41-50 år] 

- Det øger ens evne til at filtrere alle de millioner af informationer man opsnapper dagligt! 

Negativt idet det stresser! [angivet af Kvinde, 31-40 år] 

- Føler de overskrider mine grænser for privatliv – [Angivet af Mand, 41-50 år]  

- Hvis firmaet vil vide, hvad jeg interesserer mig for, kan de spørge mig direkte [Angivet af 

Kvinde 51-65 år] 

- Det var en overraskelse for mig at Facebook må bruge alle oplysninger og billeder. Jeg er ikke 

mere aktiv på Facebook [Angivet af Mand, 51-65 år] 

- Jeg er som udgangspunkt hverken positivt eller negativt indstillet over forbrugerrettede 

reklamer.  

- Ligesom så meget andet kan oplysningerne bruges og misbruges, så derfor har jeg ingen 

generelle holdninger - jeg undgår så vidt muligt reklamer, da jeg finder dem irriterende, uanset 

hvor de er (i aviser, på tv og på internettet), men jeg anerkender fuldstændigt mediernes behov 

og grund til at vise reklamer [angivet af Mand, 18-30 år] 

- Jeg har intet at skjule i vores frie, åbne samfund. Men jeg vil ikke trackes af kommercielle 

interesser, og et overvågningssamfund kan jo hurtigt blive uhyggeligt. [angivet af Kvinde, Over 

65 år] 

- Jeg synes det er generende med alle de reklamer, på hjemmesiderne, især på facebook. 

[angivet af Kvinde, 51-65 år]    

- Man afskæres mod relevant information fordi en maskine bestemmer hvad jeg tilbydes at se 

[angivet af Kvinde, 41-50 år] 

- Man kan være i tvivl om det reelt er for min (kundens) skyld – [Angivet af Mand, 51-65 år] 

- Meget negativ, idet personoplysninger indsamlet på nettet kan bruges til andet end reklamer - 

f.eks. politisk, af forsikringsselskaber og kriminelle. Der skal i øvrigt ganske få personoplysninger 

til, at ens identitet kan blive afsløret - vi er på nettet ikke så anonyme, som mange tror [angivet 

af Kvinde, 51-65 år] 

- Ok at min fagforening o.lign ikke kommercielt gør det. Ellers ikke [angivet af Kvinde, 51-65 år] 

skal forbydes  

- Yderligere kommentarer til Facebook. Jeg er BANGE for Facebook, for selvom jeg måske ikke 

selv skriver noget dumt, kan nogle finde på at skrive noget dumt til og om mig som kan skade 
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mig. DERFOR er jeg ikke på Facebook. Vil ikke have at andres misforståelser af hvad jeg mener 

med de ting jeg skriver, eller hvad de ellers ved om mig, skal kunn skade mig. [Angivet af Mand, 

51-65 år] 


