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1. resume og hovedkonklusioner
Forbrugere	er	påvirket	af	 reklamer	 i	blandt	andet	aviser,	dagblade,	 tv	og	
på	internettet.	For	at	reklamerne	skal	have	en	større	effekt,	prøver	annon-
cørerne	at	målrette	 reklamerne,	 så	de	kun	vises	 for	den	målgruppe,	 som	
reklamen	vurderes	at	være	relevant	for.	På	internettet	kaldes	denne	målret-
ningsmetode	behavioral	targeting,	eller	på	dansk	adfærdsbaseret	reklame.	

Ved	blandt	andet	at	opbygge	profiler	over	forbrugerne	på	baggrund	af	deres	
adfærd	på	nettet	kan	reklamevirksomhederne,	ved	at	placere	en	cookie	på	
forbrugerens	computer,	smartphone	eller	lignende,	ramme	den	målgruppe,	
de	ønsker,	og	dermed	får	reklamerne	en	større	effekt.	I	takt	med	at	teknolo-
gien	udvikles,	og	at	der	akkumuleres	flere	oplysninger	om	forbrugerne,	kan	
aktørerne	i	reklamebranchen	ramme	den	ønskede	målgruppe	mere	præcist	
og	med	en	større	volumen.	

De	oplysninger,	der	bruges	 til	behavioral	 targeting,	kan	gives	eksplicit	 af	
forbrugerne	på	internettet,	men	kan	også	indsamles	ved	at	registrere	for-
brugernes	adfærd	på	nettet,	uden	at	forbrugerne	har	givet	tilladelse	til	det.	

Der	har	været	en	stigende	interesse	for	behavioral	targeting.	Blandt	andet	
har	Federal	Trade	Commission	i	USA	i	2009	udgivet	retningslinjer	vedrø-
rende	behavioral	targeting,1	(jf.	nærmere	herom	i	afsnit	9.2).	Office	of	Fair	
Trading	i	England	har	i	2010	offentliggjort	en	markedsundersøgelse	om	be-
havioral	targeting.2	Denne	markedsundersøgelse	afdækker	blandt	andet	de	
britiske	forbrugeres	bekymringer	i	relation	til	behavioral	targeting,	ligesom	
de	eksisterende	og	kommende	teknologier	inden	for	området	beskrives.	Of-
fice	of	Fair	Trading	har	også	undersøgt	den	gældende	regulering	af	området,	
herunder	den	opståede	selvregulering,	og	om	den	eksisterende	regulering	
i	 tilstrækkelig	 grad	 imødekommer	 forbrugernes	 bekymringer.	Derudover	
har	 EU-Kommissionen	 revideret	 e-databeskyttelsesdirektivet3	 for	 at	 give	
forbrugerne	en	mulighed	for	at	fravælge	behavioral	targeting	med	imple-
mentering	i	maj	2011.	

Brugen	af	behavioral	targeting	er	endnu	ikke	særlig	udbredt	i	Danmark	og	
det	vurderes,	at	7-15	%	af	onlineannonceringen	bruges	på	behavioral	tar-
geting.4	Ca.	9	ud	af	10	danskere	har	adgang	til	internettet,5	og	på	den	bag-
grund	har	behavioral	targeting	et	potentiale	for	at	påvirke	stort	set	hele	den	
danske	befolkning.

Internettets	 grænseoverskridende	karakter	betyder,	 at	danske	 forbrugere	
også	vil	støde	på	behavioral	targeting,	når	de	færdes	på	internettet.	Forbru-
gere	vil	 i	deres	færden	på	nettet	besøge	fx	britiske	og	amerikanske	hjem-

1	 FTC	Staff	Report:	Self-Regulatory	Principles	for	Online	Behavioral	Advertising,	
February	2009.

2	 Office	of	Fair	Trading,	Online	Targeting	of	Advertising,	May	2010.
3	 Direktiv	2002/58/EF.
4	 Synovate:	Markedet	for	behavioral	targeting	(2010)	–	udarbejdet	for	Konkur-

rence-	og	Forbrugerstyrelsen.
5	 Danmarks	Statistik	–	Statistikbanken	tabel:	BEBRIT01.	
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mesider	og	vil	i	den	forbindelse	kunne	stifte	bekendtskab	med	behavioral	
targeting,	selv	hvis	det	ikke	blev	brugt	på	danske	hjemmesider.

Fordi	behavioral	targeting	fungerer	ved	at	spore	og	registrere	forbrugernes	
adfærd	på	internettet,	medfører	det	en	række	potentielle	problemstillinger,	
som	i	værste	fald	kan	være	til	skade	for	forbrugerne.	De	oplysninger,	der	
indsamles	om	 forbrugerne,	kan	 i	dag	 indsamles	uden	 forbrugernes	 sam-
tykke.	 Oplysningerne	 kan	 være	 personfølsomme,	 de	 kan	 videregives	 til	
tredjepart,	og	forbrugerne	kan	føle	sig	overvåget,	når	de	færdes	på	nettet.	
Meget	af	den	lovgivning	og	selvregulering,	der	foregår	i	EU	og	USA,	sker	for	
at	sikre,	at	forbrugernes	adfærd	kun	registreres,	hvis	de	ønsker	det,	og	at	de	
registrerede	oplysninger	ikke	bliver	misbrugt.	

Samtidig	bruges	annoncer	på	internettet	i	dag	til	at	finansiere	indhold	på	
internettet,	der	ellers	ikke	ville	eksistere	eller	kræve	betaling	af	forbrugerne.

Konkurrence-	og	Forbrugerstyrelsen	har	på	den	baggrund	gennemført	en	
undersøgelse	 af	 behavioral	 targeting	 i	 en	dansk	kontekst.	Undersøgelsen	
afdækker	blandt	andet	omfanget	og	anvendelsen	af	behavioral	targeting	i	
Danmark,	beskriver	den	gældende	lovgivning	på	området,	danske	internet-
virksomheders	kendskab	og	forventninger	til	fremtidig	anvendelse	af	denne	
markedsføringsmetode	samt	forbrugernes	kendskab	og	holdning	til	beha-
vioral	targeting.
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Hovedkonklusioner:

–– Brugen	af	behavioral	targeting	er	stadig	på	et	lavt	niveau	og	estimeres	at	
udgøre	mellem	7-15	%	af	den	samlede	onlineannoncering	i	Danmark.	Det	
forventes,	at	brugen	af	behavioral	targeting	vil	stige	til	mellem	13-28	%	
om	to	til	tre	år	i	Danmark.6

–– Forbrugerne	 udviser	 en	 negativ	 holdning	 til,	 at	 reklamebranchen	 kan	
målrette	reklamer	mod	dem.	Hovedparten	(54	%)	af	forbrugerne	har	en	
negativ	eller	meget	negativ	holdning	til,	at	reklamer	kan	målrettes	mod	
dem	på	baggrund	af	deres	adfærd	på	internettet.

–– En	stor	del	af	forbrugerne	tænker	på,	at	der	bliver	registreret	oplysninger	
om	dem	og	er	bevidste	om,	at	reklamer	på	internettet	kan	målrettes	mod	
dem.	Det	har	dog	ikke	i	særlig	høj	grad	ændret	på	forbrugernes	adfærd	på	
nettet.	Én	tredjedel	har	således	slet	ikke	ændret	adfærd,	mens	en	anden	
tredjedel	kun	i	mindre	grad	har	ændret	adfærd.

–– Forbrugerne	er	kun	 i	begrænset	omfang	bevidst	om,	hvad	de	kan	gøre	
for	undgå	målrettede	reklamer.	38	%	af	 forbrugerne	ved	 ikke,	hvordan	
de	skal	slette	deres	cookies,	og	56	%	ved	ikke,	hvordan	de	indstiller	deres	
internetbrowser	til	automatisk	at	slette	cookies.	

–– I	 den	 kommende	 revidering	 af	 e-databeskyttelsesdirektivet7	 stilles	 der	
krav	om	samtykke	fra	forbrugerne,	inden	der	må	indsamles	oplysninger	
om	dem.	Den	konkrete	udmøntning	af	kravet	om	samtykke	–	og	dermed	
konsekvenserne	for	forbrugerne	–	af	det	reviderede	direktiv	kendes	end-
nu	ikke.			

–– I	USA	er	der	udover	den	gældende	regulering	af	området	for	behavioral	
targeting	også	udviklet	selvregulerende	principper	vedrørende	anvendel-
sen	af	behavioral	targeting.	I	Storbritannien	har	myndighederne	udgivet	
et	kodeks,	der	forklarer,	hvordan	de	gældende	regler	om	personoplysnin-
ger	finder	anvendelse	på	internettet.

–– En	tale	fra	EU-kommissær,	Nellie	Kroes	d.	17.	september	2010	tyder	på,	
at	vejen	frem	i	EU	er	selvregulering	inden	for	rammerne	af	den	gældende	
EU-lovgivning.	

–– Inden	for	EU	er	det	afgørende,	at	samtlige	medlemslande	implementerer	
den	retlige	regulering	på	området	ensartet.	Derfor	vil	det	også	være	afgø-
rende,	at	eventuelle	selvregulerende	principper,	som	måtte	blive	udarbej-
det	i	de	enkelte	medlemslande,	er	ensartede.	

67

6	 Synovate:	Markedet	for	behavioral	targeting	(2010)	–	udarbejdet	for	Konkur-
rence-	og	Forbrugerstyrelsen

7	 Direktiv	2009/136/EF	af	den	25.	november	2009
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1.1.	 Rapportens	opbygning
Rapporten	er	opbygget	på	følgende	måde:	I	afsnit	2	beskrives,	hvad	beha-
vioral	targeting	er	samt	de	forskellige	former	for	behavioral	targeting.	Afsnit	
3	beskriver	Googles	og	Facebooks	indflydelse	på	markedet	for	onlineannon-
cering.	Afsnit	4	beskriver	de	cookies,	der	bruges	i	forbindelse	med	behavio-
ral	targeting.	De	vigtigste	resultater	fra	forbrugerpanelundersøgelsen	gen-
nemgås	i	afsnit	5.	Afsnit	6	beskriver	forskellen	mellem	de	to	overordnede	
metoder,	forbrugerne	har	for	at	give	samtykke	til	behavioral	targeting.	Af-
snit	7,8	og	9	beskriver	de	regler,	der	regulerer	området	i	Danmark,	Storbri-
tannien	og	USA.	Afsnit	10	beskriver	markedet	for	onlineannoncering.	Ana-
lysen	af	markedet	for	behavioral	targeting	i	Danmark	gennemgås	i	afsnit	11.
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2. hvAd er behAviorAl tArgeting?
Ordet	”behavioral	targeting”	bruges	ofte	i	forbindelse	med	markedsføring	på	
internettet	–	onlineannoncering.	Det	er	ikke	kun	reklamer,	der	kan	målret-
tes	mod	forbrugerne	ved	hjælp	af	behavioral	targeting.	Behavioral	targeting	
kan	også	bruges	til	at	målrette	ikke-kommercielt	indhold,	men	bruges	i	de	
fleste	tilfælde	i	reklamesammenhænge.	I	denne	undersøgelse	er	der	fokus	
på	behavioral	targeting	i	forbindelse	med	onlinemarkedsføring.	Udtrykket	
behavioral	advertising	bruges	ofte,	når	behavioral	targeting	anvendes	i	re-
klamesammenhæng,	men	dækker	over	samme	begreb.

Behavioral	targeting	handler	kort	sagt	om	at	målrette	onlinereklamer	mod	
forbrugerne,	for	at	de	skal	have	den	største	effekt	og	i	sidste	ende	det	størst	
mulige	afkast	til	annoncørerne.	De	målrettede	reklamer	vises	på	baggrund	
af	informationer,	som	indsamles	om	forbrugeren	ved	at	registrere	indhol-
det	af	besøgte	hjemmesider,	hvilke	produkter	forbrugeren	har	vist	interesse	
for,	hvilken	geografisk	placering	 forbrugeren	har,	 og	hvilke	hjemmesider	
forbrugeren	besøger.	Oplysningerne	registreres	hovedsagelig	ved	en	cookie,	
der	er	placeret	på	forbrugerens	enhed8.	Cookien	er	bundet	til	enheden	og	
ikke	til	forbrugeren.	Hvis	flere	bruger	den	samme	enhed,	registrerer	coo-
kien	oplysninger	om	flere	forbrugeres	adfærd	uden	at	kunne	skelne	mellem	
dem	(for	en	nærmere	beskrivelse	af	cookies	se	afsnit	4).	

8	 I	denne	rapport	bruges	ordet	”enhed”	om	den	platform,	som	behavioral	tar-
geting	anvendes	på.	Det	kan	fx	være	en	stationær	eller	bærbar	computer,	en	
smartphone,	en	tabletcomputer	eller	andre	enheder,	der	har	adgang	til	inter-
nettet.
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2.1.	 Eksempel	på	behavioral	targeting9	
Internettets	funktionalitet	gør,	at	ved	at	indsamle	og	registrere	de	digitale	
fodaftryk,	som	forbrugerne	sætter,	når	de	bevæger	sig	rundt	på	nettet,	er	det	
muligt	at	målrette	reklamer	som	i	eksemplet	i	nedenstående	boks.

En	forbruger	besøger	et	flyselskabs	hjemmeside	og	søger	efter	flybilletter	til	
Manchester.	Forbrugeren	køber	ikke	nogen	billetter,	men	besøger	senere	en	
sportshjemmeside	for	at	læse	om	fodbold.	På	sportshjemmesiden	modtager	
forbrugeren	en	reklame	fra	flyselskabet	om	flybilletter	til	Manchester.	

I	dette	simple	eksempel	har	flyselskabet	en	aftale	med	et	annoncenetværk	
om	at	stå	for	annonceringen	til	de	besøgende	på	hjemmesiden.*	Annonce-
netværket	placerer	en	cookie	på	forbrugerens	enhed,	der	registrerer	ikke-
personligt	identificerbare	oplysninger,	såsom	hvilke	hjemmesider	forbruge-
ren	har	besøgt,	hvilke	reklamer	forbrugeren	er	blevet	vist,	og	hvor	ofte	hver	
annonce	har	været	vist.	

Fordi	sportshjemmesiden	også	er	en	del	af	annoncenetværket,	kan	forbruge-
ren,	når	han	besøger	sportshjemmesiden,	identificeres	af	annoncenetværkets	
cookie,	der	har	registreret,	at	han	også	har	besøgt	flyselskabets	hjemmeside,	
og	at	han	sandsynligvis	har	en	interesse	i	at	rejse	til	Manchester.	Annonce-
netværket	viser	herefter	den	tilsvarende	reklame	for	flyselskabets	flyvninger	
til	Manchester.
	
I	et	lidt	mere	sofistikeret	eksempel	kunne	information	om	forbrugernes	
aktiviteter	på	rejsehjemmesiden	kombineres	med	oplysninger	om	det	ind-
hold,	som	forbrugeren	ser	på	sportshjemmesiden.	Den	viste	reklame	kunne	
skræddersyes	til	forbrugerens	interesse	i	ikke	bare	Manchester	men	også	
fodbold,	fx	via	en	annonce	der	henviser	til	en	rejse	for	at	se	fodboldklubben	
Manchester	United.	

*Se	afsnit	10	for	en	beskrivelse	af	annoncenetværk.

2.2.	 Hvilke	former	for	behavioral	targeting	findes	
der?
Der	findes	flere	 tekniske	 løsninger	 i	 forbindelse	med	onlineannoncering,	
som	hører	under	betegnelsen	behavioral	 targeting.	Derudover	findes	der	
metoder,	 som	 ikke	 går	under	betegnelsen	behavioral	 targeting,	men	ofte	
nævnes	i	denne	sammenhæng.	De	forskellige	tekniske	muligheder	i	forbin-
delse	med	målretning	af	reklame	kan	bruges	på	samme	tid.	Der	er	således	
ikke	tale	om	kun	at	bruge	dem	enkeltvis	men	også	i	forlængelse	af	hinanden.	

9	 Eksemplet	er	inspireret	af	et	eksempel	fra:	Balancing	Consumer	Privacy	
with	Behavioral	Targeting	-	Berger,	Dustin	D	(2010).
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Forskellige metoder til at målrette reklamer

Behavioral	targeting
–– Predictive	behavioral	targeting
–– Retargeting
–– Frekvensstryrring
–– Pricetargeting

Andre	former	for	målrettede	reklamer	der	nævnes	sammen	med	behavioral	
targeting
–– Contextual	targeting
–– Geo-targeting

De	forskellige	metoder	til	at	målrette	reklamer	uddybes	herunder.10

Predictive behavioral targeting:	Ved	at	følge	forbrugerens	færden	på	inter-
nettet,	registrere	oplysninger	om	de	hjemmesider	forbrugeren	har	besøgt	
og	ved	at	 registrere	de	 reklamer,	 som	 forbrugeren	klikker	på	mv.,	 er	det	
muligt	at	analysere	sig	frem	til,	hvilke	reklamer	forbrugeren	er	interesse-
ret	 i.	Køn,	alder	og	 interesser	kan	estimeres	ved	at	analysere	de	 indsam-
lede	data.	Predictive	behavioral	 targeting	 sker	ved	at	bruge	en	kombina-
tion	af	sporings	teknologier,	cookiebaserede	teknologier	og	software	til	data	
mining.	Forbrugerne	bliver	inddelt	i	en	række	interessekategorier,	alt	efter	
hvilken	adfærd	der	registreres,	og	bliver	vist	annoncer,	som	de	sandsynligvis	
er	interesseret	i	ifølge	den	algoritme,	som	beregner	de	data,	der	registreres	
om	forbrugeren.	Denne	form	for	behavioral	targeting	indsamler	oplysnin-
ger	om	forbrugerne,	uden	at	forbrugerne	ved,	at	registreringen	finder	sted.	
Der	opbygges	en	profil	af	forbrugeren	inden	for	annoncenetværket,	som	re-
klamerne	målrettes	efter.	Predictive	behavioral	 targeting	fungerer	ved,	at	
der	placeres	en	cookie	på	forbrugerens	enhed,	der	registrerer	forbrugerens	
adfærd	på	tværs	af	flere	hjemmesider.	

Retargeting:	Er	en	annonceringsform,	som	er	med	til	at	eksponere	forbru-
gerne	for	reklamer,	de	aktivt	har	vist	interesse	for.	Omvendt	kan	annoncø-
rerne	undgå,	at	 forbrugeren	bliver	eksponeret	 for	 reklamer,	hvor	 forbru-
geren	netop	har	afsluttet	et	køb.	Når	en	forbruger	fx	viser	interesse	for	et	
produkt	på	en	hjemmeside,	men	ikke	afslutter	købet,	registreres	dette,	og	
forbrugeren	bliver	eksponeret	for	reklamer	af	tilsvarende	produkter.	Hvis	
forbrugeren	afslutter	købet	af	produktet,	registreres	dette,	og	forbrugerne	
eksponeres	ikke	for	den	produkttype	mere.	Viser	forbrugeren	interesse	for	
et	produkt	på	en	hjemmeside	ved	fx	at	 lægge	produktet	i	 indkøbskurven,	
men	senere	 fortryder	købet,	 registreres	det	på	en	cookie	på	 forbrugerens	
enhed.	 Forbrugerne	 kan	 derefter	 eksponeres	 for	 reklamer	 af	 tilsvarende	
produkt	på	tværs	af	forskellige	hjemmesider	inden	for	annoncenetværket.	
Retargeting	fungerer	ved,	at	der	placeres	en	cookie	på	forbrugerens	enhed,	

10	 Synovate:	Markedet	for	behavioral	targeting	(2010)	–	udarbejdet	for	Konkur-
rence-	og	Forbrugerstyrelsen.
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der	indeholder	oplysninger	om,	hvilke	produkter/ydelser	forbrugeren	har	
vist	interesse	for	på	hjemmesiden.

Frekvensstyring:	Ved	frekvensstyring	sikres	det,	at	forbrugeren	kun	ekspo-
neres	for	samme	reklame	et	vist	antal	gange.	Effekten	af	en	given	reklame	
er	aftagende,	desto	flere	gange	en	forbruger	er	eksponeret	for	den.	Det	er	
derfor	vigtigt	for	annoncørerne,	at	forbrugerne	ikke	overeksponeres	for	de	
samme	reklamer.	Frekvensstyring	fungerer	ved,	at	der	placeres	en	cookie	
på	forbrugerens	enhed,	der	indeholder	oplysninger	om,	hvor	mange	gange	
forbrugeren	er	blevet	eksponeret	for	reklamen.

Price targeting:	Det	er	teknisk	muligt	for	annoncørerne	at	ændre	priserne	
på	et	produkt	i	deres	webbutik	på	baggrund	af	forbrugerens	adfærd	i	for-
bindelse	med	købet	af	produktet.	Afhængig	af	købsprocessen	kan	den	er-
hvervsdrivende	hæve	eller	sænke	prisen	på	produktet	for	at	få	kunden	til	at	
købe	produktet.	Fra	kilder	til	denne	undersøgelse	og	ifølge	en	undersøgelse	
fra	Storbritannien11	er	der	intet	der	tyder	på,	at	price	targeting	sker	i	noget	
nævneværdigt	omfang.	I	afdækningen	af	behavioral	targeting	i	Danmark,	jf.	
nærmere	i	afsnit	11,	er	der	dog	forholdsvis	mange	virksomheder,	der	angi-
ver,	at	de	bruger	eller	vil	bruge	price	targeting.	Price	targeting	fungerer	ved,	
at	der	placeres	en	cookie	på	enheden,	der	registrerer,	om	forbrugeren	har	
vist	interesse	i	et	produkt,	og	annoncøren	kan	på	baggrund	af	disse	oplys-
ninger	hæve	eller	sænke	prisen	i	forsøget	på	at	afslutte	købet.		

Contextual targeting (semantisk targeting):	Det	er	 teknisk	muligt	at	be-
stemme	 indholdet	 af	 en	 hjemmeside	 ved	 hjælp	 af	 søgeord/nøgleord.	 Alt	
efter	indholdet	kan	hjemmesiden	vise	reklamer	med	samme	kontekst	som	
indholdet	på	siden.	Det	er	dermed	muligt	at	målrette	sportsrelaterede	re-
klamer	mod	en	hjemmeside,	som	indeholder	sport.	Denne	form	for	målret-
tet	reklame	regnes	ikke	for	behavioral	targeting,	da	den	tager	udgangspunkt	
i	mediets	indhold	frem	for	forbrugerens	adfærd.	Metoden	nævnes	dog	ofte	i	
sammenhæng	med	behavioral	targeting.	Contextual	targeting	fungerer	ikke	
ved	brug	af	cookies,	og	metoden	er	 ikke	baseret	på	 forbrugerens	adfærd.	
Dermed	har	denne	form	for	annoncering	ikke	samme	problemstillinger	for	
forbrugeren	 som	 de	 cookiebaserede	 former	 for	 behavioral	 targeting.	 Se-
mantisk	targeting	er	en	videre	udvikling	af	contextual	targeting,	der	med	
større	sikkerhed	prøver	at	bestemme	indholdet	af	en	hjemmeside.	

Geo-targeting:	Det	er	muligt	at	målrette	reklamer	mod	forbrugere	i	et	gi-
vet	geografisk	område.	Annoncører	med	lokale	interesser	eller	tilbud	kan	
dermed	målrette	deres	reklamer,	så	de	opnår	en	større	effekt,	ved	at	online	
annoncerne	kun	eksponeres	i	et	lokalområde.	Det	er	teknisk	muligt	at	re-
gistrere,	hvor	forbrugeren	befinder	sig	via	et	såkaldt	opkoblingspunkt	eller	
forbrugerens	IP-adresse.	Der	er	opkoblingspunkter	forskellige	steder	i	by-
erne,	i	lufthavne,	på	cafeer	etc.	Det	er	dermed	muligt	at	bestemme	hvilken	
bydel	eller	by	 forbrugerne	befinder	sig	 i,	men	det	er	 ikke	muligt	at	 iden-
tificere	forbrugerens	geografiske	placering	nærmere.	Geo-targeting	bruges	
fx,	når	en	annoncører	ikke	har	en	onlinebutik	men	en	restaurant,	og	gerne	

11	 Office	of	Fair	Trading:	Online	Targeting	of	Advertising	–	A	market	study	(Maj	
2010).
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vil	 have	 forbrugerne	 til	 at	 besøge	 restauranten.	Annoncen	 kan	målrettes	
mod	forbrugere,	der	er	på	internettet	i	given	afstand	fra	restauranten.	Geo-	
targeting	fungerer	ikke	ved	brug	af	cookies.	

Som	 nævnt	 anvender	 nogle	 former	 for	 behavioral	 targeting	 cookies,	 der	
placeres	på	forbrugernes	enheder.	Brugen	af	cookies	er	et	centralt	omdrej-
ningspunkt,	når	 forbrugernes	private	oplysninger	og	behavioral	 targeting	
diskuteres.	For	at	behavioral	targeting	skal	fungere	i	fuldt	omfang,	er	det	
nødvendigt	at	bruge	cookies.	Et	annoncenetværk	er	nødt	til	at	placere	en	
cookie	 på	 enheden,	 der	 (anonymt)	 kan	 identificere	 forbrugeren	 og	 sam-
menkoble	vedkommende	med	de	oplysninger,	som	annoncenetværket	har	
om	denne.	De	indsamlede	oplysninger	kan	for	forbrugerne	være	følsomme,	
og	der	kan	være	en	fare	for,	at	forbrugerens	private	oplysninger	kan	blive	
misbrugt.

