DELADE
MENINGAR
Svenska folkets attityder till
digital integritet 2021

BAKGRUND
Frågan om digital integritet är ständigt aktuell. Tidigare har diskussionen tagit
fart i samband med olika dataläckor och riktade påverkanskampanjer. Det har
bland annat handlat om hur persondata utnyttjas i politiska och kommersiella
sammanhang. Vi står nu på tröskeln till en allt bredare applicering av artificiell
intelligens och smarta uppkopplade hushållsprodukter (IOT) som accelererar
delandet av personlig information och påverkar den digitala integriteten i en
ny omfattning.
Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Karlstads universitet och
IAB Sverige har vi på Insight Intelligence för sjunde året i rad genomfört en
riksomfattande undersökning om svenska folkets attityder till digital integritet.
Resultaten av undersökningen finns sammanfattade i denna rapport och visar
på en växande oro för hur vår personliga information hanteras, men också i
vilka sammanhang som vi är okej att dela med oss av den.

”

Vi står nu på tröskeln
till en allt bredare
applicering av
artificiell intelligens och
smarta uppkopplade
hushållsprodukter som
påverkar den digitala
integriteten i en
ny omfattning.

Lukas O Berg
VD, Insight Intelligence
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SAMMANFATTNING

När vi sammanfattar resultaten
av årets undersökning kan vi börja
med att konstatera att vi svenskar
är ett digitalt aktivt folk. De flesta
använder till vardags sökmotorer som
exempelvis Google (92 %) och åtta
av tio läser nyheter online (83 %).
Ungefär lika många använder
sociala medier (80 %), betaltjänster
(80 %) och streaming-tjänster (78 %).
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Drygt var femte säger sig vara tidig
med att använda ny teknik, före
andra i sin omgivning (22 %). Det är
med andra ord en befolkning med stor
digital vana som svarar på frågorna.
Den digitala mognaden har också
gjort att vi idag har fått en större
förståelse för i vilken omfattning vår
personliga data hanteras digitalt.
Det är mer än dubbelt så stor andel

i årets undersökning som tror att det
går att läsa ut samtliga listade typer
av information om en utifrån ens
surfvanor (48 %), än som trodde det
2015 (19 %).
I
genomsnitt
svarar
ungefär
varannan respondent att de är
intresserade av att veta vilken
typ av personlig information

som företag, myndigheter och
organisationer hanterar om en.
Samtidigt är det endast drygt en av
tio som under de senaste fem åren
begärt ut information från företag,
myndigheter och organisationer om
hur deras personliga information
hanteras (13 %).
Lagar och regler är det som
svenskarna i störst utsträckning
anser påverkar känslan av trygghet
när det kommer till hur personlig
information hanteras (45 %). Bland
de äldre respondenterna svarar
varannan det. En intressant notering
här är att i förra årets undersökning
svarade endast 14 procent av
samtliga respondenter att de kände
sig mer trygga som en följd av
dataskyddsförordningen, GDPR. Med
andra ord skulle man kunna se det
som att det främst är idén om lagar
och regler som skapar trygghet

snarare än enskilda lagar och regler
i praktiken.
I årets undersökning frågade vi
vad man anser väger tyngst av
fördel kontra risk inom ramen för
olika vardagssituationer. I sex av de
totalt åtta svarsalternativ vi listade
var det bara två situationer (snabb
kundservice och streamingstjänster),
där fördelen att dela personlig
information ses som större än
riskerna med att göra det. När det
kommer till sociala medier, som
nästa alla människor använder
idag, är det endast en av tio som
anser att fördelarna med att göra
det väger tyngre än riskerna (11 %).
Sammanfattningsvis
kan
vi
konstatera att de flesta människor
till vardags självvalt använder
olika tjänster där riskerna med att
använda dem upplevs som betydligt
större än fördelarna att göra det.

Det finns dock sammanhang där
man generellt är positiv till att
dela personlig information. Statliga
utredningar (52 %), Nationell statistik
(59 %) och forskning inom olika
områden (66 %) är de situationer
som flest är okej med att dela med sig
av personlig information. Dessa tre
områden har någonting gemensamt
som skiljer sig från de övriga
svarsalternativen. Det är alla syften
som tjänar samhället i stort snarare
än en själv som individ. De ses också
troligen som mindre hotfulla ur ett
integritetsperspektiv då de bland
annat saknar vinstintresse. Som en
jämförelse är det få som är okej med
att dela information för att få
en bättre köpupplevelse (11 %),
för
individanpassade
produkter
i hemmet (13 %) samt för andra
individanpassade tjänster (21 %).

”

De flesta människor använder till vardags olika
tjänster där riskerna med att använda dem upplevs
som betydligt större än fördelarna att göra det.
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OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen är gjord i samarbete med Arbetsförmedlingen, Skatteverket,
Karlstads universitet 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 2021 intervjuats genom Sifos
slumpmässigt rekryterade webbpanel. Undersökningen är riksrepresentativ för
Sverige. Svarsfrekvensen var 31 procent, vilket inte påverkar antalet svar (1000).
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.
För att alla ska svara på frågorna i undersökningen med samma förutsättningar
har samtliga respondenter fått ta del av följande definition av att dela
information. Definitionen har även använts i tidigare års undersökningar.
Man kan både aktivt och passivt dela med sig av personlig information digitalt.
Med personlig information menar vi all information som kan kopplas till dig
och dina aktiviteter. Aktivt delad information kan handla om att man fyller
i kreditkortsinformation i samband med ett köp eller publicerar en bild på
Facebook. Passivt delad information är information som man delar genom att
bara finnas tillgänglig online. Det kan handla om vilka hemsidor man besökt
eller var man befunnit sig geografiskt.
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DIGITAL AKTIVITET
Innan vi tittar närmare på attityder
till digital integritet är det intressant
att veta hur digitalt aktiva svenskarna
är. Vi vet att de flesta svenskar är
online till vardags, men var, och vad
gör vi? De flesta använder till vardags
sökmotorer som exempelvis Google (92
%) och åtta av tio läser nyheter online

utsträckning av digital hälsodata om
sig själva (45 %) än män (35 %).
Män svarar däremot att de i större
utsträckning tittar på YouTube (69 %)
än kvinnor (47 %). En intressant
skillnad är att kvinnor i betydligt större
utsträckning (44 %) än män (29 %)
svarar att de spelar mobilspel.

(83 %). Det är ungefär lika många
som använder sociala medier (80 %),
betaltjänster (80 %) och streamingtjänster (78 %).
Kvinnor
använder
i
större
utsträckning sociala medier (85 %)
än män (75 %). De läser också i större

VAD AV FÖLJANDE GÖR DU TILL REGELBUNDET TILL VARDAGS?

92 %

Använder sökmotorer (t.ex. Google)

83 %

Läser nyheter på nätet
Använder sociala medier

80 %

Använder betaltjänster
(t.ex. Klarna, Swish, Qliro)

80 %

Använder streaming-tjänster
(t.ex. SVT Play, Netflix, Spotify, Podcasts)

78 %
62 %

Handlar online

61 %

Använder karttjänst/GPS

58 %

Tittar på YouTube
Samlar poäng i kundklubb
(t.ex. ICA, COOP, Lindex, Refunder.se)

57 %

Använder videokonferenstjänster
(t.ex. Teams, Zoom, Google Meet m.m.)

