
 

 
Ældre   målgruppe  
 
Informant   1   
 

Jeg   er   49   år   og   arbejder   til   dagligt   i   en   IT-virksomhed,   hvor   jeg   arbejder   i   kundesupport   ift   IT  

og   derefter   tager   jeg   hjem   til   min   mand   og   mine   børn.    Har   haft   en   smartphone   i   ca.   6   år.   Jeg  

kommer   i   kontakt   med   mine   venner   og   familie   via.   min   smartphone   (primært   over   sociale  

medier).   

 

Jeg   benytter   både   Facebook   og   messenger   rigtig   meget.   Bruger   det   til   at   dele   ting   med   min  

familie   og   venner,   og   bruger   det   til   at   ringe   rundt.    Jeg   har   ca.   130   venner   på   Facebook,   men  

de   er   alle   sammen   nogle   jeg   kender   eller   nogle   jeg   er   tæt   med.   De   sociale   medier   fylder   ikke  

en   stor   del   af   min   hverdag.   Det   er   dog   først   når   jeg   kommer   hjem   og   jeg   sætter   mig   ned   jeg  

kigger   på   det.   

 

● Jeg   ved   godt   hvad   cookies   er   og   hvad   det   nogenlunde   går   ud   på.   

 

● Jeg   tænker   ikke   så   meget   over   det,   jeg   finder   det   dog   irriterende   at   skulle   trykke  

bekræft   eller   ok   hver   eneste   gang   jeg   besøger   en   hjemmeside.   Jeg   finder   det   meget  

krænkende   når   jeg   besøger   en   hjemmeside   og   så   senere   hen   ser   en   annonce   med  

det.   Det   gør   at   jeg   føler   mig   meget   overvåget.   

 

Privatliv   

Når   det   kommer   til   data,   så   er   det   begrænset   hvad   der   kan   være   privat.   Derfor   kan   jeg   ikke  

decideret   sige   hvad   privatliv   er.   

 

 

Facebook   
 

Som   sagt   så   bruger   jeg   ikke   Facebook   i   løbet   af   dagen,   men   tjekker   det   en   gang   om   aftenen  
(ca.   30   min).   Jeg   har   været   på   Facebook   i   6-7   år.   Jeg   tilmeldte   mig   fordi   alle   andre   var  
tilmeldt   og   det   var   noget   nyt   noget   populært   dengang.   Derudover   er   ideen   med   at   kunne  
komme   i   kontakt   og   dele   ting   med   folk   globalt   også   en   rigtig   god   idé.   
 
Jeg   bruger   især   facebook   messenger.   Bruger   det   til   at   komme   i   kontakt   med   familie   og  
venner,   som   tidligere   nævnt.   Jeg   bruger   fx   Facebook   når   jeg   skal   poste   et   opslag,   så   mine  
venner   og   familie   kan   se   det.   
 



 

Datapolitik   
Nej   har   ikke   overskud   til   at   læse   politikken.   Ved   godt   at   jeg   siger   ja   til   alt   muligt   jeg   ikke   er  
klar   over,   men   gider   ikke   bruge   min   tid   på   at   læse   datapolitik   igennem   
 

● Har   du   et   kendskab   til   hvad   Facebooks   datapolitik   indebærer?   
Nej   ikke   rigtig,   ved   dog   godt   at   de   bruger   min   data.   Er   ikke   som   sådan   ligeglad   med   det,   men  
har   ikke   tænkt   mig   at   gøre   noget   ved   det.   
 
 

● Hvordan   ville   du   have   det   hvis   dine   venner   på   Facebook   videregav   dine  
oplysninger   uden   dit   samtykke?  

Jeg   ville   ikke   have   det   så   godt,   men   de   oplysninger   jeg   har   lagt   ud   på   min   fb   er   tilgængelig  
for   alle,   så   derved   kan   jeg   ikke   beklage   mig   hvis   det   skulle   ske.   

 
 

● Har   du   nogle   oplevelser   med   at   Facebook   har   brugt   eller   indsamlet   din   data  
uden   du   har   været   klar   over   det?  

Har   på   et   tidspunkt   downloaded   den   Facebook   fil   hvor   man   kan   se   hvilke   data   de   har   om  
mig.   Var   dog   lidt   overrasket   over   at   Facebook   også   har   data   fra   andre   apps.   
 
 
 
 
Informant   2  
Haft  smartphone  i  ti  år  og  computer  i  30  år.  Benytter  sociale  medier  til  at  læse,  men  poster                   

ikke.  Primært  Facebook  og  Twitter.  Bruger  ikke  sociale  medier  til  at  komme  i  kontakt  med                

venner  og  bekendte.  Sociale  medier  fylder  ikke  en  stor  del  af  hverdagen.  Ved  hvad  cookies                

er.  “Cookies  popup  er  meget  irriterende,  de  bruger  det  til  at  tracke  mig  på  internettet,  og  det                  

er  et  eller  andet  sted  krænkende  overfor  mit  data-privatliv”.  “Jeg  oplever  mange  gange  at  se                

reklamer  for  ting  jeg  for  nyligt  har  kigget  på,  og  det  finder  jeg  både  irriterende  og  det  føles                   

overvågende”.   

“Jeg  værner  om  mit  digitale  privatliv,  og  jeg  forsøger  at  undgå  at  de  forskellige  sites  de  ved                  

hvem  jeg  er”.  “Jeg  kigger  på  Facebook  hver  dag,  sammenlagt  ca.  ti  minutter  om  dagen”.                

