DELADE
MENINGAR
Svenska folkets attityder till
digital integritet 2019

BAKGRUND
Det är femte året i rad som vi genomfört vår riksomfattande undersökning
om svenskarnas attityder till digital integritet. Årets undersökning är gjord i
samarbete med Ports Group, Skatteverket, IAB Sverige och Cirio Advokatbyrå.
Mycket har hänt under de senaste åren som påverkat svenskarnas känsla av
digital kontroll och trygghet att dela personlig information digitalt.
När vi sammanfattar resultaten av undersökningen närmar vi oss ett år sedan
den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft. Syftet med GDPR är till
stor del att säkerställa individers digitala integritet. I årets undersökning tittar
vi bland annat på hur GDPR uppmärksammats av gemene man och hur det
påverkat folks känsla av digital trygghet.

”

Mycket har hänt under
de senaste åren som
påverkat svenskarnas
känsla av digital
kontroll och trygghet
att dela personlig
information digitalt.

Vi tittar också på hur företags hantering av personlig information kan påverka
bilden av varumärket.
Vissa resultat kan tolkas som oroväckande och negativa, men de pekar samtidigt
på stora möjligheter för de aktörer som hanterar personlig information kopplat
till förbättrade kundrelationer och varumärksebyggande.

Lukas O Berg
VD, Insight Intelligence
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SAMMANFATTNING
Andelen som ser den ökade
insamlingen av personlig digital
information i samhället som negativt
har inte förändrats från förra året,
men sett över de senaste åren har
andelen fördubblats. En orsak till
det kan vara en maktlöshetskänsla
inför sin information digitalt. Hela
45 procent anser att de inte har
något val att dela med sig av privat
information i sin vardag. Var tredje
tycker att känslan av valfrihet har
minskat under det senaste året.
Det
märks
att
fler
försöker
skydda
sig
digitala integritetsintrång.

också
från

En relativt stor andel svarar att de
under den senaste månaden tagit
någon form av åtgärd för att man
känt sig orolig för hur ens personliga
information kan komma att användas
digitalt. Var tredje säger sig ha tagit

”

bort en app i sin telefon av just den
oroskänslan (32%). Oroskänslan
kopplad till att dela information
digitalt har delvis påverkats av
den nya dataskyddsförordningen
som (GDPR) som trädde i kraft för
en drygt år sedan. 94 procent säger
sig ha god kännedom om GDPR och
17 procent känner sig mer trygg att
dela information digitalt som en följd
av GDPR.
Hur företag, myndigheter och
organisationer på olika sätt agerar
när det kommer till hanterande av
personlig information kan påverka
synen på varumärket positivt
eller negativt. Majoriteten svarar
att de får en mer positiv syn på
organisationer/företag när de ger
en tydlig förklaring till varför deras
reklam visas för en på nätet (57%).
Drygt sju av tio säger sig också få
en positiv bild av organisationer/

Hela 45 procent anser att de inte har något val att dela
med sig av privat information i sin vardag.
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företag om de öppet publicerar
dataläckor, fel, problem och misstag
som uppstått och hur man åtgärdar
dem. Resultaten vittnar om hur högt
folk värderar transparens.
På ämnet transparens frågade vi om
man skulle kunna tänka sig att byta
från en digital tjänst till en annan om
den nya tjänsten är mer öppen och
transparent med hur de använder
ens personliga information. Hela 63
procent säger sig villiga att göra det.
Nästan varannan skulle dessutom
kunna tänka sig det även om den
nya tjänsten var dyrare (47%).
På en öppen fråga om vad som skulle
få en att känna sig tryggare att
dela personlig information digitalt
handlar många av svaren om just
en efterfrågan på tydligare och mer
transparent information om hur ens
data samlas in och används.

7

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen är gjord i samarbete med Ports Group, Cirio Advokatbyrå,
Skatteverket och IAB Sverige. Insight Intelligence har varit övergripande ansvarig
för undersökningen, koordinering av samarbetet och sammanfattning av
denna rapport.
1000 svenskar mellan 16 och 70 år har under januari 2019 intervjuats genom
Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel. Undersökningen är riksrepresentativ
för Sverige. Svarsfrekvensen var 39 procent.
Samtliga diagram är uppställda i procentandelar. Vid de diagram där den
totala procentsatsen överstiger 100 har flera svarsalternativ varit möjliga.
Undersökningen och rapporten har tagits fram i samarbete med Jacob Dexe på
forskningsinstitutet RISE.
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ATTITYDER TILL DATAINSAMLING

”

Andelen som ser
informationsinsamlingen
som negativt har
fördubblats sedan 2015.

När vi jämför med förra årets
resultat syns inga anmärkningsvärda
förändringar i andelen svenskar
som ser den ökade insamlingen av
personlig information som positivt

respektive negativt. Däremot kan
vi se stora förändringar under
de senaste åren. Andelen som
ser informationsinsamlingen som
negativt har fördubblats (62%)

sedan 2015 (30%) medan andelen
som ser det som positivt endast har
ökat med två procentenheter under
motsvarande period.