En	stor	del	af	forbrugerne	er	bevidste	om,	at	reklamer	på	internettet	kan	
målrettes	mod	dem	på	baggrund	af	hjemmesider,	de	besøger	(jf.	afsnit	5).	
De	hjemmesider,	der	bruger	behavioral	targeting,	gør	dog	umiddelbart	ikke	
opmærksom	på	hvilke,	oplysninger	de	indsamler,	hvor	mange	cookies	der	
placeres	på	enheden,	og	hvilke	annoncenetværk	de	samarbejder	med.		

Som	det	gennemgås	nærmere	i	afsnit	7.3	betyder	en	revideret	EU-lovgivning	
på	området,	at	der	tages	højde	for	en	del	af	problemstillingerne	i	forbindel-
se	med	behavioral	targeting,	ved	at	det	tydeligt	skal	forklares,	hvorfor	der	
gemmes	en	cookie	på	forbrugerens	enhed	og	lade	forbrugerne	be	stemme,	
om	annoncenetværkene	må	registrere	oplysninger	om	dem,	så	de	kan	mod-
tage	målrettede	reklamer.	
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3. google og fAcebook
Inden	for	onlineannoncering	er	Google	og	Facebook	to	af	de	aktører,	der	har	
stor	indflydelse	på	markedet	for	onlineannoncering.	I	november	2010	sad	
Google	på	knap	85	%	af	markedet	for	søgemaskiner12	og	er	førende	inden	for	
onlineannoncering.	I	tredje	kvartal	2010	genererede	Google	43	%	af	alle	on-
lineannonceindtægter.13	Facebook	er	begyndt	at	bevæge	sig	ind	på	marke-
det	og	konkurrerer	med	Google	om	at	tjene	penge	på	online	annoncering.14	
Facebook	har	over	500	millioner	brugere.15	

Det	er	forventningen,	at	Google	vil	fortsætte	sin	markante	vækst	på	annonce-
området,	ligesom	Facebook	er	begyndt	at	bevæge	sig	ind	på	andre	domæner	
som	fx	boligsalg,	hvilket	kan	øge	det	kommercielle	potentiale.	Der	er	således	
stor	fokus	på,	hvordan	disse	to	aktører	agerer	på	markedet,	både	fordi	de	er	
væsentlige	konkurrenter,	men	også	fordi	de	som	internationale	spillere	har	
magt	og	indflydelse	på	privacy-politikken.16	

Google	tilbyder	en	 lang	række	services	 i	 forbindelse	med	annoncering	på	
Googles	forskellige	platforme.	Blandt	Googles	mest	fremtrædende	produk-
ter	er	AdWords,	hvor	Google	sælger	annonceplads	på	søgemaskinen	til	an-
noncer,	der	vises	i	forbindelse	med	bestemte,	relevante	søgeord.

Derudover	 tilbyder	 Google	 AdSense	 at	 administrere	 annoncepladsen	 på	
hjemmesider	 og	 levere	 indholdstilpassede	 annoncer	 fra	 Google.	 Google	
fungerer	også	som	et	annoncenetværk17	og	har	blandt	andet	danske	hjem-
mesider	i	netværket.

Det	er	muligt	at	se	den	profil,	der	er	skabt	af	den	enkelte	forbruger	og	der-
med	se	hvilke	interessekategorier,	som	Google	vurderer,	at	forbrugeren	er	
interesseret	i	på	http://www.google.com/ads/preferences/.18	På	denne	side	
gives	der	oplysninger	om	den	cookie,	som	indeholder	oplysningerne	på	en-
heden,	muligheden	for	at	framelde	interessebaserede	reklamer	og	fjerne	el-
ler	tilføje	interessekategorier.	Det	giver	forbrugeren	muligheden	for	at	fra-
vælge	behavioral	targeting	–	en	opt-out	metode	-	se	afsnit	6.

Google	benytter	derudover	annoncer	på	Gmail,	der	er	tilpasset	 indholdet	
af	e-mail:	”Ved at give Gmail-brugerne relevante annoncer og informa-
tion, som er relateret til indholdet i deres meddelelser, forsøger vi at give 
brugerne en bedre webmailoplevelse. Hvis du og dine venner planlægger 
en ferie, vil du måske gerne have vist nyheder eller rejseannoncer for den 
destination, I overvejer.”19		

12	 http://marketshare.hitslink.com.
13	 http://blogs.strategyanalytics.com/dcp/576/.
14	 Synovate:	Markedet	for	behavioral	targeting	(2010)	–	udarbejdet	for	Konkur-

rence-	og	Forbrugerstyrelsen.
15	 http://www.facebook.com/press/info.php?statistics.
16	 Synovate:	Markedet	for	behavioral	targeting	(2010)	–	udarbejdet	for	Konkur-

rence-	og	Forbrugerstyrelsen.
17	 Googles	Displaynetværk.
18	 http://www.google.com/ads/preferences/.
19	 http://mail.google.com/mail/help/intl/da/about_privacy.html.

http://www.google.com/ads/preferences/
http://marketshare.hitslink.com/
http://blogs.strategyanalytics.com/dcp/576/
http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
http://www.google.com/ads/preferences/
http://mail.google.com/mail/help/intl/da/about_privacy.html
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Målretning	af	reklamer	kan	i	højere	grad	lade	sig	gøre,	jo	flere	oplysninger	
annoncørerne	 har	 om	 forbrugeren.	 Forbrugerne	 har	 i	mange	 situationer	
mulighed	for	selv	at	oplyse	informationer	om	dem,	som	kan	bruges	til	at	
målrette	reklamer	mod	dem.	Fx	skal	forbrugerne,	når	de	opretter	en	Face-
bookkonto,	angive	en	række	specifikke	personoplysninger.	Nogle	af	disse	
oplysninger	 er	 frivillige	 for	 forbrugeren	 at	 angive.	Disse	 oplysninger	 kan	
Facebook	bruge	mod	at	målrette	indholdet	på	Facebook	til	forbrugeren.	

Facebook	har	med	Facebook	Ads	bevæget	sig	ind	på	markedet	for	målret-
tet	annoncering	og	konkurrerer	dermed	også	med	Google.	Facebook	Ads	
tilbyder	annoncører	adgang	 til	 en	bestemt	målgruppe	baseret	på	de	per-
sonlige	oplysninger	om	køn,	alder,	bopæl,	fritidsinteresser	m.m.,	som	Face-
bookbrugerne	har	opgivet.	Dette	betyder,	at	eksempelvis	en	københavnsk	
sportsbutik,	der	kører	en	kampagne	for	løbeudstyr,	vil	kunne	målrette	en	
annoncering	mod	fx	mennesker	i	København	i	alderen	25-35	år,	som	har	
angivet	”løb”	som	fritidsinteresse.	Udvælgelsen	af	annoncer	sker	automati-
seret	via	en	annoncebase.	
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4. cookies
Som	nævnt	er	de	fleste	former	for	behavioral	targeting	baseret	på	brugen	af	
cookies.	En	cookie	er	en	lille	tekstfil,	som	afsættes	på	forbrugerens	enhed,	
når	denne	besøger	en	hjemmeside	og	bevæger	sig	rundt	på	hjemmesiden.	
Der	vil	typisk	blive	afsat	en	cookie	fra	hjemmesidens	forside	samt	fra	de	af	
hjemmesidens	øvrige	undersider,	som	forbrugeren	klikker	sig	ind	på.	Coo-
kien	kan	kun	læses	af	den,	der	har	afsat	den	og	gør	således	denne	i	stand	
til	at	registrere	brugerens	trafik	på	siden.	Det	kan	eksempelvis	være	hvilke	
artikler,	forbrugeren	har	læst	på	en	netavis,	hvor	lang	tid	forbrugeren	har	
opholdt	sig	på	hver	side,	hvilke	links	forbrugeren	har	fulgt	osv.	Cookies	er	
ikke	egentlige	programmer,	hvilket	betyder,	at	de	ikke	kan	inficere	enheden	
med	virus	eller	trojanske	heste.	Cookies	er	en	central	del	af	interaktionen	
mellem	forbrugeren	og	hjemmesiden:	Ved	besøg	på	en	større	dansk	hjem-
meside	afsættes	der	 typisk	5-10	 cookies,	på	brugerens	 enhed	–	alene	 fra	
hjemmesidens	forside.	I	forbindelse	med	behavioral	targeting	skelnes	der	
typisk	mellem	to	typer	af	cookies.

4.1.	 Første-	og	tredjeparts	cookies

Førsteparts	cookies:	Den	hjemmeside,	som	forbrugeren	besøger,	afsæt-
ter	en	cookie,	som	i	en	del	tilfælde	vil	være	en	hjælp	for	forbrugeren,	idet	
oplysningerne	kan	forbedre	funktionaliteten	på	hjemmesiden.	Dette	kom-
mer	typisk	til	udtryk	ved,	at	man	undgår	at	skulle	gentage	de	samme	hand-
linger,	fx	at	indtaste	brugernavn	og	kode,	hver	gang	man	klikker	på	en	ny	
side,	eller	ved	at	en	webshop	”husker”,	hvad	man	har	i	indkøbskurven,	mens	
man	browser	videre	på	siden.	Funktioner	som	”andre	brugere,	der	har	søgt	
på	X,	har	også	søgt	på	Y”	er	ligeledes	baseret	på	informationer	indsamlet	via	
cookies.	Det	er	kun	hjemmesiden,	som	har	afsat	cookien,	der	kan	aflæse	den,	
og	oplysningerne	må	ikke	deles	med	andre	ifølge	persondataloven.	

Tredjeparts	cookies:	Cookien	afsættes	ikke	af	hjemmesiden,	som	forbru-
geren	besøger,	men	af	en	tredjepart,	der	har	elementer	på	siden.	Dette	kan	
typisk	være	en	bannerreklame,	der	administreres	af	et	annoncenetværk	eller	
af	en	leverandør	af	et	funktionalitetselement	på	siden,	fx	søgefunktion	eller	
afstemningsfunktion.	Denne	type	cookies	gør	det	således	uigennemskueligt	
for	forbrugeren,	hvem	der	indsamler	oplysninger	om	dennes	internetadfærd.	
Store	annoncenetværk	har	reklamer	på	en	lang	række	populære	hjemme-
sider	og	kan	dermed	opbygge	en	detaljeret	anonym	profil	af	den	enkelte	
forbrugers	netadfærd	på	tværs	af	de	forskellige	hjemmesider.	Førsteparts	
cookies	og	tredjeparts	cookies	gør	det	samme	–	nemlig	at	registrere	bruge-
rens	adfærd	og	bruge	denne	viden.	Derudover	varetages	en	del	af	funktio-
naliteten	på	mange	hjemmesider	af	eksterne	leverandører,	hvilket	betyder,	
at	en	blokering	af	tredjepartscookies	også	vil	ramme	hjemmesidens	funktio-
nalitet.	Det	estimeres	af	et	annoncenetværk	er	9	ud	af	10	cookies	er	tredje-
partscookies.	Det	er	ikke	muligt	at	slette	tredjepart	cookies	uden	på	samme	
tid	at	slette	førsteparts	cookies.
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Både	første-	og	tredjeparts	cookies	kan	have	en	funktion	på	hjemmesiden	
udover	muligvis	at	registrere	forbrugerens	adfærd	på	nettet.	Indstilling	af	
browseren	 til	at	blokere	cookies	kan	resultere	 i,	at	visse	elementer	på	en	
given	hjemmeside	ikke	fungerer.	Løsningen	på	de	problemstillinger	der	er	
i	forbindelse	med	behavioral	targeting,	er	dermed	ikke	at	forbyde	brugen	
af	cookies,	fordi	det	vil	have	indflydelse	på	hjemmesidens	funktionalitet.	I	
stedet	er	det	hjemmesidernes	og	annoncenetværkenes	indhentning	af	data,	
forbrugernes	samtykke	og	håndteringen	af	oplysningerne	i	forbindelse	med	
cookies,	som	er	vigtigt	i	beskyttelsen	af	forbrugernes	private	informationer.	

Forbrugernes	 private	 oplysninger	 i	 form	 af	 interesser,	 køn,	 alder	 etc.	 er	
værdifulde	for	annoncørerne,	og	er	forbrugerne	villige	til	at	videregive	disse	
informationer,	kan	de	få	et	indhold	og	materiale	på	hjemmesiderne,	der	el-
lers	vil	koste	penge.	I	dag	bruges	annoncer	på	internettet	til	at	finansiere	
indhold	på	internettet,	der	ellers	ikke	ville	eksistere	eller	kræve	betaling	af	
forbrugerne.	Fx	er	en	stor	del	af	netavisers	finansieringsgrundlag	annoncer	
på	hjemmesiden.	Ved	at	anvende	behavioral	 targeting	kan	ejeren	af	net-
avisen	tjene	flere	penge	på	annoncer	og	allokere	endnu	flere	ressourcer	til	
netavisen	og	give	 forbrugerne	adgang	 til	 indhold,	der	ellers	 ikke	vil	være	
tilgængeligt.	

For	 forbrugerne	er	brugen	af	 cookies	og	dermed	potentiel	udsættelse	 for	
behavioral	targeting	derfor	til	en	vis	grad	en	afvejning	mellem	at	få	mere	
gratis	indhold	på	nettet,	mere	målrettede	reklamer	på	internettet	samt	at	
forbrugernes	ageren	på	nettet	lettes	mod,	at	der	registreres	oplysninger	om	
forbrugerne.				
		
Selvom	annoncer	og	målrettede	reklamer	er	med	til	at	vise	forbrugerne	ind-
hold	på	internettet,	der	ellers	ikke	ville	være	tilgængeligt,	er	det	ikke	sikkert,	
at	forbrugerne	mener,	at	det	er	grund	nok	til,	at	deres	adfærd	på	nettet	skal	
registreres,	for	at	de	kan	få	målrettede	reklamer.	Konkurrence-	og	Forbru-
gerstyrelsen	har	i	den	forbindelse	gennemført	en	forbrugerpanelundersø-
gelse,	der	viser	forbrugernes	holdning	og	bevidsthed	om	målrettede	og	ad-
færdsbaserede	reklamer,	jf.	nedenfor.	
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5. forbrugerpAnelundersøgelse
Forbrugernes	holdning	til	behavioral	targeting20	er	afdækket	ved	en	kvanti-
tativ	spørgeskemaundersøgelse	gennemført	i	Forbrugerpanelet.	1.042	for-
brugere	er	blevet	spurgt	om	deres	holdning	til	onlinereklamer,	relevansen	
af	de	onlinereklamer	de	ser,	om	deres	holdning	til	at	reklamer	kan	målrettes	
mod	dem,	om	annoncørerne	kan	gøre	noget	for	at	ændre	forbrugernes	hold-
ning	til	behavioral	targeting,	og	endeligt	om	forbrugernes	adfærd	i	forhold	
til	de	cookies,	der	samles	på	enheden,	når	man	færdes	på	internettet.		

I	afdækningen	af	forbrugernes	holdning	om	behavioral	targeting	er	der	to	
ting,	der	skal	tages	højde	for.	For	det	første	kan	forbrugernes	holdning	til	
en	sag	være	påvirket	af	et	følelsesmæssigt	syn	på	sagen,	som	ikke	nødven-
digvis	er	i	overensstemmelse	med	virkeligheden.	Forbrugerne	kan	have	en	
tendens	til	at	”frygte	det	værste”,	fordi	de	ikke	forstår	teknikken	bag	beha-
vioral	targeting	og	ikke	ved	hvilke	oplysninger,	der	indsamles	om	dem.	Det	
er	derfor	tilstræbt,	at	spørgeskemaet	i	forbindelse	med	forbrugerpanelun-
dersøgelsen	er	udformet	neutralt	for	at	undgå	at	påvirke	forbrugerne,	når	
de	svarer.	

For	det	andet	kan	forbrugerens	vurdering	af	egne	handlinger	være	forskellig	
fra	de	handlinger,	som	de	rent	faktisk	har	foretaget.	I	denne	undersøgelse	
kan	et	sådan	problem	fx	opstå	i	spørgsmålet	om,	hvor	ofte	forbrugerne	slet-
ter	deres	cookies,	da	det	i	den	forbindelse	kan	det	være	vanskeligt	for	forbru-
geren	at	vurdere,	hvor	ofte	vedkommende	rent	faktisk	sletter	sine	cookies.	

Hovedparten	af	forbrugerne	(54	%)	læser	ifølge	dem	selv	i	mindre	grad	de	
reklamer,	de	ser	på	internettet.	26	%	læser	slet	ikke	de	reklamer,	de	ser	på	
internettet,	mens	18	%	læser	dem	i	nogen	grad.	Under	2	%	læser	reklamerne	
i	høj	eller	meget	høj	grad.	

Det	viser	sig	samtidig,	at	 forbrugerne	 ikke	 i	særlig	høj	grad	mener,	at	de	
reklamer,	de	ser	på	internettet,	er	relevante	for	dem.	Hovedparten	(51	%)	
mener,	at	reklamerne	i	mindre	grad	er	relevante	for	dem,	28	%	mener	slet	
ikke,	at	reklamerne	er	relevante,	og	20	%	mener	i	nogen	grad,	at	de	rekla-
mer,	de	ser	på	internettet,	er	relevante	for	dem.	Under	2	%	af	forbrugerne	
mener	i	høj	eller	meget	høj	grad,	at	de	reklamer,	de	ser	på	internettet,	er	
relevante	for	dem.		

20	 I	forbrugerpanelundersøgelsen	er	der	brugt	udtrykket	adfærdsbaseret	
reklame.		
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figur 1: ReklameR på InteRnettet
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En	undersøgelse	blandt	amerikanske	forbrugere	viser	tilsvarende,	at	de	ikke	
synes,	at	de	reklamer	de	ser	på	internettet,	er	relevant	for	dem.	87	%	af	de	
amerikanske	respondenter	siger,	at	under	25	%	af	de	reklamer	de	ser	på	net-
tet,	er	relevante	for	deres	ønsker	og	behov.21	

Selvom	kun	et	fåtal	af	forbrugerne	mener,	at	de	ser	relevante	reklamer,	er	
der	en	tydelig	sammenhæng	mellem,	hvor	meget	forbrugerne	angiver,	at	de	
læser,	de	reklamer	de	ser,	og	hvor	relevante	de	synes,	reklamerne	er.	

Forbrugerne	mener	 ikke,	at	de	 reklamer	de	ser	på	 internettet,	 i	 særlig	høj	
grad	er	relevante.	På	den	baggrund	er	det	naturligt,	at	annoncørerne	prøver	at	
målrette	reklamerne	mod	forbrugerne,	så	de	kan	have	en	større	effekt	og	der-
med	en	større	indtjening	til	annoncøren.	Ved	at	bruge	behavioral	targeting	
har	annoncørerne	en	metode	til	at	målrette	reklamerne	mod	forbrugerne.	Det	
viser	sig	dog,	at	forbrugerne	ikke	i	særlig	høj	grad	ønsker	mere	målrettede	
reklamer.	38	%	af	forbrugerne	ønsker	slet	ikke,	at	de	reklamer,	der	vises	på	
internettet,	er	mere	målrettede	mod	dem.	25	%	af	forbrugerne	ønsker	det	i	
mindre	og	nogen	grad,	og	12	%	ønsker	det	i	høj	eller	meget	høj	grad.	

figur 2: FoRbRugeRnes ønske om meRe målRettede ReklameR på InteRnettet
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21	 TRUSTe	–	2008	Study:	Consumer	Attitudes	About	Behavioral	Targeting
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En	amerikansk	undersøgelse	viser	i	overensstemmelse	med	figur	2,	at	for-
brugerne	ikke	ønsker	reklamer,	der	er	målrettede	til	deres	interesser.	66	%	
af	de	adspurgte	vil	ikke	have,	at	hjemmesider	viser	reklamer,	der	er	målret-
tede	mod	deres	interesser.22

Bagvedliggende	 data	 i	 forbrugerpanelundersøgelsen	 viser	 en	 positiv	
sammen	hæng	mellem,	 i	 hvor	 høj	 grad	 forbrugerne	 læser	 reklamerne	 og	
syntes,	de	er	relevante,	og	hvor	meget	de	ville	ønske,	at	reklamerne	var	mere	
målrettede	mod	dem.	

En	stor	andel	af	forbrugerne	tænker	på,	at	der	bliver	registreret	oplysninger	
om	dem,	når	de	færdes	på	internettet.	Mange	er	også	bevidst	om,	at	rekla-
mer	på	internettet	kan	målrettes	mod	dem	på	baggrund	af	de	hjemmesider,	
de	besøger.	Næsten	en	tredjedel	af	forbrugerne	(32	%)	er	i	høj	eller	meget	
høj	grad	beviste	om,	at	reklamer	på	internettet	kan	målrettes	mod	dem	på	
baggrund	af	de	hjemmesider,	de	besøger.	27	%	tænker	i	høj	eller	meget	høj	
grad	på,	at	der	bliver	registreret	oplysninger	om	dem,	når	de	færdes	på	in-
ternettet.	Henholdsvis	14	%	og	17	%	af	forbrugerne	tænker	slet	ikke	på,	at	
der	bliver	registret	oplysninger	om	dem	og	er	slet	ikke	bevidste	om,	at	rekla-
mer	kan	målrettes	mod	dem.	

figur 3: FoRbRugeRnes bevIdsthed om adFæRdsbaseRede ReklameR
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En	undersøgelse	blandt	amerikanske	forbrugere	viser,	at	71	%	af	forbruger-
ne	er	opmærksomme	på,	at	deres	søgehistorik	kan	blive	indsamlet	og	brugt	
i	reklamesammenhænge.	Det	er	altså	ikke	kun	de	danske	forbrugere,	som	
er	opmærksomme	på,	at	der	kan	forekomme	registreringer	af	deres	adfærd	
på	nettet.23	Derudover	viser	en	undersøgelse	blandt	britiske	forbrugere,	at	

22	 Turow,	Joseph,	King,	Jennifer,	Hoofnagle,	Chris	Jay,	Bleakley,	Amy	and	Hen-
nessy,	Michael,	Americans	Reject	Tailored	Advertising	and	Three	Activities	
that	Enable	It	(September	29,	2009).	Available	at	SSRN:	http://ssrn.com/ab-
stract=1478214.

23	 TRUSTe	-	2008	Study:	Consumer	Attitudes	About	Behavioral	Targeting.
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60	%	har	en	viden	om	online	målrettede	reklamer,	og	yderligere	14	%	har	
hørt	om	det.24	

Blandt	forbrugerne	i	forbrugerpanelundersøgelsen	viser	de	bagvedliggende	
data,	at	de	yngre	forbrugere	er	mere	bevidste	om,	at	reklamerne	kan	målret-
tes	mod	dem.	Der	er	dog	ingen	sammenhæng	mellem	forbrugernes	alder,	
og	om	forbrugerne	tænker	på,	at	der	bliver	registret	oplysninger	om	dem,	
når	de	færdes	på	internettet.

Når	forbrugerne	er	bevidste	om,	at	denne	form	for	annoncering	forekom-
mer,	kan	det	medføre	eller	have	medført,	at	forbrugerne	ændrer	adfærd	på	
internettet,	eller	at	de	accepterer,	at	annoncørerne	prøver	at	målrette	rekla-
mer	mod	dem.

Undersøgelsen	viser,	at	hovedparten	af	forbrugerne,	der	er	bevidste	om,	at	
reklamer	på	internettet	kan	målrettes	mod	dem,	kun	i	mindre	grad	eller	slet	
ikke	har	ændret	adfærd	på	internettet,	selv	om	de	er	beviste	om,	at	online-
annoncørerne	prøver	at	målrette	reklamer	mod	dem	(henholdsvis	33	%	og	
34	%).	22	%	har	i	nogen	grad	ændret	adfærd,	mens	12	%	har	i	høj	eller	meget	
høj	grad	ændret	adfærd.

figur 4: ændRet adFæRd som Følge aF adFæRdsbaseRede ReklameR
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De	bagvedliggende	data	viser,	at	de	ældre	forbrugere	i	højere	grad	har	æn-
dret	adfærd	som	følge	af,	at	de	er	bevidste	om,	at	reklamer	kan	målrettes	til	
dem.	Undersøgelsen	viser	ikke	noget	om,	på	hvilken	måde	forbrugerne	har	
ændret	adfærd.

Selvom	om	kun	en	mindre	del	af	forbrugerne	i	høj	eller	meget	høj	grad	har	
ændret	adfærd,	er	der	en	udbredt	negativ	holdning	til	brugen	af	behavioral	
targeting.	23	%	af	forbrugerne	udtrykker	en	meget	negativ	holdning	til,	at	
reklamer	på	internettet	kan	målrettes	mod	dem	på	baggrund	af	deres	ad-
færd	på	internettet.	31	%	har	en	negativ	holdning	til	det,	8	%	af	forbrugerne	
giver	udtryk	for	en	positiv	eller	meget	positiv	holdning	til,	at	reklamer	på	

24	 Office	of	Fair	Trading:	Online	Targeting	of	Advertising	–	A	market	study	(Maj	
2010).
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internettet	kan	målrettes	mod	dem	på	baggrund	af	de	hjemmesider,	de	be-
søger.	38	%	har	en	neutral	holdning.	

figur 5: FoRbRugeRnes holdnIng tIl adFæRdsbaseRede ReklameR på InteRnettet
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Andre	undersøgelser	viser	 tilsvarende	resultater.	En	anden	dansk	under-
søgelse	viser,	at	52	%	ikke	synes,	det	er	i	orden,	at	reklamer	på	nogle	hjem-
mesider	bliver	målrettet	de	interesser,	som	forbrugerne	har	udvist	via	deres	
adfærd	på	nettet.25	En	engelsk	undersøgelse	viser,	at	54	%	af	forbrugerne	er	
meget	uenige	eller	noget	uenige	i	påstanden	om,	at	de	er	komfortable	med,	
at	annoncører	bruger	deres	søgehistorik	til	at	målrette	relevante	reklamer	
til	dem,	selvom	søgehistorikken	ikke	kan	bindes	til	et	navn	eller	andre	per-
sonlige	informationer.26

	
Der	er	flere	muligheder	for,	at	annoncørerne	kan	ændre	den	negative	hold-
ning	til	brugen	af	behavioral	targeting.	En	af	mulighederne	er,	at	annoncø-
rerne	tydeligt	markerer,	hvilke	reklamer	der	er	målrettede	mod	forbruge-
ren.	På	den	måde	er	forbrugerne	klar	over,	hvilke	reklamer	der	er	målrettet	
mod	dem.	Ved	at	forbrugerne	tydeligt	kan	se	de	målrettede	reklamer,	kan	
det	medvirke	til,	at	forbrugerne	ikke	er	så	skeptiske	vedrørende	behavioral	
targeting.	Ved	at	onlineannoncørerne	 tydeligt	markerer	de	 reklamer,	der	
er	målrettede	mod	forbrugeren,	signalerer	de	samtidig,	at	de	ikke	prøver	at	
skjule	de	målrettede	reklamer	for	forbrugerne.	