“Jeg  begyndte  at  bruge  Facebook  dengang  det  kom  frem,  da  jeg  synes  det  var  smart  til  at  få                   

kontakt  med  venner  og  bekendte,  og  folk  man  havde  glemt  og  kendt  i  sit  tidligere  liv.  Nu                  

synes   jeg   til   gengæld   det   er   en   tidsrøver.   

 

“Jeg  læser  aldrig  ToS  når  jeg  downloader  en  app,  men  jeg  er  klar  over  at  jeg  højst                  

sandsynligt  siger  ja  til  en  masse  ting  som  jeg  ikke  bryder  mig  om”.  “Jeg  læser  dem  ikke,  da                   

de  er  alt  for  lange”.  Kender  ikke  til  Facebooks  datapolitik  i  detaljer,  kun  overordnet  set.  “Det                 

er  utrolig  krænkende  at  Facebook  bruger  mine  data  til  alle  mulige  formål,  men  det  er  jo  mit                  



 

eget  valg,  jeg  kan  jo  bare  holde  op  med  at  bruge  Facebook.  Fordelene  overstiger  ulempen                

ved  at  bruge  Facebook”.  “Jeg  har  ikke  oplevet  at  mine  data  fra  Facebook,  er  havnet  uventet                 

et   andet   sted   på   internettet”.   

 
 
Jeg   er   50   år   og   jeg   er   IT-udvikler   i   Bankernes   EDB   Central.   Jeg   udvikler   systemer   til   brug   for  
bankerne.   Jeg   har   haft   en   smartphone   i   ti   år   og   computer   i   30   år.   Kommer   i   kontakt   med  
mine   venner   gennem   SMS   eller   ringe.   Til   sider   bruger   jeg   Messenger   appen.   
 
Facebook  
Bruger  primært  Facebook  og  Twitter  til  at  læse  opslag  fra  folk  jeg  finder  interessante. Nej  de                 

sociale  medier  fylder  ikke  rigtig.  Jeg  kigger  på  Facebook  hver  dag,  sammenlagt  ca.  ti               

minutter   om   dagen.   

 

Datapolitik   og   cookies   

“Cookies  er  meget  irriterende,  de  bruger  det  til  at  tracke  mig  på  internettet,  og  det  er                 

et  eller  andet  sted  krænkende  overfor  mit  data-privatliv”.  “Jeg  værner  om  mit  digitale              

privatliv,  og  jeg  forsøger  at  undgå  at  de  forskellige  sites  de  ved  hvem  jeg  er”. “Jeg                 

læser  ikke  hjemmesiders  datapolitik,  da  de  er  for  lange,  men  jeg  finder  det              

krænkende  overfor  mit  digitale  privatliv”.  “Jeg  oplever  mange  gange  at  se  reklamer             

for  ting  jeg  for  nyligt  har  kigget  på,  og  det  finder  jeg  både  irriterende  og  det  føles                  

overvågende”  

 
 
Facebook  
Jeg  har  400  venner  på  Facebook.  “Jeg  bruger  Facebook  hver  dag,  til  lige  at  kigge,                

ca.  ti  minutter  dagligt”.  “Jeg  begyndte  at  bruge  Facebook  dengang  det  kom  frem,  da               

jeg  synes  det  var  smart  til  at  få  kontakt  med  venner  og  bekendte,  og  folk  man  havde                  

glemt   og   kendt   i   sit   tidligere   liv.   Nu   synes   jeg   til   gengæld   det   er   en   tidsrøver  

“  Bruger  primært  Facebook  til  at  læse  ting  og  sager  fra  folk  jeg  finder  interessante.                

Jeg   bruger   også   Messenger   appen   en   gang   imellem”.   

“Jeg  læser  sjældent  ToS  når  jeg  downloader  en  app,  men  jeg  er  klar  over  at  jeg  højst                  

sandsynligt  siger  ja  til  en  masse  ting  som  jeg  ikke  bryder  mig  om”.  “Jeg  læser  dem                 

ikke,   da   de   er   alt   for   lange”.   

 

 

 

 



 

Datapolitik  

Jeg   har   ikke   et   kendskab   til   Facebooks   datapolitik   i   detaljer,   kun   overordnet   set.   

“Det   er   utrolig   krænkende   at   Facebook   bruger   mine   data   til   alle   mulige   formål,   men  
det   er   jo   mit   eget   valg,   jeg   kan   jo   bare   holde   op   med   at   bruge   Facebook.   Fordelene  
overstiger   ulempen   ved   at   bruge   Facebook”.   Jeg   har   ikke   oplevet   at   Facebook   har  
brugt   min   data   uden   jeg   har   været   klar   over   det.   

 
 

 
 
Informant   3   
 

● Gift,  far  på  32  år  til  en  3  årig  bandit  (men  mest  en  prins),  har  en  ledende  stilling  i  en                     
software  virksomhed  (inden  for  client  enablement  solutions),  rejser  en  del  både  med             
arbejdet  og  privat.  Jeg  har  gået  på  CBS  og  læst  cand.merc.aud  og  afsluttede              
uddannelsen  for  godt  4  år  siden.  Personligt  er  jeg  en  nørd  og  teknisk  dygtig,               
elektronik  og  teknologi  interesserer  mig  en  del,  og  spiller  en  del  computer.  Jeg              
forsøger  dog  også  at  være  aktiv  med  fodbold,  løb.  etc.,  og  social.  Bruger  det  meste                
af  min  hverdag  med  min  søn  og  familie,  spiller  computer,  venner,  social.  Spiller  også               
fodbold  2  gange  om  ugen,  og  er  begyndt  at  svømme  i  ny  og  næ.  Jeg  har  også  en  del                    
arbejdsrelaterede   rejser   (ca   25%   af   tiden   i   øjeblikket)  