SER DU DEN ÖKADE INSAMLINGEN OCH ANVÄNDANDET AV PERSONLIG DIGITAL INFORMATION I SAMHÄLLET
GENERELLT SOM POSITIVT ELLER NEGATIVT FÖR DIG SOM PRIVATPERSON?
Jag ser det som positivt

Jag ser det som negativt

64%

58%

30%
16%

2015

10

24%

2016

62%

54%

23%

19%

Tveksam, vet ej

25%

21%

2017

23%
13%

2018

20%

18%

2019

Vi kan se samma typ av resultat
på frågan om i vilken utsträckning
man är orolig för att ens personliga
information används i syften som
man inte är bekväm med. Resultatet

är statistiskt oförändrat sedan förra
året men visar på en stor förändring
över åren. Sedan 2015 har andelen
som svarar att de är oroliga nästan
fördubblats. De som svarar att de inte

är oroliga har samtidigt halverats
under samma period. Bland män
mellan 50 och 62 år svarar varannan
att de är orolig (49%).

I VILKEN UTSTRÄCKNING ÄR DU OROLIG FÖR ATT DEN PERSONLIGA INFORMATION SOM DU DELAR MED DIG
AV DIGITALT ANVÄNDS I SYFTEN SOM DU INTE ÄR BEKVÄM MED?
Inte orolig

Orolig

Varken orolig eller inte orolig

43%

38%

36%

42%

41% 39%

39% 39%

39%

31%
22%

2015

23%

21%

2016

20%

2017

18%

2018

2019
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INTEGRITETSINTRÅNG
OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT
FÖRHINDRA DET
I årets undersökning ville vi titta
närmare på ansvarsutkrävande
och i vilken utsträckning man som
privatperson agerar utifrån sin oro
för integritetsintrång. På frågan
om man kontaktat ett företag eller
organisation för att få veta vilken
typ av information de har sparade
om sig svarar majoriteten att de
aldrig har gjort det (85%). Bland män
mellan 75 och 70 svarar dryg var
femte att de gjort det (22%). Kvinnor
mellan 16 och 29 år är de som i störst
utsträckning svarar att de aldrig
gjort det (92%). Den totala andel som
säger sig ha kontaktat ett företag
för att få veta hur ens information
används kan verka liten (12%) men
det kan också ses som relativt många
som väljer att investera tid för att få
mer kunskap om hanteringen av sin
personliga information.
Vi frågade också om man under den
senaste månaden gjort någonting för
att man känt sig orolig över hur ens

personliga information kan komma
att användas digitalt. Varannan
respondent svarar att de inte gjort
någonting men var tredje svarar att
de har tagit bort en app i telefonen,
en anmärkningsvärt stor andel. Bland
män mellan 50 och 64 år svarar fyra
av tio att de gjort det (39%).
23 procent svarar att de avbrutit
ett köp. 18 procent har avbrutit ett
köp eller sagt upp ett medlemskap/
kundklubb. Få svarar att de har
rapporterat till Datainspektionen
(1%) eller att de kontaktat ett företag
för att få information om hur deras
data används (2%).
De som tidigare i undersökningen
svarat att de ser den ökade
insamlingen av personlig digital
information som negativ har i större
utsträckning tagit olika åtgärder än
de som ser den som positiv, ibland i
dubbelt så stor utsträckning.

HAR DU KONTAKTAT NÅGOT
FÖRETAG ELLER ORGANISATION
FÖR ATT FÅ VETA VILKEN
INFORMATION DE HAR SPARAT
OM DIG?

1%

11%

Tveksam,
vet ej

Ja, någon
gång

2%
Ja, flera
gånger

85%
Nej, aldrig

”

Var tredje svarar att de har tagit bort en app i telefonen
för att de känt sig orolig över hur deras personliga
information kan komma att användas digitalt.
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HAR DU UNDER DEN SENASTE MÅNADEN GJORT NÅGOT AV FÖLJANDE FÖR ATT DU KÄNT DIG OROLIG FÖR
HUR DIN PERSONLIGA INFORMATION KAN KOMMA ATT ANVÄNDAS DIGITALT?

50%

Nej, jag har inte gjort något

32%

Jag har tagit bort en app i telefonen

23%

Jag har avbrutit ett köp

Jag har avinstallerat ett program på min dator

18%

Jag har sagt upp ett medlemskap eller gått ur en kundklubb

18%

Jag har kontaktat ett företag/organisation/myndighet för
att få information om hur min data använts
Jag har rapporterat till Datainspektionen

Tveksam, vet ej

Många
känner
en
oro
för
integritetsintrång
kopplat
till
personlig information som de delar
digitalt. Som vi kan se av resultatet
på föregående fråga är det också

”

Totalt svarar 12 procent
att de blivit lurade,
utpressade eller fått sina
uppgifter kapade efter
att ha klickat på en
länk i ett mail eller på
en hemsida.

2%
1%
2%

relativt många som svarar att de
tagit åtgärder för att förebygga
integritetsintrång. Vi ville ta reda på
hur många som faktiskt blivit utsatta
för det.
Totalt svarar 12 procent att de blivit
lurade, utpressade eller fått sina
uppgifter kapade efter att ha klickat
på en länk i ett mail eller på en
hemsida, majoriteten i egenskap av
privatperson. Män mellan 65 och
70 år är de som i störst utsträckning
svarar att de blivit det (20%).
Kvinnor mellan 30 och 49 år är de
som i störst utsträckning svarar att de
inte blivit det (91%).

HAR DU BLIVIT LURAD,
UTPRESSAD ELLER FÅTT DINA
UPPGIFTER KAPADE EFTER ATT
HA KLICKAT PÅ EN LÄNK I ETT
MAIL ELLER PÅ EN HEMSIDA?