43 %

Läser av digital hälsodata om mig själv
(t.ex. stegräknare, tränings- eller hälso-app)

40 %
36 %

Spelar mobilspel

9%

Använder app för vård eller psykologi

7%

Använder dejting-app

10

Tveksam, vet ej

0%

Ingen av ovanstående

0%
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DIGITAL AKTIVITET

Drygt var femte svensk säger sig vara tidig med att använda ny teknik, före
andra i sin omgivning (22 %). De flesta börjar använda ny teknik när de ser att
det fungerar (54 %).

VAD STÄMMER BÄST IN PÅ DIG NÄR DET GÄLLER ANVÄNDNING AV NY TEKNIK ELLER NYA
DIGITALA TJÄNSTER?

54 %

22 %

21 %

2%

1%
Står på kö för att få
vara först med
det senaste

Inte först, men tidig
jämfört med andra i
min omgivning

Börjar använda ny
teknik när jag ser
att den fungerar

Börjar använda ny
teknik när jag måste
för att många
samhällstjänster
baseras på den

Jag använder inte
ny teknik

Av resultaten kan vi också se att majoriteten av de som är tidiga med att
använda ny teknik är höginkomsttagare.

JAG ÄR TIDIG JÄMFÖRT MED ANDRA I MIN OMGIVNING NÄR DET KOMMER TILL ATT ANVÄNDA NY TEKNIK

38 %

23 %

12

18 %

19 %

0 - 25 000 kr
/månad

25 001 - 35 000 kr
/månad

35 001 - 50 000 kr
/månad

50 000+ kr
/månad

”

Drygt var femte svensk säger sig vara tidig med att
använda ny teknik, före andra i sin omgivning.
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ATTITYDER TILL
DATAINSAMLING

Liksom tidigare år inledde vi
undersökningen med att fråga om
man ser den ökande insamlingen
och användandet av personlig
information i samhället som positivt
eller negativt. Det kan i diagrammet
verka som att andelen som ser det
som positivt ökar något från förra
året och andelen som är negativa
minskar, men det är för små skillnader
för att kunna säkerställas statistiskt.
Det är precis lika många som är
positiva till den ökade insamlingen
av personlig information nu som det
var för sex år sedan. Andelen som
är negativa har däremot ökat med

14

sju procentenheter under samma
period. Män är mer positiva till det
(20 %) än vad kvinnor är (12 %).
Åldersmässigt syns inga större
skillnader generellt. Däremot kan
vi se att de respondenter som säger
sig vara tidigare än andra med att
använda ny teknik, är mest positiva
till användandet av personlig
digital information i samhället. Vi
ser också att de som tjänar mest
pengar i månaden är betydligt mer
positiva till det (24 %) än de som
tjänat minst (14 %). I grafen redogörs
inte för de som svarat ”tveksam,
vet ej” (17 %).

”

Det är precis lika
många som är
positiva till den ökade
insamlingen av
personlig information
nu som det var för sex
år sedan.

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

60 %

16 %
2015

Jag ser det som negativt

58 %

19 %

2016

44 procent säger sig vara oroliga för
att den personliga information som
de delar med sig av digitalt används
i syften som man inte är bekväm
med. Det är fem procentenheter
färre än förra året. Sedan den första
undersökningen som vi genomförde
2015 har andelen som är oroliga
ökat varje år, medan andelen som
inte är oroliga har minskat. I år är

64 %

62 %

69 %

67 %

54 %

25 %

2017

23 %

2018

18 %
2019

det tvärtom, andelen oroliga minskar
medan de som inte är oroliga ökar.
Det är för tidigt att tala om något
större trendbrott men det kommer
att bli intressant att följa upp. Det
är fortfarande dubbelt så stor andel
som säger sig vara oroliga i år (44 %)
än som var det 2015 (22 %). Bland
män mellan 30 och 49 år svarar
majoriteten att de är oroliga (54 %).

13 %
2020

16 %
2021

Även här syns skillnader när det
kommer till teknikvana. De som är
tidiga med att anamma ny teknik är
mindre oroliga än de som avvaktar
med att använda den. I grafen
redogörs inte för de som svarat att
de varken är oroliga eller inte oroliga
(17 %) eller de som svarat ”tveksam,
vet ej”.

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

49 %
39 %

36 %

41 %

44 %

42 %

31 %
23 %

21 %

22 %
2015

2016

2017

20 %

2018

18 %
2019

14 %

15 %

2020

2021
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KUNSKAP OM DATAINSAMLING
Attityderna till att dela information
digitalt påverkas bland annat av
vår kunskap om i vilken uppfattning
den samlas in. I årets undersökning
ville vi följa upp på en fråga som var
med i den första undersökningen från
2015, som handlar om vilken typ av
personlig information som man tror
kan utläsas av ens surfvanor. Den
information som flest tror att man kan
läsa ut om en är, var man bor (39 %),
om man är har en intention att köpa

”

någonting (38 %), fritidsintressen
(34 %), kön (30 %) och ålder (29 %).
Här syns stora skillnader i svaren
för sex år sedan, men som lätt kan
misstolkas. 2015 trodde exempelvis
varannan att man kan utläsa var
man bor (51 %), jämfört med 39
procent som svarar det idag. Det var
också dubbelt så stor andel som 2015
trodde att man kunde utläsa ens
kön (61 %) än som tror det idag (30
%). Liknande skillnader ser vi också

Den information som flest tror att man kan läsa ut om
en är, var man bor, om man är har en intention att
köpa någonting, fritidsintressen, kön och ålder.
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när det kommer till fritidsintressen,
ålder och civilstatus. Detta kan dock
förklaras av att en betydligt större
andel i år tror att man kan läsa ut
samtliga listade typer av information.
Nästan varannan respondent i årets
undersökning tror det (48 %), vilket
kan jämföras med endast 19 procent
2015. Detta gör alltså att dessa
personer inte markerar de andra,
individuella svarsalternativen i lika
stor utsträckning som tidigare.

