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Dansk Online Index suspenderer Toplisten midlertidigt 

Danske Medier Research har besluttet midlertidigt at suspendere toplisten i Dansk Online Index og 

dermed offentlig adgang til data - som følge af de udfordringer, de nye samtykkeregler har for selve 

grundlaget for at foretage måling af aggregeret online trafik i Danmark. 

Formand for bestyrelsen i Danske Medier Research, Dorthe Bjerregaard-Knudsen udtaler i forbin-

delse med suspenderingen: ”Vi var forberedte på, at indførelsen af samtykkebokse med ”nej” til coo-

kies ville have enkelte, ensartede konsekvenser for måling af mediernes trafik og udbredelse. Men 

efter udrulning af nye samtykkebokse på tværs af flere mediehuse, må vi nu konstatere, at udfordrin-

gerne er betragteligt større end først antaget”.  

Dorthe Bjerregaard-Knudsen tilføjer ”i øjeblikket er forskellene imellem, hvordan der måles på tværs 

af alle parametre simpelthen for store til, at det giver mening at offentliggøre en topliste. Tallene har 

vist sig reelt ikke at være sammenlignelige i øjeblikket. Vi sætter gang i en grundig revision med det 

samme og derefter de fornødne tilpasninger, med målet om igen at skabe grundlag for sammenligne-

lighed på tværs af medierne i Danmark. Samtidig intensiverer vi dialogen med de relevante myndig-

heder, for at tydeliggøre hvad der må betragtes som utilsigtede konsekvenser ved den nye cookie-

samtykkevejledning”.  

Hun uddyber, ”den opdaterede cookie-vejledning betyder, at danske medier reelt ikke kan få lov at 

have indsigt i, hvor mange der besøger deres sites eller måle deres udbredelse. Der må være tale om 

en misforståelse.” 

Helt konkret betyder det, at den offentlige adgang til data lukkes med ugens udgang. De tilmeldte 

udgivere bevarer adgang til målingen, og kan således følge med i revisionen.  

 

For yderligere information kontakt: 

Generelle spørgsmål: Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier Research, tlf. 2076 5099 

Bestyrelsesformand, Dorthe Bjerregaard-Knudsen, COO i JP/Politikens Hus, tlf. 27283768 