1%

5%

Ja, på
jobbet

Tveksam, Ja, som
vet ej
privatperson

84%
Nej
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10%

15

SYNEN PÅ ANSVAR FÖR
PERSONLIG INFORMATION
I årets undersökning ville vi titta
närmare på ansvarsfrågan kopplad
till hanteringen av ens personliga
information digitalt. Sex av tio anser
att det är företaget som samlar
in informationen som är främst
ansvarig för att undvika att deras
personlig information sprids digitalt
(61%), jämfört med motsvarande var
tredje som anser att det främst ligger
på dem själva (34%).
De som ser den ökade insamlingen
av personlig digital information som
positiv anser i större utsträckning att
ansvaret främst ligger på dem själva
(44%) jämfört med de som ser den
som negativ (30%).

VEM AV FÖLJANDE ANSER DU
ÄR FRÄMST ANSVARIG FÖR ATT
UNDVIKA ATT DIN PERSONLIGA
INFORMATION SPRIDS DIGITALT?

5%

34%

Tveksam,
vet ej

Jag som delar
informationen

Vi kan se vissa skillnader i resultatet
beroende på vilken utbildning man
har. Andelen som anser att man själv
är ansvarig ökar i förhållande till
utbildningsgrad. Motsatt förhållande
gäller för de som anser att företagen
som samlar in informationen är
främst ansvariga.

61%
Företaget som samlar in
informationen

VEM AV FÖLJANDE ANSER DU ÄR FRÄMST ANSVARIG FÖR ATT UNDVIKA ATT DIN PERSONLIGA INFORMATION
SPRIDS DIGITALT?
Jag som delar information

Jag som samlar in informationen

72%

63%

59%
36%

32%
21%

Grundskola

16

Gymnasium

Högskola /Universitet

Vi frågade också hur man ser på
företags ansvar specifikt. Drygt
hälften
av
svenskarna
anser
att
företag/organisationer
är
ganska- eller mycket ansvarsfulla i
hanterandet av privat information
som de samlar in digitalt (52%). Var
fjärde svarar ”tveksam, vet ej” vilket
sannolikt beror på att man inte kan
se eller förstå själva hanteringen.

”

Drygt hälften av svenskarna anser att företag/
organisationer är ansvarsfulla i hanterandet av privat
information som de samlar in digitalt.

HUR ANSVARSFULLA TYCKER DU ATT SVENSKA FÖRETAG/ ORGANISATIONER ÄR I HANTERANDET AV PRIVAT
INFORMATION SOM DE SAMLAR IN DIGITALT?

47%

22%
24%
5%

3%
Mycket oansvarsfulla

Ganska oansvarsfulla

Ganska ansvarsfulla

Mycket ansvarsfulla

Tveksam, vet ej

52%
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SYNEN PÅ ANSVAR FÖR PERSONLIG INFORMATION

En form av digitalt integritetsintrång
kan handla om att man får ett
mail av ett välkänt företag som
exempelvis sin bank men som i själva

verket är manipulerat och används
för bedrägerier. Vi frågade hur man
ser på vilket ansvar det företag har
vars varumärke har använts av

bedragare. Två tredjedelar anser att
företag har ganska eller mycket stort
ansvar för detta (74%).

HUR STORT ANSVAR TYCKER DU ATT FÖRETAG HAR ATT SKYDDA SIG MOT BEDRÄGERIER DÄR MAIL SKICKAS
UT I DERAS NAMN?

38%

36%

19%
5%

3%
Inget ansvar alls

Ganska litet ansvar

Ganska stort ansvar

Mycket stort ansvar

74%

18

Tveksam, vet ej
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FÖRTROENDET FÖR STATLIGA
MYNDIGHETERS HANTERANDE AV
PERSONLIG INFORMATION

Vi kan alltså se att hälften av
svenskarna
anser
att
företag/
organisationer är ansvarsfulla i
hanterandet av privat information som
de samlar in digitalt. Vi ville jämföra
detta resultat med statliga myndigheter
och även se om det finns någon specifik
statlig myndighet som utmärker sig
när det kommer till förtroende.

20

Skatteverket är den myndighet som
flest har förtroende för i hanterandet
av ens personliga information
digitalt, tre av fyra svarar det
(75%). På andra plats kommer
polisen (65%). Arbetsförmedlingen
är den myndighet som folk i
minst utsträckning har ett digitalt
förtroende för (25%).

”

Skatteverket är den
myndighet som flest
har förtroende för i
hanterandet av ens
personliga information
digitalt.

VILKA AV FÖLJANDE STATLIGA MYNDIGHETER HAR DU FÖRTROENDE FÖR I HANTERANDET AV DIN
PERSONLIGA INFORMATION DIGITALT?

75%

Skatteverket

64%

Polisen

51%

Valmyndigheten

48%

Försäkringskassan

46%

Statistiska Centralbyrån

44%

Kronofogdemyndigheten

42%

CSN

25%

Arbetsförmedlingen

16%

Tveksam, vet ej

Av resultatet kan vi också se att de yngsta respondenterna har större förtroende för samtliga listade myndigheter än de
äldsta. Det kan bero på att de yngre är mer digitalt aktiva och har en mer digital kontakt med myndigheter än de äldsta.

