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Forbrugerpanelet om privacy 
 
Forbrugerpanelet har i juni 2020 svaret på spørgsmål om privacy. 
   

Resume  
9 ud af 20 forbrugere oplyser selv, at de altid eller ofte tænker på, hvilke oplysninger en app 
indsamler, inden de downloader den. 3 ud af af 10 forbrugere føler sig utryg eller meget utryg 
ved, at lovgivningen sikrer dem mod urimelig indsamling og brug af deres data. 4 ud af 10 
forbrugere er hverken tryg eller utryg ved dette. Knap hver femte forbruger har kun i mindre 
grad eller slet ikke tillidt til, at de danske myndigheder følger EU’s anbefalinger om 
privatlivsbeskyttelse, når staten udvikler ny smitte-sporing-app. Over halvdelen af 
forbrugerne synes, at det er rimeligt eller meget rimeligt, at staten overvåger borgerne, hvis 
formålet er: at begrænse smittespredning, begrænse mistrivsel hos børn eller begrænse 
skattesvindel. 2 ud af 20 forbrugere synes, at det er rimeligt eller meget rimeligt, at der 
slækkes lidt på vores ret til privatliv, når vi til gengæld får smarte digitale tjenester og 
produkter. Omvendt synes 12 ud af 20 forbrugere, at dette er urimeligt eller meget urimeligt. 
9 ud af 20 forbrugere oplyser, at de i høj grad eller i meget høj grad tænker over, om it-
kriminelle kan få fat i de data de deler. 
 

Analysebetingelser 
Forbrugerpanelet er sammensat som et webpanel. Forbrugerpanelets respondenter er 
tilfældigt rekrutteret via telefoninterviews af en ekstern leverandør af dataindsamlinger og 
repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning. Forbrugerpanelet består af ca. 1.800 
forbrugere. Sammensætningen af respondenterne i forhold til populationen, defineret som 
forbrugere på 18 år eller ældre ud fra data fra Danmarks Statistik, kan i nogle undersøgelser 
mangle fuldstændig repræsentativitet. Dette løses ved at foretage en vægtet korrektion af 
stikprøven ud fra relevante baggrundsvariable.  

I denne undersøgelse har 1.069 respondenter besvaret dette tema i undersøgelsen helt eller 
delvist. Svarprocenten er 58%. Svarene er efterfølgende vægtet i forhold til køn og alder. 
 

Privacy 
Panelet er blevet stillet spørgsmål om privacy, det vil sige privatlivsbeskyttelse i din hverdag .  
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Hvor ofte tænker du over, hvilke oplysninger en app indsamler, inden du 
downloader den? 

 
Figur 1 – Alle. 
N = 1.069 

Det fremgår af figuren ovenfor, at 47% svarende til 9 ud af 20 forbrugere selv oplyser, at de 
altid eller ofte tænker på, hvilke oplysninger en app indsamler, inden de downloader den. 
 

Føler du dig tryg/utryg ved, at lovgivningen sikrer dig mod urimelig indsamling 
og brug af dine data? 

 
Figur 2 – Alle. 
N = 1.069 

Det fremgår af figuren ovenfor, at 29% svarende til 3 ud af af 10 forbrugere føler sig tryg eller 
meget tryg ved, at lovgivningen sikrer dem mod urimelig indsamling og brug af deres data. 
Omvendt er der 28% svarende til 3 ud af af 10 forbrugere der føler sig utryg eller meget utryg 
ved, at lovgivningen sikrer dem mod urimelig indsamling og brug af deres data. 40% 
svarende til 4 ud af 10 forbrugere er hverken tryg eller utryg. 
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I hvor høj grad stoler du på, at de danske myndigheder følger EU’s anbefalinger 
om privatlivsbeskyttelse, når staten udvikler ny smitte-sporing-app? 

 
Figur 3 – Alle. 
N = 1.069 

Det fremgår af figuren ovenfor, at 46% svarende til lidt 9 ud af 20 forbrugere i høj grad eller i 
meget høj grad har tillid til, at de danske myndigheder følger EU’s anbefalinger om 
privatlivsbeskyttelse, når staten udvikler ny smitte-sporing-app. Omvendt har 18% svarende 
til knap hver femte kun i mindre grad eller slet ikke tillidt til, at de danske myndigheder 
følger EU’s anbefalinger om privatlivsbeskyttelse, når staten udvikler ny smitte-sporing-app. 
 

Synes du, at det er rimeligt/urimeligt, at staten overvåger borgerne, eller der 
slækkes lidt på på vores ret til privatliv? 

 

Figur 4 – Alle. 
N = 1.069 

Det fremgår af figuren ovenfor, at 63% svarende til 13 ud af 20 forbrugere synes, at det er 
rimeligt eller meget rimeligt, at staten overvåger borgerne, hvis formålet er  at begrænse 
smittespredning. Omvendt synes 17% svarende til 3 ud af 20 forbrugere, at dette er urimeligt 
eller meget urimeligt. 64% svarende til 13 ud af 20 forbrugere synes, at det er rimeligt eller 
meget rimeligt, at staten overvåger borgerne, hvis formålet er  at begrænse mistrivsel hos 
børn. Omvendt synes 13% svarende til 3 ud af 20 forbrugere, at dette er urimeligt eller meget 
urimeligt. 67% svarende til 13 ud af 20 forbrugere synes, at det er rimeligt eller meget 
rimeligt, at staten overvåger borgerne, hvis formålet er  at begrænse skattesvindel. Om vendt 
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synes 11% svarende til 2 ud af 20 forbrugere, at dette er urimeligt eller meget urimeligt. 12% 
svarende til 2 ud af 20 forbrugere synes, at det er rimeligt eller meget rimeligt, at der slækkes 
lidt på vores ret til privatliv, når vi til gengæld får smarte digitale tjenester og produkter. Om 
vendt synes 59% svarende til 12 ud af 20 forbrugere, at dette er urimeligt eller meget 
urimeligt.  
 
 
I hvor høj grad tænker du over, om it-kriminelle kan få fat i de data du deler? 

 
Figur 5 – Alle.  
N = 1.069 

Det fremgår af figuren ovenfor, at 47% svarende til 9 ud af 20 forbrugere i høj grad eller i 
meget høj grad tænker over, om it-kriminelle kan få fat i de data de deler. Omvendt er der 
14% svarende til 3 ud af 20 forbrugere der kun i mindre grad eller slet ikke tænker over, om 
it-kriminelle kan få fat i de data de deler. 
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