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Blokering af reklamer på internettet - adblockere 

Har du installeret programmer (adblockere) eller ændret browserindstillinger for at blokere for reklamer på enten din computer, 

tablet eller mobiltelefon/smartphone?  

 Computer Tablet Mobiltelefon/ smartphone  

Ja 
1 1 1  

Nej 
2 2 2

Ved ikke 
3 3 3

Besvares for det/de devices du benytter adblockere på  

Hvad er årsagen til, at du har installeret adblockere? 

Sæt gerne flere  pr. device 

 

Computer Tablet 
Mobiltelefon/ 

smartphone 

Jeg har betalt abonnement og vil derfor ikke se reklamer   
1, 1, 1, 

Jeg bliver distraheret af reklamer 
 

2, 2, 2, 

Det generer mig at blive fulgt af reklamer for ting, jeg har søgt på, på de websider, jeg besøger 
 

3, 3, 3, 

Reklamerne på nettet er for dominerende/fylder for meget 
 

4, 4, 4, 

Reklamer på nettet, der ”popper op” på siden, starter video med lyd eller fylder hele siden, 

når man fører curseren henover, er forstyrrende 

 

5, 5, 5, 

Reklamerne gør hjemmesiderne for langsomme 
 

6, 6, 6, 

Jeg kommer for tit ved en fejl til at klikke på reklamer, jeg ikke er interesseret i 
 

7, 7, 7, 

Jeg vil ikke have, at reklamerne indsamler og sælger data om min adfærd på nettet 
 

8, 8, 8, 

Reklamerne bruger datatrafik 
 

9,  9,  9,  

Jeg er bange for at få virus via reklamer på nettet 
 

10, 10, 10, 

Reklamerne gør det svært at finde rundt på siderne 
 

11, 11, 11, 

Besvares for det/de devices hvor du ikke benytter adblockere  

Hvad er årsagen til, at du ikke har installeret adblockere? 

Sæt gerne flere  pr. device 

 

Computer Tablet 
Mobiltelefon/ 

smartphone 

Jeg vidste ikke det fandtes 
 

1, 1, 1, 

Jeg ved ikke, hvilke programmer/plugins, der skal installeres 
 

2, 2, 2, 

Jeg kan ikke finde ud af at installere det 
 

3, 3, 3, 

Jeg har ikke noget imod reklamer 
 

4, 4, 4, 

Jeg kan ikke få adgang til det medieindhold, jeg gerne vil, hvis jeg har installeret adblocker 
 

5, 5, 5, 

Man må acceptere reklamer, hvis man vil have adgang til mediernes indhold på nettet 
 

6, 6, 6, 

Det er nyttigt for mig at få vist reklamer 
 

7, 7, 7, 

Jeg kan godt lide reklamer, der er rettet direkte til mig 
 

8, 8, 8, 

 

 

                                 