VILKA AV FÖLJANDE STATLIGA MYNDIGHETER HAR DU FÖRTROENDE FÖR I HANTERANDET AV DIN
PERSONLIGA INFORMATION DIGITALT?
65-70 år

16-29 år

77%
79%

Skatteverket

52%

Polisen

10%

CSN

64%
35%

Valmyndigheten

Statistiska Centralbyrån

30%

Kronofogdemyndigheten

30%

Arbetsförmedlingen

54%

30%

Försäkringskassan

7%

74%

54%
52%
48%
35%
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HUR FÖRETAGS DIGITALA
AGERANDE PÅVERKAR
SYNEN PÅ VARUMÄRKET
Hur företag, myndigheter och
organisationer på olika sätt hanterar
personlig information kan påverka
synen på varumärket positivt eller
negativt. Vi frågade hur det påverkar
attityderna i olika situationer.
Majoriteten svarar att de får en mer
positiv syn på organisationer/företag
när de ger en tydlig förklaring till
varför deras reklam visas för en på
nätet (57%). Lika många svarar
att deras syn påverkas negativt
om företaget/organisationen i fråga
med hjälp av ens personuppgifter
skapar en digital profil (57%). Dessa
resultat går i linje med tidigare års
undersökningar som visar på en
skepsis mot riktad reklam och det som
inom digital kommunikation brukar
kallas ”profilering” och ”retargeting”.

Drygt sju av tio säger sig få en positiv
bild av organisationer/företag om
de öppet publicerar dataläckor, fel,
problem och misstag som uppstått
och hur man åtgärdar dem. Det
är ett resultat som visar hur högt
svenskarna värdesätter transparens.
I samtliga exempel är det relativt
få som svarar att det inte påverkar
dem alls. Hur man som företag
eller organisation väljer att hantera
personlig information digitalt kan
komma att bli en allt viktigare
komponent i synen på varumärket.

”

Hur man som företag
eller organisation väljer
att hantera personlig
information digitalt kan
komma att bli en allt
viktigare komponent i
synen på varumärket.

HUR PÅVERKAS DIN SYN PÅ ORGANISATIONER/FÖRETAG OM DE GÖR FÖLJANDE?
Positivt

Negativt

Påverkas inte alls

Tveksam, vet ej

72%
57%

57%

22%
9%

12%

Ger dig en tydlig förklaring till varför
deras reklam visas för dig på nätet

10%

17%

16%

Med hjälp av personuppgifter skapar
en digital profil av dig (vilken kan
innebära såväl rabatter som
höjda priser)

8%

7%

13%

Öppet publicerar dataläckor, fel,
problem och misstag som uppstått
och hur man åtgärdar dem
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HUR TRANSPARENT
DATAHANTERING PÅVERKAR
VAL AV DIGITALA TJÄNSTER
Vi frågade om man skulle kunna
tänka sig att byta från en digital
tjänst till en annan om den nya
tjänsten är mer öppen och transparent
med hur de använder ens personliga
information.
Av resultatet ser vi att hela 63 procent
säger sig villiga att göra det. Det är
en stor andel och har betydelse för
alla aktörer som hanterar personlig
information digitalt. Vi har tidigare
sett att majoriteten ser transparens

SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG
ATT BYTA FRÅN EN DIGITAL
TJÄNST TILL EN ANNAN OM
DEN NYA TJÄNSTEN ÄR MER
ÖPPEN OCH TRANSPARENT
MED HUR DE ANVÄNDER DIN
PERSONLIGA INFORMATION?
EXEMPELVIS STREAMINGTJÄNST,
INTERNETBANK, VÅRD-APP MM

27%

63%

Tveksam,
vet ej

Ja

som viktigt men med detta resultatet
ser vi också vad det kan innebära
i praktiken.
Nästan varannan av de som sagt
sig villiga att byta tjänst skulle också
kunna tänka sig att göra det även om
den nya tjänsten var dyrare (47%).
Hela 59 procent av män mellan
50 och 64 år svarar att de skulle
kunna tänka sig det. Det kan jämföras
med motsvarande 39 procent bland
män mellan 16 och 29 år.

SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG
ATT BYTA ÄVEN OM DEN NYA
TJÄNSTEN ÄR DYRARE?

31%

47%

Tveksam,
vet ej

Ja

22%
Nej

10%
Nej
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”

Hela 63 procent säger
sig villiga att byta från
en digital tjänst till en
annan om den nya
tjänsten är mer öppen
med hur de använder
sig av ens personliga
information.
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DIGITAL INTEGRITET KOPPLAT
TILL OLIKA SITUATIONER
I
förra
årets
undersökning
frågade vi i vilken situation man
främst reflekterar över hur ens
användardata används. De flesta
svarade då att det är när man
får reklam för någonting som
man funderat på att köpa. I årets
undersökning ändrade vi frågan till
i vilken digital situation man känner
störst oro för sin integritet.

Det vanligaste svaret är när man
använder sociala medier, var tredje
svarar det (32%). Var femte är mest
orolig när de använder en sökmotor
(19%). Mail tycks upplevas som en
relativt säker kanal integritetsmässigt,
endast tre procent känner någon oro
kopplat till det.

En intressant notering är att endast
två procent svarar att det är när
de besöker en nyhetssida. Det är
anmärkningsvärt då vi i tidigare
års undersökningar kunnat se
att svenskarna haft väldigt lågt
förtroende för nyhetsmedier i
hanterandet av ens personliga
information digitalt.

”

Var tredje känner störst oro för sin integritet
när de använder sociala medier.

I VILKEN DIGITAL SITUATION KÄNNER DU STÖRST ORO FÖR DIN INTEGRITET?

