
   

APRIL 2011   FORBRUGERPANELET 

1 
 

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger 

Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på 

privatlivsindstillingerne i deres browser, og blandt de, som er bekendt hermed, er det kun 

godt halvdelen, der har tilpasset dem, så de passer til deres behov.  

Det er bl.a. indstillinger for hvordan såkaldte cookies, funktionelle og tredjeparts, skal 

håndteres, man kan ændre i sin browser. Godt hver fjerde respondent (26%) ved dog ikke, 

hvad en funktionel cookie er, mens knap hver tredje (31%) ikke ved, hvad en tredjeparts 

cookie er. 

Blandt dem som kender til cookies, har mere end hver fjerde (28%) slået de funktionelle fra, 

mens yderligere knap hver tredje (31%) overvejer det. Tredjeparts cookies har mere end fire 

ud fem (83%) enten allerede slået fra, eller overvejer det. 

Næsten hver anden (42%) afviser dog at slå funktionelle cookies fra, mens det blot er hver 

sjette (17%), der afviser tilsvarende for tredjeparts cookies. Det er i høj grad de unge 

respondenter, der ikke vil slå cookies, primært funktionelle, fra. 

Flertallet, som ikke har slået cookies fra i deres browser, sletter dem dog manuelt i stedet for, 

men godt hver tiende (11%) vil hverken slette funktionelle eller tredjeparts cookies.  

 

 

Knap tre ud af fire respondenter (74%) har prøvet at søge efter deres navn på Google, og 

disse, som altså har prøvet at google deres navn, er i lidt højere grad bekendt med, at de har 

mulighed for at få oplysninger om sig selv, som kommer frem via en søgning, slettet fra 

Googles søgemaskine. 

 

Ligesom en browser, har også Facebook privatlivsindstillinger, som kan tilpasses egne 

behov, og flertallet af brugerne af Facebook har da også tilpasset privatlivsindstillingerne, 

nemlig knap to ud af tre (63%). Hver sjette (17%) ved dog ikke, hvad privatlivsindstillinger er. 

Knap tre ud af fire brugere af Facebook (73%) angiver, at de tænker over, at deres 

eventuelle kommentarer på åbne Facebook-sider, kan ses af folk udenfor Facebook. Og de 

respondenter, som kender til at man kan få slettet oplysninger om en selv fra Googles 

søgemaskine, er mere tænksomme over, hvad de skriver på åben Facebook-sider, end de 

respondenter, som ikke kender hertil.  

Endelig angiver hver tiende respondent (11%) i høj grad at være nervøs for, at deres adfærd 

på internettet kan føre til misbrug af deres private data, og yderligere hver tredje (33%) er i 

nogen grad nervøs herfor. De respondenter, som har taget forholdsregler som at slå cookies 

fra i deres browser, er generelt mere nervøs for misbrug af deres data end respondenter, 

som ikke vil slå cookies fra eller fortsat overvejer det. 

 

Undersøgelsen er gennemført i april 2011. Resultaterne er baseret på svar fra 930 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 

Ved du, at du kan ændre de såkaldte privatlivsindstillinger i din browser (fx Microsofts 

Internet Explorer, Firefox, o. lign.)?   

Du kan fx indstille, om du vil tillade cookies, om browseren skal huske din historik, dvs. de 

sider, du besøger, m.m. 

 
 

Næsten tre ud af fire respondenter (71%) er bekendt med, at de kan ændre 

privatlivsindstillingerne i deres browser, men kun godt halvdelen af disse respondenter har 

tilpasset dem, så de passer til deres behov.  

Knap hver tredje respondent (29%) er dog ikke bekendt med denne mulighed.  

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, er det i høj grad de ældste respondenter, som ikke har 

foretaget nogen ændringer i privatlivsindstillingerne. Mere end hver tredje (40%) blandt de 

ældste respondenter, har ingen ændringer foretaget, mens andelene er faldende med 

respondenternes alder, således at det blandt de yngste kun er godt hver tiende (13%), som 

ingen ændringer har foretaget.  

 

Tabel 1 

Ved du, at du kan ændre de såkaldte privatlivsindstillinger i din browser…? x Køn & 

Alder 

Kvinder Mænd 18-30 år 31-50 år 51-65 år 66-80 år

Ja, og jeg har tilpasset dem 

mine behov
32% 46% 45% 39% 37% 32%

Ja, men jeg har ikke tilpasset 

indstillingerne
35% 30% 42% 38% 29% 28%

Nej 33% 24% 13% 23% 34% 40%

Kilde: Forbrugerrådet
 

Kvinder har også i mindre grad end mænd ændret på privatlivsindstillingerne i browseren. 
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I browsere kan man bl.a. indstille hvordan såkaldte cookies, skal håndteres. Der skelnes 

mellem to typer cookies; en funktionel cookie, som fx bruges til at huske / lagre dit login og 

password til hjemmesider, hvor dette kræves, så du ikke skal skrive det, hver gang du logger 

på de(n) pågældende hjemmesider. De såkaldte tredjeparts cookies bruges derimod til at 

registrere din adfærd på internettet, fx hvilke hjemmesider, du besøger, og dermed hvilke 

interesser, du udviser, og bruges bl.a. af reklamebureauer til målrettet markedsføring.  