Netop	markeringen	af	målrettede	reklamer	har	det	amerikanske	Interactive	
Advertising	Bureau	(IAB)	beskæftiget	sig	med.	IAB	har	således	udgivet	et	
sæt	selvregulerende	principper	for	anvendelsen	af	behavioral	targeting,	og	i	
forlængelse	heraf	er	der	i	USA	blevet	lanceret	en	hjemmeside	-	http://www.
aboutads.info/	-	hvor	både	forbrugere	og	erhvervsliv	kan	finde	relevante	op-
lysninger	om	online	behavioral	targeting.	Via	hjemmesiden	er	det	desuden	
muligt	for	virksomheder	at	tilmelde	sig	et	såkaldt	”advertising	option	icon”,	
som	kan	vises	i	forbindelse	med	onlinereklamer	eller	på	hjemmesider,	hvor	
der	indsamles	data	til	brug	for	behavioral	targeting.	Ikonet	er	udtryk	for,	at	
reklameringen	lever	op	til	IABs	selvregulerende	principper,	og	såfremt	for-

25	 Forbrugerrådet:	Forbrugerpanelet	om	cookies	(2009)
26	 TRUSTe	-	2008	Study:	Consumer	Attitudes	about	Behavioral	Targeting.

http://www.aboutads.info/
http://www.aboutads.info/
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brugerne	klikker	på	ikonet,	bliver	de	på	hjemmesiden	ledt	hen	til	sidens	da-
taindsamlingspolitik,	lige	såvel	som	forbrugeren	via	et	klik	på	ikonet	ledes	
hen	til	en	opt-out	mekanisme.	For	en	nærmere	omtale	af	IAB’s	principper	
om	omtalte	hjemmeside	henvises	til	afsnit	9.4.	

Hovedparten	af	forbrugerne	(61	%)	ville	ikke	ændre	holdning	til	behavioral	
targeting,	hvis	de	blev	gjort	opmærksom	på,	hvilke	reklamer	der	var	mål-
rettet	mod	dem.	29	%	af	forbrugerne	ville	have	en	mere	eller	meget	mere	
positiv	holdning	til	behavioral	targeting,	mens	10	%	ville	ændre	holdning	
til	mere	eller	meget	mere	negativ,	hvis	det	på	hjemmesiderne	var	tydeligt,	
hvilke	reklamer	der	var	målrettede	mod	dem.

figur 6: holdnIng tIl behavIoRal taRgetIng ved tydelIgt maRkeRede adFæRdsbaseRede ReklameR
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I	USA	har	Federal	Trade	Commission	i	februar	2009	udgivet	frivillige	ret-
ningslinjer,	som	de	relevante	aktører	på	markedet	kan	forholde	sig	til,	når	
det	gælder	behavioral	 targeting.27	Retningslinjer	af	denne	slags	er	endnu	
ikke	udformet	i	Danmark,	men	undersøgelsen	peger	på,	at	retningslinjer	på	
området	ville	have	en	positiv	indflydelse	på	forbrugernes	holdning	til	beha-
vioral	targeting.	Undersøgelsen	viser,	at	frivillige	retningslinjer	har	en	mere	
positiv	indflydelse	på	behavioral	targeting	end	en	tydeligere	markering	af	de	
reklamer,	der	er	målrettede	til	forbrugerne.	

49	%	af	forbrugerne	ville	ændre	deres	holdning	til	det	mere	positive	over	for	
adfærdsbaserede	reklamer,	hvis	der	blev	 lavet	retningslinjer	 for,	hvordan	
de	registrerede	informationer	må	bruges,	samt	at	det	fremgik	af	hjemmesi-
derne,	at	de	overholdt	disse	retningslinjer.	12	%	ville	ændre	deres	holdning	
over	for	adfærdsbaserede	reklamer	til	det	meget	mere	positive.	36	%	af	for-
brugerne	ville	ikke	ændre	deres	holdning	til	adfærdsbaserede	reklamer.	

27	 FTC	Staff	Report:	Self-Regulatory	Principles	for	Online	Behavioral	Advertising,	
February	2009.
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figur 7: holdnIng tIl behavIoRal taRgetIng ved IndFøRelse aF RetnIngslInjeR 
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Forbrugernes	forhold	til	cookies
Forbrugerne	kan	selv	i	høj	grad	beskytte	sig	mod	adfærdsbaserede	rekla-
mer,	når	de	er	baseret	på	cookies	på	enheden.	Forbrugerne	kan	manuelt	
slette	deres	cookies	eller	indstille	deres	internetbrowser	til	at	slette	cookies,	
hver	gang	forbrugerne	har	været	på	internettet.	

31	%	af	forbrugerne	er	ikke	bevidste	om,	at	der	bruges	cookies	i	forbindelse	
med	adfærdsbaseret	reklame.	21	%	er	i	mindre	grad	bevidst	om,	at	der	bru-
ges	cookies	i	forbindelse	med	behavioral	targeting,	mens	27	%	i	nogen	grad	
er	klar	over	det.	21	%	er	i	meget	høj	grad	klar	over,	at	der	bruges	cookies	i	
forbindelse	med	adfærdsbaserede	reklamer.

figur 8: eR FoRbRugeRne bevIdste om, at deR bRuges cookIes I FoRbIndelsen med behavIoRal taRgetIng
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Over	50	%	af	forbrugerne	er	dermed	i	mindre	grad	eller	slet	ikke	bevidste	
om,	at	der	bruges	cookies,	når	annoncørerne	prøver	at	målrette	reklamer	
mod	forbrugerne.	Det	betyder,	at	en	stor	del	af	forbrugerne	ikke	har	sær-
ligt	gode	forudsætninger	for	at	forhindre	brugen	af	behavioral	targeting.	En	
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anden	dansk	forbrugerundersøgelse	viser,	at	62	%	ved,	hvad	en	cookie	er,	
mens	32	%	ikke	ved,	hvad	en	cookie	er.28	

Forbrugerne	sletter	dog	deres	cookies	forholdsvist	ofte.	16	%	af	forbrugerne	
vurderer,	at	de	gør	det	mindst	en	gang	om	ugen,	og	14	%	gør	det	mindst	en	
gang	om	måneden.	12	%	sletter	deres	cookies	én	eller	flere	gange	om	året,	
mens	16	%	vurderer,	at	de	næsten	aldrig	gør	det.	4	%	af	forbrugerne	ved,	
hvordan	de	sletter	deres	cookies,	men	vælger	ikke	at	gøre	det.	38	%	er	ikke	
klar	over,	hvordan	de	sletter	cookies.		

figur 9: sletteR FoRbRugeRne deRes cookIes
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En	undersøgelse	blandt	 amerikanske	 forbrugere	 viser,	 at	 de	 i	 endnu	hø-
jere	grad	angiver,	at	de	sletter	cookies,	der	er	gemt	på	deres	enhed.	42	%	
af	forbrugerne	i	undersøgelsen	svarer,	at	de	sletter	cookies	på	deres	enhed	
mindst	én	gang	om	ugen.	15	%	sletter	aldrig	deres	cookies.29	

Sammenlagt	 er	 62	%	 af	 forbrugerne	 i	 forbrugerpanelundersøgelsen	 klar	
over,	hvordan	de	sletter	cookies	på	deres	enhed.	Bagvedliggende	data	viser,	
at	desto	ældre	forbrugerne	er,	desto	flere	ved	ikke,	hvordan	de	skal	slette	
cookies.	Derudover	sletter	forbrugerne	oftere	deres	cookies,	desto	mere	de	
er	bevidste	om,	at	der	bruges	cookies	 i	 forbindelse	med	adfærdsbaserede	
reklamer.	

Udover	at	slette	cookies	manuelt	kan	forbrugerne	indstille	de	internetbrow-
sere,	de	bruger,	til	automatisk	at	slette	cookies,	hver	gang	de	lukker	browse-
ren.	Undersøgelsen	viser,	at	hovedparten	af	forbrugerne	ikke	ved,	hvordan	
de	indstiller	deres	internetbrowser(e)	til	automatisk	at	slette	cookies.	56	%	
af	forbrugerne	giver	udtryk	for,	at	de	ikke	ved,	hvordan	de	indstiller	deres	
internetbrowser(e).	 45	%	 ved	 godt,	 hvordan	 de	 indstiller	 deres	 internet-
browser.	15	%	har	indstillet	deres	browser,	og	7	%	af	forbrugerne	agter	at	
gøre	det.	23	%	ved,	hvordan	de	indstiller	deres	browser	til	at	slette	cookies,	
men	har	valgt	ikke	at	gøre	det.

28	 Forbrugerrådet:	Forbrugerpanelet	om	cookies	(2009)
29	 TRUSTe	-	2008	Study:	Consumer	Attitudes	about	Behavioral	Targeting.



konkurrence- og forbrugerAnAlyse  03   2011  –   25

figur 10: ved FoRbRugeRne hvoRdan de IndstIlleR deRes InteRnetbRowseR tIl at slette cookIes 
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En	anden	dansk	undersøgelse	viser,	at	41	%	af	forbrugerne	ikke	ved,	at	de	i	
deres	browser	selv	kan	indstille,	om	de	vil	tillade	cookies,	slette	dem	én	for	
én	m.m.30

Undersøgelsen	indikerer,	at	en	større	del	af	forbrugerne	ikke	ved,	hvordan	
de	sletter	deres	cookies	og	ikke	ved,	hvordan	de	indstiller	deres	internet-
browser	til	automatisk	at	slette	deres	cookies.	

5.1.	 Andre	undersøgelser	om	forbrugernes	holdning	
til	behavioral	targeting
Som	 nævnt	 ovenfor	 er	 der	 udført	 andre	 undersøgelser	 om	 forbrugernes	
holdning	til	behavioral	targeting.	Disse	er	på	en	del	punkter	i	overensstem-
melse	med	 forbrugerpanelundersøgelsen.	Derudover	er	der	 i	undersøgel-
serne	andre	resultater,	der	er	værd	at	fremhæve.	96	%	af	de	amerikanske31	
og	90	%	af	de	britiske32	forbrugere	angiver,	at	privacy	i	forbindelse	med	ad-
færd	på	internettet	er	et	(relativt)	vigtigt	eller	meget	vigtigt	spørgsmål.	42	
%	af	forbrugerne	ville	tilmelde	sig	et	online	registreringsskema,	der	sikrer	
dem,	at	parterne	på	området	ikke	kan	registrere	deres	søgehistorik,	selvom	
det	betyder,	at	de	modtager	mindre	relevante	reklamer.	

48	%	af	danske	forbrugere	mener,	at	det	bør	være	forbudt	at	bruge	målret-
tede	reklamer	baseret	på	deres	adfærd.	32	%	mener	ikke,	at	det	bør	være	
forbudt,	mens	20	%	ikke	ved,	om	det	skal	være	forbudt	eller	ej.33

69	%	af	amerikanske	forbrugere	mener,	at	der	skulle	være	en	lovgivning,	der	
gav	dem	ret	til	at	vide	alt,	hvad	en	hjemmeside	ved	om	dem.	92	%	er	enige	i,	

30	 Forbrugerrådet:	Forbrugerpanelet	om	cookies	(2009).
31	 TRUSTe	-	2008	Study:	Consumer	Attitudes	about	Behavioral	Targeting.
32	 Office	of	Fair	Trading:	Online	Targeting	of	Advertising	–	A	market	study	(Maj	

2010).
33	 Forbrugerrådet:	Forbrugerpanelet	om	cookies	(2009).
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at	der	skulle	være	en	lov,	der	kræver,	at	hjemmesider	og	reklamevirksomhe-
der	sletter	alt	gemt	information	om	en	forbruger	på	foranledning.34			

5.2.	 Konklusion	på	forbrugerpanelundersøgelsen
Forbrugerpanelundersøgelsen	viser,	at	danske	forbrugere	overvejende	har	
en	negativ	holdning	over	for,	at	reklamer	og	annoncer	kan	målrettes	til	dem	
som	følge	af	deres	adfærd	på	nettet.	8	%	af	forbrugerne	har	en	positiv	hold-
ning	til	behavioral	targeting,	mens	54	%	har	en	negativ	holdning	til	det.	

29	%	af	forbrugerne	ville	ændre	deres	holdning	til	behavioral	targeting	til	
det	mere	positive,	hvis	det	tydeligt	blev	markeret,	hvilke	reklamer	der	var	
målrettede.	61	%	ville	ikke	ændre	holdning.	Hvis	aktørerne	på	området	lave-
de	retningslinjer	for,	hvordan	de	registrerede	informationer,	og	det	fremgik	
på	hjemmesiderne,	at	de	overholdt	disse	retningslinjer,	viser	forbrugerpa-
nelundersøgelsen,	at	61	%	af	forbrugerne	ville	være	mere	positive	over	for	
behavioral	targeting,	mens	36	%	ikke	vil	ændre	holdning.			

Derudover	synes	forbrugerne	ikke,	at	de	ser	særligt	relevante	reklamer	på	
internettet,	og	de	læser	kun	i	mindre	grad	de	reklamer,	de	ser	på	internet-
tet.	Undersøgelsen	viser	også,	at	kun	de	færreste	forbrugere	ønsker	mere	
relevante	reklamer,	på	trods	af	at	de	ikke	synes,	at	de	reklamer	de	ser	på	
internettet	er	relevante.	

En	stor	del	af	forbrugerne	tænker	på,	at	der	bliver	registreret	oplysninger	
om	dem	og	er	bevidste	om,	at	reklamer	på	internettet	kan	målrettes	mod	
dem	på	baggrund	af	de	hjemmesider,	de	har	besøgt.	Det	har	dog	ikke	i	sær-
lig	høj	grad	ændret	på	forbrugernes	adfærd	på	nettet.	Én	tredjedel	har	så-
ledes	slet	ikke	ændret	adfærd,	mens	en	anden	tredjedel	kun	i	mindre	grad	
har	ændret	adfærd,	selvom	de	er	bevidste	om,	at	der	kan	målrettes	reklamer	
mod	dem.	

Der	er	forholdsvis	mange	forbrugere	(38	%),	som	ikke	ved,	hvordan	de	slet-
ter	deres	cookies,	selvom	det	er	en	metode	til	at	undgå	målrettet	reklame.	
Hovedparten	af	 forbrugerne	(56	%)	ved	heller	 ikke,	hvordan	de	indstiller	
deres	internetbrowser	til	at	slette	cookies	automatisk.	

34	 Turow,	Joseph,	King,	Jennifer,	Hoofnagle,	Chris	Jay,	Bleakley,	Amy	and	Hen-
nessy,	Michael,	Americans	Reject	Tailored	Advertising	and	Three	Activities	
that	Enable	It	(September	29,	2009).	Available	at	SSRN:	http://ssrn.com/ab-
stract=1478214.
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Hovedkonklusioner Fra Forbrugerpanel-
undersøgelsen

–– Forbrugerne	er	negativt	indstillet	over	for	behavioral	targeting,	54	%	har	
en	negativ	eller	meget	negativt	holdning	til	det.	

–– En	stor	del	af	forbrugerne	tænker	på,	at	der	bliver	registreret	oplysninger	
om	dem	og	er	bevidste	om,	at	reklamer	på	internettet	kan	målrettes	mod	
dem	på	baggrund	af	de	hjemmesider,	de	har	besøgt.	Det	har	dog	ikke	i	
særlig	høj	grad	ændret	på	forbrugernes	adfærd	på	nettet.	

–– Retningslinjer	på	området	og	tydelig	markering	af	hvilke	reklamer,	der	
er	målrettede	ville	til	en	vis	grad	gøre	forbrugerne	mere	positive	over	for	
behavioral	targeting.

–– En	stor	del	af	forbrugerne	ved	ikke,	hvordan	de	skal	slette	deres	cookies	
(38	%),	eller	hvordan	de	skal	indstille	deres	internetbrowser	til	automa-
tisk	at	slette	cookies	(56	%).

–– En	stor	del	af	forbrugerne	tænker	på,	at	der	bliver	registreret	oplysninger	
om	dem	og	er	bevidste	om,	at	reklamer	på	internettet	kan	målrettes	mod	
dem.	Det	har	dog	ikke	i	særlig	høj	grad	ændret	på	forbrugernes	adfærd	på	
nettet.	Én	tredjedel	har	således	slet	ikke	ændret	adfærd,	mens	en	anden	
tredjedel	kun	i	mindre	grad	har	ændret	adfærd.

–– Forbrugerne	er	kun	 i	begrænset	omfang	bevidst	om,	hvad	de	kan	gøre	
for	undgå	målrettede	reklamer.	38	%	af	 forbrugerne	ved	 ikke,	hvordan	
de	skal	slette	deres	cookies,	og	56	%	ved	ikke	hvordan	de	indstiller	deres	
internetbrowser	til	automatisk	at	slette	cookies.	
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6. opt-in og opt-out
Debatten	omkring	behavioral	targeting	drejer	sig	ofte	om	den	information,	
der	indsamles	om	forbrugerne,	uden	at	de	har	givet	tilladelse	til	det.	Den	
kommende	EU-regulering	på	området	stiller	krav	 til,	at	der	 indsamles	et	
samtykke	fra	forbrugerne	om,	at	der	må	indsamles	oplysninger	om	deres	
adfærd	på	internettet.	Der	er	overordnet	to	forskellige	metoder	til	at	give	
denne	tilladelse	(samtykke)	til,	at	der	må	indsamles	oplysninger	om	dem,	
der	kan	bruges	til	målrettede	reklamer.	

–– Opt-in;	en	metode	hvor	forbrugeren	selv	skal	gøre	en	indsats	for	at	mod-
tage	målrettede	reklamer,	ved	aktivt	at	tilvælge	at	de	vil	eksponeres	for	
målrettede	 reklamer.	Hvis	 forbrugerne	 ikke	 tilvælger	målrettede	 rekla-
mer,	vil	de	ikke	modtage	målrettede	reklamer.

–– Opt-out;	hvor	forbrugeren	selv	skal	gøre	en	indsats	for	ikke	at	modtage	
målrettede	reklamer,	ved	aktivt	at	fravælge	at	de	ikke	vil	eksponeres	for	
målrettede	 reklamer.	Hvis	 forbrugerne	 ikke	 foretager	 sig	 noget,	 vil	 de	
blive	ved	med	at	modtage	målrettede	reklamer.	

Både	opt-in	og	opt-out	har	ulemper	forbundet	med	sig	og	vil	blive	eksem-
plificeret	herunder.	

Generelt	er	problemerne	med	begge	metoder,	at	der	anvendes	cookies	til	
at	 registrere,	 at	 forbrugerne	 ikke	ønsker	behavioral	 targeting.	Disse	 coo-
kies	placeres	i	samme	mappe	som	”almindelige”	cookies	og	forsvinder,	hvis	
disse	slettes.	Derudover	bliver	forbrugeren	aktivt	nødt	til	at	give	samtykke	i	
flere	forskellige	internetbrowsere,	hvis	forbrugeren	anvender	mere	end	én	
browser.	

Det	 følger	 af	 art.	 5,	 stk.	 3,	 i	 det	 reviderede	 e-databeskyttelsesdirektiv,	 jf.	
nærmere	herom	i	afsnit	7.3.,	at	der	stilles	krav	om,	at	”lagring	af	oplysninger	
eller	opnåelse	af	adgang	til	oplysninger,	der	allerede	er	lagret	i	abonnentens	
eller	brugerens	terminaludstyr,	kun	er	tilladt	på	betingelse	af,	at	abonnen-
ten	eller	forbrugeren	har	givet	sit	samtykke	hertil	efter	i	overensstemmelse	
med	direktiv	95/46/EF	at	have	modtaget	klare	og	fyldestgørende	oplysnin-
ger,	blandt	andet	om	formålet	med	behandlingen”.	

6.1.	 Opt-in
Samtykke	ville	eventuelt	kunne	finde	sted	ved	hjælp	af	opt-in	modellen.	Det	
ville	i	så	fald	betyde,	at	hver	gang	forbrugeren	besøger	en	ny	hjemmeside,	
der	indsamler	oplysninger	om	forbrugerne	ved	at	bruge	cookies,	så	skal	for-
brugeren	acceptere	og	give	lov	til,	at	der	placeres	en	cookie	på	enheden.	Alt	
efter	hvordan	dette	 implementeres,	kan	dette	betyde,	at	 forbrugeren	skal	
acceptere	flere	cookies,	hver	gang	vedkommende	besøger	en	ny	hjemme-
side,	fordi	flere	forskellige	annoncenetværk	kan	have	annoncer	på	hjemme-
siden.	Forbrugeren	skal	have	mulighed	for	at	vælge	målrettede	reklamer	fra	
et	annoncenetværk	men	fravælge	et	andet.	
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Denne	metode,	der	indeholder	en	høj	grad	af	forbrugebeskyttelse,	gør	det	
samtidigt	besværligt	for	forbrugerne	at	færdes	på	nye	hjemmesider,	fordi	
vedkommende	hele	tiden	skal	tillade,	at	der	gemmes	cookies	på	enheden.	
For	at	en	hjemmeside	kan	”huske”,	at	forbrugeren	på	enheden	ikke	ønsker,	
at	der	indsamles	oplysninger	om	forbrugeren,	er	hjemmesiden	nødt	til	at	
placere	en	cookie	på	enheden,	der	 indeholder	denne	oplysning.	Hvis	 for-
brugeren	på	et	tidspunkt	sletter	sine	cookies,	er	vedkommende	igen	nødt	
til	at	acceptere,	om	der	ønskes	målrettede	reklamer	eller	ej	på	den	enkelte	
hjemmeside.

En	anden	opt-in	løsning	kan	være,	at	internetbrowserne	som	udgangspunkt	
er	indstillet	til	at	afvise	tredjepartcookies.	Det	er	så	op	til	forbrugeren	selv	
at	ændre	dette	i	internetbrowserens	indstillinger,	hvis	vedkommende	vil	til-
lade	cookies	på	enheden.	Hvis	forbrugeren	selv	ændrer	sine	browserindstil-
linger,	gives	der	på	den	baggrund	samtykke	til,	at	der	må	placeres	cookies	
på	enheden.	Det	kræver,	at	virksomhederne	bag	internetbrowserne	ændrer	
indstillingerne	i	internetbrowserne,	så	de	som	udgangspunkt	afviser	tred-
jepartscookies.		

6.2.	 Opt-out
Ved	en	opt-out	løsning	skal	forbrugeren	selv	indstille	sin	internetbrowser	til	
at	afvise	tredjepartscookies,	hvis	disse	ikke	ønskes.	Problemet	med	denne	
løsning	er,	 at	nogle	 forbrugere	 ikke	ved,	hvordan	de	ændrer	deres	 inter-
netbrowser	 til	 at	 afvise	 tredjepartscookies.	 Forbrugerpanelundersøgelsen	
viser,	at	56	%	af	forbrugerne	ikke	ved,	hvordan	de	skal	indstille	deres	inter-
netbrowser.	Se	nærmere	om	browserindstillinger	og	kravet	om	samtykke	i	
afsnit	7.3.	

En	anden	opt-out	løsning	leveres	af	mange	af	de	annoncenetværk,	som	står	
for	en	del	af	den	adfærdsbaserede	annoncering	på	tværs	af	mange	hjem-
mesider.	Disse	tilbyder,	at	forbrugeren	på	bestemte	hjemmesider	kan	afvise	
tredjepartscookies	fra	dette	annoncenetværk.35	Dermed	undgår	forbrugeren	
selv	at	skulle	indstille	sin	internetbrowser.	Problemet	med	denne	løsning	er,	
at	forbrugeren	kan	have	svært	ved	at	overskue,	hvilke	annoncenetværk	der	
har	informationer	om	forbrugeren.	For	at	annoncenetværkene	skal	vide,	at	
forbrugerne	 ikke	ønsker	behavioral	 targeting,	er	de	nødt	 til	at	placere	en	
cookie	på	forbrugerens	enhed.	Hvis	forbrugeren	sletter	sine	cookies,	slettes	
denne	opt-out	cookie,	og	forbrugeren	bliver	igen	nødt	til	aktivt	at	registrere,	
at	vedkommende	ikke	ønsker	at	modtage	behavioral	targeting.

35	 Se	http://www.privacychoice.org.

http://www.privacychoice.org/
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7. hvilke regler regulerer området
Teknologien	på	området	for	behavioral	targeting	er	indviklet,	og	lovgivnin-
gen	på	området	er	ikke	klar,	da	der	fx	er	usikkerhed	om,	hvornår	og	hvordan	
brugere	skal	informeres	og	gives	mulighed	for	at	afvise	cookies.	Dette	afsnit	
vil	derfor	overordnet	kortlægge	de	mest	relevante	regler	på	området.

