
  

Cookies. 
 
Cookies: Sådan undgår du, at de påvirker prisen, 
når du handler på nettet 
 

  
 
Cookies på internettet kan i realiteten bruges til at give forskellige priser i en netbutik, alt efter 
hvor i landet du bor. Læs her, hvordan du undgår at cookies påvirker priserne, når du shopper 

online. 
 
Cookies viser din adfærd på nettet 
Cookies bliver blandt andet brugt til at spore din færden på nettet, så virksomheder 
kan målrette deres markedsføring til kunder i virksomhedens målgruppe. 
Handler du på nettet, kan netbutikker for eksempel bruge cookies til at bestemme, at 
forbrugerne får forskellige priser, når de køber deres en vare. 
 

Priser kan målrettes alt efter din bopæl 
Din computer får tildelt en IP-adresse, når den er koblet til internettet. Cookies kan 
sammen med IP-adressen benyttes til at lave give forskellige priser til forskellige 
mennesker. 
IP-adressen kan nemlig vise, hvor i Danmark din computer er placeret. 
Netbutikker kan på den måde sørge for at prisen på den vare, du vil købe, kan være 
forskellig, alt efter om du bor i en kommune, hvor der traditionelt er høje indkomster 
eller lave indkomster. 



 
Cookies kan give højere priser 
 
Netbutikker kan ved hjælp af IP-adressen og cookies også målrette priserne ud fra den 
adfærd, du viser, når du surfer på nettet. 
Hjemmesider, der for eksempel sælger flyrejser, kan gemme en cookie på din 
computer, der viser, at du har besøgt siden. I første omgang undersøger du måske blot 
priserne, men hvis du kommer tilbage en eller flere gange, kan cookien registrere, at 
du har besøgt siden før. 
Hjemmesiden kan så sætte billetpriserne op, så du betaler mere, end du bør. 

 
Sådan undgår du højere priser 
 
Shopper du ofte på nettet, vil din computer gemme cookies, der viser din adfærd. For 
at undgå at du får oplyst forskellige priser, kan du følge disse råd: 
 
• Søg efter din vare i forskellige browsere og på forskellige elektroniske apparater.  
    Ved at søge første gang på din computer, anden gang på din telefon og tredje gang  
    på din tablet, kan netbutikkerne ikke spore din adfærd og bruge din historik. 
• Brug anonym browsing. Funktionen gør, at du kan surfe mere privat, og der  
    bliver ikke gemt cookies og browserhistorik på din computer. Funktionen hedder    
    noget forskelligt fra browser til browser og findes blandt andet i Chrome  
    (Nyt inkognito vindue), Mozilla Firefox (Privat browsing) og Internet Explorer  
    (InPrivate-browsing). 

• Slå cookies fra. Alle browsere har en funktion, der gør, at du kan slå tredjepart cokies 
    fra. 
• Slet dine cookies, hver gang du har søgt på noget på nettet, eller inden du  
    skal handle på nettet. 
 
 

 
Undgå tredjeparts-cookies på internettet  

	  