Godt hver fjerde respondent (26%) ved ikke, hvad en funktionel cookie er, mens knap hver 

tredje (31%) ikke ved, hvad en tredjeparts cookie er. Mænd og respondenter over 30 år er 

generelt mere bekendt med cookies end de øvrige respondenter. 

Tabel 2 

Kendskabet til cookies x Køn & Alder 

TOTAL

18-30 

år

31-80 

år Kvinder Mænd TOTAL

18-30 

år

31-80 

år Kvinder Mænd

Kender til cookies 74% 67% 76% 68% 83% 69% 62% 70% 61% 79%

Ved ikke, hvad denne 

type cookie er
26% 33% 24% 32% 17% 31% 38% 30% 39% 21%

Funktionelle cookies Tredjeparts cookies

Anm.: respondetner i alderen 31-80 år er samlet, da der ingen forskel er i disse respondenteres kendskab.

Kilde: Forbrugerrådet  
 

Mere end hver fjerde (28%) har slået funktionelle cookies fra i deres browser, mens 

yderligere knap hver tredje (31%) overvejer det. Da Forbrugerrådet senest undersøgte dette i 

2009, var det kun blot hver tredje (34%), der havde slået funktionelle cookies fra, eller 

overvejede det, mens det altså nu er mere end hver anden (58%). 

 

Figur 2 – ALLE, SOM KENDER TIL COOKIES OG ÆNDRINGER AF PRIVATLIVSINDSTILLINGER 

Har du i din browser indstillet, at den skal slå cookies helt fra? 

 
 

Tredjeparts cookies har mere end fire ud fem (83%) enten allerede slået fra, eller overvejer 

det, hvilket også er en stigning i forhold til 2009, hvor det ”blot” var godt tre ud af fire (77%). 
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Godt over hver tredje (42%) afviser at slå funktionelle cookies fra, mens det blot er hver 

sjette (17%), der afviser tilsvarende i relation til tredjeparts cookies.  

Som det fremgår af tabel 3 herunder, er det i højere grad de unge respondenter, der ikke vil 

slå cookies, primært funktionelle, fra, idet næsten to ud af tre (60%) vil afstå herfra, ligesom 

også mænd er afvisende heroverfor. 

Tabel 3 

Har du i din browser indstillet, at den skal slå cookies helt fra? x Køn & Alder 

Kvinder Mænd

18-30 

år

31-50 

år

51-65 

år

66-80 

år Kvinder Mænd

18-30 

år

31-50 

år

51-65 

år

66-80 

år

Ja 34% 22% 17% 24% 34% 32% 48% 48% 35% 50% 48% 52%

Nej, men jeg 

overvejer det
32% 30% 23% 33% 30% 35% 38% 33% 41% 34% 36% 31%

Nej, og vil 

ikke gøre det
34% 48% 60% 43% 36% 33% 15% 20% 24% 16% 16% 17%

Kilde: Forbrugerrådet

Tredjeparts cookiesFunktionelle cookies

 
 

Blandt dem som ikke har slået cookies helt fra i deres browser, er det dog flertallet, som 

sletter cookies manuelt i stedet for; nemlig tre ud af fire (73%), når der er tale om 

funktionelle, og to ud af tre (67%), når der er tale om tredjeparts cookies. Det er stort set 

det samme billede som i 2009, hvor der dog var flere der slettede tredjeparts end funktionelle 

cookies, mens det altså nu er omvendt.  

 

Figur 3 – ALLE UNDTAGEN DEM SOM HAR SLÅET COOKIES FRA / IKKE VED, HVAD COOKIES ER 

Sletter du nogensinde cookies manuelt? 

 
 

Godt hver tiende (11%) vil hverken slette funktionelle eller tredjeparts cookies. Der er ikke 

nogen entydig karakteristika for disse respondenter, det er unge som ældre i lige høj grad.  
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Figur 4 – ALLE 

Ved du, at din adfærd på internettet, fx hvilke hjemmesider du besøger, har 

kommerciel værdi for mange virksomheder og kan videresælges af dem, som 

registrerer din adfærd?   

Oplysningerne bruges fx til at målrette reklamer til dig, således at reklamerne på nogle 

hjemmesider bliver tilpasset de interesser, du har udvist via din adfærd på internettet 

 
 

Kendskabet til, at adfærd på nettet kan registreres til kommercielle brug er mest udbredt 

blandt de respondenter, som kender til tredjeparts cookies, hvoraf næsten alle kender til, at 

deres adfærd kan registreres.  