Der	findes	ikke	i	dag	i	dansk	lovgivning	en	særlig	regel,	der	omhandler	bru-
gen	af	cookies.	Det	såkaldte	e-databeskyttelsesdirektiv36	indeholder	i	art.	5,	
stk.	3,	en	bestemmelse,	der	regulerer	anvendelsen	af	cookies.	I	forbindelse	
med	implementeringen	af	bestemmelsen	i	dansk	ret	forudsattes	dansk	lov-
givning	allerede	at	være	i	overensstemmelse	med	bestemmelsen.	

Den	relevante	EU-regulering	på	området	er	for	nylig	blevet	revideret,	og	det	
er	derfor	relevant	at	belyse	de	ændrede	regler	og	deres	betydning	for	anven-
delsen	af	blandt	andet	behavioral	targeting	og	cookies	fremover.	

7.1.	 EU-lovgivningen
De	relevante	EU-regler	 for	behandlingen	af	cookies	findes	blandt	andet	 i	
e-databeskyttelsesdirektivet.

Formålet	med	dette	direktiv	er	at	beskytte	den	enkelte	forbruger	mod	kræn-
kelse	af	privatlivet37.	Krænkelser	kan	fx	ske	ved,	at	andre	benytter	anord-
ninger,	hvorved	der	lægges	oplysninger	på	brugerens	enhed	og/eller	skaffer	
sig	adgang	til	lagrede	oplysninger	med	henblik	på	fx	at	overvåge	brugerens	
aktiviteter	 på	 internettet.	 Et	 eksempel	 på	 en	 sådan	 ulovlig	 anordning	 er		
spyware.	

Lignende	anordninger	kan	imidlertid	også	have	helt	legitime	formål	der	fx	
sikrer	funktionaliteten	af	en	hjemmeside,	fx	ved	at	bruge	af	cookies.	Cookies	
kan	have	en	legitim	og	ønskværdig	anvendelse	på	en	hjemmeside,	der	falder	
uden	for	formålet	med	forbrugerbeskyttelse,	som	er	central	 for	e-databe-
skyttelsesdirektivet.	

I	e-databeskyttelsesdirektivet,	er	det	art.	5,	stk.	3,	som	især	angår	brugen	af	
cookies.	

Ud	over	e-databeskyttelsesdirektivet	finder	databeskyttelsesdirektivet38	an-
vendelse	for	forhold,	som	ikke	er	specifikt	behandlet	i	e-databeskyttelses-
direktivet.	

I	 nedenstående	 gennemgang	 af	 hvilke	 regler	 der	 regulerer	 området	 for		
behavioral	 targeting,	 henvises	 der	 flere	 steder	 til	 den	 såkaldte	 artikel	
29-Gruppe.	

36	 Direktiv	2002/58/EF.
37	 Jf.	betragtning	24	i	direktiv	2002/58/EF	og	betragtning	66	i	direktiv	

2009/136/EF.	
38	 Direktiv	95/46/EF.
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Art.	29-Gruppen	er	nedsat	i	henhold	til	artikel	29	i	henhold	til	databeskyt-
telsesdirektivet.	Det	fremgår	således	af	denne	bestemmelse,	at	der	nedsæt-
tes	en	gruppe	vedrørende	beskyttelse	af	personer	i	forbindelse	med	behand-
lingen	af	personoplysninger.

Gruppen	er	et	uafhængigt	rådgivende	organ	vedrørende	databeskyttelse	og	
beskyttelse	af	privatlivets	fred.	Dens	opgaver	er	beskrevet	nærmere	i	art.	30	
i	databeskyttelsesdirektivet	og	art.	15	i	e-databeskyttelsesdirektivet.	

Art.	29-Gruppens	udtalelser	er	et	vigtigt	fortolkningsbidrag	i	forhold	til	for-
ståelsen	af	e-databeskyttelsesdirektivet	og	databeskyttelsesdirektivet.	

I	relation	til	fortolkningen	af	reglerne	vedrørende	behavioral	targeting	har	
art.	29-Gruppen	den	22.	juni	2010	vedtaget	en	udtalelse	om	adfærdsbaseret	
annoncering	på	nettet.39	Udtalelsen	vedrører	og	henviser	 til	det	ændrede	
e-databeskyttelses	direktiv	2002/58,	som	skal	implementeres	i	medlems-
staterne	 inden	maj	2011.	Medmindre	andet	er	nævnt	specifikt,	er	neden-
stående	henvisninger	til	art.	29-Gruppens	udtalelse	en	henvisning	til	den	
pågældende	udtalelse	af	22.	juni	2010.	

7.2.	 Gældende	ret	vedrørende	e-databeskyttelsesdi-
rektivet
De	gældende	regler	for	behandlingen	af	cookies	findes	som	nævnt	i	e-data-
beskyttelsesdirektivet.	

Den	13.	november	2007	vedtog	Kommissionen	som	en	del	af	teledirektiv-
pakken	et	forslag	til	direktiv40	om	ændring	af	blandt	andet	art.	5,	stk.	3,	i	
e-databeskyttelsesdirektivet.	

Det	ændrede	direktiv	skal	gennemføres	i	medlemsstaterne	inden	maj	2011.	

I	dette	afsnit	beskrives	anvendelsesområdet	for	den	gældende	art.	5,	stk.	3,	
i	e-databeskyttelsesdirektivet,	dvs.	de	regler,	der	finder	anvendelse,	 indtil	
medlemsstaterne	har	implementeret	det	ændrede	e-databeskyttelsesdirek-
tiv	i	maj	2011.	

Efter	den	gældende	bestemmelse	er	det	som	udgangspunkt	kun	tilladt	at	
lagre	oplysninger	og	få	adgang	til	lagrede	oplysninger	i	en	brugers	enhed,	
herunder	 at	 anvende	 cookies,	 såfremt	 forbrugeren	 får	 klare	 og	 fyldest-
gørende	 oplysninger,	 blandt	 andet	 om	 formålet	 med	 behandlingen	 er	 i	
overensstemmelse	med	databeskyttelsesdirektivet	og	om	retten	til	at	nægte	
den	registeransvarlige	en	sådan	behandling.	Forbrugeren	skal	altså	 tyde-
ligt	informeres	om	hvornår	og	hvorfor,	der	lagres	cookies	på	forbrugerens	
enhed	til	brug	i	forbindelse	med	behavioral	targeting,	samt	at	forbrugeren	
kan	nægte,	at	der	placeres	en	cookie	på	enheden.	Disse	oplysninger	kan	ofte	
findes	i	generelle	vilkår	og	betingelser	på	den	enkelte	hjemmeside.	

39	 Udtalelse	nr.	2/2010	af	22.	juni	2010	om	adfærdsbaseret	annoncering	på	inter-
nettet.

40	 Direktiv	2009/136/EF	af	25.	november	2009.
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Det	angives	videre	i	direktivet,	at	midlerne	til	at	give	oplysninger	eller	give	
ret	til	at	nægte	eller	anmode	om	samtykke	bør	være	så	brugervenlige	som	
muligt.41

Direktivets	udgangspunkt	om	at	 forbrugeren	skal	have	klar	og	 fyldestgø-
rende	oplysninger	kan	fraviges	i	to	situationer.	Det	fremgår	af	direktivets	
art.	5,	stk.	3,	2.	led,	at	retten	til	oplysninger	om	de	cookies,	der	gemmes	på	
enheden	og	til	at	nægte,	at	der	gemmes	cookies	på	enheden	som	betingelse	
for	at	gemme	en	cookie	ikke	er	til	hinder	for	teknisk	lagring	eller	adgang	til	
oplysninger,	hvis:	

a)	 det	alene	sker	med	det	formål	at	overføre	eller	lette	overføring	af	kom-
munikation	 via	 et	 elektronisk	 kommunikationsnet	–	 det	 angår	 typisk	
oprettelse	af	internetforbindelse,	eller

b)	 det	er	absolut	påkrævet	for	at	levere	en	informationssamfundstjeneste,	
som	abonnenten	eller	forbrugeren	udtrykkeligt	ønsker.	

Forbrugerne	behøver	dermed	ikke	oplysninger	om	lagrede	cookies	på	enhe-
den,	hvis	de	udelukkende	har	funktionelle	egenskaber.	

7.3.	 Det	reviderede	e-databeskyttelsesdirektiv
Som	nævnt	ovenfor	vedtog	Kommissionen	den	13.	november	2007	som	en	
del	af	teledirektivpakken	et	forslag	til	direktiv	om	ændring	af	blandt	andet	
art.	5,	stk.	3,	i	e-databeskyttelsesdirektivet,42	som	skal	gennemføres	i	med-
lemsstaterne	inden	maj	2011.	

I	Danmark	er	det	IT-	og	Telestyrelsen,	der	er	ansvarlig	for	implementerin-
gen	af	det	reviderede	e-databeskyttelsesdirektiv.	IT-	og	Telestyrelsen	er	p.t.	
i	gang	med	at	udforme	en	ny	bekendtgørelse	på	området,	der	skal	træde	i	
kraft	den	1.	maj	2011.	Bekendtgørelsen	er	en	del	af	 implementeringen	af	
art.	5,	stk.	3,	 i	e-databeskyttelsesdirektivet.	IT-	og	Telestyrelsen	har	i	den	
forbindelse	den	8.	december	2010	afholdt	 en	workshop	om	de	praktiske	
udfordringer	vedrørende	det	nye	krav	om	samtykke	til	lagring	af	og	adgang	
til	oplysninger	på	en	forbrugers	enhed,	jf.	nærmere	om	samtykkekravet	ne-
denfor.	Dette	omfatter	blandt	andet	brugen	af	cookies.	

I	relation	til	håndhævelse	af	den	reviderede	art.	5,	stk.	3,	forventes	det	at	
blive	IT-	og	Telestyrelsen,	der	bliver	tilsynsmyndighed	på	området.	

Det	reviderede	direktiv	er	en	skærpelse	af	reglerne	i	forhold	til	i	dag,	i	det	
der	nu	stilles	et	krav	om	informeret	samtykke	fra	brugerens	side	til	lagring	
og	indhentning	af	oplysninger	fra	en	brugers	enhed.	Den	konkrete	udmønt-
ning	af	kravet	om	samtykke	–	og	dermed	konsekvenserne	for	forbrugerne	
–	af	det	reviderede	direktiv	kendes	endnu	ikke.			

41	 Jf.	betragtning	25.
42	 Direktiv	2009/136/EF	af	25.	november	2009.
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I	henhold	til	den	reviderede	art.	5,	stk.	3,	kan	en	reklameudbyder,	der	øn-
sker	at	lagre	eller	få	adgang	til	oplysninger,	som	er	lagret	på	forbrugerens	
enhed,	gøre	det,	hvis:	

3)	 forbrugeren	har	modtaget	klare	og	fyldestgørende	oplysninger	i	over-
ensstemmelse	med	databeskyttelsesdirektivet,	blandt	andet	om	formå-
let	med	behandlingen,	og

4)	 den	pågældende	har	indhentet	brugerens	samtykke	til	lagring	eller	an-
vendelse	af	oplysninger	på	vedkommendes	terminaludstyr	efter	at	have	
modtaget	de	oplysninger,	der	er	omhandlet	under	1).	

Fra	maj	2011	skal	forbrugeren	således,	i	forbindelse	med	at	der	gemmes	en	
cookie	på	enheden,	 som	 ikke	kun	har	 funktionelle	egenskaber,	acceptere	
dette	(samtykke),	efter	at	forbrugeren	er	blevet	tydeligt	informeret	om	for-
målet	med,	at	der	gemmes	en	cookie	på	enheden.	

Ret	for	forbrugeren	til	at	modtage	klare	og	fyldestgørende	oplys-
ninger	om	cookies
Efter	 bestemmelsens	ændrede	 ordlyd	 har	 forbrugeren	 fortsat	 en	 ret	 til	 i	
overensstemmelse	med	databeskyttelsesdirektivet	at	modtage	klare	og	fyl-
destgørende	oplysninger,	blandt	andet	om	formålet	med	den	gemte	cookie.	
Det	 fremgår	videre	af	den	ændrede	ordlyd,	at	det	er	en	 forudsætning	 for	
forbrugerens	samtykke,	at	forbrugeren	forinden	har	fået	de	krævede	oplys-
ninger.	

Det	fremgår	af	bestemmelsen,	at	oplysningerne	skal	leveres	i	overensstem-
melse	med	databeskyttelsesdirektivet.	Art.	10	i	dette	direktiv	omhandler	le-
veringen	af	denne	information.	Der	kræves	navnlig	oplysninger	om,	hvem	
der	placerer	cookien	på	enheden	(den	registeransvarliges	 identitet),	 for-
målet	med	behandlingen,	modtagerne	eller	kategorierne	af	modtagerne	og	
eksistensen	af	retten	til	at	få	indsigt,	for	så	vidt	yderligere	oplysninger	der	er	
nødvendige	for	at	sikre	en	rimelig	behandling.	

Det	fremgår	af	e-databeskyttelsesdirektivet,43	at	oplysninger	om	formål	og	
ret	til	at	nægte,	at	der	gemmes	cookies	på	enheden,	kan	tilbydes	én	gang	
med	hensyn	til	anvendelsen	af	de	forskellige	anordninger	på	forbrugerens	
enhed	under	den	samme	forbindelse	og	også	kan	omfatte	senere	anvendelse	
af	de	samme	anordninger	under	senere	forbindelser.

Det	fremgår	af	præamblen	til	direktiv	2009/136/EF	om	ændring	af	blandt	
andet	e-databeskyttelsesdirektivet,	at	”det	kan	forekomme,	at	tredjeparter	
ønsker	at	lagre	oplysninger	på	en	brugers	udstyr	eller	at	få	adgang	til	alle-
rede	lagrede	oplysninger	til	en	række	formål	lige	fra	legitime	formål	(såsom	
visse	typer	cookies)	til	formål,	der	indebærer	uberettiget	krænkelse	af	pri-
vatsfæren	(såsom	spyware	eller	virus).	Det	er	derfor	af	allerstørste	betyd-
ning,	at	brugere	får	klare	og	fyldestgørende	oplysninger,	når	de	foretager	sig	
noget,	der	kunne	medføre	en	sådan	lagring	eller	adgang	fra	tredjeparts	side.	

43	 Jf.	betragtning	25.
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Midlerne	til	at	give	oplysninger	og	give	ret	til	at	nægte	lagring	eller	adgang	
bør	gøres	så	brugervenlige	som	muligt”.44	

Art.	29-Gruppen	anfører	i	deres	udtalelse,	at	princippet	om	brugervenlighed	
overholdes	mest	effektivt	ved	at	angive	minimumsinformationerne	direkte	
på	skærmen	på	en	interaktiv,	synlig	og	let	forståelig	måde.	Det	er	vigtigt,	at	
informationerne	er	let	tilgængelige	og	meget	synlige.	Informationerne	må	
derfor	ikke	være	skjult	i	generelle	vilkår	og	betingelser.	

I	 relation	 til	 levering	af	ovenstående	 informationer	er	det	 relevant	at	be-
lyse,	om	det	 er	 reklameudbyderen	eller	websiden,	der	 er	 ansvarlig	 for	at	
levere	informationerne.	Ifølge	art.	29-Gruppen	bør	resultatet	være,	at	den	
registrerede	modtager	lettilgængelig	og	meget	synlig	information,	og	i	den	
forbindelse	 er	 samarbejdet	mellem	både	 reklameudbyderen	og	websiden	
afgørende.	

Art.	29-Gruppen	udtaler	videre,	 at	 i	 sidste	ende	 ligger	 forpligtelsen	 til	 at	
levere	de	nødvendige	 informationer	om	 til	 at	 indhente	den	 registreredes	
samtykke	hos	den,	der	 sender	og	 læser	 cookien.	Dette	vil	oftest	være	 re-
klameudbyderen.	Men	i	tilfælde	af	at	websiden	overfører	direkte	personligt	
identificerbare	oplysninger	til	reklameudbydere,	er	websiden	også	under-
lagt	forpligtelsen	til	at	levere	informationer	til	de	registrerede	om	behand-
lingen.	

Ifølge	art.	29-Gruppen	deler	websiden	således	et	vist	ansvar	med	reklame-
udbyderne.	Ansvaret	omfatter	konkret	den	indledende	behandling	af	data,	
dvs.	 den	 overførsel	 af	 IP-adressen	 til	 reklameudbydere,	 som	finder	 sted,	
når	bruger	besøger	deres	websteder	og	omdirigeres	til	reklameudbyderens	
hjemmeside.	

Dette	medfører,	at	websiderne	har	et	vist	ansvar	over	 for	de	registrerede	
brugere	 efter	 databeskyttelsesdirektivet.	 Art.	 29-Gruppen	 finder	 navnlig,	
at	websiderne	er	forpligtet	til	at	informere	den	registrerede	bruger	om	den	
databehandling,	der	finder	sted	som	resultatet	af	omdirigeringen	af	deres	
browser	og	også	om	de	formål,	som	oplysningerne	senere	bruges	til	af	re-
klameudbydere.	

Det	 er	 ikke	 hensigten,	 at	 forbrugeren	 skal	 modtage	 informationerne	 to	
gange	–	første	gang	af	reklameudbyderen	og	anden	gang	af	websiden.	Art.	
29-Gruppen	anfører	derfor,	at	der	er	behov	for	samarbejde	mellem	de	to	
parter,	så	de	indbyrdes	kan	afgøre,	hvem	der	skal	levere	informationerne,	
og	hvordan	dette	skal	gøres.	

Krav	om	samtykke
Kravet	om	samtykke	fra	forbrugeren	er	nyt	og	følger	direkte	af	den	revide-
rede	art.	5,	stk.	3,	1.	led,	der	som	nævnt	er	gældende	fra	maj	2011.	Udover	
at	samtykket	er	betinget	af,	at	retten	til	oplysninger	er	iagttaget	af	forbru-
geren,	er	det	hverken	i	art.	5,	stk.	3’s	ordlyd	eller	i	præamblen	til	direktivet	
angivet,	hvilke	kriterier	der	skal	være	opfyldt.	for	at	der	foreligger	lovfor-

44	 Jf.	betragtning	66	i	direktiv	2009/136/EF.
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meligt	 samtykke.	Dog	nævnes	det	 i	præamblen,	at	 ”[h]vor	det	er	 teknisk	
muligt	og	effektivt,	 i	overensstemmelse	med	de	relevante	bestemmelser	 i	
direktiv	95/46/EF,	kan	brugerens	villighed	til	at	acceptere	databehandling	
udtrykkes	gennem	anvendelsen	af	passende	browserindstillinger	eller	an-
dre	applikationer”.45

Samtykke	gennem	browserindstillinger
Som	nævnt	oven	for	fremgår	det	af	præamblen,	at	samtykket	kan	gives	ved	
en	browserindstilling.	Dette	er	dog	ikke	et	retligt	bindende	krav	i	selve	be-
stemmelsen.	Muligheden	for	at	give	samtykke	ved	en	browserindstilling	er	
efter	 præamblen	 imidlertid	 betinget	 af	 overensstemmelse	med	 relevante	
bestemmelser	i	databeskyttelsesdirektivet.

Art.	29-Gruppen	har	udtalt,	at	indstillinger	i	de	aktuelt	tilgængelige	browse-
re	og	fravalgsmekanismer	kun	udgør	et	samtykke	under	meget	begrænsede	
omstændigheder,	blandt	andet	fordi	en	(registreret)	forbruger	ikke	kan	an-
ses	for	at	have	givet	samtykke,	blot	fordi	vedkommende	har	anskaffet	eller	
anvendt	en	browser,	der	som	standard	muliggør	indsamling	og	behandling	
af	deres	oplysninger.	Den	almindelige	forbruger	ved	dertil	ikke	altid,	hvor-
dan	browserindstillingerne	anvendes	til	at	afvise	cookies,	som	det	fremgår	
af	forbrugerpanelundersøgelsen,	jf.	afsnit	5.	

Samtykke	gennem	browserindstillinger	synes	dermed	kun	at	være	gælden-
de,	hvis	internetbrowserne	som	udgangspunkt	er	indstillet	til	at	afvise	tred-
jepartscookies	ifølge	art.	29-Gruppens	udtalelser.

Derudover	 anfører	 art.	 29-Gruppen	blandt	 andet,	 at	 samtykke	 via	brow-
serindstillinger	til	at	modtage	cookies	generelt	forudsætter,	at	forbrugeren	
accepterer	 fremtidig	behandling (indsamling af oplysninger)	 –	muligvis	
uden	kendskab	til	formålene	med	eller	anvendelserne	af	cookien.	Generelt	
samtykke	til	fremtidig	behandling	uden	kendskab	til	de	konkrete	omstæn-
digheder	i	forbindelse	med	behandlingen	kan	ikke	være	gyldigt	samtykke.	

I	udtalelsen	anmodes	reklameudbydere	om	at	udvikle	metoder	til	forudgå-
ende	tilvalg	(opt-in	metode),	som	kræver	en	bekræftende	handling	fra	de	
registrerede	forbrugere,	hvor	de	angiver,	at	de	accepterer	modtagelsen	af	
cookies	eller	lignende	anordninger	og	overvågning	af	deres	onlineadfærd,	
så	de	efterfølgende	kan	modtage	målrettet	annoncering.	

Det	vurderes	i	udtalelsen,	at	forbrugerens	enkeltstående	accept	af	modta-
gelsen	af	en	cookie	også	kan	omfatte	deres	accept	af	efterfølgende	læsninger	
af	de	pågældende	cookies	og	dermed	af	overvågningen	af	deres	adfærd	på	
internettet.	For	at	opfylde	kravene	i	art.	5,	stk.	3,	skal	der	således	ikke	an-
modes	om	samtykke	ved	hver	læsning	af	cookien.	I	praksis	betyder	det,	at	
forbrugeren	kun	skal	give	samtykket	den	første	gang,	hjemmesiden	besø-
ges.	Der	lægges	dog	op	til,	at	samtykkes	skal	fornys	med	et	vist	tidsinterval	
fx	hver	3.	tredje	måned.

45	 Jf.	betragtning	66	i	direktiv	2009/136/EF.
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For	at	sikre	at	de	registrerede	forbrugere	er	opmærksomme	på	den	forsatte	
overvågningen	af	deres	adfærd	på	internettet,	skal	reklameudbyderne	dog:

a)	 begrænse	omfanget	af	samtykke	med	hensyn	til	varighed	
b)	 give	forbrugeren	mulighed	for	nemt	at	tilbagekalde	samtykket
c)	 udvikle	synlige	værktøjer,	der	vises	de	steder,	hvor	overvågningen	finder	

sted.	

Art.	29-Gruppen	mener,	at	denne	tilgang	vil	imødegå	den	problemstilling,	
at	forbrugerne	overbelastes	med	adskillige	meddelelser	og	samtidig	sikrer,	
at	lagringen	af	cookies	og	den	efterfølgende	overvågning	af	adfærden	på	in-
ternettet	med	henblik	på	visning	af	adfærdsbaserede	reklamer	kun	finder	
sted	med	de	registreredes	informerede	samtykke.	

Samtykke	og	valg	af	fravalgsindstillinger	(opt-out	metoder)
Ifølge	art.	29-Gruppen	tilbyder	reklameudbydere	i	stigende	grad	fravalgs-
mekanismer,	som	sætter	forbrugeren	i	stand	til	at	fravælge	modtagelsen	af	
målrettet	annoncering.	Som	nævnt	tilbyder	flere	annoncenetværk	mulighed	
for	at	fravælg	målrettede	reklamer	fra	annoncenetværket.

Hvis	en	forbruger	ønsker	at	anvende	en	fravalgsindstilling,	skal	forbrugeren	
gå	 til	 reklameudbyderens	hjemmeside	og	over	 for	reklameudbyderen	an-
give,	at	vedkommende	ønsker	at	fravælge,	at	der	indsamles	oplysninger	om	
forbrugeren	med	henblik	på	visning	af	målrettede	reklamer.	

Konkurrence-	 og	 Forbrugerstyrelsens	 forbrugerpanelundersøgelse	 viser,	
(jf.	nærmere	herom	i	afsnit	5),	at	brugere	generelt	mangler	grundlæggende	
kendskab	til	indsamlingen	af	oplysninger	via	cookies.	Fravalgsmekanismen	
på	reklameudbyderens	hjemmeside	vil	dermed	(i	 langt	de	fleste	 tilfælde)	
ikke	være	tilstrækkelig	til	at	indhente	et	informeret	samtykke	fra	den	almin-
delige	forbruger.

Art.	29-Gruppen	har	da	også	udtalt,	at	cookiebaserede	fravalgsmekanismer	
ikke	giver	de	gennemsnitlige	brugere	et	effektivt	redskab	til	at	give	deres	
samtykke	til	at	modtage	adfærdsbaseret	annoncering.	I	den	henseende	op-
fylder	fravalgsmekanismerne	ikke	kravet	til	samtykke	i	art.	5,	stk.	3.	

Mekanismer	til	forudgående	samtykke(opt-in	metode)
Der	findes	i	dag	metoder	til	forudgående	samtykke,	der	kræver	en	bekræf-
tende	handling	fra	den	registrerede	forbrugers	side	som	samtykke	til,	at	en	
cookie	sendes	til	den	registrerede	forbruger.	En	opt-in	metode	som	beskre-
vet	i	afsnit	6.1.

Ifølge	art.	29-Gruppen	er	en	sådan	metode	til	forudgående	samtykke	bedre	
i	overensstemmelse	med	samtykkekravet	i	art.	5,	stk.	3.