 
● Den   første   smartphone   jeg   havde   fik   var   en   iPhone   1.   Jeg   fik   min   første   PC   da   jeg  

var   ca.   8   år   tror   jeg   (1995)  
 
 

● Hvordan   kommer   du   i   kontakt   med   dine   venner?  
● Det   er   ret   forskelligt.   Mest   traditionelle   beskeder,   opkald,   og   gruppebeskeder   såsom  

Whatsapp   og   Facebook   Messenger.Jeg   bruger   ikke   sociale   medier   ret   ofte,   mest  
Snapchat.   Jeg   ved   ikke   hvordan   ”bekendtskaber”   skal   forstås,   men   hvis   det   er  
venner,   så   ja,   en   del.   Jeg   har   dog   kun   en   15-20   som   jeg   typisk   kommunikerer   med.  
De   sociale   medier   fylder   ikke   en   stor   del   af   min   hverdag.   

 
 

● Ved   du   hvad   cookies   er?  
● Ja   småkager   og   de   er   gode.   Men   browser   cookies   ved   jeg   også   hvad   er.  

 
● Hvad   tænker   du   når   en   hjemmeside   bruger   cookies?   Læser   du   hjemmesidens  

datapolitik   (cookie-politik)?  
● Hvis   det   er   nødvendige   cookies   for   at   browseren   kan   køre   optimalt   og   gøre  

brugeroplevelsen   bedre   er   det   fint   at   hjemmesiden   lagre   begrænsede   mængder  
informationer   på   min   browser.   Jeg   gider   f.eks.   ikke   taste   de   samme   oplysninger   ind  
igen   (osv.)   næste   gang   jeg   besøger   den   samme   hjemmeside   så   det   syntes   jeg   er   fint  
at   hjemmesiden   lagre   en   smule   data   i   min   browser   for   at   kunne   identificere   mig   igen  
på   mit   næste   besøg.   Jeg   er   dog   modstander   af   misbrug   af   cookies,   f.eks.  



 

sporings-cookies   der   tracker   alle   mine   handlinger   så   den   kan   rette   specifikke  
reklamer   imod   mig   osv.  

 
● Nej   jeg   læser   ikke   cookies,   men   jeg   slår   stort   set   alt   fra,   undtagen   de   ”nødvendige”  

cookies   for   at   hjemmesiden   kan   køre   optimalt.   Desuden   rydder   jeg   min   browser  
cookies   ret   ofte.  

 
● Har   du   oplevet   at   besøge   en   hjemmeside   og   så   senere   se   en   annonce   med  

hjemmesiden?  
● Stort   set   hele   tiden.  

 
Privatliv   

● Privatliv   for   mig   er   at   data   bliver   holdt   anonymt,   og   at   de   data   der   bliver   indsamlet  
ikke   kan   identificeres   tilbage   til   mig.   F.eks.   er   jeg   ligeglad   om   en   hjemmeside   samler  
data   ind   omkring   hvor   mange   og   hvilke   tandbørster   jeg   køber   årligt,   så   længe   at   de  
data   bliver   indsamlet   og   lagret   anonymt   og   at   der   ikke   står   mit   navn   på.  

 
● Hvad   betyder   privatliv   for   dig?  
● Medium   vil   jeg   sige.   Jeg   er   ikke   den   store   privatlivs-aktivist.   Der   er   utroligt   mange  

fordel   i   den   teknologiske   udvikling   i   at   samle   lidt   data   ind   på   menneskers   adfærd,   så  
længe   det   bliver   gjort   anonymt   og   bliver   brugt   konstruktivt   med   god   hensigt,   og  
overholder   alle   love   om   data   og   privatliv   (e.g.   GDPR   i   EU)  
 

● Prøv   at   fortæl   om   sidste   gang   du   brugte   Facebook?  
● Sidste   gang   jeg   brugte   Facebook   var   efter   at   jeg   blev   tagget   af   Houda   Stitou   på   et  

Gurli   Gris   event   for   børn   i   City2.   Det   var   hyggeligt.  
 

 

Facebook   
 
Jeg   har   318   venner   på   Facebook.   Jeg   er   gennemsnitligt   kun   aktiv   på   Facebook   i   0-5   min.  
om   dagen.   Har   været   på   Facebook   siden   2007.   Jeg   tilmeldte   mig   fordi   det   lød   hyggeligt  
dengang,   og   en   del   af   mine   venner   begyndte   at   tilmelde   sig.   Jeg   bruger   mest   Facebook   til  
at   se   dumme   videoer   eller   tilmelde   events.   Bruger   dog   Facebook   Messenger   oftere   da   jeg   er  
medlem   af   diverse   grupper,   eller   når   man   skal   have   kontakt   med   folk   man   ikke   har   telefon  
nummer   på.  
 
Situationer   hvor   jeg   bruger   Facebook:   

● Bliver   ofte   tagget   i   videoer   eller   forskellige   memes   og   så   svarer   man   bare   igen.  
Bruger   det   ikke   til   at   deltage   i   seriøse   debatter.   Jeg   er   medlem   af   diverse   grupper  
(e.g.   Schøtministeriet)   og   ser   videoer   osv.  