Kendskabet hertil er svagt mindre blandt dem, som ikke kender til tredjeparts cookies, og 

mindst blandt de respondenter, som ikke ved, at man kan ændre privatlivsindstillinger i 

browsere, idet knap hver tredje (31%) af denne gruppe ikke er bekendt med, at deres adfærd 

på internettet kan registreres med kommerciel brug for øje. 

Det er ikke sådan, at unge eller ældre respondenter er mere eller mindre opmærksomme på, 

at deres adfærd på internettet kan blive registreret, men mænd er dog lidt mere 

opmærksomme end kvinder, idet ni ud af ti mænd (90%) angiver at være bekendte med 

registreringen, mod godt fire ud af fem kvinder (82%). 
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Figur 5 – ALLE 

Tænker du over, om det altid er nødvendigt at oplyse dit CPR-nr. på internettet, når du 

bliver bedt om det? 

 
 

Knap halvdelen af respondenterne tænker over konsekvenserne af at oplyse deres CPR-nr. 

på internettet – uanset den anmodendes identitet – mens yderligere godt hver tredje (38%) 

tænker over det, når anmodningen kommer fra andre end de offentlige myndigheder.  

Godt hver tiende respondent (12%) er aldrig blevet bedt om at angive deres CPR-nr. på 

internettet, og som det fremgår af tabel 4 herunder, er det især ældre frem for yngre 

respondenter, der er blevet bedt herom. 

Tabel 4 

Tænker du over, om det altid er nødvendigt at oplyse dit CPR-nr. på internettet…? x 

Køn & Alder 

Kvinder Mænd

18-30 

år

31-50 

år

51-65 

år

66-80 

år

Ja, overvejer altid konsekvenserne heraf 45% 52% 43% 47% 52% 45%

Ja, hvis anmodningen kommer fra andre 

steder end offentlige myndigheder
41% 34% 49% 42% 32% 34%

Nej 2% 3% 4% 3% 2% 3%

Jeg er aldrig blevet bedt om at opgive 

mit CPR-nr. på internettet
12% 11% 4% 8% 14% 18%

Kilde: Forbrugerrådet

Køn Alder

 
 

De helt unge respondenter er tilsyneladende generelt mere skeptiske overfor at udlevere 

deres CPR-nr., mens der ikke er nogen markant forskel på kvinder og mænd.  
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Figur 6 – ALLE 

Har du nogensinde prøvet at søge på dit navn på Google? 

 
 

Knap tre ud af fire respondenter (74%) har prøvet at søge efter deres navn på Google, og 

som tabel 5 nedenfor viser, har de yngre respondenter i højere grad googlet dem selv end de 

ældre.  

 

Tabel 5 

Har du nogensinde prøvet at søge på dit navn på Google? x Køn & Alder 

Kvinder Mænd

18-30 

år

31-50 

år

51-65 

år

66-80 

år

Ja 72% 76% 86% 82% 68% 63%

Nej 25% 22% 12% 16% 29% 34%

Husker ikke 3% 2% 2% 2% 3% 3%

Kilde: Forbrugerrådet

Køn Alder

 
 

 

De respondenter, som har prøvet at google deres navn, ved i lidt højere grad, at de har 

mulighed for at få oplysninger om sig selv, som kommer frem via en søgning, slettet fra 

Googles søgemaskine, jf. figur 7 på næste side. 
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Figur 7 – ALLE 

Ved du, at du har mulighed for at få oplysninger om dig, som måtte komme frem via en 

søgning på dit navn, slettet fra Googles søgemaskine? 

 
 

Godt hver femte (22%), som har googlet sig selv, kender til denne mulighed, mens det blot er 

godt hver tiende (12%), som ikke har prøvet at google sig selv. 

 

Selvom de unge i højere grad har prøvet at google sit eget navn end de ældre respondenter, 

er de ældre respondenter i højere grad bevidste om, at de har mulighed for at få slettet evt. 

oplysninger om dem selv, der måtte komme frem via en søgning på Google. 

 

Tabel 6  

Ved du, at du har mulighed for at få [slettet]oplysninger om dig… på Google?  

x Køn & Alder 

Kvinder Mænd

18-30 

år

31-50 

år

51-65 

år

66-80 

år

Ja 14% 26% 16% 16% 21% 24%

Nej 78% 66% 80% 79% 68% 67%

Ved ikke 8% 8% 4% 5% 11% 9%

Kilde: Forbrugerrådet

Køn Alder

 
 

Mænd kender også i højere grad end kvinderne til muligheden, idet godt hver fjerde mand 

(26%) ved, at de har mulighed for at få slettet oplysninger om dem selv på Google, mens det 

blot er hver syvende kvinde (14%), der er bekendt hermed. 
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Ligesom en browser, har også Facebook privatlivsindstillinger, som kan tilpasses egne 

behov, og flertallet af brugerne af Facebook har da også tilpasset privatlivsindstillingerne.   