Art.	29-Gruppen	mener	dog,	 at	 et	 sådant	 samtykke	bør	begrænses	 til	 en	
bestemt	periode,	hvorefter	reklameudbyderen	skal	hente	et	nyt	samtykke.	
Dette	kunne	fx	sikres	ved,	at	cookien	har	en	begrænset	levetid	uden	mulig-
hed	for	at	forlænge	udløbsdatoen.	Det	sikrer,	at	forbrugeren	ikke	”glemmer”	
sit	samtykke,	hvis	denne	har	ombestemt	sig.	
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Dernæst	peger	art.	29-Gruppen	på,	at	det	altid	skal	være	muligt	for	en	regi-
streret	forbruger	at	tilbagekalde	et	samtykke.	Den	registrerede	bruger	skal	
derfor	tilbydes	mulighed	for	nemt	at	tilbagekalde	et	samtykke,	og	i	den	hen-
seende	er	klar	information	til	forbrugeren	herom	af	afgørende	betydning.	

Modifikationer	til	retten	til	samtykke,	til	oplysninger	og	til	retten	
til	at	nægte
Den	ændrede	art.	5,	stk.	3,	indeholder	som	i	dag	to	situationer,	hvor	forbru-
gerens	rettigheder	i	bestemmelsen	ikke	skal	iagttages.	Forbrugerens	ret	til	
samtykke,	til	oplysninger	og	retten	til	at	nægte	vil	efter	bestemmelsen	ikke	
være	til	hinder	for:	

d)	 teknisk	lagring	eller	adgang	til	oplysninger,	hvis	det	alene	sker	med	det	
formål	at	overføre	kommunikation	via	et	elektronisk	kommunikations-
net,	eller

e)	 det	 er	 absolut	 påkrævet	 for	 at	 sætte	 udbyderen	 af	 informationssam-
fundstjenesten,	som	abonnenten	eller	forbrugeren	udtrykkeligt	har	an-
modet	om,	i	stand	til	at	levere	denne	tjeneste.	

Reklamebranchen	er	uenig	med	art.	 29-Gruppens	holdning	 til	
samtykkekravet
Reklamebranchen	i	Europa,	som	er	forenet	i	regi	af	IAB	Europe,	står	i	en	
udtalelse	sammen	i	kritikken	af	Artikel	29-Gruppens	fortolkning	af	det	nye	
krav	om	informeret	brugersamtykke	i	adfærdsbaseret	annoncering	på	in-
ternettet.46	

I	udtalelsen	anfægter	IAB	art.	29-Gruppens	holdning,	hvorefter	al	informa-
tion,	som	gemmes	i	cookies,	skal	betragtes	som	personlig	data,	og	derfor	
kun	må	gemmes	efter	udtrykkeligt	forudgående	samtykke.	

IAB	mener,	at	dette	er	en	meget	streng	fortolkning	af	e-databeskyttelsesdi-
rektivet,	og	at	denne	fortolkning	blandt	andet	kan	medføre,	at	internettet	i	
Europa	vil	blive	mindre	attraktivt	for	brugerne,	og	at	det	dermed	kan	skade	
den	digitale	økonomi.	

EU-Kommissær	Nellie	Kroes	ønsker	selvregulering	fra	industri-
en
EU-kommissær	Nellie	Kroes,	der	er	ansvarlig	for	EU’s	digitale	dagsorden,	
gav	i	en	tale	den	17.	september	2010	det	første	fingerpeg	fra	Kommissionen	
om	implementeringen	af	art.	5,	stk.	3,	i	medlemsstaterne.	

Kommissæren	påpegede	i	sin	tale,	at	industrien	via	selvregulering	skal	leve	
op	til	de	rammer,	som	fremgår	af	bestemmelsen.	I	relation	til	den	praktiske	
implementering	af	den	reviderede	art.	5,	stk.	3,	i	e-databeskyttelsesdirek-
tivet	nævner	kommissæren	selvregulering	som	en	mulig	løsning,	forudsat	
at	der	er	 tale	om	selvregulering,	som	klart	baseres	på	den	gældende	EU-
lovgivning.	

46	 Udtalelsen	kan	findes	online:	http://www.iabeurope.eu/public-affairs/top-
stories/europe%E2%80%99s-data-privacy-regulators%E2%80%99-latest-
opinion-on-cookies-is-out-of-step-with-online-businesses-and-their-consu-
mers.aspx.

http://www.iabeurope.eu/public-affairs/top-stories/europe%E2%80%99s-data-privacy-regulators%E2%80%99-latest-opinion-on-cookies-is-out-of-step-with-online-businesses-and-their-consumers.aspx
http://www.iabeurope.eu/public-affairs/top-stories/europe%E2%80%99s-data-privacy-regulators%E2%80%99-latest-opinion-on-cookies-is-out-of-step-with-online-businesses-and-their-consumers.aspx
http://www.iabeurope.eu/public-affairs/top-stories/europe%E2%80%99s-data-privacy-regulators%E2%80%99-latest-opinion-on-cookies-is-out-of-step-with-online-businesses-and-their-consumers.aspx
http://www.iabeurope.eu/public-affairs/top-stories/europe%E2%80%99s-data-privacy-regulators%E2%80%99-latest-opinion-on-cookies-is-out-of-step-with-online-businesses-and-their-consumers.aspx
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For	at	selvregulering	skal	fungere,	skal	det	ifølge	kommissæren	indeholde	
fire	elementer:	

6)	 Gennemsigtighed,	hvilket	indebærer,	at	forbrugeren	skal	gives	klar	og	
tydelig	information	om	den	målrettede	aktivitet,	der	finder	sted.	

7)	 Bekræftende	samtykke	fra	forbrugeren	om,	at	vedkommende	accepte-
rer	at	blive	målrettet	den	pågældende	aktivitet.

8)	 Brugervenlig	 løsning	 baseret	 på	 browserindstillinger.	 Løsninger,	 der	
kan	have	en	negativ	virkning	på	brugerens	oplevelse	af	internettet	bør	
undgås.	Det	vil	fx	sige,	at	man	bør	undgå	brugen	af	pop-up	vinduer	mv.,	
mens	det	på	den	anden	side	heller	 ikke	er	tilstrækkeligt	at	 informere	
brugerne	via	den	erhvervsdrivendes	privatlivspolitik.	

9)	 Effektiv	håndhævelse	på	området.	Det	vil	sige	simple	klageveje	og	ef-
fektive	sanktioner.	

Det	fremgår	videre	af	kommissærens	tale,	at	det	er	Kommissionens	inten-
tion,	at	disse	principper	vil	indgå	i	en	vejledning	til	medlemsstaterne	med	
henblik	på	implementering	af	bestemmelsen.	

7.4.	 Databeskyttelsesdirektivet
Hvis	de	oplysninger,	der	indsamles,	efter	at	oplysninger	er	gemt	eller	hentet	
via	en	cookie	eller	lignende	anordning,	kan	betragtes	som	personoplysnin-
ger47,	finder	databeskyttelsesdirektivet	anvendelse	ved	siden	af	art.	5,	stk.	3,	
i	e-databeskyttelsesdirektivet.	

Det	vil	sige,	at	ud	over	art.	5,	stk.	3,	skal	den	registeransvarlige	sikre	over-
holdelsen	 af	 alle	 forpligtelser	 i	medfør	 af	 databeskyttelsesdirektivet,	 som	
ikke	overlapper	art.	5,	stk.	3.	

Art.	29-Gruppen	har	i	deres	udtalelse	anført,	at	adfærdsbaseret	annonce-
ring	ofte	medfører	behandling	af	personoplysninger,	som	er	defineret	i	art.	
2	i	databeskyttelsesdirektivet.48	

Forpligtelser	vedrørende	særlige	kategorier	af	oplysninger
Den	registeransvarlige	har	efter	databeskyttelsesdirektivet	en	særlig	 for-
pligtelse	vedrørende	særlige	kategorier	af	oplysninger.	

Oplysninger	om	racemæssig	eller	etnisk	baggrund,	politisk,	religiøs	eller	fi-
losofisk	overbevisning,	fagforeningsmæssigt	tilhørsforhold	og	oplysninger	

47	 Efter	art.	2,	litra	a,	i	databeskyttelsesdirektivet	forstås	ved	personoplysninger	
enhver	form	for	information	om	en	identificeret	eller	identificerbar	fysisk	
person	(»den	registrerede«);	ved	identificerbar	person	forstås	en	person,	der	
direkte	eller	indirekte	kan	identificeres,	blandt	andet	ved	et	identifikations-
nummer	eller	et	eller	flere	elementer,	der	er	særlige	for	denne	persons	fysiske,	
fysiologiske,	psykiske,	økonomiske,	kulturelle	eller	sociale	identitet.

48	 Efter	art.	2,	litra	b,	i	databeskyttelsesdirektivet	forstås	ved	behandling	af	per-
sonoplysninger	enhver	operation	eller	række	af	operationer	-	med	eller	uden	
brug	af	elektronisk	databehandling	-	som	personoplysninger	gøres	til	genstand	
for,	fx	indsamling,	registrering,	systematisering,	opbevaring,	tilpasning	eller	
ændring,	selektion,	søgning,	brug,	videregivelse	ved	transmission,	formidling	
eller	enhver	anden	form	for	overladelse,	sammenstilling	eller	samkøring	samt	
blokering,	slettelse	eller	tilintetgørelse.



konkurrence- og forbrugerAnAlyse  03   2011  –   39

om	helbredsforhold	og	seksuelle	forhold	betragtes	efter	art.	8	i	databeskyt-
telsesdirektivet	som	følsomme.	

Art.	29-Gruppen	har	udtalt,	at	der	er	alvorlig	risiko	for	krænkelse	af	perso-
ners	personoplysninger,	hvis	oplysninger	af	denne	type	bruges	med	henblik	
på	visning	af	adfærdsbaseret	annoncering.	

Hvis	en	reklameudbyder	ønsker	at	behandle	individuel	adfærd	med	henblik	
på	at	placere	en	given	person	med	fx	særlige	helbredsforhold	i	en	interes-
sekategori,	ville	reklameudbyderen	behandle	personfølsomme	oplysninger	
efter	databeskyttelsesdirektivets	art.	8.	

Efter	denne	bestemmelse	forbydes	behandlingen	af	følsomme	oplysninger,	
medmindre	visse	specifikke	omstændigheder	foreligger.	Databehandlingen	
kan	således	kun	ske	på	et	retligt	grundlag	ved	eksplicit,	separat	og	forud-
gående	samtykke.	Det	betyder	blandt	andet	at	et	sådant	samtykke	ikke	kan	
indhentes	via	browserindstillingerne.	

Såfremt	 en	 reklameudbyder	 lovligt	 skal	 indsamle	 og	 behandle	 sådanne	
personfølsomme	oplysninger,	skal	udbyderne	konfigurere	mekanismer	til	
indhentning	af	eksplicit	og	forudgående	samtykke,	som	er	separat	fra	det	
samtykke,	der	indhentes	til	behandling	generelt.	

Principper	vedrørende	oplysningernes	pålidelighed
Databeskyttelsesdirektivet	indeholder	i	art.	6	nogle	principper,	som	den	re-
gisteransvarlige	skal	overholde.	

For	det	 første	gælder	der	et	princip	om	 formålsbegrænsning.	Efter	dette	
princip	forbydes	behandling	af	personoplysninger,	som	ikke	er	forenelige	
med	de	formål,	der	begrundede	den	oprindelige	indsamling.	Oplysningerne	
om	forbrugerne	må	ikke	videregives	til	andre	og	bruges	til	andet	formål.

Art.	29-Gruppen	har	 i	den	 forbindelse	udtalt,	 at	hvis	 et	 annoncenetværk	
fx	udgør	en	del	af	en	virksomhedsgruppe,	som	leverer	flere	tjenester,	må	
annoncenetværket	i	princippet	ikke	bruge	de	oplysninger,	der	er	indsamlet	
med	henblik	på	adfærdsbaseret	annoncering	til	sådanne	andre	tjenester	–	
med	mindre	det	kan	påvises,	at	formålene	er	forenelige.	

Såfremt	reklameudbyderen	alligevel	ønsker	at	bruge	de	indsamlede	oplys-
ninger	med	henblik	på	adfærdsbaseret	annoncering	 til	 andre	uforenelige	
formål,	skal	udbyderen	have	yderligere	retlig	begrundelse	for	dette,	jf.	art.	
7	i	databeskyttelsesdirektivet.	Reklameudbyderen	skal	i	så	fald	underrette	
de	registrerede	forbrugere	og	i	de	fleste	tilfælde	indhente	deres	samtykke.		

Dernæst	gælder	der	efter	databeskyttelsesdirektivet	et	princip	om	opbeva-
ring	af	data.	I	henhold	til	art.	6	i	direktivet,	skal	oplysninger	slettes,	når	de	
ikke	længere	er	nødvendige	til	det	formål,	de	oprindeligt	blev	indsamlet	til.	

Det	vil	fx	betyde,	at	oplysningerne	om	en	forbrugers	adfærd	på	internettet	
skal	slettes,	hvis	de	ikke	længere	er	nødvendige	for	opbygningen	af	en	profil.
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Art.	29-Gruppen	opfordrer	på	den	baggrund	i	deres	udtalelse	til,	at	rekla-
meudbydere	gennemfører	foranstaltninger	med	henblik	på	at	sikre,	at	op-
lysninger,	der	indsamles	ved	læsning	af	en	cookie,	straks	slettes	eller	anony-
miseres,	når	det	ikke	længere	er	nødvendigt	at	lagre	dem.	

Det	fremgår	videre	af	udtalelsen,	at	såfremt	en	forbruger	anmoder	om	at	få	
slettet	sin	profil	eller	trækker	sit	samtykke	tilbage,	skal	reklameudbyderen	
omgående	slette	den	registrerede	forbrugers	oplysninger,	idet	reklameud-
byderen	ikke	længere	har	det	nødvendige	retlige	grundlag	–	nemlig	samtyk-
ket	–	som	tillader	behandlingen.	

Den	registrerede	forbrugers	rettigheder
Det	fremgår	af	art.	12	og	14	i	databeskyttelsesdirektivet,	at	den	registeran-
svarlige	skal	give	personer,	der	er	berørt	af	behandlingen,	mulighed	for	at	
udøve	deres	ret	til	registerindsigt,	sletning	og	indsigelse.	

Andre	forpligtelser
Det	fremgår	af	art.	17	i	databeskyttelsesdirektivet,	at	den	registeransvarlige	
skal	iværksætte	tekniske	og	organisatoriske	foranstaltninger	til	at	beskytte	
personoplysninger	med	hændelig	eller	ulovlig	tilintetgørelse,	ubeføjet	ud-
bredelse	og	andre	former	for	ikke	autoriseret	behandling.	

Derudover	skal	den	registeransvarlige	efter	art.	18	anmelde	behandlingen	
af	personoplysninger	til	tilsynsmyndigheden49,	medmindre	de	er	fritaget.	

7.5.	 Interaktionen	mellem	databeskyttelsesdirekti-
vet	og	e-databeskyttelsesdirektivet
Da	 både	 e-databeskyttelsesdirektivet	 og	 databeskyttelsesdirektivet	 finder	
anvendelse	på	brugen	 af	 cookies,	 er	 det	 relevant	 at	 nævne	 interaktionen	
mellem	de	to	direktiver.	

I	den	forbindelse	fremgår	det	af	præamblen	til	e-databeskyttelsesdirektivet,50	
at	databeskyttelsesdirektivet	finder	anvendelse	på	alle	forhold	vedrørende	
beskyttelse	af	grundlæggende	rettigheder	og	 frihedsrettigheder,	som	ikke	
særligt	er	omfattet	af	bestemmelserne	i	e-databeskyttelsesdirektivet,	herun-
der	den	registeransvarliges	forpligtelser	og	fysiske	persons	(forbrugerens)	
rettigheder.	

Med	andre	ord	finder	databeskyttelsesdirektivet	fuld	anvendelse	med	und-
tagelse	af	de	bestemmelser,	der	er	specifikt	omhandlet	i	e-databeskyttelses-
direktivet,	herunder	art.	5,	stk.	3,	om	informeret	samtykke.	

Databeskyttelsesdirektivets	ovenfor	beskrevne	bestemmelser	om	princip-
per	 for	oplysningers	pålidelighed,	de	 registreredes	 rettigheder	mv.	finder	
således	fuld	anvendelse.	

49	 Det	vil	sige	den	myndighed,	der	er	udpeget	til	at	påse	overholdelsen	af	databe-
skyttelsesdirektivet,	i	Danmark	er	det	Datatilsynet.

50	 Jf.	betragtning	10.
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7.6.	 Konklusion	vedrørende	den	retlige	regulering	
af	området
Reklameudbydere	 og	 websider	 er	 underlagt	 e-databekyttelsesdirektivets	
art.	5,	stk.	3.	Bestemmelsen	er	blevet	revideret,	og	efter	maj	2011	må	cookies	
og	lignende	anordninger	kun	lagres	på	en	brugers	enhed,	og	oplysninger	må	
kun	indhentes	via	sådanne	anordninger,	såfremt	forbrugeren	har	givet	sit	
samtykke	hertil	efter	i	overensstemmelse	med	databeskyttelsesdirektivet	at	
have	modtaget	klare	og	fyldestgørende	oplysninger	om	blandt	andet	formå-
let	med	indsamlingen	af	oplysninger.	Indstillinger	i	browsere	og	fravalgs-
mekanismer	kan	kun	i	begrænset	omfang	udgøre	samtykke.	

Den	reviderede	bestemmelse	er	således	en	skærpelse	af	reglerne	i	forhold	
til	i	dag,	idet	der	nu	stilles	et	krav	om	informeret	samtykke	fra	forbrugerens	
side	til	lagring	og	indhentning	af	oplysninger	fra	en	forbrugers	enhed.	

Det	fremgår	af	art.	29-Gruppens	udtalelse,	at	en	brugers	enkeltstående	ac-
cept	af	modtagelsen	af	en	cookie	også	kan	omfatte	accept	af	efterfølgende	
læsninger	af	den	pågældende	cookie	og	dermed	overvågning	af	brugerens	
adfærd	på	internettet.	For	at	opfylde	samtykkekravet	i	den	reviderede	art.	
5,	stk.	4,	skal	der	således	ikke	anmodes	om	samtykke	ved	hver	læsning	af	
cookien.

For	at	sikre	at	de	registrerede	brugere	er	opmærksomme	på	informations-
indhentningen,	 skal	 reklameudbyderne	 eller	 websiderne	 dog	 begrænse	
samtykkes	varighed	og	give	forbrugeren	mulighed	for	nemt	at	tilbagekalde	
samtykket.	Art.	29-Gruppen	opfordrer	i	deres	udtalelse	de	relevante	aktø-
rer	til	at	udvikle	synlige	værktøjer,	der	vises	de	steder,	hvor	overvågningen	
finder	sted.	

Behavioral	targeting	er	baseret	på	indsamlet	data,	som	gør	det	muligt	at	op-
rette	detaljerede	profiler	af	forbrugerne,	som	i	de	fleste	tilfælde	anses	for	at	
være	personoplysninger,	hvorfor	databeskyttelsesdirektivet	finder	 anven-
delse.	Reklameudbydere	og	websider	skal	derfor	overholde	de	forpligtelser,	
der	følger	af	databeskyttelsesdirektivet.	

Reklameudbydere	og	websider	opfordres	af	art.	29-Gruppen	til	at	dele	an-
svaret	for	at	give	brugerne	de	relevante	oplysninger	om	formålet	med	be-
handlingen	af	data	mv.

En	tale	fra	EU-kommissær	Nellie	Kroes	den	17.	september	2010	tyder	på,	
at	vejen	frem	i	EU	på	dette	område	er	selvregulering	inden	for	rammerne	af	
den	gældende	EU-lovgivning.	

I	relation	til	håndhævelse	af	den	reviderede	art.	5,	stk.	3,	vil	det	Konkur-
rence-	og	Forbrugerstyrelsen	bekendt	blive	IT-	og	Telestyrelsen,	der	bliver	
tilsynsmyndighed	på	området.	
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8. britisk regulering Af behAviorAl  
tArgeting

Det	britiske	Office	of	Fair	Trading	har	i	maj	2010	udgivet	en	markedsunder-
søgelse	”Online	Targeting	of	Advertising	and	Prices”.	

Det	fremgår	af	undersøgelsen,	at	den	relevante	lovgivning	i	forbindelse	med	
behavioral	targeting	blandt	andet	findes	i	Data	Proctection	Act	1998,	som	
implementerer	databeskyttelsesdirektivet	samt	de	dertil	knyttede	kodekser	
vedrørende	god	praksis.	

Dernæst	finder	den	såkaldte	Privacy	and	Electronic	Communication	Regu-
lation	anvendelse	–	også	kaldet	the	Privacy	Regulations.	E-databeskyttel-
sesdirektivet	er	implementeret	i	the	Privacy	Regulations.

Det	er	the	Information	Commissioner’s	Office	(ICO),	der	er	ressortmyndig-
hed	for	the	Data	Protection	Act	og	the	Privacy	Regulations.	ICO	er	en	uaf-
hængig	myndighed	under	det	britiske	justitsministerium.	

8.1.	 Privacy	Regulations
Ifølge	de	britiske	Privacy	Regulations	skal	hjemmesideoperatører	klart	og	
fyldestgørende	 informere	 forbrugere	om	formålet	med	at	 lagre	en	cookie	
eller	lignende	sporingssystemer	på	forbrugerens	enhed,	ligesom	forbruge-
ren	skal	have	adgang	til	at	nægte,	at	der	gemmes	cookies	på	enheden.	Dette	
gælder	både	førsteparts	og	tredjeparts	cookies,	som	benyttes	i	forbindelse	
med	behavioral	targeting	og	uanset	hvilken	type	af	data,	der	indsamles.	

Ifølge	ICO	må	en	førsteparts	cookie	blive	anbragt	i	forbindelse	med	forbru-
gerens	første	besøg	på	en	hjemmeside	uden	forudgående	samtykke,	såfremt	
forbrugeren	på	en	klar	måde	oplyses	om	muligheden	for	ikke	at	acceptere,	
at	der	gemmes	en	cookie	på	enheden.	Denne	information	kan	indgå	i
	– virksomhedens	forretningsbetingelser,	
	– de	vilkår	om	privatlivspolitik,	der	ofte	er	link	til	på	hjemmesidens	for-
side,	såfremt	forretningsbetingelserne	er	tydeligt	markeret,	

	– selve	informationen	herom,	skal	være	fremstående	og	tilgængelig.	

Det	fremgår	ikke	af	the	Privacy	Regulations,	hvem	der	er	ansvarlig	for	at	
give	forbrugerne	den	information,	som	er	beskrevet	ovenfor.	Såfremt	coo-
kien	anbringes	af	den	hjemmeside,	som	forbrugeren	besøger	(førsteparts	
cookies),	 ligger	ansvaret	ifølge	ICO	hos	indehaveren	af	hjemmesiden.	Så-
fremt	der	er	tale	om	tredjeparts	cookies,	er	der	både	et	ansvar	for	hjemme-
sideindehaveren	til	at	 informere	 forbrugerne	om,	at	en	tredjepart	anven-
der	cookies	til	dette	formål,	men	også	for	den	pågældende	tredjepart,	ofte	
annoncenetværket,	til	at	give	forbrugeren	de	relevante	informationer	som	
følger	af	the	Privacy	Regulations.	

The	Privacy	Regulations	angiver	ikke,	hvilken	metode	forbrugeren	kan	an-
vende	til	at	nægte	brugen	af	cookies.	ICO	har	den	holdning,	at	uanset	hvil-
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ken	metode	der	anvendes,	er	det	vigtigt,	at	der	er	tale	om	en	ukompliceret,	
let	forståelig	og	tilgængelig	metode.	ICO	foreslår	i	deres	Privacy	Regulations	
Guidance,	at	virksomhederne	(aktørerne	i	reklamebranchen)	enten	udvik-
ler	deres	egen	fravalgsmekanismer	eller	forklarer	forbrugerne,	hvordan	de	
kan	bruge	enhedens	browserindstillinger	til	dette	formål.	

The	Privacy	Regulations	vil	blive	revideret	som	følge	af	Storbritanniens	im-
plementering	af	den	ændrede	art.	5,	stk.	3,	 i	e-databeskyttelsesdirektivet.	
For	en	nærmere	gennemgang	heraf	henvises	til	afsnit	7.3.

8.2.	 Data	Protection	Act
ICO	håndhæver	også	den	britiske	Data	Protection	Act,	som	foreskriver,	at	
personlige	data	skal	behandles	 i	overensstemmelse	med	principperne	 for	
databeskyttelse.	

ICO	har	udgivet	en	Code	on	Personal	 Information	online.51	Kodekset	be-
skriver,	hvordan	den	britiske	Data	Proctection	Act	finder	anvendelse	på	be-
handlingen	af	personlige	oplysninger	på	internettet.	Ud	over	at	redegøre	for	
reglerne	i	Data	Protection	Act,	og	hvorledes	disse	finder	anvendelse	online,	
giver	retningslinjerne	råd	om	god	skik	til	både	offentlige	myndigheder	og	
private	virksomheder,	der	tilbyder	services	på	nettet.	

Kodekset	behandler	 ligeledes	hvilke	 risici,	der	 er	 i	 forhold	 til	privatlivets	
fred,	når	man	som	forbruger	færdes	på	nettet	og	kommer	med	løsningsfor-
slag	til	de	relevante	organisationer	i	forhold	til	at	løse	disse	problemer.	

I	kodekset	understreges	vigtigheden	af	at	anvende	informationer	om	for-
brugere	korrekt,	 ligesom	vigtigheden	af	gennemsigtighed	i	 forhold	til	an-
vendelsen	af	disse	informationer	understreges.	

Kodekset	behandler	emner	som	onlinemarkedsføring	og	den	enkelte	 for-
brugers	rettigheder	online.	Kodekset	finder	anvendelse	for	både	den	offent-
lige	og	den	private	sektor.	