 
● Hvordan   begyndte   du   at   benytte   de   sociale   medier?  



 

● Jeg   startede   på   Myspace,   men   det   var   ikke   en   stor   succes   i   Danmark   og   blev   hurtigt  
overhalet   af   Facebook.  

 
 
Datapolitik  
 

● Nej   jeg   læser   ikke   datapolitik,   det   interesserer   mig   ikke   og   det   tager   for   lang   tid.   Har  
ikke   som   sådan   et   kendskab   til   hvad   Facebooks   datapolitik   indebærer,   kun     det  
negative   man   hører   i   medierne   af   og   til.   Har   ikke   læst   deres   datapolitik.   Ved   godt   at  
Facebook   bruger   min   data   og   det   er   fint.   De   kan   jo   kun   bruge   det   data   du   putter  
derop   og   i   mit   tilfælde   er   det   stort   set   ingenting,   udover   hvilke   videoer   og   memes   jeg  
synes   er   sjove,   osv.   Jeg   lægger   ikke   private   ting   på   Facebook,   eller   ting   som   kan  
misbruges.  

 
● Hvordan   ville   du   have   det   hvis   dine   venner   på   Facebook   videregav   dine  

oplysninger   uden   dit   samtykke?  
● Eftersom   at   jeg   kun   lægger   ting   op   der   kan   deles   er   det   ok.  

 
● Har   du   nogle   oplevelser   med   at   Facebook   har   brugt   eller   indsamlet   din   data  

uden   du   har   været   klar   over   det?  
● Nej   fordi   det   betyder   ikke   alverdens   for   mig,   men   jeg   er   nu   ret   sikker   på   at   det   er   sket.  

 
 
 
 
 
 
Informant   4  
 

Gift  kone  til  2  børn  (piger).  Jeg  arbejder  til  dagligt  i  en  IT-virksomhed  hvor  jeg  arbejder  med                  

software  og  webudvikling.  Jeg  er  41  år  gammel.  Min  hverdag  består  regelmæssigt  af  at  jeg                

tager  mig  af  familiens  hund  conrad,  som  har  været  en  del  af  familien  i  7  år.  Derudover  består                   

min  “fritid”  af  at  jeg  tilbringer  den  med  min  kære  familie,  hvor  vi  sammen  laver  en  masse                  

aktiviteter.  Vi  nyder  at  være  udendørs  og  naturens  omgivelser.  Ind  imellem  kan  vi  som               

familie  godt  lide  og  dyrke  en  masse  sport  sammen.  Vi  nyder  heriblandt  at  løbe  maraton                

sammen   og   deltage   i   forskellige   familie   turneringer,   som   man   kan   tilmelde   sig   til.   

Jeg  havde  min  første  smartphone,  da  den  første  iPhone  udkom.  Det  må  vist  have  været                

iPhone  1.  Den  første  PC,  må  nok  have  været  tilbage  i  2005.  Jeg  kommer  i  kontakt  med  mine                   

venner  igennem  min  smartphone.  Jeg  benytter  primært  mine  kontaktbog  på  min            

smartphone,   hvor   jeg   skriver   en   masse   beskeder   eller   ringer.   

 

Facebook   



 

Jeg   benytter   Facebook   engang   imellem   også   kan   jeg   rigtigt   godt   lide   at   anvende  

mediet   instagram,   hvor   jeg   får   en   masse   inspiration.   Udover   disse   medier,   så  

anvender   jeg   ikke   rigtigt   de   sociale   medier.   Mine   børn   har   fået   mig   til   at   bruge   mediet  

“Snapchat”,   men   det   benytter   jeg   ikke   så   tit.   

 

● Fylder   de   sociale   medier   en   stor   del   af   jeres   hverdag?  

Nej  det  gøre  de  ikke,  da  jeg  primært  vægter  fysisk  kontakt  mest.  Jeg  er  ikke  særlig                 

stor  fan  af  de  sociale  medier,  da  jeg  nok  er  lidt  gammeldags.  Men  jo  jeg  bruger  da  de                   

sociale  medier  næsten  hverdag,  da  jeg  hver  aften  inden  sengetid  godt  kan  lide  at               

nyde  min  kop  te  med  min  smartphone  i  hånden.  Her  kan  jeg  godt  lide  at  bruge  det                  

sociale   medie   instagram   eller   følge   lidt   med   på   facebook.   

 

 

● Hvad   tænker   du   når   en   hjemmeside   bruger   cookies?   Læser   du   hjemmesidens  

datapolitik   (cookie-politik)?  

Jeg   ved   godt   hvad   cookies   er.   Nogle   gange   finder   jeg   det   ekstremt   irriterende,   da   det  

primært   er   langt   de   fleste   hjemmesider,   der   ønsker   ens   accept   før   man   kan   anvende  

hjemmesiden.   Nej   nogle   gange   gider   jeg   ikke   og   bruge   min   tid   på   at   læse   politikken.   

 

● Har   du   oplevet   at   besøge   en   hjemmeside   og   så   senere   se   en   annonce   med  

hjemmesiden?   

Ja   det   har   jeg   oplevet   en   del   gange   og   faktisk   ret   ofte.   

 

Privatliv   

Privatliv   for   mig   er   mange   ting.   Privatliv   for   mig   er   primært   at   min   data   ikke   bliver  

videregivet   eller   anvendt.   Privatliv   for   mig   er   at   min   data   ikke   bliver   anvendt.   Jeg   har  

intet   imod,   at   data   bliver   anvendt,   så   længe   det   benytte   til   noget   fornuft   og   forbliver  

anonymt.   Men   dog   bryder   jeg   mig   i   særlig   meget   om,   at   andre   har   kendskab   til   mig,  

som   jeg   ingen   relation   har   til.   