VILKEN TYP AV INFORMATION TROR DU ATT MAN KAN UTLÄSA OM DIG BASERAT PÅ DINA SURFVANOR,
UTAN ATT DU AKTIVT DELAR MED DIG AV NÅGON INFORMATION?
2015

2021

Var jag bor

39 %

Om jag har en intention att
köpa någonting

37 %
38 %

Fritidsintressen

34 %

Kön

29 %

Civilstatus

21 %

Var jag arbetar

21 %
18 %

Politiska åsikter

20 %
18 %

Umgänge

14 %

61 %
50 %

31 %

18 %

11 %
10 %

Hur jag mår
Sexuell läggning

8%

Jag tror att man kan utläsa samtliga
alternativ ovan

Tveksam, vet ej

47 %

30 %

Ålder

Jag tror inte att man kan utläsa
något av alternativen ovan

51 %

16 %
19 %

48 %

3%
1%
6%
3%
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DIGITAL INTEGRITET INOM
OFFENTLIGA VERKSAMHETER
Den svenska regeringen arbetar
aktivt med frågan om digital
integritet och gav i höstas i
uppdrag till Arbetsförmedlingen,
E-hälsomyndigheten, Myndigheten
för
digital
förvaltning
och
Skatteverket, som handlar om hur
man kan ”möjliggöra lösningar för
individen till kontroll och insyn av
data om individen”.*

Vi frågade inom vilka offentliga
verksamheter som det är viktigast
att ha insyn i hur ens personliga
information hanteras. Hälso- och
sjukvård är det med råge vanligaste
svaret (67 %). Det kan ha att göra
med att fler blivit uppmärksammade
på
integritetsaspekter
kopplat
till digital vård som ökat under
pandemin. Varannan respondent

*www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/09/uppdrag-att-mojliggoralosningar-for-individen-till-kontroll-och-insyn-av-data-om-individen/
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svarar Skatteverket (49 %), och
polis/rättsväsende (48 %). De äldsta
respondenterna tycker att det är
viktigare med insyn inom hälso- och
sjukvård (80 %) än de yngsta (61 %).
De yngsta respondenterna tycker
däremot i större utsträckning (52 %)
än de äldsta (40 %) att det är
viktigare med insyn inom polis
och rättsväsende.

”

Hälso- och sjukvård
är den offentliga
verksamhet där
flest ser det som
viktigt att ha insyn
i hur ens personliga
information hanteras.

INOM VILKA OFFENTLIGA VERKSAMHETER ÄR DET VIKTIGAST FÖR DIG ATT HA INSYN I HUR DIN
PERSONLIGA, DIGITALA INFORMATION HANTERAS?

67 %

Hälso - och sjukvård

49 %

Skatteverket

48 %

Polis och rättsväsende

29 %

Försäkringskassa

17 %

Socialtjänst

7%

Skola och utbildningsinstitutioner
Folktandvården

4%

Arbetsförmedling

3%

Kollektivtrafiken

3%

Annat, vad?
Ingen av ovanstående
Tveksam, vet ej

1%
7%
8%
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ATT BEGÄRA UT
INFORMATION OM SIG SJÄLV

I förra årets undersökning frågade
vi om man under de senaste 12
månaderna hade kontaktat ett företag,
en organisation eller en myndighet för
att be dem att radera data om en,
sluta skicka reklam till en, korrigera
uppgifter om en mm. Drygt varannan
respondent svarade att de aldrig hade
tagit någon sådan kontakt (53 %).
I årets undersökning svarar drygt
en av tio att de under de senaste
fem åren begärt ut information
från myndigheter, företag eller

”

organisationer om hur ens personliga
information hanteras (13 %). Sju
procent säger sig har begärt det
från myndigheter, fyra procent från
företag och två procent säger sig
ha gjort det från en organisation.
De som i störst utsträckning säger
sig har begärt ut information från
företag är unga män. Bland män
mellan 16 och 29 år svarar 13 procent
att de gjort det, vilket kan jämföras
med genomsnittet på fyra procent
eller två procent bland kvinnor i
samma åldersgrupp.

I årets undersökning svarar drygt en av tio att de
under de senaste fem åren begärt ut information från
myndigheter, företag eller organisationer om hur ens
personliga information hanteras.

20

HAR DU UNDER DE SENASTE
FEM ÅREN BEGÄRT UT
INFORMATION FRÅN
MYNDIGHETER, FÖRETAG
ELLER ORGANISATIONER
OM HUR DIN PERSONLIGA
INFORMATION HANTERAS?

4%

7%

2%

Ja, från
företag

Ja, från
myndigheter

Ja, från
organisation

2%
Tveksam,
vet ej

87 %
Nej

Vi ställde också en följdfråga
till de som svarat att de tagit en
kontakt, varför de gjort det. Basen
för intervjuerna var 104 personer

vilket gör det statistiskt vanskligt att
fördjupa sig i några demografiska
skillnader men vi kan se att den
vanligaste anledningen är att man

ville veta vilken information de
har om en (53 %) följt av att man
behövde informationen i ett annat
ärende (41 %).

VARFÖR BEGÄRDE DU UT INFORMATION OM HUR DIN PERSONLIGA INFORMATION HANTERAS?

18 %
Jag ville säkerställa att
de hade rätt/uppdaterad
information

2%
10 %
53 %

41 %

Jag ville veta vilken information de hade
om mig

Jag behövde informatiionen
i ett ärende

För att jag
misstänkte att
den användes
felaktigt

Annat,
vad?

2%
Tveksam,
vet ej

21
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ATT BEGÄRA UT INFORMATION OM SIG SJÄLV

Ungefär varannan respondent säger
sig vara intresserad av att veta
vilken typ av personlig information
som företag (52 %), myndigheter
(53 %) och organisationer (45 %)
hanterar om en. Män mellan 30 och

49 år är de som i störst utsträckning
är intresserade av att veta det,
63 procent svarar det vilket kan
jämföras med motsvarande 44
procent bland kvinnor i samma ålder.

”

Ungefär varannan
respondent säger
sig vara intresserad
av att veta vilken
typ av personlig
information som
företag, myndigheter
och organisationer
hanterar om en.

HUR INTRESSERAD ÄR DU AV ATT VETA VILKEN TYP AV PERSONLIG INFORMATION SOM FÖLJANDE
VERKSAMHETER HANTERAR OM DIG?
Inte intresserad

Varken intresserad eller ointresserad

Intresserad

Tveksam, vet ej

53 %

52 %

45 %

28 %

32 %

28 %

15 %

19 %

15 %
4%

Företag

5%

4%

Myndigheter

Organisationer
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TRYGGHETSFAKTORER VID
DELANDE AV PERSONLIG
INFORMATION
Lagar och regler är det som i störst
utsträckning påverkar svenskarnas
känsla av trygghet när det kommer
till hur personlig information
hanteras (45 %). Bland de äldre
respondenterna svarar varannan det.
En intressant notering här är att i förra

24

årets undersökning svarade endast
14 procent av samtliga respondenter
att de kände sig mer trygga som
en följd av dataskyddsförordningen,
GDPR. Med andra ord skulle man
kunna se det som att det främst är
idén om lagar och regler som skapar

trygghet snarare än enskilda lagar
och regler i praktiken. Var tredje
svarar att deras trygghetskänsla
främst skulle påverkas av krypterad
information (33 %) och bättre insyn
i hur informationen hanteras (33 %).

Var femte respondent svarar att
deras digitala trygghet främst
påverkas av att den aktör som
hanterar informationen är välkänd/
etablerad (21 %). I denna aspekt har
större företag och kända varumärken
en stor fördel när de lanserar nya
digitala tjänster.

Bland de yngsta respondenterna
svarar var tredje att de främst
påverkas av att de litar på att
aktören har goda avsikter med
ens data (33 %). Det kan jämföras
med motsvarande 23 procent
bland de äldsta respondenterna.
De äldsta tycker å andra sidan i
större utsträckning (30 %) än de
yngsta (18 %) att företagens interna
säkerhetsrutiner påverkar mest.