I	kodekset	anbefaler	ICO,	at	indsamlede	oplysninger	om	en	forbrugers	ad-
færd	på	internettet	bør	behandles	som	personoplysninger	og	dermed	un-
derlagt	den	britiske	Data	Protection	Act.	

Dette	er	i	overensstemmelse	med	art.	29-Gruppen,	der	i	deres	udtalelse	af	
22.	juni	2010	har	anført,	at	metoderne	til	adfærdsbaseret	annoncering	ofte	
medfører	behandling	af	personoplysninger.	

Det	britiske	Office	of	Fair	Trading	opfordrer	i	deres	markedsundersøgelse	
”Online	Targeting	of	Advertising	and	Prices”	ICO	til	at	intensivere	bestræ-
belserne	på	at	sikre	tilstrækkelig	information	vedrørende	behavioral	targe-
ting,	herunder	at	udforme	nogle	klare	retningslinjer	for,	hvornår	brugerens	

51	 ICO	Personal	Information	Online	Code	of	Practice.	Kodekset	kan	ses	og	
downloades	på	http://www.ico.gov.uk/for_organisations/data_protection/
topic_guides/online.aspx.
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samtykke	er	nødvendigt,	samt	hvornår	underretning	til	den	enkelte	forbru-
ger	er	tilstrækkeligt.	

Office	of	Fair	Trading	opfordrer	i	deres	rapport	samtidig	de	relevante	ak-
tører	til	at	udforme	markant	bedre	metoder	til	at	informere	forbrugere	om	
kompleks	onlineinformation	og	anvendelsen	af	denne	information.	

Dette	ligger	på	linje	med	art.	29-Gruppens	udtalelse,	hvor	de	relevante	ak-
tører	på	markedet	opfordres	til	at	informere	brugerne,	ligesom	aktørerne	
opfordres	til	kreativitet	og	fornyelse	på	dette	område.

8.3.	 IAB	UK	good	practice	principles
IAB	Europe	(Internet	Advertising	Bureau)	blev	etableret	i	1998.	IAB	Euro-
pe’s	formål	er	at	støtte	udviklingen	af	den	europæiske	digitale	og	interaktive	
marketing	industri.	IAB	Europe	repræsenterer	30	nationale	medlemslande	
i	Europa	(i	Danmark	er	FDIM	IAB	Europe’s	officielle	repræsentant)	og	over	
5.500	virksomheder.

Den	britiske	afdeling	af	IAB	offentliggjorde	i	marts	2009	et	sæt	selvregule-
rende	principper.52	Principperne	fastsætter	forpligtelser	i	relation	til	under-
retning,	bruger	valg	og	uddannelse:

	– Klar	og	 tydelig	underretning.	En	virksomhed,	 som	 indsamler	 og	
bruger	onlineinformation	til	behavioral	targeting	skal	give	klar	og	tyde-
lig	underretning	til	 forbrugerne	om,	at	 indsamlingen	af	 informationer	
anvendes	 til	dette	 formål.	Dette	 indbefatter	detaljer	om	den	 informa-
tion,	der	indsamles,	og	hvordan	informationen	anvendes.	IAB	foreslår,	
at	 denne	 information	 kan	 fremgå	 af	 virksomhedens	 privatlivspolitik.	
Såfremt	virksomheden	leverer	reklame	for	en	tredjepart,	skal	både	re-
klamenetværket	og	hjemmesideindehaveren	 levere	ovenstående	 infor-
mation.	

	– Brugervalg.	Virksomheder,	der	beskæftiger	sig	med	behavioral	targe-
ting,	skal	give	forbrugerne	mulighed	for	opt-out.	I	tilfælde	af	reklamer	
fra	 tredjepart	 på	 en	 hjemmeside	 skal	 det	 pågældende	 reklamebureau	
mv.	sikre	sig,	at	hjemmesideindehaveren	giver	forbrugerne	information	
om,	hvordan	de	afviser	målrettede	reklamer	fra	den	pågældende.	

	– Uddannelse.	En	virksomhed,	der	samler	og	anvender	online	informa-
tion	til	brug	for	behavioral	targeting,	skal	give	forbrugerne	klar	og	sim-
pel	information	(fx	en	onlinevideo),	der	forklarer	om	online	behavioral	
targeting	og	om,	hvordan	brugerne	kan	bruge	opt-out	metoden.	

Ud	over	disse	 tre	nøgleprincipper	 indeholder	de	selvregulerende	princip-
per	en	særlig	forpligtelse	i	relation	til	børn,	hvorefter	de	virksomheder,	som	
indsamler	og	anvender	information	til	behavioral	targeting,	ikke	må	danne	
et	”interessesegment”,	som	sigter	til	at	målrette	reklamer	mod	børn	under	
13	år.	

52	 www.youronlinechoices.co.uk/good-practice-principles.
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IAB	udfører	en	uafhængig	bekræftelsesproces,	som	tjekker	overholdelse	af	
principperne.	Denne	proces	udføres	12	måneder	efter	en	virksomhed	er	ble-
vet	medlem.	Virksomheder,	der	overholder	principperne,	får	et	mærke,	som	
kan	vises	på	virksomhedens	hjemmeside.	Såfremt	en	virksomhed	ændrer	
i	de	tilbudte	services,	som	måtte	relatere	sig	til	principperne,	vil	det	på	ny	
blive	gennemgået,	om	virksomheden	fortsat	overholder	principperne.	

Det	britiske	Office	of	Fair	Trading	har	i	deres	markedsundersøgelse	”Online	
Targeting	of	Advertising	and	Prices”	fra	maj	2010	gennemgået	de	selvregu-
lerende	principper	fra	det	britiske	IAB.	Det	fremgår	af	denne	undersøgelse,	
at	der	bør	fokuseres	på	at	forbedre	og	støtte	op	om	selvregulerende	princip-
per.	

Office	of	Fair	Trading	peger	i	deres	undersøgelse	på	nogle	konkrete	steder,	
hvor	principperne	kan	 forbedres.	Blandt	andet	mener	Office	of	Fair	Tra-
ding	ikke,	at	det	er	tilstrækkeligt,	at	der	i	virksomhedernes	privatlivspolitik	
oplyses	om,	at	virksomheden	indsamler	og	anvender	oplysninger	til	brug	
for	behavioral	targeting.	Denne	oplysning	bør	i	stedet	gives	ved	et	link	ved	
siden	af	reklamen,	hvor	opt-out	metoden	beskrives.	Office	of	Fair	Trading	
anbefaler	også,	at	IAB	udarbejder	nogle	klarere	retningslinjer	vedrørende	
følsomme	informationer	og	brugen	af	følsomme	oplysninger	i	forbindelse	
med	behavioral	targeting.	
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9. AmerikAnsk regulering Af behAviorAl 
tArgeting

Federal	Trade	Commission	(FTC)	har	siden	1995	arbejdet	med	og	under-
søgt	problemer	i	forholdet	mellem	privatlivets	rettigheder	og	forbrugerens	
adfærd	på	internettet.	

FTC	har	i	den	forbindelse	i	2007	udarbejdet	et	sæt	retningslinjer,	som	blev	
sendt	i	høring	blandt	relevante	aktører	på	markedet,	ligesom	FTC	har	af-
holdt	offentlige	høringer	med	henblik	på	at	drøfte	de	foreslåede	retnings-
linjer.	

På	baggrund	af	de	indkomne	høringssvar	og	drøftelserne	under	den	offent-
lige	høring,	har	FTC	i	februar	2009	udgivet	det	endelige	sæt	retningslinjer	
vedrørende	behavioral	targeting.53	Det	er	hensigten,	at	retningslinjerne	skal	
fungere	som	basis	for	aktørerne	i	reklamebranchens	selvregulering	særligt	
med	henblik	på	at	tage	højde	for	og	hensyn	til	forbrugernes	privatliv.	

Det	er	vigtigt	at	understrege,	at	der	er	tale	om	retningslinjer	for	selvregule-
ring,	og	at	virksomhedernes	forpligtelse	til	at	overholde	relevant	lovgivning	
på	området	ikke	berøres	af	retningslinjerne.	

9.1.	 FTC’s	definition	af	online	behavioral	targeting
FTC’s	 retningslinjer	 vedrører	 online	 behavioral	 targeting,	 som	 sporer	 en	
forbrugers	onlineaktiviteter	over tid	-	herunder	en	forbrugers	søgninger	på	
internettet,	de	hjemmesider	en	forbruger	har	besøgt	samt	indholdet	på	si-
den	set	af	forbrugeren	–	med	henblik	på	at	levere	målrettet	reklame	til	den	
enkelte	bruger.	

FTC’s	definition	inkluderer	således	ikke	første	parts	cockies,	hvor	der	ikke	
deles	data	om	forbrugeren	med	en	tredjepart.	Definitionen	dækker	heller	
ikke	over	contextual	targeting.	Se	afsnit	2.2	for	en	forklaring	af	dette	begreb.	

9.2.	 FTC’s	principper	for	online	behavioral	targeting
Nedenfor	gennemgås	de	fire	principper,	som	FTC	opstiller	i	deres	retnings-
linjer.	

1)	 Gennemsigtighed	og	forbrugerkontrol

Ifølge	retningslinjerne	skal	alle	hjemmesider,	hvor	der	 indsamles	data	 til	
brug	for	behavioral	targeting,	sørge	for	en	klar,	kortfattet,	forbrugervenlig	
og	tydelig	angivelse	af,	at	data	om	forbrugerens	onlineaktiviteter	bliver	ind-
samlet	på	siden	med	henblik	på	at	reklamere	for	ydelser	eller	varer	målret-
tet	den	enkelte	brugers	interesser,	og	at	forbrugerne	kan	vælge	om	vedkom-
mende	ønsker,	at	der	indsamles	oplysninger	om	dem	med	et	sådant	formål.	

53	 FTC	Staff	Report:	Self-Regulatory	Principles	For	Online	Behavioral	Adver-
tising.	February	2009.	
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Hjemmesiden	skal	også	sikre	forbrugerne	en	klar,	let	anvendelig	og	tilgæn-
gelig	metode	til	at	nægte	målrettede	reklamer.	

Hvis	dataindsamling	finder	sted	i	andre	sammenhænge	end	i	 forbindelse	
med	anvendelsen	af	traditionelle	hjemmesider,	skal	virksomhederne	udvik-
le	alternative	metoder	til	afsløring	af	dataindsamlingen	og	valgmuligheder	
for	forbrugerne,	som	imødegår	ovenstående	principper	(klar,	let	anvende-
lig,	tilgængelig	mv.).	

2)	 Rimelig	sikkerhed	og	begrænset	bevaring	af	data	om	forbrugerne

Enhver	virksomhed	der	indsamler	og/eller	opbevarer	data	til	brug	for	beha-
vioral	targeting	skal	sikre	en	rimelig	sikkerhed	for	disse	data.	

I	 overensstemmelse	med	 relevant	 lovgivning	 om	datasikkerhed,	 skal	 be-
skyttelse	af	brugernes	data	være	baseret	på	oplysningernes	følsomhed,	ar-
ten	af	en	virksomheds	aktiviteter,	hvilke	typer	af	risici	en	virksomhed	står	
over	for	og	de	rimelige	beskyttelsesmuligheder,	der	er	tilgængelige	for	en	
virksomhed.	

Derudover	fremgår	det	af	retningslinjerne,	at	virksomhederne	kun	bør	op-
bevare	data,	så	længe	som	det	er	nødvendigt	for	at	opfylde	et	legitimt	virk-
somhedsformål	eller	retligt	håndhævelsesbehov.	

Dette	er	på	linje	med,	hvad	der	gælder	efter	databeskyttelsesdirektivets	art.	
6.	Efter	denne	bestemmelse	skal	oplysninger	slettes,	når	de	ikke	længere	er	
nødvendige	til	det	formål,	de	oprindeligt	blev	indsamlet	til.	

3)	 Bekræftende,	udtrykkeligt	samtykke	til	væsentlige	ændringer	af	bestå-
ende	tilsagn	om	privatliv

Det	fremgår	af	retningslinjerne,	at	en	virksomhed	skal	holde	alle	tilsagn	og	
løfter,	som	afgives	i	forbindelse	med	virksomhedens	behandling	og	beskyt-
telse	af	 forbrugernes	data,	også	selvom	virksomheden	beslutter	at	ændre	
sine	betingelser	herfor	på	et	senere	tidspunkt.	

Såfremt	 en	 virksomhed	ønsker	 at	 benytte	 tidligere	 indsamlet	 data	 på	 en	
måde,	som	adskiller	sig	væsentlig	fra	det	tilsagn	om	anvendelse	af	de	på-
gældende	data,	som	virksomheden	tidligere	har	afgivet,	skal	virksomheden	
indhente	et	bekræftende	og	udtrykkeligt	 samtykke	 fra	de	berørte	 forbru-
gere.	Dette	princip	gælder	fx	ved	fusion	af	virksomheder,	såfremt	fusionen	
medfører	væsentlige	ændringer	i	virksomhedens	indsamling,	brug	og	deling	
af	data.	

4)	 Bekræftende	udtrykkeligt	samtykke	til	(eller	forbud	mod)	brugen	af	føl-
somme	data	i	forbindelse	med	behavioral	targeting

Det	 fremgår	af	dette	sidste	princip,	at	virksomhederne	kun	må	 indsamle	
følsomme	data	om	forbrugerne	til	brug	for	behavioral	targeting	efter	at	have	
modtaget	et	bekræftende	udtrykkeligt	samtykke	fra	forbrugeren	til	at	mod-
tage	sådan	reklame.	
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Dette	 er	 på	 linje	med	 databeskyttelsesdirektivets	 art.	 8	 og	 art.	 29-Grup-
pens	udtalelse,	hvoraf	det	 fremgår,	at	 såfremt	en	 reklameudbyder	 lovligt	
skal	 indsamle	 og	behandle	personfølsomme	oplysninger,	 skal	 udbyderne	
konfigurere	metoder	til	indhentning	af	eksplicit	og	forudgående	samtykke,	
som	er	separat	fra	det	samtykke,	der	indhentes	til	indsamling	af	oplysninger	
generelt.	

FTC	anfører	 i	deres	rapport,	at	de	reviderede	principper	er	et	skridt	 i	en	
løbende	proces,	og	at	FTC	vil	fortsætte	dialogen	med	alle	relevante	aktører	
på	markedet	for	behavioral	targeting.	

FTC	opfordrer	de	relevante	virksomheder	til	at	 forstærke	indsatsen	i	 for-
hold	til	en	selvregulering	af	området	og	påpeger,	at	en	sådan	selvregulering	
bør	indeholde	relevante	håndhævelsesmekanismer.	

Ifølge	FTC	vil	en	selvregulering	af	området	kun	nytte,	såfremt	de	relevante	
virksomheder	aktivt	overvåger	overholdelse	af	reguleringen	og	sikrer,	at	en	
overtrædelse	heraf	har	konsekvenser.	

9.3.	 FTC’s	forslag	om	“do	not	track”
FTC	har	den	2.	december	2010	forslået,	at	forbrugere	skal	have	mulighed	
for	at	vælge	en	”do	not	track”	mulighed	på	internettet	i	lighed	med	den	ame-
rikanske	”do	not	call”	liste,	hvor	forbrugere	kan	frabede	sig	telemarketing.54	

FTC	stiller	konkret	forslag	om	et	universelt	software	program,	som	forbru-
gerne	 kan	 installere	 på	 deres	 internetbrowsere,	 som	 gør	websiderne	 op-
mærksomme	på,	at	forbrugeren	ikke	ønsker,	at	der	indsamles	information	
om	vedkommende.	Metoden,	som	forslaget	lægger	op	til,	er	en	opt-out	me-
tode,	fordi	forbrugerne	selv	skal	angive,	at	de	ikke	vil	spores.		

FTC’s	forslag	bliver	kritiseret	fra	flere	sider	i	USA,55	blandt	andet	fordi	det	
vil	bringe	sider	som	Google	og	Facebook	i	fare.	En	vigtig	indtægtskilde	fra	
disse	sider	er	målrettet	reklame,	og	uden	den	reklameform	er	det	usikkert,	
om	sådanne	internettjenester	kan	forblive	gratis.	

9.4.	 IAB	Self-Regulatory	Principles	for	Online	Beha-
vioral	Advertising
Det	amerikanske	Interactive	Advertising	Bureau	(IAB)	består	af	mere	end	
460	ledende	medie	og	teknologivirksomheder,	som	tilsammen	er	ansvar-
lige	for	at	sælge	86	%	af	målrettede	onlinereklamer	i	USA.	IAB	i	USA	er	en	
søsterorganisation	 til	 IAB	Europe.	De	 to	organisationer	er	uafhængige	af	
hinanden.	

54	 Prepared	statement	of	FTC	on	Do	Not	Track,	December	2,	2010.
55	 Se	blandt	andet	artiklen	fra	CNN	http://money.cnn.com/2010/12/02/techno-

logy/ftc_do_not_track/index.htm
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Det	amerikanske	IAB	har	i	juli	2009	vedtaget	et	sæt	retningslinjer,	som	be-
står	af	syv	principper	for	online	behavioral	targeting.	Principperne	ligger	i	
tråd	med	FTC’s	principper	på	området,	jf.	9.2.	IABs	principper	adresserer	
ligeledes	 spørgsmål	 som	offentlig	 viden/information	 om	 emnet	 samt	 er-
hvervslivets	ansvar	i	forbindelse	med	online	reklame.	

Principperne	finder	anvendelse	på	onlinereklame	–	defineret	som	indsam-
lingen	af	onlinedata	fra	en	bestemt	enhed	i	relation	til	en	forbrugers	besøg	
på	hjemmesider	over	tid	og	på	tværs	af	ikke	associerede	hjemmesider	med	
det	 formål	 at	 anvende	 de	 indsamlede	 data	 til	 at	 forudsige	 en	 forbrugers	
præferencer	eller	interesser	baseret	på	forbrugerens	internetadfærd.	Prin-
cipperne	finder	 ikke	anvendelse	på	en	enkelt	hjemmesides	 indsamling	af	
data	til	egen	brug	og	ej	heller	på	contextual	targeting,	jf.	definitionen	heraf	
i	afsnit	2.2.	

Ifølge	det	første	af	IAB’s	principper	opfordres	alle	relevante	parter	til	at	bi-
drage	til	at	uddanne	forbrugere	og	virksomheder	i	online	behavioral	targe-
ting.	I	forlængelse	af	udgivelsen	af	IABs	principper	er	der	lanceret	en	hjem-
meside	-	http://www.aboutads.info/	-	hvor	både	forbrugere	og	erhvervsliv	
kan	finde	relevante	oplysninger	om	online	behavioral	targeting.	Via	hjem-
mesiden	er	det	desuden	muligt	for	virksomheder	at	tilmelde	sig	et	såkaldt	
”advertising	option	icon”,	som	kan	vises	i	forbindelse	med	onlinereklamer	
eller	på	hjemmesider,	hvor	der	indsamles	data	til	brug	for	behavioral	targe-
ting.	Ikonet	er	udtryk	for,	at	reklameringen	lever	op	til	IABs	selvregulerende	
principper,	og	såfremt	forbrugerne	klikker	på	ikonet	bliver	de	på	hjemme-
siden	ledt	hen	til	sidens	dataindsamlingspolitik,	ligeså	vel	som	forbrugeren	
via	et	klik	på	ikonet	ledes	hen	til	en	letanvendelige	opt-out	mekanisme.	

Det	andet	af	principperne	vedrører	gennemsigtighed	og	opfordrer	til,	at	der	
gives	klar,	meningsfuld	og	tydelig	 information	via	hjemmesiden,	som	be-
skriver	 indsamling	af	data	 til	 brug	 for	behavioral	 targeting,	og	hvorledes	
den	indsamlede	data	anvendes.	Dette	princip	finder	anvendelse	for	hjem-
mesider,	som	indsamler	og	anvender	data	til	brug	for	online	behavioral	tar-
geting	samt	for	de	hjemmesider,	hvorfra	der	indsamles	data,	som	anvendes	
af	tredjeparter.	Overholdelse	af	dette	princip	indbefatter,	at	det	på	hjem-
mesiden	 eller	 i	 forbindelse	med	 reklameringen	 angives,	 hvor	 behavioral	
targeting	finder	sted.	

Det	tredje	princip	vedrører	muligheden	for	forbrugerkontrol	og	opfordrer	
til	tilvejebringelse	af	metoder,	der	vil	gøre	forbrugerne	af	de	hjemmesider,	
hvorfra	der	 indsamles	data	til	brug	for	behavioral	 targeting,	 i	stand	til	at	
vælge,	om	data	må	indsamles	og	anvendes	eller	videregives.	Denne	valgmu-
lighed	skal	stilles	til	rådighed	af	tredjeparter,	som	indsamler	og	anvender	
data	til	behavioral	targeting,	og	fravalgsmekanismen	skal	enten	findes	på	
tredjepartens	egen	hjemmeside	eller	på	hjemmesider	udviklet	af	erhvervs-
livet.	

http://www.aboutads.info/
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Både	princippet	 om	gennemsigtighed	og	princippet	 om	 forbrugerkontrol	
har	 særlige	 bestemmelser	 vedrørende	 tjenesteydere	 (service	 providers56),	
som	 beskæftiger	 sig	med	 behavioral	 targeting.	 Efter	 disse	 bestemmelser	
skal	tjenesteydere	tilvejebringe	yderligere	information	om	den	behavioral	
targeting,	der	finder	sted,	når	man	anvender	deres	ydelser,	opnå	brugerens	
samtykke	før	anvendelsen	af	behavioral	targeting	samt	tage	skridt	til	at	ano-
nymisere	den	indsamlede	data.		Et	eksempel	på	sådanne	tjenesteydere	er	
leverandør	af	internetadgang.	

Det	fjerde	princip	vedrører	datasikkerhed	og	opfordrer	relevante	aktører	til	
at	tilvejebringes	en	rimelig	sikkerhed	for	og	begrænset	opbevaring	af	ind-
samlet	data	til	brug	for	behavioral	targeting.

Dernæst	opstilles	et	princip	om	væsentlige	ændringer	i	aktørernes	datapoli-
tik.	Efter	dette	princip	kræver	det	forbrugernes	samtykke,	såfremt	der	fore-
tages	ændringer	i	den	foreliggende	datapolitik,	som	er	mindre	restriktive	i	
forhold	til	indsamlingen	og	anvendelsen	af	data

Det	 sjette	 princip	 vedrører	 følsomme	 oplysninger.	 Det	 fremgår	 af	 dette	
princip,	at	data,	som	indsamles	og	anvendes	til	behavioral	targeting,	kræver	
forskellig	behandling.	Princippet	gælder	særligt	for	data	vedrørende	børn	
og	angiver,	at	der	ikke	må	indsamles	personlige	oplysninger,	som	defineret	
i	the	Children’s	online	Privacy	Protection	Act57	om	børn	under	13	år	eller	fra	
hjemmesider,	som	henvender	sig	til	børn	under	13	år.	Derudover	bør	der	
ikke	anvendes	behavioral	targeting	i	forhold	til	individer,	som	man	positivt	
ved	er	under	13	år.	Det	fremgår	derudover	af	dette	princip,	at	man	fx	ikke	
bør	indsamle	og	anvende	oplysninger	om	kontornumre,	recepter,	sygejour-
naler	og	lignende	uden	forudgående	samtykke.	

I	relation	hertil	kan	det	nævnes,	at	også	art.	29-Gruppen	har	beskæftiget	
sig	med	behavioral	 targeting	 i	 forhold	til	børn.	Art.	29-Gruppen	behand-
ler	denne	konkrete	problemstilling	i	deres	udtalelse	nr.	2/2009	om	beskyt-
telse	af	børns	personoplysninger.	Ud	over	at	børns	samtykke	skal	opfylde	
de	krav,	der	i	øvrigt	stilles	til	samtykke	efter	den	reviderede	art.	5,	stk.	3,	
skal	børns	samtykke	i	visse	tilfælde	gives	af	deres	forældre	eller	værge	for	
at	være	gyldigt.	Det	vil	sige,	at	 i	 tillæg	til	gældende	reklamelovgivning	og	
standarder	skal	reklameudbyderne	underrette	forældre	om	opsamlingen	og	
brugen	af	børns	oplysninger	og	indhente	deres	samtykke,	inden	deres	op-
lysninger	indsamles	med	henblik	på	adfærdsbaseret	målretning	mod	børn.	
Art.	29-Gruppen	har	i	lyset	af	ovenstående	og	under	hensyntagen	til	børns	

56	 IAB	har	i	deres	principper	defineret	Service	Provider	således:”An	entity	is	a	
Service	Provider	to	the	extent	that	is	collects	and	uses	data	from	all	or	sub-
stantially	alle	URLs	traversed	by	a	web	browser	across	Web	sites	for	Online	
Behavioral	Advertising	in	the	course	of	the	entity’s	activities	as	a	provider	of	
Internet	assess	service,	at	toolbar,	an	Internet	browser,	or	comparable	desktop	
application	or	client	software	and	not	for	its	other	application	activities”.