 

● Prøv   at   fortæl   om   sidste   gang   du   brugte   Facebook?  
Sidste   gang   at   jeg   brugte   facebook   var   faktisk   i   morges   til   at   besvare   en   meddelelse  
jeg   modtog   i   min   indbakke.   
 

 

 



 

Facebook  
Jeg  har  351  venner  på  Facebook.  Bruger  ca.  10-20  min.  på  mediet  om  dagen.  Jeg  har  været                  
på  facebook  siden  2007.  Jeg  tilmeldte  mig  mediet,  grundet  stor  omtale,  men  derimod  også               
fordi  at  langt  de  fleste  af  mine  bekendtskaber  oprettede  det.  Det  er  ikke  som  sådan  et                 
relevant  medie  for  mig.  Det  er  dog  et  godt  medie,  hvis  man  vil  i  kontakt  med  andre  som                   
befinder  sig  i  et  andet  land.  Jeg  bruger  Facebook  til  at  læse  nyheder,  følge  med  i  mine                  
bekendtskabers   liv   også   modtaget   jeg   nogle   gange   nogle   meddelelser.   
Datapolitik   

Nej  læser  sgu  sjældent  datapolitik,  da  det  ofte  er  alt  for  langt.  Har  ikke  et  kendskab                 

som  sådan  et  kendskab  til  hvad  Facebooks  datapolitik  indebærer,  det  skyldes  måske             

også  fordi  jeg  ikke  anvender  mediet  særlig  meget.  Jeg  ved  godt  at  Facebook  bruger               

min  data,  men  jeg  deler  ikke  mit  privatliv.  Har  ikke  som  sådan  oplevet  at  Facebook                

har  brugt  min  data  uden  at  jeg  har  været  klar  over  det.  Det  er  dog  sikkert  sket  op  til                    

flere  gange.  Jeg  deler  ikke  noget  på  Facebook,  og  slet  ikke  hvad  der  angår  mit                

privatliv.  Men  hvis  jeg  gjorde,  så  ville  jeg  ikke  bryde  mig  særlig  meget  om  hvis  de                 

brugte   min   data   uden   mit   samtykke.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informant   5  
 
 

Jeg  er  42  år  og  arbejder  til  dagligt  i  en  IT-virksomhed  hvor  jeg  arbejder  med  udvikling  af  IT.                   

Derudover  har  jeg  to  fantastiske  børn  som  jeg  prøver  at  tilbringe  så  meget  tid  med  som                 

muligt.  Min  hverdag  består  af,  at  jeg  står  op  og  tager  på  arbejde.  Når  jeg  ikke  arbejder  så                   

kan  jeg  godt  lide  at  researche,  være  sammen  med  børn  og  familie.  Derudover  træner  jeg  et                 

par  gange  om  ugen.  Har  efterhånden  haft  en  smartphone  i  mange  år.  Har  ikke  et  præcist  tal                  

på  det,  men  har  altid  interesseret  mig  for  IT.  Måden  jeg  kommer  i  kontakt  med  venner  og                  

familie  på  er  ved  at  skrive  en  besked  eller  ringe  til  dem.  Bruger  også  Facebook  messenger  til                  

at   komme   i   kontakt   med   mine   børn,   da   det   er   nemmest   at   fange   dem   der.   

 

Jeg  bruger  Facebook  engang  imellem,  ikke  til  at  poste  men  mere  til  at  observere.  Bruger                

også  Instagram.  Har  ikke  “MANGE”  bekendtskaber.  Er  kun  venner  med  folk  jeg  kender,  dog               

er   jeg   stadig   venner   eller   følger   folk   som   jeg   nødvendigvis   ikke   stadig   taler   med.   



 

 

Nej,   de   sociale   medier   fylder   overhovedet   ikke   en   stor   del   af   min   hverdag.   Det   er   noget   jeg  

bruger   tid   på   når   jeg   ikke   har   andet   at   lave.   

 

 

● Ved   du   hvad   cookies   er?   

Ja   jeg   ved   godt   hvad   cookies   er   og   hvordan   de   bliver   brugt.   

Synes   det   er   okay   at   en   hjemmeside   indsamler   nødvendige   cookies,   men   synes   ikke   det   er   i  

orden   at   det   bliver   brugt   til   at   skabe   personaliserede   reklamer   osv   til   folk.   Synes   det   er   et  

misbrug   af   cookies   og   på   en   måde   også   ret   skræmmende.   Det   sker   hele   tiden   at   jeg  

besøger   en   hjemmeside   og   så   senere   ser   en   annonce   fra   hjemmesiden.   

 

 

Privatliv  

Privatliv   på   internettet?   Det   er   sgu   svært   at   sige.   Det   siges   jo,   at   når   noget   først   bliver   lagt   ud  

på   nettet,   så   vil   det   være   der   for   evigt.   For   mig   er   det   vigtigt   ikke   at   lægge   noget   ud   online,  

som   jeg   ved   er   privat.   

 

 
 
 
 
Facebook  
Jeg  har  158  venner  på  Facebook.  Jeg  bruger  ikke  mere  end  ca.  15  min  dagligt  på  Facebook.                  