”

Lagar och regler är det
som i störst utsträckning
påverkar svenskarnas
känsla av trygghet när
det kommer till hur
personlig information
hanteras.

VAD AV FÖLJANDE PÅVERKAR I HÖGST GRAD DIN KÄNSLA AV TRYGGHET I HUR DIN PERSONLIGA
INFORMATION HANTERAS DIGITALT?

Lagar och regler för hur
information hanteras

45 %

Att min information krypteras

33 %

Att jag lätt kan få insyn i hur
informationen hanteras

33 %

Jag litar på att aktören följer de
lagar och regler som finns

31 %

Att jag litar på att aktören har
goda avsikter med mina data

27 %

Interna säkerhetsrutiner hos de
som hanterar informationen

22 %

Att den aktör som hanterar den
är välkänd/etablerad

21 %

Att jag lätt kan kontakta den
aktör som hanterar informationen

17 %

Oberoende certifiering kopplat
till informationssäkerhet

11 %

Att andra användare
rekommenderar tjänsten/aktören
Annat, vad?
Ingen av ovanstående
Tveksam, vet ej

5%
1%
2%
5%
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TRYGGHETSFAKTORER VID DELANDE AV PERSONLIG INFORMATION

På ämnet förtroende ville vi i år följa
upp på en fråga som vi haft med i
undersökningarna mellan 2016 och
2018, som handlar om vilka typer av
aktörer man känner störst förtroende
för i hanteringen av ens personliga
information digitalt. Tidigare år har
banker dominerat, i år ser resultaten
lite annorlunda ut. Svenskarnas
förtroende för banker i samband med
hantering av personlig information
har minskat med tio procentenheter
sedan 2018. Parallellt har förtroendet
för offentlig vård ökat med tolv
procentenheter under samma period.
Offentliga vårdaktörer är den enda
typ av aktör som ökat i förtroende
de senaste åren. Där är förtroendet
nu lika högt som för förtroendet för
banker (58 %).
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Förtroendet för försäkringsbolag
har minskat med tio procentenheter
sedan
2016.
Förtroendet
för
kreditkortsföretag
och
utbildningsinstitutioner har minskat
med respektive fem procentenheter.
De äldsta respondenterna har större
förtroende för banker (67 %) än vad
de yngsta har (52 %), medan de
yngsta har ett större förtroende för
utbildningsinstitutioner (21 %) än vad
de äldsta har (8 %). Kvinnor känner
i större utsträckning (33 %) än män
(22 %) förtroende för vårdföretag
medan män i större utsträckning
(23 %) än kvinnor (17 %) känner
förtroende för kreditkortsföretag.

”

Svenskarnas förtroende
för banker i samband
med hantering av
personlig information
har minskat med tio
procentenheter
sedan 2018.

VILKEN/VILKA AV FÖLJANDE AKTÖRER KÄNNER DU FÖRTROENDE FÖR I HANTERING AV PERSONLIG
INFORMATION SOM DU DELAR DIGITALT?
2016

2017

2018

2021

Banker
58 %
37 %

Offentlig sektor
(vård, skola, äldrevård, socialtjänst)

33 %

Försäkringsbolag
30 %

76 %

58 %

40 %
40 %

31 %
28 %
28 %
27 %

Vårdföretag

28 %
27 %
28 %

Betaltjänster

34 %

20 %
21 %
25 %
20 %

Kreditkortsföretag

Utbildningsinstitutioner
16 %

21 %

26 %
27 %

18 %
21 %

Undersökningsföretag (till exempel
marknads/opinionsundersökningar)

14 %
14 %
11 %

E-handelsföretag
6%

Internettjänstleverantörer

48 %
46 %

67 %
68 %

0%
0%

10 %

16 %

9%
6%
7%

Butiker

11 %
9%
6%

Media/underhållning
(t.ex. YouTube, Spotify)

8%
11 %
6%
3%

Nyhetsmedier

5%
6%
3%
5%

Sökmotorer

4%
5%
3%
3%

Sociala medier

5%
4%
3%
2%

Jag känner inte förtroende för
någon av aktörerna ovan
Vet ej/ej svar

9%
12 %
13 %
15 %
8%
6%
6%
8%
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”GRATISTJÄNSTER” OCH
INTEGRITET

”

Majoriteten av
svenskarna använder
regelbundet tjänster
där man istället för
att betala, använder
tjänsten gratis mot att
få reklam.

ANVÄNDER DU REGELBUNDET
DIGITALA TJÄNSTER
DÄR DU, ISTÄLLET FÖR
ATT BETALA, ANVÄNDER
TJÄNSTEN GRATIS MOT ATT
FÅ REKLAM? EXEMPELVIS
YOUTUBE, MOBILSPEL ELLER
STREAMINGTJÄNST

2%
Tveksam, vet ej

29 %
Nej

69 %
Ja

Många av de digitala tjänster
som vi använder idag är gratis att
använda. Det kan vara allt från
streamingtjänster för musik och film,
till tränings-appar eller YouTube.
Däremot delar vi med oss av personlig
information som tjänsterna använder
sig av. Vissa menar att man inte kan
kalla det för gratistjänster eftersom
man betalar med sin information.
Bland vissa av ”gratistjänsterna”
kan man välja om man vill behålla
den kostnadsfria versionen eller
betala för att slippa reklam. I årets
undersökning kan vi se att majoriteten
av svenskarna regelbundet använder
tjänster där man istället för att betala,
använder tjänsten gratis mot att få
reklam (69 %).
Det finns stora åldersskillnader
i resultaten. Bland de yngsta
respondenterna svarar 85 procent att
de använder denna typ av tjänster
regelbundet, vilket är dubbelt så stor

andel som bland de äldsta (43 %).
Bland kvinnor mellan 16 och
29 år svarar hela nio av tio
att de regelbundet använder
gratistjänster (90 %).

JAG ANVÄNDER REGELBUNDET
DIGITALA TJÄNSTER DÄR JAG,
ISTÄLLET FÖR ATT BETALA,
ANVÄNDER TJÄNSTEN GRATIS
MOT ATT FÅ REKLAM

85 %

76 %
55 %

16-29 år

30-49 år

43 %

50-64 år 65-74 år
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”GRATISTJÄNSTER” OCH INTEGRITET

Vi ställde också en följdfråga till
de 69 procent som svarat att de
regelbundet använder dessa typer av
tjänster, vilka tjänster de använder.
På frågan var flera svarsalternativ
möjliga. Det vanligaste svaret är
YouTube, åtta av tio säger sig
använda det (80 %). Nyhetssajter

(54 %) mobilspel (45 %) och olika
tv-kanalers streamingtjänster är det
också relativt många som använder
(40 %). Återigen kan vi se att
kvinnor säger sig spela mobilspel i
betydligt större utsträckning (59 %)
än män (32 %).

”

Kvinnor säger sig
spela mobilspel i
betydligt större
utsträckning än män.