57	 The	Children’s	online	Privacy	Protection	Act	af	1998	er	en	amerikansk	for-
bundslov,	som	finder	anvendelse	for	indsamling	af	personlige	oplysninger	på	
internettet	om	børn	under	13	år.	Loven	angiver,	hvad	en	hjemmesideoperatør	
skal	angive	i	sin	privatlivspolitik,	hvor	og	hvordan	der	kan	indhentes	retmæs-
sigt	samtykke	fra	forældre	eller	værge,	og	hvilket	ansvar	en	operatør	har	i	
forhold	til	at	beskytte	børns	privatliv	og	sikkerhed	på	internettet	herunder	
begrænsninger	i	markedsføringen	rettet	mod	børn	under	13	år.	
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sårbarhed	udtalt,	at	reklameudbydere	ikke	må	tilpasse	interessekategorier,	
der	har	til	formål	at	vise	adfærdsbaseret	annoncering	for	børn	eller	påvirke	
børn.58

Det	syvende	og	sidste	princip	vedrører	ansvarlighed.	Efter	dette	princip	op-
fordres	alle	relevante	aktører	til	at	udvikle	og	implementere	politikker	og	
programmer	med	det	formål	yderligere	at	tilslutte	sig	principperne.	Det	er	
hensigten,	at	sådanne	politikker	eller	programmer	vil	være	med	til	at	sikre,	
at	alle	relevante	aktører	bringer	deres	aktiviteter	i	relation	til	behavioral	tar-
geting	i	overensstemmelse	med	IAB’s	principper.	

9.5.	 Konklusion	vedrørende	britisk	og	amerikansk	
regulering	af	behavioral	targeting
Undersøgelsen	 af	 reguleringen	 af	 behavioral	 targeting	 på	 det	 britiske	 og	
amerikanske	marked	viser,	at	IAB	i	Storbritannien	og	IAB	i	USA,	har	udar-
bejdet	selvregulerende	principper	på	området.	

Fælles	 for	 de	 selvregulerende	 principper	 udarbejdet	 i	 Storbritannien	 og	
USA	er	blandt	andet,	at	forbrugerne	skal	uddannes	i,	hvad	behavioral	tar-
geting	er.	Dette	kan	fx	være	via	onlinevideoer.	Et	andet	fællestræk	for	prin-
cipperne	er,	at	forbrugerne	skal	have	klar	og	tydelig	information	om,	at	der	
indsamles	 informationer	om	dem,	og	hvad	disse	 informationer	anvendes	
til.	Begge	sæt	principper	indeholder	også	et	princip	om	forbrugerkontrol,	
hvilket	vil	sige,	at	brugerne	skal	have	mulighed	for	at	vælge	de	målrettede	
reklamer	fra	via	en	opt-out	metode.		Dernæst	må	virksomhederne	hverken	
efter	de	britiske	eller	amerikanske	selvregulerende	principper	indsamle	og	
anvende	oplysninger	til	brug	for	behavioral	targeting	til	børn	under	13	år.	

Som	nævnt	under	afsnit	7.3.	tyder	EU-kommissær	Nellie	Kroes	tale	den	17.	
september	2010	dog	på,	at	selvregulering	også	er	vejen	frem	i	Europa	–	in-
den	for	rammerne	af	den	gældende	EU-lovgivning.	

I	Storbritannien	har	myndighederne	også	udgivet	et	kodeks,	der	beskriver,	
hvordan	databeskyttelsesreglerne	finder	anvendelse	online,	ligesom	kodek-
set	giver	råd	om	god	skik	 til	både	offentlige	og	private	myndigheder,	der	
tilbyder	services	på	internettet.	Der	er	således	ikke	tale	om	selvregulerende	
principper,	men	om	en	vejledning	i	brug	af	behandling	af	de	gældende	reg-
ler	om	personoplysninger	på	internettet.	

Inden	for	EU	er	det	afgørende,	at	samtlige	medlemslande	implementerer	
den	retlige	regulering	på	området	ensartet.	Derfor	vil	det	også	være	afgø-
rende,	at	eventuelle	selvregulerende	principper,	som	måtte	blive	udarbejdet	
i	de	enkelte	medlemslande,	er	ensartede.	

58	 Art.	29-Gruppens	udtalelse	nr.	2/2010	af	22.	juni	2010	om	adfærdsbaseret	an-
noncering	på	internettet.
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Art.	29-Gruppens	udtalelser	på	området	skal	medvirke	til,	at	de	relevante	
direktiver	på	området	implementeres	ensartet.	I	Art.	29-Gruppens	udtalel-
se	nr.	2/2010	af	22.	juni	2010	om	adfærdsbaseret	annoncering	på	internet-
tet	analyseres	og	afklares	de	forpligtelser,	der	er	omhandlet	databeskyttel-
sesdirektivet	og	i	det	reviderede	e-databeskyttelsesdirektiv.	
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10. mArkedet for onlineAnnoncering
På	markedet	 for	onlineannoncering	er	der	nogle	aktører,	som	har	 indfly-
delse	på	onlineannoncering	og	på	brugen	af	behavioral	targeting.	Herunder	
gennemgås	aktørerne,	og	hvordan	relationerne	er	mellem	dem	i	forbindelse	
med	onlineannoncering.	Grænserne	mellem	aktørerne	er	flydende,	og	an-
dre	 interaktionsmuligheder	 mellem	 aktørerne	 kan	 forekomme.	 Figuren	
herunder	viser,	den	typiske	interaktion.

figur 11: RelatIoneR mellem aktøReRne ved onlIneannonceRIng

Annoncører/
reklamebureau

Webside
Annonce-
netværk

Mediebureau

Annoncører/reklamebureau:	Annoncøren	 er	virksomheden,	 der	 øn-
sker	at	annoncere	for	et	produkt.	Reklamebureauet	er	virksomheden,	der	
repræsenterer	 virksomheder,	 som	ønsker	 at	 annoncere.	Annoncøren	ud-
vikler	et	reklamedesign	eller	 får	hjælp	fra	et	reklamebureau	til	at	 lave	en	
reklamekampagne.	Der	annonceres	for	produktet	på	flere	medieplatforme.	
På	internettet	anvendes	der	primært	traditionel	onlineannoncering,	mens	
en	mindre	andel	kan	anvendes	til	behavioral	targeting.	Typisk	vil	annoncø-
ren	eller	reklamebureauet	lade	det	være	op	til	mediebureauets	anbefaling,	i	
hvilke	medier	annoncen	skal	placeres.	I	nogle	tilfælde	går	annoncørerne	di-
rekte	til	annoncenetværket	eller	hjemmesiden	uden	om	reklame-	og	medie-
bureauerne.

Mediebureau:	Hyres	af	annoncøren	eller	reklamebureauet	til	at	varetage	
virksomhedens	annoncering,	således	at	virksomhedens	målgruppe	ekspo-
neres	for	annoncen	med	størst	effekt.	Mediebureauet	udarbejder	en	medie-
plan	for	annonceringen,	hvoraf	onlineannoncering	ofte	blot	udgør	en	del	af	
den	samlede	annoncering.	

Annoncenetværk:	Annoncenetværkets	 rolle	 i	markedet	 er	 at	 facilitere	
kontakten	mellem	annoncører	 eller	 reklamebureau	og	mediebureau.	An-
noncenetværket	er	således	et	mellemled	mellem	annoncøren	og	hjemme-
siden,	som	annoncen	skal	vises	på.	Annoncenetværket	køber	annonceplads	
hos	 en	 lang	 række	hjemmesider	 i	Danmark	og	 videreformidler	denne	 til	
mediebureauer	og	annoncører.	Ved	hjælp	af	cookies	kan	annoncenetvær-
ket	 indsamle	 oplysninger	 om	 internetadfærden	 fra	 den	 enkelte	 enhed	 (i	
dette	tilfælde	vil	der	være	tale	om	tredjepartscookies,	idet	cookien	afsættes	
af	annoncenetværket	via	deres	annonce	på	den	hjemmeside,	 forbrugeren	
besøger).	Dette	gør	annoncenetværket	i	stand	til	–	over	tid	–	at	kategorisere	
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internetadfærden	fra	den	givne	enhed	som	eksempelvis	maskulin/feminin,	
ung/gammel	og	tildeler	forbrugeren	en	række	interesserekategorier.	Denne	
kategorisering	opbygger	efterhånden	en	profil	om	forbrugeren	ved	brug	af	
cookies	på	den	enkelt	enhed.	Udover	annoncepladsen	stiller	annoncenet-
værket	denne	viden	til	rådighed	for	mediebureauerne.	Således	køber	me-
diebureauet	 annoncepladsen	 af	 annoncenetværket,	 der	 sørger	 for,	 at	 an-
noncen	målrettes	den	ønskede	målgruppe.	Dette	betyder,	at	mediebureauet	
spares	for	at	skulle	indgå	aftaler	med	alle	de	hjemmesider,	som	de	ønsker	
at	annoncere	på,	samt	at	de	får	adgang	til	annoncenetværkets	teknologi	og	
viden	om	forbrugerens	adfærd.	Det	er	i	høj	grad	evnen	til	at	systematisere	
og	finde	mønstre	i	de	indsamlede	data,	som	annoncenetværket	vurderes	på.

Hjemmesider:	Ofte	 indgår	hjemmesider	 samarbejde	med	annoncenet-
værk,	der	køber	en	del	af	hjemmesidens	annoncekapacitet.	Derpå	kan	de	
videresælge	denne	til	mediebureauerne	og	annoncørerne	(man	bruger	ikke	
eksklusivaftaler,	så	hjemmesider	har	typisk	aftaler	med	flere	annoncenet-
værk).	Disse	aftaler	gør	hjemmesiden	i	stand	til	at	tilbyde	et	bedre	produkt,	
idet	annoncerne	kan	målrettes	den	konkrete	målgruppe.	Samtidig	sparer	
denne	udlicitering	hjemmesiden	for	den	administration,	der	er	forbundet	
med	at	skulle	have	kontakt	til	mediebureauet	i	forbindelse	med	hver	enkelt	
annonce.		
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11. brugen Af behAviorAl tArgeting  
i dAnmArk

Konkurrence-	 og	 Forbrugerstyrelsen	 har	 undersøgt	 brugen	 af	 behavio-
ral	targeting	i	Danmark.	Fem	mediebureauer,	96	reklamebureauer	og	110	
online-annoncører	er	blevet	spurgt	om	deres	brug	af	behavioral	targeting,	
hvordan	de	forventer,	at	brugen	af	det	vil	udvikle	sig	i	fremtiden	og	hvilken	
form	for	behavioral	targeting,	de	forventer	at	anvende.59

De	fleste	virksomheder	har	et	marketingsbudget.	En	del	af	dette	budget	kan	
bruges	på	onlineannoncering.	En	del	af	budgettet	til	onlineannonceringen	
kan	bruges	til	behavioral	targeting.	Mediebureauerne,	reklamebureauerne	
og	annoncørerne	har	sandsynligvis	en	god	fornemmelse	for	brugen	af	beha-
vioral	targeting	i	øjeblikket,	men	de	kan	have	svært	ved	at	vurdere	brugen	af	
det	om	to	til	tre	år.	Derfor	skal	resultaterne	af	undersøgelsen	vurderes	med	
et	vist	forbehold.

Undersøgelsen	viser,	at	medie-,	reklamebureauer	og	annoncørerne	vurde-
rer,	at	andelen	af	marketingsbudgettet,	der	bruges	på	onlineannoncering,	
stiger	de	næste	to	til	tre	år	i	forhold	til	i	dag.

Mediebureauerne	 under	 ét	 vurderer,	 at	 andelen	 af	marketingsbudgettet,	
der	bruges	på	onlineannoncering,	vil	stige	fra	38	%	i	dag	til	40	%	om	to	til	
tre	år.	Det	dækker	over,	at	én	ud	af	fem	mediebureauer	vurderer,	at	deres	
kunders	andel	af	onlineannoncering	vil	stige,	mens	fire	ud	af	fem	vurderer,	
at	andelen	vil	være	uændret.	

Reklamebureauerne	under	ét	vurderer,	at	andelen	vil	stige	fra	29	%	til	42	%.		
Blandt	reklamebureauerne	vurderer	77	%,	at	andelen	af	deres	kunders	on-
lineannoncering	vil	stige	de	næste	to	til	tre	år.	23	%	vurderer,	at	andelen	er	
uændret.	Ingen	reklamebureauer	vurderer,	at	andelen	vil	falde.

Onlineannoncørerne	under	ét	vurderer,	at	andelen	af	marketingsbudgettet,	
der	bruges	på	onlineannoncering,	vil	stige	fra	20	%	til	28	%.	Blandt	online-
annoncørerne	vurderer	67	%,	at	andelen	af	onlineannoncering	i	forhold	til	
marketingsbudgettet	vil	 stige	de	næste	 to	 til	 tre	år.	31	%	mener,	at	deres	
andel	af	onlineannoncering	vil	være	uændret	de	næste	to	til	tre	år.60	2	%	af	
onlineannoncørerne	vurderer,	at	andelen	af	onlineannoncering	vil	falde	de	
næste	to	til	tre	år.

59	 Gennemførelsen	af	analysen	om	brugen	af	behavioral	targeting	i	Danmark	er	
udført	i	samarbejde	med	Synovate.	Analysen	er	gennemført	som	CATI	(Compu-
ter	Assisted	Telephone	Interviewning)	i	perioden	fra	30-9-2010	til	11-10-2010.	
Hvert	interview	varede	i	gennemsnit	5	minutter.	

60	 Et	par	af	annoncørerne	bruger	i	dag	100	%	af	deres	marketingsbudget	på	online	
annoncering,	hvorfor	andelen	ikke	kan	stige	de	næste	to	til	tre	år.	Nogle	af	
annoncørerne	bruger	i	dag	ikke	online	annoncering	og	forventer	heller	ikke	at	
gøre	det	om	to	til	tre	år.	Begge	tilfælde	registreret	som	uændret.
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figur 12 onlInemaRketIngsbudget nu og om 2-3 åR
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Forventningerne,	 om	 at	 anvendelsen	 af	 onlineannoncering	 vil	 stige,	 er	 i	
overensstemmelse	med	det	faktum,	at	omsætningen	i	forbindelse	onlinean-
noncering	er	steget	hvert	år	fra	2005-2009.61	

Undersøgelsen	viser	ikke	noget	om,	hvorfor	mediebureauerne	tilsyneladen-
de	har	andre	forventninger	end	reklamebureauerne	og	onlineannoncørerne	
til	den	fremtidige	stigning	i	online	annoncering.

Der	er	en	forholdsvis	høj	kendskabsgrad	til	behavioral	targeting,	da	alle	me-
diebureauer	kender	til	begrebet,	mens	75	%	af	reklamebureauerne	og	63	%		
af	onlineannoncørerne	har	hørt	om	betegnelsen	adfærdsbaseret	reklame	el-
ler	behavioral	targeting.	

figur 13: kendskab tIl adFæRdsbaseRet Reklame
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At	parterne	i	undersøgelsen	har	hørt	om	behavioral	targeting,	betyder	ikke	
at	de	bruger	det	i	deres	annoncering,	men	det	giver	dem	et	grundlag	for	at	
svare	på	resten	af	undersøgelsen.	De	reklamebureauer	og	online	annoncø-

61	 Ifølge	DRRB.
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rer,	der	ikke	har	hørt	om	behavioral	targeting,	har	ikke	deltaget	i	resten	af	
undersøgelsen.62

Mediebureauerne	vurderer,	at	deres	kunder	(online-annoncørerne	og	rekla-
mebureauerne)	bruger	8	%	af	deres	onlinemarketingsbudget	på	behavioral	
targeting	på	nuværende	tidspunkt.	Reklamebureauerne	vurderer,	at	15	%	af	
deres	kunders	onlinemarketingsbudget	bliver	brugt	til	behavioral	targeting,	
og	onlineannoncørerne	vurderer,	at	7	%	af	deres	online	marketingsbudget	
bliver	brugt	på	behavioral	targeting	på	nuværende	tidspunkt.	Om	to	til	tre	
år	vurderer	mediebureauerne,	at	deres	kunder	vil	bruge	28	%	af	deres	on-
lineannoncering	på	behavioral	targeting,	reklamebureauerne	vurderer,	det	
er	22	%	og	onlineannoncørerne	vurderer	det	er	13	%

figur 14: andel aF onlIne budgettet, deR bRuges tIl behavIoRal taRgetIng
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Respondenternes	vurdering	af	brugen	af	behavioral	targeting	på	nuværen-
de	tidspunkt	er	særligt	blandt	reklamebureauerne	højere	end	det	oplyste	ni-
veau	fra	kilderne	hos	et	mediebureau	og	annoncenetværk,63	der	vurderede,	
at	den	andel,	der	bruges	til	behavioral	targeting,	er	ca.	5	%.	Flere	forhold	kan	
være	med	til	at	forklare	denne	forskel:	
	– Overvurderingen	 af	 brugen	 af	 behavioral	 targeting	 kan	 skyldes	 et	 for	
hurtigt	estimat	fra	respondenternes	side.	

	– Det	kan	tænkes,	at	estimatet	er	givet	med	udgangspunkt	i	de	kampag-
ner,	hvor	behavioral	targeting	rent	faktisk	anvendes.	Kampagner,	hvor	
der	ikke	anvendes	behavioral	targeting,	er	måske	ikke	medtaget	i	vurde-
ringen,	og	derved	kan	behavioral	targeting	andelen	blive	overvurderet.

	– De	adspurgte	skelner	muligvis	ikke	mellem	behavioral	targeting	og	an-
noncering	 på	Google	 og	 regner	måske	 derfor	 annoncering	 på	Google	
med,	selvom	en	del	af	annonceringen	via	Google	ikke	foregår	med	brug	
af	behavioral	targeting.

62	 24	reklamebureauer	og	41	onlineannoncører	fik	herefter	ikke	stillet	flere	
spørgsmål.

63	 Synovate:	Markedet	for	behavioral	targeting	(2010)	–	udarbejdet	for	Konkur-
rence-	og	Forbrugerstyrelsen	-	side	19.
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Det	viser	sig,	at	det	er	forholdsvis	få	onlineannoncører,	der	bruger	behavio-
ral	targeting.	At	7	%	af	onlineannonceringen	anvendes	til	behavioral	targe-
ting	dækker	over,	at	mange	ikke	bruger	det,	mens	nogle	onlineannoncører	
bruger	det	intensivt.

67	%	af	onlineannoncørerne	giver	udtryk	 for,	 at	de	 ikke	bruger	behavio-
ral	targeting,	14	%	af	onlineannoncørerne	bruger	1-9	%	af	deres	online	an-
noncebudget	til	behavioral	targeting,	11	%	bruger	mellem	10-49	%	af	deres	
annoncebudget	til	behavioral	targeting	og	8	%	bruger	mellem	50-100	%	af	
online	annoncebudgettet	til	behavioral	targeting.	

For	reklamebureauerne	er	der	generelt	samme	tendens.	46	%	af	dem	vur-
derer,	at	deres	kunder	ikke	bruger	behavioral	targeting,	14	%	vurderer,	at	
deres	kunder	bruger	mellem	1-9	%	af	deres	online	annoncebudget	på	beha-
vioral	targeting,	26	%	vurderer,	at	deres	kunder	bruger	mellem	10-49	%	af	
deres	online	annoncebudget	og	15	%	vurderer	at	de	bruger	mellem	50-100	%		
af	deres	online	annoncebudget	på	behavioral	targeting.

figur 15: hvoR mange bRugeR behavIoRal taRgetIng
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Selvom	der	er	mange	reklamebureauer	og	onlineannoncører,	der	ikke	bru-
ger	behavioral	targeting,	indikerer	resultaterne,	at	brugen	af	behavioral	tar-
geting	forventes	at	stige	de	kommende	to	til	tre	år.	

20	%	af	onlineannoncørerne	i	undersøgelsen	forventer	at	begynde	at	bruge	
behavioral	targeting	om	to	til	tre	år,	mens	det	samme	gælder	for	9	%	af	re-
klamebureauerne.
	
Der	er	flere	forskellige	grunde	til,	at	parterne	på	området	forventer	at	bruge	
behavioral	targeting	om	to	til	tre	år.	Den	grund,	som	flest	nævner,	er	at	de	
forventer,	at	præcisionen	i	forhold	til	den	målgruppe,	de	ønsker	at	ramme,	
øges.	Alle	fem	adspurgte	mediebureauer,	der	bruger	behavioral	targeting,	
nævner	dette	som	en	årsag	til	at	anvende	behavioral	targeting	mere	i	frem-
tiden,	mens	82	%	af	reklamebureauerne	og	89	%	onlineannoncørerne	næv-
ner	det	som	en	grund	til,	at	de	forventer	at	bruge	behavioral	targeting	mere	
i	fremtiden.	
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De	adspurgte	på	området	nævner	andre	grunde	til,	at	de	forventer	at	bruge	
behavioral	targeting	mere	i	 fremtiden,	herunder	at	de	forventer	at	kunne	
ramme	målgruppen	med	større	volumen,	og	de	forventer	en	større	interesse	
for	behavioral	targeting	fra	deres	bagland.	

figur 16: hvoRFoR anvendes behavIoRal taRgetIng meRe I FRemtIden
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Resultaterne	fra	undersøgelsen	viser	dermed,	at	de	adspurgte	på	området	
forventer,	at	brugen	af	behavioral	targeting	vil	stige	i	fremtiden.	Som	nævnt	
er	der	flere	forskellige	former	for	behavioral	targeting,	og	spørgsmålet	er,	
hvilke	former	for	behavioral	targeting	de	forventer	at	bruge	mere	i	fremti-
den?		

De	adspurgte	på	området	angiver	i	forskellig	grad,	hvilke	former	for	beha-
vioral	targeting	de	bruger.	Mediebureauerne,	der	ofte	varetager	brugen	af	
behavioral	targeting	og	har	berøring	med	flere	forskellige	hjemmesider	på	
én	gang,	angiver	i	højere	grad,	at	de	bruger	flere	forskellige	former	for	beha-
vioral	targeting	som	fx	predictive	behavioral	targeting,	Retargeting	og	fre-
kvensstyring.	Reklamebureauerne	og	onlineannoncørerne	bruger	i	udbredt	
grad	kun	én	form	for	behavioral	targeting	-	61	%	af	reklamebureauerne	og	
77	%	af	onlineannoncørerne.	

Fire	ud	af	fem	mediebureauer	bruger	predictive	behavioral	targeting,	efter-
fulgt	af	retargeting,	frekvensstyring	og	geo-targeing,	der	alle	bruges	af	tre	ud	
af	fem	mediebureauer.	Blandt	reklamebureauer	er	der	42	%,	der	bruger	fre-
kvensstyring,	efterfulgt	af	geo-targeting	39	%	og	price	targeting	38	%.	36	%		
af	onlineannoncørerne	bruger	retargeting,	næstflest,	33	%,	bruger	frekvens-
styring	og	30	%	bruger	geo-targeting,	jf.	afsnit	2.2	for	gennemgang	af	for-
skellige	former	for	behavioral	targeting.	
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figur 17: hvIlke vaRIanteR aF behavIoRal taRgetIng anvendeR du/I I dag 
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Der	er	især	stor	forskel	på	hvor	mange	mediebureauer,	der	bruger	predictive	
behavioral	targeting,	og	hvor	mange	reklamebureauer	og	onlineannoncører	
der	bruger	denne	form	for	behavioral	targeting.	Det	kan	forklares	med,	at	
mediebureauerne	varetager	administrationen	af	predictive	behavioral	tar-
geting	fra	flere	forskellige	onlineannoncører.	Selvom	kun	hver	femte	online	
annoncør	angiver,	at	de	bruger	predictive	behavioral	targeting,	kan	de	an-
noncere	via	80	%	af	mediebureauerne.	Mediebureauerne	og	annoncenet-
værkene	varetager	og	udfører	profileringen	af	forbrugerne	og	dermed	den	
tekniske	del	af	predictive	behavioral	targeting.	Det	kan	derfor	være	vanske-
ligere	 for	reklamebureauerne	og	onlineannoncørerne	at	vurdere,	hvornår	
denne	form	for	behavioral	targeting	anvendes.	

Der	er	en	forholdsvis	stor	andel,	der	angiver,	at	de	bruger	price	targeting,	
hvilket	er	mere,	end	hvad	andre	kilder	på	området	har	sagt,	der	ikke	mener,	
at	det	på	nuværende	tidspunkt	sker	i	nævnefærdigt	omfang.64	Se	afsnit	2.2	
for	en	gennemgang	af	price	targeting.	

Når	 de	 adspurgte	 på	 området	 skal	 angive,	 hvilke	 varianter	 af	 behavioral	
targeting	de	forventer	at	bruge	mere	i	fremtiden,	nævner	de	i	høj	grad	de	
former	for	behavioral	targeting,	de	allerede	anvender	i	dag.	

64	 Synovate:	Markedet	for	behavioral	targeting	(2010)	–	udarbejdet	for	Konkur-
rence-	og	Forbrugerstyrelsen	og	Office	of	Fair	Trading:	Online	Targeting	of	
Advertising	–	A	market	study	(Maj	2010).
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figur 18: hvIlke vaRIanteR aF behavIoRal taRgetIng FoRventeR du/I at anvende meRe I løbet aF de næste 
2-3 åR.  
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11.1.	 Konklusion	om	virksomhedernes	brug	af	beha-
vioral	targeting
Analysen	af	markedet	for	behavioral	targeting	i	Danmark	viser,	at	brugen	af	
behavioral	targeting	er	begrænset.	Aktørerne	på	markedet	vurderer	under	
ét,	at	andelen	ligger	mellem	7-15	%	af	onlinemarketingsbudgettet.	Denne	
andel	 forventes	at	stige	til	mellem	13-28	%	om	to	til	 tre	år.	Hovedparten	
af	onlineannoncørerne	anvender	ikke	behavioral	targeting,	mens	nogle	an-
vender	det	i	høj	grad.	De	fleste	onlineannoncører	(63	%)	kender	til	behavio-
ral	targeting,	og	de	fleste	reklamebureauer	kender	til	behavioral	targeting	
(75	%).	