32%

När jag använder sociala medier

19%

När jag använder en sökmotor

13%

När jag surfar i min telefon

11%

När jag använder appar i min telefon

10%

Jag känner aldrig oro för min integritet
När jag mailar
När jag besöker en nyhetssida
Annan situation, vilken?
Tveksam, vet ej

26

3%
2%
4%
5%
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DIGITAL INTEGRITET
OCH REKLAM
I tidigare års undersökningar har
vi kunnat se att reklam, anpassad
som slumpmässig, är någonting
som svenskarna ofta associerar med

integritetsintrång. När vi följer upp på
förra årets fråga om man ser anpassad
reklam som någonting positivt eller
negativt, är resultatet oförändrat.

57 procent ser det som negativt.
29 procent ser det som positivt.

UTVECKLINGEN INOM DIGITAL ANNONSERING HAR INNEBURIT ATT DU FÅR REKLAM SOM ÄR ANPASSAD TILL
DIG OCH DINA INTRESSEN BASERAT PÅ DIN ANVÄNDARDATA, SER DU DET SOM POSITIVT ELLER NEGATIVT?
2019

2018

57%
29%
27%
Tveksam, vet ej
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57%

Jag ser det som negativt

14%
16%
Jag ser det som positivt

I år ville vi fördjupa frågan för
att få en förståelse för hur synen
på riktad reklam varierar ur en
integritetsaspekt beroende på vilken
situation man tar del av den. Vi
kan börja med att konstatera att
varannan respondent inte känner
sig bekväm med anpassad reklam i
någon situation (49%).

Den situation där flest är bekväma
med riktad reklam är när de får det via
mail (18%). Knappt någon är bekväm
med det när de spelar spel (1%). Yngre
är generellt mer bekväma med riktad
reklam än äldre. Exempelvis svarar
23 procent av de yngsta kvinnliga
respondenterna att de är bekväma
med riktad reklam när de använder
sociala medier, vilket kan jämföras

med motsvarande tre procent av de
äldsta kvinnliga respondenterna.

”

Den situation där flest
är bekväma med riktad
reklam är när de får det
via mail.

I VILKEN SITUATION KÄNNER DU DIG MEST BEKVÄM MED REKLAM SOM ÄR ANPASSAD EFTER DIG OCH
DINA INTRESSEN?

18%

När jag får anpassad reklam via email

11%

När jag använder sociala medier
När jag surfar på datorn

5%

När jag besöker nyhetssidor

5%
4%

När jag surfar i mobilen
När jag spelar spel

1%
49%

Jag känner mig aldrig bekväm
Tveksam, vet ej

6%
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SYNEN PÅ VALMÖJLIGHETEN
NÄR DET KOMMER TILL ATT
DELA INFORMATION
Vi har i tidigare års undersökningar
kunnat se att viljan att dela med
sig av personlig information digitalt
skiljer sig markant beroende på om
man delar den aktivt eller om man
får den insamlad utan sin vetskap.
I årets undersökning frågade vi hur
man ser på känslan av valfrihet när
det kommer till att dela information.
Endast 21 procent anser att de har
ett val att dela med sig av personlig
information i sin vardag. 45 procent
anser att de inte har det. Bland
män mellan 30 och 49 år svarar
hela 59 procent att de inte upplever
något val.

Endast 21 procent
anser att de har ett val
att dela med sig av
personlig information i
sin vardag.

På frågan om man anser att
valfriheten ökat eller minskat under
det senaste året svarar varannan att
den är oförändrad (48%) men var
tredje att den minskat (34%).

I VILKEN UTSTRÄCKNING INSTÄMMER DU MED FÖLJANDE PÅSTÅENDE?
JAG UPPLEVER ATT JAG HAR ETT VAL ATT DELA MED MIG AV
PERSONLIG INFORMATION DIGITALT I MIN VARDAG.

26%

”

Att så många som 45 procent anser att
de inte har något val att dela med sig
av personlig information digitalt i sin
vardag kan ses som en förklaring till
den höga andel som ser insamlingen
och användandet av personlig
digital information i samhället som
negativt (62%).

28%

19%

HAR DIN KÄNSLA AV VALFRIHET
OM ATT DELA PERSONLIG
INFORMATION DIGITALT ÖKAT
ELLER MINSKAT UNDER DET
SENASTE 12 MÅNADERNA?

7%

10%

Tveksam, vet ej

Ökat

13%
8%

1.
Instämmer
inte alls

45%

30

2.

3.

4.

5.
Instämmer
helt

34%
Minskat

5%

Tveksam,
vet ej

48%
Har inte
förändrats
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KÄNNEDOM OCH KUNSKAP
OM GDPR
Den 25e maj förra året trädde den
nya dataskyddsförordningen (GDPR)
i kraft. För många företag har
anpassningar till det nya regelverket
inneburit stora förändringar och tagit
lång tid. Vi ville ta reda på i vilken
utsträckning informationen om GDPR
nått ut till gemene man.
Av resultatet kan vi se att en
överväldigande majoritet har hört
talas om GDPR (94%). De som i störst
utsträckning säger sig känna till
GDPR är män mellan 50 och 64 år
(97%). De som i minst utsträckning
har kännedom om det är kvinnor
mellan 65 och 70 år (10%).

HAR DU HÖRT
TALAS SOM DEN NYA
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN,
GDPR?