VILKEN/VILKA TYPER AV DIGITALA TJÄNSTER ANVÄNDER DU DIG AV GRATIS, MOT ATT DU FÅR REKLAM?

40 %
54 %
Nyhetssajter

TV (olika kanalers
play-tjänster)

16 %

30

80 %

45 %

YouTube

Mobilspel

18 %
Streaming
(musik)

Streaming
(film/serier)

2%

Annat, vad?

SYNEN PÅ ANPASSAD OCH
SLUMPMÄSSIG REKLAM

Genomgående i resultaten och de
öppna svaren från tidigare års
undersökningar har vi kunnat
se hur reklam är något som
många förknippar med digitala
integritetsfrågor. I årets undersökning
formulerade vi en fråga för att på ett
så neutralt sätt som möjligt få reda på
vilket man föredrar av slumpmässig,
kontra anpassad reklam. Det visar
sig att 64 procent föredrar reklam
som är slumpmässig och som inte
känns riktad till en som person. Det är
endast drygt var sjätte som föredrar
personlig och mer relevant reklam
(18 %). Att fler föredrar slumpmässig

”

reklam framför anpassad reklam
är intressant, och har troligtvis i
huvudsak att göra med oro kopplad
till digital integritet.
De yngsta respondenterna föredrar i
störst utsträckning anpassad reklam
(20 %). De föredrar å andra sidan
också slumpmässig reklam i störst
utsträckning (66 %). De äldsta svarar
i större utsträckning ”tveksam, vet ej”
(31 %) än vad de yngsta gör
(13 %) vilket troligtvis beror
på att de inte förstår vad
slumpmässig respektive anpassad
reklam innebär.

64 procent föredrar reklam som är slumpmässig och
som inte känns riktad till en som person.

VILKET AV FÖLJANDE
ALTERNATIV FÖREDRAR DU NÄR
DET KOMMER TILL REKLAM?

64 %

18 %

Jag föredrar reklam som
är slumpmässig och som
inte känns riktad mot
mig som person

Tveksam,
vet ej

18 %
Jag föredrar reklam som är kopplad
till mina personliga vanor och känns
relevant för mig
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FÖRDELAR KONTRA
RISKER MED SMARTARE
VARDAGSTJÄNSTER
Vi har i tidigare undersökningar
kunnat konstatera att oron för att
ens information ska samlas in och
användas på ett otillbörligt sätt
är orimligt hög i proportion till hur
mycket man väljer att använda
dessa typer av tjänster som samlar
in informationen. Exempelvis ser de
flesta det som en integritetsmässig
risk att använda sociala medier
men använder sig ändå regelbundet

av det. I årets undersökning ville
vi ställa frågan på sin spets. Vi
frågade vad man anser väger tyngst
av fördel kontra risk inom ramen
för olika vardagssituationer. I sex
av de totalt åtta svarsalternativ
vi listade var det bara två
situationer (snabb kundservice och
streamingstjänster), där fördelen att
dela personlig information ses som
större än riskerna med att göra det.

När det kommer till sociala medier,
som nästa alla människor använder
idag, är det endast en av tio som
anser att fördelarna med att göra
det väger tyngre än riskerna
(11 %). Sammanfattningsvis kan vi
konstatera att de flesta människor
till vardags självvalt använder
olika tjänster där riskerna med att
använda dem upplevs som betydligt
större än fördelarna att göra det.

UPPLEVER DU GENERELLT SETT DET FRÄMST SOM EN FÖRDEL ELLER RISK ATT DELA MED DIG AV PERSONLIG
INFORMATION I FÖLJANDE SITUATIONER?
Fördel

Risk

Tveksam, vet ej

Snabbare kundservice

42 %

Streamingtjänster
(t.ex. musik, film etc.)

40 %

Hälsodata
(t.ex. kondition, hjärtslag, sömn)

32 %

Biometriska funktioner (t.ex. röststyrning,
ansiktsigenkänning eller fingeravtrycksavläsning)
Lösningar för smarta hem (t.ex. smarta högtalare, delade
kalendrar, styrning av belysning, larm och kameror)
Att mina lösenord och besökta hemsidor sparas för
snabbare åtkomst

32

31 %
25 %
19 %

Att mina kort- eller kontoinformation sparas för
smidigare e-handel

12 %

Användande av sociala medier

11 %

32 %
31 %
41 %
48 %
50 %
69 %
80 %
69 %

27 %
29 %
27 %
21 %
25 %
12 %
7
20 %
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FÖRDELAR KONTRA RISKER MED SMARTARE VARDAGSTJÄNSTER

Det är dock en generationsfråga. Ju yngre man är desto fler fördelar ser man
och vice versa. Vi kan också se att de respondenter som har en högskola/
universitetsutbildning generellt ser större fördelar med att dela information än
vad de med gymnasie- eller grundskoleutbildning gör.

JAG UPPLEVER DET GENERELLT SETT FRÄMST SOM EN FÖRDEL ATT DELA MED MIG AV PERSONLIG
INFORMATION I FÖLJANDE SITUATIONER
16-29 år

65-70 år
Streamingtjänster
(t.ex. musik, film etc.)

55 %

18 %

Hälsodata
(t.ex. kondition, hjärtslag, sömn)

48 %

21 %

Snabbare kundservice

36 %

Biometriska funktioner (t.ex. röststyrning,
ansiktsigenkänning eller fingeravtrycksavläsning)

30 %
26 %

Lösningar för smarta hem (t.ex. smarta högtalare, delade
kalendrar, styrning av belysning, larm och kameror)

16 %

Att mina lösenord och besökta hemsidor sparas för
snabbare åtkomst

9%

14 %

UNDVIKER DU ATT GÖRA VISSA
SAKER DIGITALT ENDAST PÅ
GRUND AV ATT DU ÄR OROLIG
FÖR HUR DIN PERSONLIGA
INFORMATION SKA HANTERAS?

12 %

49 %

Tveksam,
vet ej

Ja

39 %
Nej
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16 %

7%

Att mina kort- eller kontoinformation sparas för
smidigare e-handel

32 %
30 %

7%

Användande av sociala medier

I förlängningen skulle oron för
riskerna med att dela med oss av
personlig information kunna leda till
att vi slutar använda oss av tjänster
som samlar in den. Varannan
respondent svarar att de undviker att
göra vissa saker digitalt på grund av
oro för hur ens personliga information
ska hanteras (49 %). Oron för att vår
integritet ska äventyras påverkar
alltså i stor utsträckning vårt digitala
beteende. De äldsta respondenterna
svarar i betydligt större utsträckning
att de undviker att göra saker digitalt
(64 %) än de yngsta (37 %).

47 %

”

Varannan respondent
svarar att de undviker
att göra vissa saker
digitalt på grund
av oro för hur ens
personliga information
ska hanteras.