Har  haft  Facebook  siden  2009  og  jeg  tilmeldte  mig  Facebook  fordi  det  var  “in”.  Engang                

kunne  jeg  godt  lide  at  opdatere  min  status  osv  på  Facebook,  men  det  er  ikke  noget  jeg  gør                   

mere.  Bruger  Facebook  til  at  scrolle  og  observere.  Nogle  gange  bruger  jeg  det  også  til  at                 

skrive   tillykke   til   nogle   venner   eller   familiemedlemmer   når   de   har   fødselsdag.   

 

Datapolitik   

Nej  jeg  gider  ikke  læse  mediets  politik.  Hvis  en  app  fx.  forkortede  deres  politik  ned  til  5-10                  

linjer,  så  ville  jeg  100%  læse  det  igennem.  Dog  er  dette  ikke  tilfældet,  det  er  simpelthen  for                  

uoverskueligt.  Nej  har  ikke  et  decideret  kendskab  til  Facebooks  datapolitik.  Har  ikke  læst              

deres  datapolitik  igennem,  men  jeg  ved  godt  at  Facebook  har  været  i  et  par  skandaler  og  de                  

har  misbrugt  folks  data.  Derudover  så  er  jeg  godt  klar  over  at  når  man  giver  oplysninger  på                  

Facebook   kan   de   samme   oplysninger   også   findes   i   en   anden   app.   

 



 

● Vidste   du   at   Facebook   bruger   din   data?   
Ja  jeg  ved  det  godt,  men  deler  ikke  noget  som  er  privat  eller  noget  som  kan  krænke  mig.                   

Prøver  også  at  fortælle  mine  børn  at  de  skal  være  påpasselige  med  hvad  de  deler.  Vi  lever  i                   

et  slags  overvågningssamfund,  så  derfor  er  det  svært  ikke  at  få  misbrugt  eller  se  sin  data  et                  

sted   hvor   den   ikke   burde   være.   

 
● Hvordan   ville   du   have   det   hvis   dine   venner   på   Facebook   videregav   dine  

oplysninger   uden   dit   samtykke?  
Ville   ikke   have   det   dårligt   med   det,   og   ville   ikke   bebrejde   dem.   Er   nemlig   selv   klar   over   hvad  
jeg   har   offentligt   på   Facebook.   

 
● Har   du   nogle   oplevelser   med   at   Facebook   har   brugt   eller   indsamlet   din   data  

uden   du   har   været   klar   over   det?  
- Hvis   ja?   Kan   du   uddybe   situationen   og   hvordan   har   du   det   med   det?   

 
Har   ikke   en   decideret   situation.   De   gør   det   dog   helt   sikkert,   men   har   ikke   som   sådan   en  
holdning   til   det   ud   over   at   det   er   skræmmende,   og   ærgerligt   at   det   skal   foregå   på   den   måde.   
 
  



 

Yngre   målgruppe   
Informant   6  
 
Jeg  er  20  år  og  går  på  Roskilde  Universitet.  hverdagen  består  af  skole,  træning  og                

venskaber.  Fik  sin  første  PC  i  6-7  års  alderen.  Fik  en  smartphone  i  7  klasse.  Jeg  bruger                  

snapchat  lidt  for  sjov,  hvorimod  Facebook  er  mere  relevant  og  benyttes  til  at  komme  i                

kontakt  med  folk.  Jeg  gør  mest  brug  af  Messenger.  Jeg  ved  godt  hvad  cookies  er,  det  er                  

irriterende  så  jeg  trykker  bare  “ok”.  Jeg  læser  aldrig  betingelserne  for  cookies.  Jeg  har               

oplevet   at   adskillige   reklamer   dukker   op,   når   jeg   benytter   internettet.   

 
Privatliv  
Man  skal  vide  hvad  tingene  gør  fx  cookies,  men  det  er  op  til  en  selv?  Jeg  synes,  at  så  længe                     

at  man  har  trykket  “ok”  til  noget,  så  er  det  vel  fint.  Der  er  mange  som  ikke  læser  betingelser                    

osv   for   at   bruge   diverse   hjemmesider,   men   i   sidste   ende   er   det   på   eget   ansvar.   

 
 
Facebook  
Jeg  har  mellem  600-700  venner  på  Facebook.  Har  været  på  Facebook  siden  2009  eller               

2010,  kan  ikke  huske  helt  præcist.  Jeg  måtte  ikke  have  Facebook  i  starten,  men  oprettede                

en  profil  alligevel.  Jeg  var  heller  ikke  gammel  nok.  Jeg  oprettede  det  fordi  jeg  bare  følge                 

med,  nu  hvor  alle  andre  også  havde  det.  Jeg  bruger  Facebook  til  at  deltage  i  begivenheder                 

engang  imellem.  Jeg  oplyser  ikke  min  private  ting  på  facebook,  det  er  mere  mine  interesser,                

tøj  sider  og  andet.  Havde  købt  en  nike  trøje  den  anden  dag  og  så  en  reklame  for  den  2  dage                     

senere   på   facebook  

 
Datapolitik  
Jeg  har  intet  kendskab  til  Facebooks  datapolitik,  men  jeg  har  en  idé  om,  hvor  stort  et  omfang                  

Facebooks  dataindsamling  er.  Jeg  læser  aldrig  betingelserne  når  jeg  downloader  en  app.             