Forholdsvis	mange	 reklamebureauer	 og	 onlineannoncører	 angiver,	 at	 de	
bruger	price	targeting	henholdsvis	22	og	38	%.		Analysen	viser,	at	den	form	
for	behavioral	targeting,	der	bruges	mest	blandt	reklamebureauerne,	er	fre-
kvensstyring,	mens	det	er	retargeting	blandt	onlineannoncørerne.		

Det	forventes,	at	brugen	af	behavioral	targeting	vil	stige,	fordi	teknologien	
inden	for	området	vil	udvikle	sig	de	kommende	år,	og	at	det	bliver	muligt	at	
ramme	målgruppen	med	større	præcision.	Det	forventes	også,	at	der	bliver	
en	større	interesse	for	behavioral	targeting	fra	kunder/bagland	de	næste	to	
til	tre	år.	
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bilAg 1. metode 
Forbrugerpanelundersøgelse	
Forbrugerpanelundersøgelsen	er	gennemført	 i	perioden	24.	september	til	
den	1.	oktober	2010.	Fokus	for	undersøgelsen	har	været	at	belyse	forbru-
gernes	holdning	til	målrettede	reklamer.	Spørgeskemaet,	der	er	benyttet	i	
undersøgelsen,	fremgår	af	bilag	2.

Forbrugerpanelet	er	Konkurrence-	og	Forbrugerstyrelsens	faste	onlinepa-
nel.	Forbrugerpanelet	drives	af	TNS	Gallup	og	tæller	ca.	3.000	deltagere.	
Deltagerne	er	rekrutteret	repræsentativt	på	variablene	køn,	alder,	geografi,	
uddannelse	og	beskæftigelse	 fra	Gallups	 internetpanel	GallupForum,	der	
består	af	40.000	ligeledes	repræsentativt	udvalgte	danskere.	

1.042	forbrugere	har	deltaget	i	denne	undersøgelse.	
	
I	afrapporteringen	af	resultater	og	sammenhænge	fra	undersøgelsen	beskri-
ves	kun	statistisk	signifikante	sammenhænge	og	forskelle	mellem	variable.	
Der	er	benyttet	test	alt	efter	variabeltype,	og	signifikansniveauet	er	fastsat	
til	0,05.	

Alle	procenter	er	afrundede,	hvorfor	de	i	nogle	tilfælde	ikke	summerer	til	
100	pct.	

I	forbindelse	med	surveyundersøgelser,	som	den	her	gennemførte,	skal	der	
tages	et	generelt	forbehold	for	fejlrapportering.	Det	skyldes,	at	responden-
ter	kan	oplyse	en	anden	adfærd	end	den	faktiske.	Årsagen	kan	fx	være,	at	de	
misforstår	spørgsmålet,	eller	at	de	fejlvurderer	deres	egen	adfærd.

Det	er	sandsynligvis	de	færreste	forbrugere,	der	fuldstændig	er	klar	over,	
hvordan	behavioral	 targeting	 fungerer.	Det	 blev	 derfor	 vurderet,	 at	 det	 i	
spørgeskemaet	var	nødvendigt	at	give	 forbrugerne,	der	deltog	 i	undersø-
gelsen,	et	eksempel	på	behavioral	targeting.	Efter	de	indledende	spørgsmål	
blev	alle	forbrugere	mødt	med	følgende	hjælpetekst.

”De næste spørgsmål handler om en metode til at vise dig målrettede re-
klamer, der går under betegnelsen adfærdsbaserede reklamer.

Hvis du fx besøger et rejseselskabs hjemmeside og læser om en rejse, så 
registreres det, at du er interesseret i rejser. Besøger du derefter en hjem-
meside om aktiekurser, kan det være, at du ser en reklame fra et rejsebu-
reau. Samtidig registreres det, at du er interesseret i aktier. På den måde 
prøver reklamebureauerne at målrette reklamerne mod dig ved, at ind-
dele dig i en række kategorier ud fra din adfærd på tværs af forskellige 
hjemmesider.”

Det	gav	forbrugerne,	der	besvarede	spørgeskemaet,	en	grundlæggende	vi-
den	om	behavioral	 targeting,	 så	de	var	bedre	 rustet	 til	 at	udtrykke	deres	
holdning	om	behavioral	targeting	i	de	efterfølgende	spørgsmål.
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Analyse	af	markedet	for	behavioral	targeting
For	at	sætte	fokus	på	behavioral	targeting	har	Konkurrence-	og	Forbruger-
styrelsen	fået	udarbejdet	en	analyse	af	markedet	for	behavioral	targeting	i	
Danmark	af	konsulentvirksomheden	Synovate.	Analysen	danner	grundlag	
for	en	del	af	de	kilder,	der	er	henvist	til	i	denne	rapport.	

Derudover	har	Synovate	udført	analysen	om	brugen	af	behavioral	targeting	
blandt	danske	virksomheder	i	afsnit	11.	Analysen	er	gennemført	i	perioden	
fra	den	30.	september	til	den	11.	oktober	2010.	Analysen	er	gennemført	som	
CATI	(Computer	Assisted	Telephone	Interviewing).	Der	er	gennemført	211	
interviews	fordelt	på	fem	mediebureauer,	96	reklamebureauer	og	110	on-
lineannoncører.	Spørgeskemaet	til	 interviewene	havde	 længde	på	ca.	 fem	
minutter.	

Reklamebureauerne	 og	 onlineannoncørerne	 er	 tilfældigt	 trukket	 fra	 en	
virksomhedsdatabase.	 De	 medvirkende	 onlineannoncører	 i	 analysen	 er	
alle	af	en	vis	størrelse	på	grund	af	antagelsen	om,	at	mindre	virksomheder	
i	mindre	grad	anvender	behavioral	targeting.	Bruttoudtrækket	af	onlinean-
noncørerne	i	analysen	har	i	gennemsnit	290	ansatte.	Onlineannoncørerne	
er	i	analysen	prioriteret	efter	virksomhedsstørrelse.	I	forbindelsen	med	ana-
lysen	er	der	ringet	til	hovedkontoret/hovedfilialen.	

Mediebureauerne	styrer	annonceringen	over	en	række	forskellige	hjemme-
sider	og	er	ofte	annoncørernes	adgang	til	annonceplads	på	hjemmesiderne.	
Mediebureauerne	hyres	af	annoncørerne	til	at	varetage	virksomhedens	an-
noncering,	således	at	målgruppen	for	annoncen	rammes.	Der	er	relativt	få	
mediebureauer	 i	 forhold	 til	antallet	af	 reklamebureauer	og	annoncører.	 I	
denne	undersøgelse	har	der	deltaget	fem	mediebureauer	i	afdækningen	af	
behavioral	targeting,	hvilket	betyder,	at	enkelte	observationer	kan	have	stor	
betydning	for	de	resultater,	der	præsenteres	i	denne	undersøgelse.	

Reklamebureauerne	arbejder	både	med	traditionel	annoncering,	onlinean-
noncering	 og	 behavioral	 targeting.	Nogle	 reklamebureauer	 arbejder	med	
alle	former	for	annoncering,	mens	andre	er	mere	specialiseret	i	én	form	for	
annoncering.
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bilAg 2. spørgeskemA  
til forbrugerpAnelundersøgelsen

Spørgsmål:
1)	 I	hvilken	grad	læser	du	de	reklamer,	du	ser	på	internettet?	I	meget	høj	

grad,	i	høj	grad,	i	nogen	grad,	i	mindre	grad,	slet	ikke.
2)	 I	hvilken	grad	syntes	du,	at	de	reklamer,	du	ser	på	internettet,	er	rele-

vante	for	dig?	I	meget	høj	grad,	i	høj	grad,	i	nogen	grad,	i	mindre	grad,	
slet	ikke.

3)	 I	hvilken	grad	ville	du	ønske,	at	de	reklamer	der	vises,	på	de	hjemmesi-
der	du	besøger,	var	mere	målrettede	dine	interesser?	I	meget	høj	grad,	
i	høj	grad,	i	nogen	grad,	i	mindre	grad,	slet	ikke.

4)	 I	hvilken	grad	tænker	du	på,	at	der	bliver	registeret	oplysninger	om	dig,	
når	du	surfer	på	internettet?	(Fx	i	forbindelse	med	de	hjemmesider	du	
besøger,	og	de	søgninger	du	foretager	blandt	andet	via	Google.)	I	meget	
høj	grad,	i	høj	grad,	i	nogen	grad,	i	mindre	grad,	slet	ikke.

De	næste	spørgsmål	handler	om	en	metode	til	at	vise	dig	målrettede	rekla-
mer,	der	går	under	betegnelsen	adfærdsbaserede	reklamer.

Hvis	du	 fx	besøger	et	 rejseselskabs	hjemmeside	og	 læser	om	en	rejse,	 så	
registreres	det,	at	du	er	interesseret	i	rejser.	Besøger	du	derefter	en	hjemme-
side	om	aktiekurser,	kan	det	være,	at	du	ser	en	reklame	fra	et	rejsebureau.	
Samtidig	registreres	det,	at	du	er	interesseret	i	aktier.	På	den	måde	prøver	
reklamebureauerne	at	målrette	 reklamerne	mod	dig,	ved	at	 inddele	dig	 i	
en	række	kategorier	ud	fra	din	adfærd	på	tværs	af	forskellige	hjemmesider.

5)	 I	hvilken	grad	er	du	bevidst	om,	at	reklamer	på	internettet	kan	målret-
tes	mod	dig	på	baggrund	af	de	hjemmesider,	du	besøger?	I	meget	høj	
grad,	i	høj	grad,	i	nogen	grad,	i	mindre	grad,	slet	ikke.

6)	 (Hvis	der	svares;	 i	meget	høj	grad,	 i	høj	grad,	 i	nogen	grad,	 i	mindre	
grad	–	 i	 spørgsmål.	 5.)	 I	hvilken	grad	har	det	ændret	din	adfærd	på	
internettet,	at	du	ved,	at	din	adfærd	kan	registreres	og	bruges	i	rekla-
mesammenhæng?	I	meget	høj	grad,	I	høj	grad,	i	nogen	grad,	i	mindre	
grad,	slet	ikke.

7)	 Hvad	er	din	holdning	til,	at	reklamer	på	internettet	kan	målrettes	mod	
dig	på	baggrund	af	de	hjemmesider	du	besøger?	Meget	positiv,	positiv,	
neutral,	negativ,	meget	negativ.

8)	 I	hvilken	grad	ville	det	ændre	din	holdning	til	adfærdsbaserede	rekla-
mer,	hvis	det	på	hjemmesiderne	var	tydeligt	markeret,	hvilke	reklamer	
der	var	adfærdsbaserede?	Meget	mere	positiv,	mere	positiv,	ingen	æn-
dring,	mere	negativ,	meget	mere	negativ.

9)	 I	hvilken	grad	ville	det	ændre	din	holdning	til	adfærdsbaserede	rekla-
mer,	hvis	der	blev	lavet	nogle	retningslinjer	for,	hvordan	de	registrerede	
informationer	må	bruges,	samt	at	det	fremgik	af	hjemmesiderne,	at	de	
overholdt	disse	retningslinjer?	Meget	mere	positiv,	mere	positiv,	ingen	
ændring,	mere	negativt,	meget	mere	negativ.
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De	næste	spørgsmål	handler	om	de	cookies,	der	bruges	til	adfærdsbaseret	
reklame.	

Som	før	beskrevet	kan	du	modtage	adfærdsbaseret	reklame,	hvis	du	fx	be-
søger	et	rejseselskabs	hjemmeside	og	læser	om	en	rejse,	hvorefter	det	regi-
streres,	at	du	er	interesseret	i	rejser.	Besøger	du	derefter	en	hjemmeside	om	
aktiekurser,	kan	det	være,	at	du	ser	en	reklame	fra	et	rejsebureau.	Samtidig	
registreres	det,	at	du	er	interesseret	i	aktier.	På	den	måde	prøver	reklame-
bureauerne	at	målrette	reklamerne	mod	dig	ved,	at	inddele	dig	i	en	række	
kategorier	ud	fra	din	adfærd	på	tværs	af	forskellige	hjemmesider.

De	fleste	hjemmesider	bruger	også	en	cookie	i	forbindelse	med	adfærdsba-
seret	reklame.	En	cookie	registrerer	informationer	om	din	adfærd	på	den	
enkelte	hjemmeside	og	gemmes	som	en	lille	tekstfil	på	din	harddisk.	Nogle	
cookies	slettes	automatisk,	når	du	forlader	siden,	men	de	cookies	der	bruges	
til	adfærdsbaseret	reklame	slettes	ikke.

10)	 I	hvilken	grad	er	du	bevidst	om,	at	der	bruges	cookies	i	forbindelse	med	
adfærdsbaseret	reklame?	I	meget	høj	grad,	I	nogen	grad,	I	mindre	grad,	
Slet	ikke,	Slet	ikke,	men	vil	gerne	vide	noget	om	det.

Hvis	du	ikke	vil	have	adfærdsbaserede	reklamer	kan	du	blandt	andet	selv	
slette	 dine	 cookies	 eller	 indstille	 din	 internetbrowser,	 så	 den	 automatisk	
sletter	cookies	på	din	computer.

11)	 Ved	du,	hvordan	du	selv	sletter	cookies	på	din	computer?	-	Vælg	den	
mulighed	der	passer	bedst.	
a.	 Ja,	jeg	gør	det	mindst	én	gang	om	ugen
b.	 Ja,	jeg	gør	det	mindst	én	gang	om	måneden	
c.	 Ja,	jeg	gør	det	én	eller	flere	gange	om	året	
d.	 Ja,	men	jeg	gør	det	næsten	aldrig
e.	 Ja,	men	jeg	vælger	ikke	at	gøre	det	
f.	 Nej
g.	 Nej,	men	jeg	vil	gerne	vide	det

12)	 Ved	du,	hvordan	du	indstiller	din	internetbrowser,	så	den	automatisk	
sletter	dine	cookies?	
a.	 Ja,	jeg	har	gjort	det
b.	 Ja,	jeg	agter	at	gøre	det
c.	 Ja,	men	jeg	har	valgt	ikke	at	gøre	det
d.	 Nej
e.	 Nej,	men	jeg	vil	gerne	vide	det	

13)	 I	hvilken	grad	vil	de	oplysninger,	du	har	fået	 i	 forbindelse	med	dette	
spørgeskema	få	dig	til	at	ændre	din	adfærd	på	internettet?	I	meget	høj	
grad,	i	høj	grad,	i	nogen	grad,	i	mindre	grad,	slet	ikke	

14)	 Hvad	er	din	holdning	til	en	lovgivning	om,	at	hver	gang	du	benytter	en	
ny	hjemmeside,	der	bruger	cookies	til	at	målrette	reklamer	mod	dig,	så	
skal	du	acceptere,	om	du	vil	have	gemt	en	cookie	på	din	harddisk,	der	
kan	registrere	dine	interesser	eller	ej.	Oplysninger	om	dine	accepter	vil	



konkurrence- og forbrugerAnAlyse  03   2011  –   66

derefter	blive	gemt	i	en	cookie,	men	de	forsvinder	hver	gang,	du	sletter	
dine	cookies.	Meget	positiv,	positiv,	neutral,	negativ,	meget	negativ.

Ekstra	baggrundsspørgsmål.

Hvor	lang	tid	bruger	du	i	gennemsnit	på	internettet	til	daglig?
Mere	end	5	timer	om	dagen
Mellem	4-5	timer	om	dagen
Mellem	3-4	timer	omdagen
Mellem	2-3	timer	om	dagen
Mellem	1-2	timer	om	dagen
Under	1	time	om	dagen	
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bilAg 3.  
spørgeskemA til AnAlyse Af  
mArkedet for behAviorAl tArgeting

Goddag,	jeg	ringer	fra	Synovate	som	er	ved	at	gennemføre	en	undersøgelse	
af	brugen	af	internettet	til	annoncering	og	markedsføring	i	Danmark.	Må	jeg	
tale	med	den	person	i	jeres	virksomhed,	der	har	ansvaret	for	dette	område?
Ved	rette	person:	Goddag,	jeg	ringer	fra	Synovate	som	er	ved	at	gennemføre	
en	undersøgelse	af	brugen	af	internettet	til	annoncering	og	markedsføring	
i	Danmark.	Må	jeg	stille	dig	nogle	få	spørgsmål	–	det	varer	3-4	minutter?

INTV:	Noter	målgruppe
1.	 Mediebureauer
2.	 Reklamebureauer	
3.	 Onlineannoncører	

Q1

Mediebureauer	 Reklamebureauer Onlineannoncører

Hvis	du	skal	give	et	estimat,	hvor	stor	en	an-
del	af	jeres	kunders	marketingbudget	anven-
des	så	i	dag	på	onlineannoncering?

Hvis	du	skal	give	et	
estimat,	hvor	stor	en	
andel	af	jeres	marke-
tingbudget	anvendes	så	
i	dag	på	onlineannon-
cering?

Noter	andel	i	%:

Q2

Mediebureauer	 Reklamebureauer Onlineannoncører

Vil	andelen	af	jeres	kunders	onlineannonce-
ring	stige,	falde	eller	være	konstant	inden	for	
de	næste	to	til	tre	år?

Vil	andelen	af	jeres	
onlineannoncering	
stige,	falde	eller	være	
konstant	inden	for	de	
næste	to	til	tre	år?

1.	 Andelen	af	vores	onlineannoncering	vil	stige
2.	 Andelen	af	vores	onlineannoncering	vil	være	uændret
3.	 Andelen	af	vores	onlineannoncering	vil	falde

Q2_1:	
Hvis	stiger	(1)	i	Q2:	
Hvilken	andel	af	marketingbudgettet	vil	det	stige	til?
Angiv	procent:________
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Q2_2
Hvis	falder	(3)	i	Q2:	
Hvilken	andel	af	marketingbudgettet	vil	det	falde	til?
Angiv	procent:________

Q3
Kender	du	eller	har	du	hørt	om	betegnelsen	”adfærdsbaseret	reklame”,	også	
kaldet	”behavioral	targeting”	eller	”behaviorial	advertising”?
1.	 Ja
2.	 Nej		 	 GÅ	TIL	Q13

Interviewerinstruktion:	Denne	hjælpetekst	kan	læses	op,	hvis	der	er	nød-
vendigt:	 ”	 Behavioral	 advertisement	 (BA),	 eller	 behavioral	 targeting,	 er	
onlinemarkedsføring,	der	er	baseret	på	informationer	om	den	enkelte	for-
brugers	 adfærd	 på	 internettet.	 Disse	 informationer	 indsamles	 ved	 hjælp	
af	”cookies”,	der	gør	det	muligt	at	registrere	forbrugerens	trafik	på	nettet.	
Dette	betyder	i	praksis,	at	de	bannerreklamer	osv.,	der	præsenteres	for	den	
specifikke	forbruger,	kan	tilpasses	dennes	generelle	 internetadfærd	og	de	
hjemmesider,	forbrugeren	har	besøgt”

Q4:

	Mediebureauer	&	
mediehuse

Reklamebureauer Onlineannoncører

Hvis	du	skal	give	et	estimat,	hvor	stor	en	an-
del	af	jeres	kunders	online	marketingbudget	
anvendes	så	i	dag	på	behavioral	targeting?

Hvis	du	skal	give	et	esti-
mat,	hvor	stor	en	andel	
af	jeres	online	marke-
tingbudget	anvendes	så	
i	dag	på	behavioral	
targeting?

Noter	andel	i	%:

Q5:	

Mediebureauer	 Reklamebureauer Onlineannoncører

Vil	andelen	af	behavioral	targeting	inden	
for	jeres	kunders	onlineannoncering	stige,	
falde	eller	være	konstant	indenfor	de	næste	to	
til	tre	år?

Vil	andelen	af	beha-
vioral	targeting	in-
den	for	jeres	onlinean-
noncering	stige,	falde	
eller	være	konstant	
indenfor	de	næste	to	til	
tre	år?

1.	 Andelen	af	behavioral	targeting	inden	for	onlineannoncering	vil	stige
2.	 	Andelen	af	behavioral	targeting	inden	for	onlineannoncering	vil	være	

uændret
3.	 	Andelen	af	behavioral	targeting	inden	for	onlineannoncering	vil	

falde
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Q5_1:	
Hvis	stiger	(1)	i	Q5:	
Hvilken	andel	af	onlinemarketingbudgettet	vil	det	stige	til?
Angiv	procent:________

Q5_2
Hvis	falder	(3)	i	Q5:	
Hvilken	andel	af	onlinemarketingbudgettet	vil	det	falde	til?
Angiv	procent:________

Q6	(Stilles	til	respondenter,	der	svarer	3	i	Q5)
Hvad	er	årsagen	til,	at	du/I	forventer	at	bruge	mindre	behavioral	targeting	
om	to-tre	år?
INTV:	Læs	op
EDB:	Roter	rækkefølge
	 	Jeg	 oplever	 ikke,	 at	 effektiviteten	 er	 tilstrækkelig	 høj	 sammenlignet	

med	prisen
	 	Det	er	ikke	muligt	at	ramme	min	målgruppe	med	tilstrækkelig	stor	vo-

lumen
	 	Jeg	har	etiske	betænkeligheder	ved	at	bruge	behavioral	targeting
	 	Prisen	er	for	høj	i	forhold	traditionel	onlineannoncering.	
	 	Det	gør	planlægningen	af	min	kampagne	nemmere,	hvis	jeg	holder	mig	

til	traditionel	onlineannoncering	frem	for	at	kombinere	med	behavioral	
targeting	

	 	Målgruppen	er	bekymret	over	brugen	af	behavioral	targeting
Er	der	andre	grunde,	noter:________

Q7	(Stilles	til	respondenter,	der	svarer	1	i	Q5)
Hvad	er	grunden	til	at	du/I	forventer	at	anvende	mere	behavioral	targeting	
om	2-3	år:
	 	Behavioral	targeting	virker	allerede,	og	jeg	vil	derfor	øge	brugen	af	det	
	 	Jeg	forventer,	at	præcisionen	i	forhold	min	målgruppe	øges
	 	Jeg	 forventer,	 at	det	bliver	muligt	 at	 ramme	min	målgruppe	med	en	

større	volumen
	 	Jeg	forventer,	at	behavioral	targeting	bliver	billigere?
	 	Jeg	forventer,	større	interesse	for	behavioral	targeting	fra	mit	bagland/

kunder?
	 	Jeg	 forventer,	 større	etisk	accept	af	behavioral	 targeting	 fra	mit	bag-

land/kunder?
Er	der	andre	grunde,	noter:________

Q8	(Stilles	til	respondenter,	der	svarer	2	i	Q5)
Hvad	er	årsagen	til,	at	du/I	forventer	en	uændret	brug	behavioral	targeting	
om	to-tre	år?
	 	Det	kan	ikke	betale	sig	at	bruge	Behavioral	Targeting,	mere	end	det	vi	

gør	i	forvejen.	
	 	Vi	rammer	vores	målgruppe	tilstrækkeligt	effektivt,	yderligere	brug	af	

behavioral	targeting	er	ikke	rentabelt.	
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	 	Yderligere	brug	af	behavioral	targeting	passer	ikke	sammen	med	bru-
gen	af	traditionel	onlineannoncering.

	 	Venter	med	at	bruge	behavioral	targeting	yderligere,	indtil	vi	ved	hvor-
dan	området	udvikler	sig.	

	 	Teknologien	vil	ikke	udvikle	sig	tilstrækkeligt	de	næste	to-tre	år	til,	at	vi	
i	højere	grad	vil	bruge	Behavioral	Targeting	

Er	der	andre	grunde,	noter:________	

Q9
Hvilke	af	følgende	forskellige	varianter	af	behavioral	targeting	kender	du?
INTV:	Læs	op
EDB:	Roter	rækkefølge
	 	Retargeting
	 	Frekvensstyring
	 	Predictive	behavioral	targeting
	 	Price	targeting
	 	Geo-targeting
	 	Andet	noter:________

Q10
Hvilke	af	 følgende	 forskellige	varianter	af	behavioral	 targeting”	anvender	
du/I	dag?
INTV:	Læs	op
EDB:	Vis	liste	fra	Q8.	Roter	rækkefølge
	 	Retargeting
	 	Frekvensstyring
	 	Predictive	behavioral	targeting
	 	Price	targeting
	 	Geo-targeting
	 	Hvis	respondenten	har	angivet	andet	i	Q8	medtages	dette

Q11
Og	hvilke	af	følgende	forskellige	varianter	af	behavioral	targeting	forventer	
du/I	at	anvende	mere	i	løbet	de	næste	2-3	år?
INTV:	Læs	op
EDB:	Vis	liste	fra	Q8.	Roter	rækkefølge
	 	Retargeting
	 	Frekvensstyring
	 	Predictive	behavioral	targeting
	 	Price	targeting
	 	Geo-targeting
	 	Hvis	respondenten	har	angivet	andet	i	Q8	medtages	dette
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Q12
Har	du	øvrige	kommentarer	eller	input	om	din	brug	af	eller	forventninger	til	
brugen	af	behavioral	targeting?

Til	sidst	skal	jeg	blot	vide	lidt	om	din	virksomhed:

Q13:
Hvor	mange	ansatte	er	der	i	din	virksomhed?

Q14:

Mediebureauer	&	
	mediehuse

Reklamebureauer Onlineannoncører

Hvor	stort	vil	du	anslå,	at	det	samlede	marke-
tingbudget,	I	administrerer	for	jeres	kunder	i	
Danmark,	er?

Hvor	stort	et	marke-
tingbudget	har	I	for	det	
danske	marked?

Noter	beløb	i	kroner:	

Q15:
I	hvilket	postnr.	ligger	din	arbejdsplads?________

Q16:
EDB:	Kun	onlineannoncører:
Hvilken	branche	er	jeres	virksomhed	indenfor?

Tak	for	din	hjælp.
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