Vi ställde också en följdfråga till de
49 procent som svarar ”ja” vad de då
undviker. Bland de totalt 355 öppna
svaren kan vi se vissa kluster av
svar som är utmärkande. Många
svar handlar om att man begränsar

e-handel och kortbetalning samt
undviker hemsidor som inte känns
säkra. En annan kategori av svar
handlar om att man nekar åtkomst till
olika funktioner som samlar data, till
exempel åtgång till kamera för olika

appar i telefonen eller att man nekar
digitala plattformar rätten att samla in
cookies. En tredje grupp av svar handlar
om att man är mer restriktiv med
sociala medier, framförallt Facebook,
men också sökmotorer som Google.

VAD UNDVIKER DU ATT GÖRA (PÅ GRUND AV ATT DU ÄR OROLIG FÖR HUR DIN PERSONLIGA INFORMATION
SKA HANTERAS)?
Exempel på öppna svar (totalt 355 st)

”
”
”
”
”
”

Användning av röstassistenter, tillåta platstjänster i appar, tacka ja till cookies.
Att använda eget namn i sociala medier.
Jag handlar inte online ofta då jag tycker det kan kännas osäkert att mata
in sina kortuppgifter på en okänd hemsida.
Jag sparar inga personnummer, inga kontokortsuppgifter, tillåter inte tillgång
till min kamera osv.
Ladda ner för många appar, köper inte smarta saker till hemmet.
Tillåter inte appar och sidor behörighet att se min plats eller använda
kamera och mikrofon.
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SYNEN PÅ RÄTTEN TILL SIN
EGEN INFORMATION
Med den nya dataskyddsförordningen
följde olika skyldigheter kopplat
till hur personlig information
ska hanteras, men det gav också
användarna en rad rättigheter
till sin information. Vi ville ta

reda på hur man ser på dessa
rättigheter. Av de rättigheter som
vi listade enligt GDPR ses rätten att
kontakta företag/myndigheter om
att radera ens uppgifter, som den
viktigaste (62 %).

”

Av de rättigheter som
vi listade enligt GDPR
ses rätten till information
om hur ens personliga
data hanteras, som
den viktigaste.

ENLIGT DATASKYDDSLAGEN (GDPR) HAR ALLA SOM DELAR PERSONLIG INFORMATION DIGITALT VISSA
RÄTTIGHETER. VILKEN/VILKA AV NEDAN LISTADE RÄTTIGHETER TYCKER DU ÄR VIKTIGAST?

62 %

57 %

31 %
14 %
2%
Rätt att kontakta
företag/
myndighet och
be dem radera
uppgifter om dig

Rätt till
information
om hur din
personliga data
hanteras

Rätt att inte
bli föremål för
ett beslut som
enbart grundat
på automatiserat
beslutsfattande

Rätt att begära
ut information
om dig från
en aktör och
överföra den till
en annan

Ingen av
ovanstående

7%
Tveksam, vet ej
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SYNEN PÅ RÄTTEN TILL SIN EGEN INFORMATION

De yngsta respondenterna tycker
i större utsträckning (68 %) än
de äldsta (57 %) att det är viktigt
med rätten att kontakta företag och
myndigheter och be dem radera

uppgifter om en. De äldsta tycker
i större utsträckning (64 %) än de
yngsta (56 %) att det är viktigast
med rätten till information om hur
ens personliga data hanteras.

ENLIGT DATASKYDDSLAGEN (GDPR) HAR ALLA SOM DELAR PERSONLIG INFORMATION DIGITALT VISSA
RÄTTIGHETER. VILKEN/VILKA AV NEDAN LISTADE RÄTTIGHETER TYCKER DU ÄR VIKTIGAST?
16-29 år

65-70 år

67 %
57 %

56 %

64 %

26 %

32 %
16 %

Rätt att kontakta
företag/myndighet
och be dem radera
uppgifter om dig
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Rätt till information
om hur din
personliga data
hanteras

Rätt att inte bli
föremål för ett beslut
som enbart grundat
på automatiserat
beslutsfattande

9%

Rätt att begära ut
information om dig
från en aktör och
överföra den till en
annan

DEN FRÄMSTA ORON FÖR
ATT DELA INFORMATION I
SIN VARDAG
Det finns en övergripande oro för hur
ens personliga information hanteras,
men i vilka situationer oroar man
sig mest? När blir den digitala
integritetsfrågan mest påtaglig i
vår vardag?
Var tredje svensk säger sig vara
mest orolig över hur deras personliga

information
hanteras
när
de
använder sociala medier (32 %).
De kan bero på att sociala medier
just handlar om att dela med sig
av personlig information till andra
och att man då har mycket mer
sådan information kopplat till
den plattformen. Olika skandaler
kopplat till hantering av personlig

data som media rapporterat om i
kombination med dokumentärer
som ”The social dilemma” påverkar
också. Nästan lika många är oroade
för att använda en sökmotor som tex
Google (30 %). 27 procent känner
störst oro när de handlar online
och 23 procent när de använder
olika betaltjänster.

”

Var tredje svensk säger sig vara mest orolig över hur
deras personliga information hanteras när de använder
sociala medier.
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DEN FRÄMSTA ORON FÖR ATT DELA INFORMATION I SIN VARDAG

Män är mer oroliga (32 %) än
kvinnor (27 %) för att använda en
sökmotor som Google medan kvinnor
är mer oroliga (30 %) än män
(25 %) när det kommer till att handla

online. De yngsta respondenterna
är mer oroliga för att använda
sökmotorer och sociala medier, kanske
för att de också är de som främst
använder det.

INOM VILKA AV FÖLJANDE VARDAGSSITUATIONER UPPLEVER DU STÖRST ORO ÖVER HUR DIN PERSONLIGA
INFORMATION HANTERAS DIGITALT?
När jag...

32 %

Använder sociala medier
Använder sökmotorer
(t.ex. Google)

30 %
27 %

Handlar online
Betaltjänster
(t.ex. Klarna, Swish, Qliro)

23 %
10 %

Använder karttjänst/GPS

7%

Använder app för vård eller psykologi
Läser av digitala hälsodata om mig själv
(t.ex. stegräknare, tränings- eller hälso-app)
Tittar på YouTube

4%
3%

Läser nyheter på nätet

2%

Spelar mobilspel

2%

Använder dejting-app

2%

Använder videokonferenstjänster
(t.ex. Teams, Zoom, Google Meet m.m.)

2%

Samlar poäng i kundklubb
(t.ex. ICA, COOP, Lindex, Refunder.se)

1%

Använder streaming-tjänster
(t.ex. SVT Play, Netflix, Spotify, Podcasts)

1%

Tveksam, vet ej
Känner aldrig oro

10 %
9%
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NÄR DET KÄNNS OKEJ ATT
DELA INFORMATION
Att många är oroliga över hur deras
information hanteras digitalt är det
ju ingen tvekan om, men i vilka
situationer tycker man att det är
okej att dela med sig av personlig
information
digitalt?
Statliga
utredningar (52 %), nationell statistik
(59 %) och forskning inom olika
områden (66 %) är de situationer
där flest är okej med att dela med sig
av personlig information. Dessa tre
områden har någonting gemensamt
som skiljer sig från de övriga
svarsalternativen. Det är alla syften

som tjänar samhället i stort snarare
än en själv som individ. De ses också
troligen som mindre hotfulla ur ett
integritetsperspektiv då de bland
annat saknar vinstintresse.
Som en jämförelse är det få som är
okej med att dela information för att
få en bättre köpupplevelse (11 %),
för
individanpassade
produkter
i hemmet (13 %) samt för andra
individanpassade tjänster (21 %).
De yngsta respondenterna är mer
positiva än de äldsta till att dela med

sig av information inom samtliga
svarsalternativ förutom ett, när det
kommer till att bidra till forskning
inom olika områden. Även här
ser vi att de med universitets- eller
högskoleutbildning generellt är mer
okej att dela personlig information
är vad de med gymnasie- eller
grundskoleutbildning är. De som
tjänar mest pengar är också
generellt mer positiva till att dela
sin information.