 

Figur 8 – ALLE, SOM BRUGER FACEBOOK  

Har du indstillet Facebooks privatlivsindstillinger, så de ikke længere er de 

forudindstillede1? 

 
 

Knap to ud af tre brugere af Facebook (63%), har indstillet privatlivsindstillingerne på sitet, 

hvilket er en lille stigning i forhold til 2009.  

Hver sjette (17%) ved dog ikke, hvad privatlivsindstillinger er, hvilket er en lille stigning i 

forhold til 2009. Det er især de ældre respondenter, der ikke kender til 

privatlivsindstillingerne, ligesom det primært er de ældre respondenter, der ikke bruger 

Facebook.  

Tabel 7  

Har du indstillet Facebooks privatlivsindstillinger …? x Køn & Alder 

Kvinder Mænd

18-30 

år

31-50 

år

51-65 

år

66-80 

år

Ja 40% 28% 79% 47% 21% 11%

Nej 11% 11% 8% 9% 11% 14%

Jeg ved ikke, hvad 

privatlivsindstillinger er
10% 8% 3% 6% 12% 14%

Jeg bruger ikke Facebook 39% 53% 10% 38% 56% 61%

Kilde: Forbrugerrådet  
 

 

                                                           
1
 45% af respondenterne har angivet, at de ikke bruger Facebook, og de er derfor ikke medtaget i dette 

spørgsmål. 
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Figur 9 – ALLE SOM BRUGER FACEBOOK    

Tænker du over, at dine eventuelle kommentarer på åbne Facebook-sider, også kan 

ses af folk udenfor Facebook?   

 
 

Knap tre ud af fire brugere af Facebook (73%) angiver, at de tænker over, at deres 

eventuelle kommentarer på åbne Facebook-sider, kan ses af folk udenfor Facebook.  

Hver syvende (14%) angiver, at de aldrig skriver på åbne Facebook-sider. Alder og køn har 

ingen betydning for, om der tænkes over, at kommentarer på åbne sider kan ses af andre. 

 

Til gengæld er de respondenter, som kender til at man kan få slettet oplysninger om en selv 

fra Google søgemaskiner, mere tænksomme over hvad de skriver på åben Facebook-sider, 

end de respondenter, som ikke kender hertil.  

 

Tabel 8  

Tænker du over, at dine eventuelle kommentarer på åbne Facebook-sider,  

også kan ses af folk udenfor Facebook …? x kendskab til mulighed for 

 at få slettet oplysninger fra Googles søgemaskine 

Ja, kender til Nej, kender ikke til

Ja 86% 69%

Nej 5% 15%

Jeg skriver aldrig på 

åbne Facebook-sider
9% 16%

Kilde: Forbrugerrådet

Kender til mulighed for at få slettet oplysninger 

om en selv fra Googles søgemaskine
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Figur 10 – ALLE SOM  

Er du nervøs for, at din adfærd på internettet kan føre til misbrug af dine private data? 

 
 

Hver tiende respondent (11%) er i høj grad nervøs for, at deres adfærd på internettet kan 

føre til misbrug af deres private data, og yderligere hver tredje (33%) er i nogen grad nervøs 

herfor.  

Op mod hver anden (45%) bekymres dog kun i mindre grad herom, mens hver tiende (10%) 

slet ikke er bekymret herfor.  

 

Som tabel 9 nedenfor viser, er de respondenter, som har taget forholdsregler som at slå 

cookies fra i deres browser, generelt mere nervøs for misbrug af deres data end 

respondenter, som ikke vil slå cookies fra eller fortsat overvejer det. 

 

Tabel 9  

Er du nervøs for, at din adfærd på internettet kan føre til misbrug af dine private data? 

x Indstillet at browser skal slå cookies helt fra 

Ja

Overvejer 

det

Vil ikke 

gøre det Ja

Overvejer 

det

Vil ikke 

gøre det

Ja, i høj grad 17% 11% 8% 13% 10% 9%

Ja, i nogen grad 32% 39% 24% 34% 33% 27%

Kun i mindre grad 37% 44% 55% 40% 50% 49%

Nej, slet ikke 15% 7% 12% 13% 6% 15%

Kilde: Forbrugerrådet

Slået funktionelle cookies fra Slået tredjeparts cookies fra

 
 

Mere end to ud af tre (67%), som ikke vil slå funktionelle cookies fra, er kun i mindre grad 

eller slet ikke nervøs for misbrug af deres data, mens det ”kun” er hver anden (52%), som 

har slået dem fra. Tendens er identisk i forhold til tredjeparts cookies. 

 