Jeg  ville  heller  ikke  have  noget  imod  hvis  mine  oplysninger  fra  Facebook  ville  blive               

videregivet.  Nogle  gange  oplever  jeg  at  man  ikke  behøver  trykke  sig  videre  når  det  kommer                

til   datapolitik.   Tror   de   automatisk   indsamler   mine   informationer.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Informant   7  
 
Jeg  er  20  år  og  arbejder  som  it-supporter  i  Coop.  Primært  består  min  hverdag  af  skole,                 

arbejde  og  synger  lidt.  Har  haft  PC  hele  livet  og  fik  min  første  smartphone  i  3.  klasse.                  

Kommer  i  kontakt  med  mine  venner  igennem:  Snapchat,  Facebook,  Instagram  og            

Messenger.   Benytter   primært   messenger   til   at   komme   i   kontakt.   

Snapchat   er   til   drunk   tekst.   

De  sociale  medier  fylder  en  stor  dag  af  min  hverdag  og  jeg  bruger  min  mobil  hvert  5  minut,                   

for   at   holde   mig   opdateret.  

Jeg  ved  hvad  cookies  er.  Jeg  læser  aldrig  datapolitik  og  det  har  jeg  det  fint  nok  med.  Det  er                    

dejligt   at   modtage   inspirationer   fra   de   forskellige   virksomheder   med   reklame.   

 
 
 
Når   jeg   er   bruger   instagram   så   er   hvert   fjerde   billede   er   en   annonce.   På   Facebook   er   der  
ofte   annoncer.   
 
Facebook :   
Jeg  har  mellem  700-800  venner  på  Facebook.  Jeg  bruger  MINDST  et  par  timer  om  dagen                

på  Facebook.  Jeg  har  haft  to  profiler,  fordi  da  jeg  var  11  år  så  måtte  jeg  ikke  have  Facebook,                    

men  oprettede  det  alligevel  for  at  spille  med  mine  venner  og  skrive  med  dem  udover  på                 

SMS.  Det  er  smart  at  anvende  Facebook  til  at  sende  spørgeskema  ud  på  mediet.  Jeg  har                 

ikke  kendskab  til  facebooks  datapolitik,  men  jeg  ved  at  de  ejer  en  masse  billeder  og                

oplysninger  som  først  er  lagt  ind.  Man  har  selv  et  ansvar  og  man  bør  tænke  over  hvad                  

meddeler,  før  man  giver  facebook  skylden.  Det  er  ikke  særlig  fedt,  hvis  ens  venner  kendte  til                 

alle   ens   oplysninger,   men   det   er   ens   eget   ansvar.   

 
 
Privatliv  
Når  det  gælder  privatliv,  så  har  jeg  det  meget  blandet.  Ifølge  mig,  så  vælger  man  selv  hvor                  

oplysningerne  ender.  Det  er  ikke  fedt  at  andre  apps  eller  hjemmesider  genanvender  mine              

oplysninger.   Det   vil   dog   aldrig   stoppe   mig   fra   at   bruge   diverse   apps.   

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Informant   8  
 
Jeg  er  21  år  og  jeg  studerer  her  på  RUC.  Jeg  bor  i  ballerup  og  min  hverdag  består  af                    

arbejde,  går  i  kirke,  dans,  kor  og  træning.  Jeg  fik  min  første  computer/smartphone,  da  jeg                

var  12-13  år.  Jeg  benytter  messenger  og  alm  SMS  til  at  komme  i  kontakt  med  folk  på.  Jeg                   

bruger  mest  Messenger  og  nogle  gange  Instagram.  De  sociale  medier  har  fyldt  en  stor  del  af                 

min  hverdag,  men  jo  ældre  jeg  er  bleve,t  så  bruger  jeg  det  ikke  særlig  meget  eller  er                  

afhængig.  

 
 
Facebook :  
Jeg  har  ca.  150  venner  på  Facebook.  Jeg  bruger  ikke  den  normale  Facebook  app  så  meget.                 

Oplever  tit  at  announcer  fra  en  hjemmeside  ender  på  Facebook.  Har  faktisk  ikke  Facebook               

på  min  mobil,  men  kun  messenger.  Jeg  brugte  fx  Facebook  i  går,  i  forbindelse  med  mit                 

studie.  Jeg  bruger  omkring  10  minutter  på  facebook,  men  Messenger  bruger  jeg  utrolig              

meget.  Jeg  tilmeldte  mig  facebook  sidste  år,  da  jeg  startede  på  studiet.  Så  jeg  kan  modtage                 

meddelelser  på  facebook.  Inden  jeg  oprettede  facebook,  så  havde  jeg  ikke  haft  det  2-3  år.                

Jeg   har   ikke   rigtigt   nogle   sociale   medier   faktisk,   har   slettet   alt.  

 

Datapolitik   

Jeg  læser  absolut  alle  datapolitik  -  Jeg  accepterer  ikke  bare.  Jeg  trykker  ofte  afvis,  hvis  jeg                 

ikke  skal  bruge  det.  Det  er  unødvendigt  at  de  skal  have  adgang  eller  tilladelse  til  min                 

mikrofon  eller  andet,  da  jeg  ikke  forstår  hvorfor  de  skal  have  tilladelse  til  det,  hvis  jeg  ikke                  

skal  bruge  det.  Jeg  er  ikke  troværdig  overfor  Facebook,  grundet  deres  datapolitik.  Det  er  lige                

ubehageligt   at   Facebook   eller   mine   venner,   som   skal   vide   informationer   vedrører   mig.  

Jeg   har   ikke   oplevet   at   mine   oplysninger   er   blevet   videre   anvendt.   