I VILKEN/VILKA AV FÖLJANDE SYFTEN ÄR DU OKEJ MED ATT DELA MED DIG AV PERSONLIG INFORMATION?

För att bidra till forskning inom
olika områden

66 %
59 %

Nationell statistik

52 %

Statliga utredningar

29 %

För att få rabatter/poäng

26 %

Förbättring av trafikflöden
För att kunna ta del av tjänster som
är anpassade efter mig som individ

21 %

Individanpassade, smarta produkter
i hemmet
Bättre köpupplevelse
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13 %
11 %

Tveksam, vet ej

8%

Ingen av ovanstående

8%

”

De flesta är okej med att dela med sig av personlig
information inom ramen för statliga utredningar och
annan forskning.
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HUR CORONAPANDEMIN
HAR PÅVERKAT SYNEN PÅ
DIGITAL INTEGRITET
Under coronapandemin har vi blivit
mer digitala, våra fysiska möten
ersätts av videokonferenser, våra
biobesök streamas ifrån soffan och
våra icke-akuta läkarbesök flyttas
till vård-appar och videosamtal. Man
kan säga att coronapandemin har
accelererat digitaliseringen i samhället
och med det återigen aktualiserat
frågan om digital integritet.
De flesta säger att deras upplevelse av
digital integritet inte har förändrats
av coronapandemin (80 %), men 12
procent säger sig ha blivit mer oroliga
över hur deras information hanteras
digitalt nu, som följd av pandemin.
Det är främst unga män som svarar
det (16 %).
Vi ställde också en följdfråga till de
som svarat att pandemin förändrat
deras upplevelse av digital integritet

(totalt 14 procent), på vilket sätt det
gjort det. Bland de cirka 70 svaren
handlar de flesta om att man nu
befinner sig i en (hemma)miljö
där man blir mer medveten om
integritetsfrågan i samband med olika
nya digitala mötestjänster, och av att
behöva handla mer på nätet. Som
en respondent utrycker det: ”Jag tror
egentligen att det bara är i tiden att
man inser hur riskabelt systemen är
och man blir mer och mer medveten
hela tiden (så egentligen ingen
koppling till själva pandemin)”. Det
är en intressant spaning. Om man
ska göra en liknande jämförelse med
resultaten i stort kan man säga att
det som oroar svenskarna när det
kommer till digital integritet kanske
inte nödvändigtvis handlar om att
bli mer övervakade/avlyssnade utan
snarare en ökad kunskap om i vilken
omfattning man redan är det idag.

HAR DIN UPPLEVELSE AV DIGITAL
INTEGRITET FÖRÄNDRATS
UNDER CORONAPANDEMIN?

12 %

2%

Ja, jag är mer
orolig för hur
min information
hanteras
digitalt nu

Ja, jag är mindre
orolig för hur
min information
hanteras
digitalt nu

6%
Tveksam,
vet ej

80 %
Nej

”

12 procent säger sig ha
blivit mer oroliga över
hur deras information
hanteras digitalt nu,
som följd av pandemin.
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SUMMERING AV RESULTAT
FLER ÄR NEGATIVA TILL ÖKAD INSAMLING AV PERSONLIG
INFORMATION I SAMHÄLLET

Det är precis lika många som är positiva till den ökade insamlingen av personlig
information nu som det var 2015. Andelen som är negativa har däremot ökat
med sju procentenheter under samma period. Män är mer positiva till det (20 %)
än vad kvinnor är (12 %). Åldersmässigt syns inga större skillnader generellt.
Däremot kan vi se att de respondenter som säger sig vara tidigare än andra med
att använda ny teknik, är mest positiva till användandet av personlig digital
information i samhället.

VIKTIGAST MED INSYN OM INFORMATIONSHANTERING INOM HÄLSOOCH SJUKVÅRD

På frågan om inom vilka offentliga verksamheter som det är viktigast att ha
insyn i hur ens personliga information hanteras, är hälso- och sjukvård det
med råge det vanligaste svaret (67 %). Det kan ha att göra med att fler blivit
uppmärksammade på integritetsaspekter kopplat till digital vårdkontakter som
ökat under pandemin. Varannan respondent svarar Skatteverket (49 %), och
polis/rättsväsende (48 %).

FÅ BEGÄR UT INFORMATION OM HUR DERAS PERSONLIGA
INFORMATION HANTERAS

I årets undersökning svarar endast drygt en av tio att de under de senaste fem
åren begärt ut information från myndigheter, företag eller organisationer om
hur ens personliga information hanteras (13 %). Sju procent säger sig har begärt
det från myndigheter, fyra procent från företag och två procent säger sig ha
gjort det från en organisation. Bland de som har begärt ut information är den
vanligaste anledningen att man ville veta vilken information de har om en (53
%) följt av att man behövde informationen i ett annat ärende (41 %).
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SJU AV TIO ANVÄNDER REKLAMBASERADE GRATISTJÄNSTER

Majoriteten av svenskarna använder regelbundet olika tjänster där man istället
för att betala, använder tjänsten gratis mot att få reklam (69 %). De vanligaste
är YouTube, (80 %). Nyhetssajter (54 %) mobilspel (45 %) och olika tv-kanalers
streamingtjänster (40 %). Det finns stora åldersskillnader i resultaten. Bland de
yngsta respondenterna svarar 85 procent att de använder denna typ av tjänster
regelbundet, vilket är dubbelt så stor andel som bland de äldsta (43 %). Bland
kvinnor mellan 16 och 29 år svarar hela nio av tio att de regelbundet använder
gratistjänster (90 %).

FÖRTROENDET FÖR BANKERS HANTERING AV PERSONLIG
INFORMATION MINSKAR

Svenskarnas förtroende för banker i samband med hantering av personlig
information har minskat med tio procentenheter sedan 2018. Parallellt har
förtroendet för offentlig vård ökat med tolv procentenheter under samma period.
Offentliga vårdaktörer är den enda typ av aktör som ökat i förtroende de senaste
åren. Där är förtroendet nu lika högt som för förtroendet för banker (58 %). De
äldsta respondenterna har större förtroende för banker (67 %) än vad de yngsta
har (52 %), medan de yngsta har ett större förtroende för utbildningsinstitutioner
(21 %) än vad de äldsta har (8 %).