2%

94%

Tveksam,
vet ej

Ja

Det är en sak att ha hört talas om GDPR,
men hur stor är kunskapen? Ungefär
hälften av svenskarna anser att de i
ganska- eller mycket stor utsträckning
har kunskap om vad det innebär
(51%). Man får dock ha i åtanke
att det handlar om respondenternas
påstådda kunskap eftersom det är en
attitydundersökning.
Att varannan svensk säger sig ha
kunskap om vad GDPR innebär kan ses
som en ganska stor andel med tanke
på att det är något så ospännande
som
en
dataskyddsförordning.
Kvinnor mellan 50 och 64 år är
de som säger sig har bäst kunskap

om GDPR (61%). De som säger sig
ha minst kunskap om det är män
mellan 16 och 29 år. Det är något
överraskande resultat dels med tanke
på att män generellt har en tendens
att överskatta kunskap i denna typ
av studier jämfört med kvinnor.
Unga män är dessutom generellt
mer digitalt aktiva än kvinnor över
50 år. En förklaring kan vara att
målgruppen unga män i mindre
utsträckning bryr sig om att ta till sig
den typen av information. Tidigare års
undersökningar har exempelvis visat
att unga män i liten utsträckning läser
information om exempelvis kakor
och användarvillkor.

I VILKEN UTSTRÄCKNING HAR DU KUNSKAP OM VAD DEN NYA
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR) INNEBÄR?

38%

42%

4%
Nej

10%

9%
0%

Mycket liten
utsträckning

Ganska liten
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

Mycket stor
utsträckning

51%
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Tveksam,
vet ej

I resultatet syns stora skillnader
beroende på vilken utbildning man
har. Bland de som har en högskoleeller universitetsutbildning svarar sex
av tio att de har ganska eller mycket
stor kunskap om vad (GDPR) innebär
(59%) jämfört med motsvarande
knappt två av tio bland de med
grundskoleutbildning (17%).

JAG HAR GANSKA- ELLER MYCKET STOR KUNSKAP OM VAD DEN NYA
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR) INNEBÄR

59%
43%

17%

Grundskola

Gymnasium

Högskola/Universitet
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KÄNNEDOM OCH KUNSKAP OM GDPR

Utöver kännedom och kunskap är
det också intressant att veta hur man
anser att GDPR har påverkat ens
känsla av digital trygghet.
Var sjätte svarar att de känner sig
mer trygg som en följd av GDPR
(17%). Det kan ses som en liten andel
med tanke på att 94 procent säger
sig ha god kännedom om GDPR,
men det kan också ses som högt att
17 procent av svenskarna känner sig
mer trygga digitalt som en följd av
en ny dataskyddsförordning.

De som i störst utsträckning känner
sig mer trygga som en följd av GDPR
är kvinnor mellan 65 och 70 år
(27%). Ett något udda resultat är
att den målgrupp som säger sig ha
störst kunskap om vad GDPR innebär
(kvinnor mellan 50 och 64 år), är de
som i minst utsträckning känner sig
tryggare som en följd av GDPR (8%).
När vi sammanfattar svenskarnas
relation till GDPR kan vi se att GDPR i
hög utsträckning har uppmärksammats
av svenskarna och relativt många
säger sig ha kunskap om det.

”

HUR HAR DEN NYA
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
(GDPR) PÅVERKAT DIN KÄNSLA
AV TRYGGHET ATT DELA
INFORMATION DIGITALT?

17%

3%

1%

Jag känner
mig mer
trygg

Tveksam,
vet ej

Jag känner
mig mindre
trygg

78%

Var sjätte svarar att de känner sig mer
trygg som en följd av GDPR.

Jag känner
ingen skillnad jämfört
med tidigare

RELATION TILL GDPR

94%

Har god kännedom om GDPR

51%

Har stor kunskap om vad GDPR innebär
Känner sig mer trygg att dela
information som en följd av GDPR

34

17%
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UPPLEVDA TRYGGHETSFAKTORER
NÄR DET KOMMER TILL ATT
DELA INFORMATION
Vi ställde en öppen fråga om vad som
skulle få en att känna sig tryggare att
dela med sig av personlig information
digitalt. En stor del av svaren
handlar om en efterfrågan på bättre
information och kommunikation kring
hur ens personliga data används. De
totalt 346 svaren kan delas in i olika
huvudgrupper. Många svar kan dock
kategoriseras inom flera av grupperna.

• De digitala experterna som har stor
kunskap om vad datainsamling
innebär och efterfrågar bättre
kryptering och anonymisering.
• De som vill ha förbättrad
kommunikation kopplad till hur
personlig information samlas in
och hanteras. Detta är den grupp
som flest svar faller inom.

• De som eftersöker större valmöjligheter
när det kommer till att dela personlig
information digitalt.
• De ambivalenta som menar på
att det inte går att dela personlig
digital information tryggt och som
därför ha en mer uppgiven attityd.

VAD SKULLE FÅ DIG ATT KÄNNA DIG TRYGGARE ATT DELA PERSONLIG INFORMATION DIGITALT?
Exempel på svar (totalt 346 st)

”
”
”
”
”
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Att den hanterades säkrare utan att säljas till tredje part. Samt att den
faktiskt kan producera intressanta erbjudanden och inte t.ex. fylla hela
internet med dörrhandtag i 3 månader för att jag googlar det en gång.
(autentiskt exempel)
Att företaget är tydlig med syftet med insamlingen av information.
Att man aldrig skall behöva lämna ut sitt personnummer eller
kontonummer någonstans i den digitala miljön.
Det borde vara tvärtom att jag måste göra ett aktivt val att dela information
och inte som nu att göra det för att inte dela.
Jag vet faktiskt inte. Känns inte som om att det finns något sätt som är
helt tryggt.