 
 
Privatliv :  
Jeg  læser  altid  betingelserne  som  dukker  op  når  jeg  besøger  en  hjemmeside,  da  jeg  er                

meget  bevidst.  Da  jeg  var  yngre  accepterede  jeg  bare.  Jeg  synes  det  er  irriterende  at  læse                 

betingelser.  Jeg  har  oplevet  at  reklamer  dukker  op  på  de  sociale  medier,  efter  at  jeg  har                 

været  inde  på  en  bestemt  hjemmeside.  Privatliv  er  ting  jeg  ønsker  at  holde  for  mig  selv,  ting                  

andre   ikke   skal   vide.   

 
 



 

 
Informant   9  
 
Jeg  er  20  år  og  studerer  på  RUC.  Jeg  bor  i  Ishøj  og  min  hverdag  består  af  skole,  familie  og                     

venner.  Jeg  fik  min  mobil  da  jeg  var  8-10  år  (nokia)  og  min  computer  fik  jeg,  da  jeg  gik  i                     

folkeskolen.  Jeg  kommer  i  kontakt  med  mine  venner  igennem  Messenger,  Facebook.  Jeg             

bruger   min   mobil   ret   meget   og   cirka   5   timer   om   dagen,   hvilket   er   meget  

 
App:   

● Jeg  bruger  diverse  apps  til  at  komme  i  kontakt  med  andre,  til  følge  med  i  kendisser  liv                  

og  andre  spændende  ting.  Jeg  ved,  hvad  cookies  er,  men  jeg  acceptere  bare  fordi               

“hvad  skal  de  bruge  det  til”  -  jeg  tænker  kun  kort  over  det.  Læser  ikke  politik  inden                  

download  af  app  -  de  er  for  lange.  Det,  at  det  skal  tage  så  lang  tid  at  læse,  gør  at  det                      

ikke   er   værd   at   læse.   

 
Facebook :  
Jeg   har   omkring   400   venner   på   Facebook.   Det   var   i   2009   at   jeg   oprettede   facebook   grundet  
et   populært   “spil”.   Det   er   vigtigt   for   mig,   at   Facebook   overholder   deres   samtykke.   Jeg   har   tit  
oplevet   at   jeg   ser   en   masse   reklamer   på   Facebook   og   det   er   uhyggeligt   på   en   måde,   men  
det   påvirker   mig   ikke,   men   det   er   mærkeligt.   Jeg   bruger   mellem   30-60   minutter   om   dagen   på  
Facebook.   Jeg   bruger   facebook   som   opdatering   i   forhold   til   de   grupper,   som   jeg   er   medlem  
af.   Jeg   vil   hellere   have   at   Facebook   har   oplysninger   om   mig,   end   hvis   mine   venner   eller  
bekendte   havde   oplysningerne.   
 
 
Privatliv :   
Privatliv   betyder   at   man   ikke   behøver   at   dele   alt,   nogle   ting   er   mere   private   end   andre   ting.  
Familieliv   er   mere   privat   end   fx   hvad   jeg   har   liket   på   Facebook.   Jeg   mener   at   hvis   man   deler  
noget   med   bestemte   personer,   så   skal   det   ikke   videre   ud  

 
 

 
 
 

 
 
  



 

Informant   10  
Jeg  er  20  år  gammel  og  studerer  på  RUC.  Jeg  mødes  ikke  særlig  tit  med  mine  venner.  Jeg                   

fik  min  første  mobil  i  3  klasse.  Derefter  fik  jeg  en  smartphone  i  6  klasse  og  computer  siden                   

1g.  Havde  ikke  adgang  til  en  computer  derhjemme.  Ved  godt  hvad  cookies  er  og  hvordan                

de   bliver   brugt.  

 
Jeg   kommer   i   kontakt   med   venner   igennem   Messenger   på   telefonen.   Jeg   bruger   min   mail,  
men   ingen   andre   apps.   Jeg   er   også   meget   på   YouTube.   
 
 
Facebook :  
Jeg   har   mellem   400-500   venner   på   Facebook.   Jeg   bruger   1-2   timer   om   dagen   på   Facebook.   

Jeg  oprettede  mig,  da  jeg  ikke  var  gammel  nok.  Jeg  tror  at  jeg  var  over  10  år  og  under  13  år.                      

Jeg  tror  at  det  var  for  at  være  en  del  af  fællesskaber.  Jeg  bruger  det  til  at  følge  med  i                     

begivenheder.  Jeg  har  hørt  at  stifteren  af  facebook  kom  i  retten.  Jeg  læser  aldrig  apps                

politik,  da  de  er  meget  lange  og  formelt  beskrevet.  Jeg  har  prøvet  og  læse  noget  før,  men                  

det  giver  ikke  mening  for  mig.  Jeg  har  oplevet  at  reklamer  og  annoncer  bliver  fremvist  på                 

facebook,   nyhedssider,   som   jeg   tidligere   har   været   inde   på.  

 
Privatliv :   
Privatliv  på  internettet  ved  jeg  ikke  helt  hvad  er.  Det  er  gratis  netop  fordi,  at  de  kan  anvende                   

ens  data.  Man  giver  noget  for  at  modtage  noget  -  det  er  ikke  okay,  men  der  skal  indtjenes                   

penge  så  vi  kan  nyde  det  gratis.  Jeg  har  også  været  til  et  oplæg  om  at  snapchat  kan  bruge                    

og  sælge  ens  billeder  Det  ville  gøre  en  forskel,  hvis  mine  venner  havde  kendskab  til  mine                 

oplysninger.   -   fordi   at   det   netop   ville   føltes   personligt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