MAJORITETEN FÖREDRAR SLUMPMÄSSIG REKLAM FRAMFÖR
ANPASSAD REKLAM

64 procent föredrar reklam som är slumpmässig och som inte känns riktad mot
en som person. Det är endast drygt var sjätte som föredrar personlig och mer
relevant reklam (18 %). Att fler föredrar slumpmässig reklam framför föredrar
anpassad reklam är intressant, och har troligtvis i huvudsak att göra med
oro kopplat till digitala integritet. De yngsta respondenterna föredrar i störst
utsträckning anpassad reklam (20 %). De är å andra sidan också de som i störst
utsträckning föredrar slumpmässig reklam (66 %).
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SUMMERING AV RESULTAT

ÅTTA AV TIO SER STÖRRE RISKER ÄN FÖRDELAR MED ATT ANVÄNDA
SOCIALA MEDIER

När det kommer till sociala medier, som nästa alla människor använder idag,
är det endast en av tio som anser att fördelarna med att göra det väger tyngre
än riskerna (11 %). I sex av de totalt åtta svarsalternativ vi listade var det bara
två situationer (snabb kundservice och streamingstjänster), där fördelen att dela
personlig information ses som större än riskerna med att göra det.

VARANNAN UNDVIKER ATT GÖRA VISSA SAKER DIGITALT PÅ GRUND
AV ORO FÖR HUR INFORMATIONEN SKA HANTERAS

Varannan respondent svarar att de undviker att göra vissa saker digitalt på
grund av oro för hur ens personliga information ska hanteras (49 %). Oron för
att vår integritet ska äventyras påverkar alltså i stor utsträckning vårt digitala
beteende. De äldsta respondenterna svarar i betydligt större utsträckning att de
undviker att göra saker digitalt (64 %) än de yngsta (37 %). Det kan handla
om allt från att man begränsar e-handel och kortbetalning till att man nekar
åtkomst till olika funktioner som samlar data i telefonen.

ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER ÄR DET SOM SKAPAR STÖRST
INTEGRITETSMÄSSIG ORO I VARDAGEN

Var tredje svensk säger sig vara mest orolig över hur deras personliga information
hanteras när de använder sociala medier (32 %). De kan bero på att sociala
medier just handlar om att dela med sig av personlig information till andra och
att man då har mycket mer sådan information kopplat till den plattformen.
Olika skandaler kopplat till hantering av personlig data som media rapporterat
om i kombination med dokumentärer som ”The social dilemma” påverkar också.
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MAJORITETEN ÄR OKEJ MED ATT DELA PERSONLIG INFORMATION FÖR
NATIONELLA UTREDNINGAR OCH FORSKNING

Statliga utredningar (52 %), Nationell statistik (59 %) och forskning inom olika
områden (66 %) är de situationer som flest är okej med att dela med sig av
personlig information. Dessa tre områden har någonting gemensamt som skiljer
sig från de övriga svarsalternativen. Det är alla syften som tjänar samhället i
stort snarare än en själv som individ. De ses också troligen som mindre hotfulla
ur ett integritetsperspektiv då de bland annat saknar vinstintresse. Få är okej
med att dela information till personliga tjänster som bättre köpupplevelse
(11 %), individanpassade produkter i hemmet (13 %) eller för att ta del av
individanpassade tjänster (21 %).

EN AV TIO HAR BLIVIT MER OROLIGA ÖVER HUR DERAS INFORMATION
HANTERAS SOM FÖLJD AV CORONAPANDEMIN

De flesta säger att deras upplevelse av digital integritet inte har förändrats av
coronapandemin (80 %), men 12 procent säger sig har blivit mer oroliga över
hur deras information hanteras digitalt nu, som följd av pandemin. Det är främst
unga män som svarar det (16 %). På den öppna följdfrågan om vilket sätt
coronapandemin förändrat upplevelsen av digital integritet, handlar de flesta
om att man nu befinner sig i en (hemma)miljö där man blir mer medveten om
integritetsfrågan i samband med olika nya digitala mötestjänster, och av att
behöva handla mer på nätet.
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Efter att ha följt svenskarnas
attityder till digital integritet
under de senaste sju åren kan vi
se en väntad med ändå intressant
korrelation. Andelen som tror att det
går att läsa ut all möjlig information
om en baserat på surfvanor har
mer än fördubblats. Parallellt har
andelen som är oroliga för att deras
information ska användas på fel sätt
också fördubblats. Ju mer kunskap
man har om hur ens data samlas in,
desto mer orolig blir man alltså för
hur den hanteras.
Oron har lett till att varannan nu
undviker att göra vissa saker digitalt.
Oron har också fått företag att inse

”

marknaden för digital trygghet. Det
har öppnat upp för nya krypterade
meddelande-tjänster som Telegram
och Wickr. Privata nätverk (VPN)
fortsätter att öka och enligt en
rapport från Zion Market Research
förväntas den globala marknaden för
krypteringstjänster växa med nästan
20 procent mellan 2019 och 2025, då
den beräknas vara värd 6.6 miljarder
dollar. I digitala framtidsspaningar
nämns också en växande trend inom
”användarkontrollerad kryptering”,
eller på engelska ”user controlled
encryption”. Det handlar om system
där användaren har kontroll över
vilken information som krypteras
eller krypteras upp.

Kanske är vi på väg att nå en sorts peak i
digital misstro?
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Kanske är det så att marknaden
reglerar oron och att vi som följd
av
nya
privacyinställningar,
krypteringstjänster
och
privata
nätverk
kommer
att
känna
oss
tryggare
att
dela
vår
information? Det kan också vara en
generationsfråga. De som vuxit upp
i en digital värld (digital natives)
ser i betydligt större utsträckning än
äldre, fördelar med att dela personlig
information för att kunna använda
olika tjänster. Kanske är vi på väg att
nå en sorts peak i digital misstro? Det
återstår att se. Vi följer utvecklingen
med spänning.

SAMARBETET
ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi är Sveriges största förmedlare av arbeten. Vårt jobb är att så effektivt
som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker
jobb. Vårt uppdrag handlar i grunden om att bidra till en väl fungerande
arbetsmarknad. En viktig uppgift för oss är också att rusta de som står långt
ifrån arbetsmarknaden. På så sätt bidrar vi till att förhindra utslagning och
öka sysselsättningen.
I vårt uppdrag ingår även att kontrollera att de arbetsgivare som får
anställningsstöd följer det regelverk som finns. Vi kontrollerar också att de som är
anmälda som arbetslösa följer regelverket, så att de kan få rätt stöd från bland
andra a-kassan och Försäkringskassan.

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.

CTF

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, bildades 1986
och är idag ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster
och värdeskapande genom tjänster. CTF består av ett 60-tal forskare och
forskarstuderande verksamma inom företagsekonomi, arbetsvetenskap,
informatik, miljö- och energisystem, sociologi, religionssociologi och psykologi.
CTF forskar om värdeskapande genom tjänster med utgångspunkt i individers,
organisationers och samhällens behov. Vi vill att vår forskning ska göra skillnad
och bidra till att utveckla människor, organisationer och vår omvärld.
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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

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.

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