SUMMERING AV RESULTAT
FÖRDUBBLING AV ANDELEN SOM ÄR NEGATIV TILL DEN ÖKADE
INSAMLINGEN AV PERSONLIG INFORMATION

Andelen som ser informationsinsamlingen som negativt har fördubblats (62%)
sedan 2015 (30%) medan andelen som ser det som positivt endast har ökat
med två procentenheter under motsvarande period. Vi kan också, under samma
tedsperiod, se en fördubbling av andelen som är oroliga för att ens personliga
information används i syften som man inte är bekväm med.

VAR TREDJE SVENSK HAR UNDER DEN SENASTE MÅNADEN TAGIT
BORT EN APP I SIN TELEFON AV INTEGRITETSSKÄL

32% svarar att de har tagit bort en app i telefonen för att för att de känt sig
oroliga över hur deras personliga information kan komma att användas digitalt.
Bland män mellan 50 och 64 år svarar fyra av tio att de gjort det (39%). 23
procent svarar att de avbrutit ett köp och 18 procent har avbrutit ett köp eller
sagt upp ett medlemskap/ kundklubb.

VAR TREDJE ANSER ATT DET ÄR DE SJÄLVA ÄR ANSVARIGA FÖR ATT
DERAS INFORMATION INTE SPRIDS DIGITALT

Sex av tio anser att det är företaget som samlar in informationen som är främst
ansvarig för att undvika att deras personlig information sprids digitalt (61%),
jämfört med motsvarande var tredje som anser att det främst ligger på dem
själva (34%). De som ser den ökade insamlingen av personlig digital information
som positiv anser i större utsträckning att ansvaret främst ligger på dem själva
(44%) jämfört med de som ser den som negativ (30%).
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SUMMERING AV RESULTAT

VARANNAN TYCKER ATT SVENSKA FÖRETAG ÄR ANSVARSFULLA I
HANTERING AV PERSONLIG INFORMATION DIGITALT

Drygt hälften av svenskarna anser att företag/organisationer är ganska- eller
mycket ansvarsfulla i hanterandet av privat information som de samlar in
digitalt (52%). Var fjärde svarar ”tveksam, vet ej” vilket sannolikt beror på att
man inte kan se eller förstå själva hanteringen.

SJU AV TIO VILL ATT FÖRETAG SKA VARA ÖPPNA MED DATALÄCKOR,
FEL OCH MISSTAG

Drygt sju av tio säger sig få en positiv bild av organisationer/företag om de
öppet publicerar dataläckor, fel, problem och misstag som uppstått och hur
man åtgärdar dem. Här skulle man kunna resonera att det inte vore önskvärt
med ännu mer information som man kanske inte alltid förstår, men vikten av
transparens är till synes betydligt viktigare.

MAJORITETEN AV SVENSKARNA KAN TÄNKA SIG ATT BYTA DIGITALA
TJÄNSTER FÖR BÄTTRE TRANSPARENS

Hela 63 procent skulle kunna tänka dig att byta från en digital tjänst till en
annan om den nya tjänsten är mer öppen och transparent med hur de använder
ens personliga information. Nästan varannan skulle också kunna tänka sig att
byta tjänst även om den nya tjänsten var dyrare (47%). Det är en stor andel och
har betydelse för alla aktörer som hanterar personlig information digitalt. Vi har
tidigare sett att majoriteten ser transparens som viktigt men med detta resultatet
ser vi också vad det kan innebära i praktiken.

SKATTEVERKET ÄR DEN MYNDIGHET MED STÖRST
DIGITALT FÖRTROENDE

Skatteverket är den myndighet som flest har förtroende för i hanterandet av
ens personliga information digitalt, tre av fyra svarar det (75%). På andra plats
kommer polisen (65%). Arbetsförmedlingen är den myndighet som folk i minst
utsträckning har ett digitalt förtroende för (25%).
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45 PROCENT UPPLEVER ATT DE INTE HAR NÅGOT VAL ATT DELA
PERSONLIG INFORMATION I SIN VARDAG

Endast 21 procent anser att de har ett val att dela med sig av personlig
information i sin vardag. 45 procent anser att de inte har det. Bland män mellan
30 och 49 år svarar hela 59 procent att de inte upplever något val. Var tredje
anser att valfriheten minskat under det senaste året (34%).

GDPR HAR ÖKAT DEN DIGITALA TRYGGHETEN HOS VAR SJÄTTE SVENSK

En överväldigande majoritet av svenskarna har hört talas om GDPR (94%)
och ungefär hälften anser att de i ganska- eller mycket stor utsträckning har
kunskap om vad det innebär (51%). Var sjätte svarar att de känner sig mer
trygg som en följd av GDPR (17%).

MÅNGA EFTERFRÅGAR BÄTTRE INFORMATION OM HUR DERAS DATA
SAMLAS IN OCH ANVÄNDS

På frågan om vad som skulle få en att känna sig tryggare att dela med sig
av personlig information digitalt är det många som utrycker en efterfrågan
på bättre information om- och tydligare kommunikation kring om hur ens
personliga data används digitalt.
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Företags
och
organisationers
varumärke påverkas av allt från
tonalitet, grafisk profil och språk.
Under de senaste åren har hållbarhet
blivit en allt viktigare komponent
och idag har de flesta större företag
någon form av uttalad eller outtalad
hållbarhetsstrategi. Vi rör oss nu
mot en utveckling där en ny aspekt
av varumärket blir allt viktigare digital hållbarhet.
På frågan om hur företags/
organisationers digitala agerande
påverkar synen på varumärket kan vi
se att det är få som svarar att det inte
påverkar dem alls. De val man som
företag gör kopplat till hanterandet
av personlig digital information
kan antingen skapa irritation eller
ingjuta förtroende.

”

45 procent av svenskarna anser att
de inte har något val att dela med
sig av personlig information digitalt i
sin vardag. På frågan om man anser
att valfriheten har ökat eller minskat
under det senaste året svarar var
tredje att den minskat (34%).
Denna ökande känsla av maktlöshet
över sin digitala information gör
företags och organisationers hantering
av informationen ännu viktigare för
att bygga ett digitalt förtroende.
Hur gör man då som företag för
att bygga förtroende ur en digital
integritetsaspekt? Enligt resultaten
av våra undersökningar generellt,
och denna vår senaste undersökning
specifikt,
är
svaret
tydlig
kommunikation och transparens.

Vi rör oss nu mot en utveckling där en ny aspekt av
varumärket blir allt viktigare - digital hållbarhet.

40

Vi har tidigare sett att majoriteten ser
transparens som viktigt men i årets
undersökning ser vi också vad det kan
innebära i praktiken. 63 procent säger
sig villiga att byta från en digital
tjänst till en annan om den nya
tjänsten är mer öppen och transparent
med hur de använder ens personliga
information. Nästan varannan skulle
också kunna tänka sig att byta tjänst
även om den nya tjänsten var dyrare.
Det resultatet borde om något få
företag att verkligen fundera på
värdet av digital hållbarhet.

SAMARBETET
INSIGHT INTELLIGENCE

Insight Intelligence är en analys- och kommunikationsbyrå. Vi hjälper företag,
myndigheter och organisationer att definiera förändringar och attityder i sin
omvärld. Vi arbetar med att analysera, paketera och kommunicera dessa
insikter internt och/eller externt. Vårt arbete innefattar allt från kund- och
medlemsundersökningar till bredare attityd- och marknadsundersökningar.
Insight Intelligence är ett systerföretag till pr-byrån StrandbergHaage.

PORTS GROUP

Ports Group bildades 1994 med syfte att hjälpa företag skydda sina varumärken
på internet.
Ports Group är idag ett marknadsledande brandtechbolag som skapar
varumärkessäkerhet genom ett heltäckande skydd av våra kunders varumärken
i alla kanaler – legalt, digitalt och tekniskt.
Genom skräddarsydda paketlösningar och dedikerade kundteam med strategisk,
juridisk och teknisk specialistkompetens tillhandahåller vi proaktiv rådgivning
och aktiv förvaltning av våra kunders varumärkesportföljer. Med vår för
branschen unika lösning ports.management får våra kunder en komplett
överblick över hela sin varumärkesportfölj – legalt, digitalt och tekniskt.

CIRIO ADVOKATBYRÅ

Cirio Advokatbyrå grundades 2019 i Stockholm och består av 125 medarbetare.
Byrån bygger på ett arv från 1918 och är en av de ledande advokatbyråerna
inom flera affärsjuridiska områden. Cirio erbjuder affärsjuridisk rådgivning
inom transaktioner, finansiering, operativa och strategiska verksamhetsfrågor,
vid särskilda händelser som tvister och konkurser samt rörande innovativa
samarbetssätt. Byrån har särskild spetskompetens inom områden som fastigheter,
förnyelsebar energi och digitalisering.
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SAMARBETET

IAB SWEDEN

IAB är världsorganisationen för digital marknadsföring och finns i 43 länder
i världen. IAB Sverige är landsfilialen som samlar landets intressenter inom
digital marknadskommunikation. IAB Sverige verkar som en oberoende och
transparent medlemsorganisation och har i dagsläget drygt 240 medlemsföretag,
som GroupM, McDonald’s, Schibsted, Bonnier, NENT Group, Google, Eniro, OMD,
P&G, Microsoft, KANTAR Sifo, Facebook och Samsung osv. IAB verksamhetsidé
är att påverka, ena och utbilda det görs bl a genom specialiserade kommittéer
(Task Force) som arbetar med standarder, ”best practice” och utbildande
seminarier och kurser. IAB Sveriges vision är att Sverige ska vara världsledande
inom digital marknadsföring. www.iabsverige.se

SKATTEVERKET

Skatteverket är en av de allra största myndigheterna med ca 10 500
medarbetare och finns på över hundra orter i Sverige. Vår vision ”Tillsammans
gör vi samhället möjligt” innebär att vi har ett ansvar att tillsammans med
andra skapa ett bättre samhälle. Att vårda viljan att göra rätt är central för oss.
Skatteverkets uppdrag är att besluta och ta in skatter, sköta folkbokföring,
registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten. Dessutom utfärdar vi
id-kort för personer folkbokförda i Sverige och utreder skattebrott.

RISE

Undersökningen har tagit
forskningsinstitutet RISE.
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Insight Intelligence AB
Drottninggatan 92-94
111 36 Stockholm
info@insightintelligence.se
Tel: +46 8 410 129 00

