DELADE
MENINGAR
Svenska folkets attityder till
digital integritet 2017

”

Det uppkopplade livet gör vår
tillvaro smidigare men det ställer
också frågan om den digitala
integriteten på sin spets.

BAKGRUND
Digitaliseringen i samhället gör oss människor mer uppkopplade, men också sakerna i
vår omgivning. I det samhälle som vi rör oss mot med ”sakernas internet” har din bil
information om dina körvanor, ditt kylskåp vet hur ofta du handlar och dina skor vet
hur mycket du rör dig om dagarna. Det uppkopplade livet gör vår tillvaro smidigare
men det ställer också frågan om den digitala integriteten på sin spets.
För att få en bättre förståelse för hur svenska folket ser på att dela med sig av privat
information digitalt har vi på Insight Intelligence för tredje året i rad genomfört en
riksomfattande attitydundersökning. Undersökningen har genomförts i samarbete
med Advokatfirman Lindahl, Sveriges kommuner och Landsting, Cybercom Group
och IAB Sverige.
Resultatet finns sammanfattat i denna rapport och syftar att bidra till en större
förståelse för hur vi se på digitalt informationsdelande och hur dessa attityder kan
komma att påverka de aktörer som samlar in den.

Lukas O Berg
VD, Insight Intelligence
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SAMMANFATTNING
Svenskarna har en splittrad syn på det nya informationsdelande
samhället. Andelen som ser insamlingen och användandet av
personlig, digital information som positivt har ökat med nio
procentenheter de senaste två åren.

”

Oron för hur ens insamlade information används märks
i de öppna svaren men också genom det faktum att fler
försöker begränsa insamlingen av data.

Samtidigt har andelen som är oroliga för att
information som man delar med sig av digitalt
används i syften som man inte är bekväm
med ökat med 17 procentenheter under
samma period. Vi är alltså allt mer positiva
till informationsinsamling i sig men är mer
oroliga för säkerhetshanteringen av den egna
informationen som samlas in.
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Oron för hur ens insamlade information
används märks i de öppna svaren men också
genom det faktum att fler försöker begränsa
insamlingen av data. Nästan fyra av tio
svarar att de använder ad blockers (38%),
något fler än förra året (33%) och var fjärde
svarar att de någon gång avslutat en digital
tjänst/program/hemsida för att de känt att det
var för integritetskränkande (24%).

Alla är dock inte lika oroliga. Dels handlar
det om internetvana. De som aktivt delar
information på internet är mindre oroliga
för att informationen ska missbrukas jämfört
med de som aldrig eller sällan gör det. Det är
också i hög utsträckning en generationsfråga.
Yngre är mindre oroliga för missbruk av
delad data och är mer öppna för att använda
delad information som betalmedel. De yngsta
respondenterna svarar också i nästan dubbelt
så hög utsträckning (49%) som de äldsta (25%)
att de är positiva inför att dela med sig av
personlig information till enheter i sin omvärld
som används för underlätta service, föra
hälsojournal, bidra till bättre riktad reklam,
spara el, etc.
På frågan om vad de företag och organisationer
som hanterar information om en skulle kunna
göra för att man ska känna sig mer trygg
att dela den är det vanligaste svaret att ge
mer information om hur den insamlade
informationen används. Samtidigt svarar
nästan sex av tio (57%) att de aldrig läser
texten om vad villkoren för behandling av
”kakor” som man accepterar innefattar.
I maj 2018 ska EUs nya dataskyddsförordning
börja tillämpas. De nya reglerna syftar bland
annat till att stärka individens kontroll över
sin privata information digitalt. Majoriteten
av respondenterna känner inte till den nya

förordningen (84%). Däremot tror 30 procent
att denna skärpta lagstiftning kommer att
påverka känslan av trygghet när man lämnar
ifrån sig privat information. Det är givetvis
hypotetiskt men det skulle alltså kunna påverka
förtroendet att dela privat information digitalt,
givet att fler känner till att lagen träder i kraft.
Ett område där frågan om digital integritet är
högaktuell är utvecklingen inom e-hälsa. Vi
har i tidigare års undersökningar frågat hur
man ser på att dela med sig av privat digital
information i olika vårdrelaterade syften. I årets
resultat kan vi se att svenskarna blivit mer
positiva eller bekväma med att dela med sig
av information inom samtliga vårdrelaterade
områden. Det är signifikanta attitydskillnader
med i flera fall 10 procentenheter på bara ett
år. Förtroendet för vårdaktörer som förvaltare
av privat digital information har dock snarare
minskat än ökat et senaste året, så förmodligen
beror den mer positiva inställningen på andra
faktorer som en mer allmän digital vana eller
att begreppen ”e-hälsa” och ”digital vård” blivit
vanligare.
Banker är fortfarande den aktör som folk
har högst förtroende för i förvaltandet av
ens personliga information digitalt, trots att
förtroendet minskat med nio procentenheter det
senaste året. Minst förtroende i denna aspekt
har sociala medier (4%), sökmotorer (5%) och
nyhetsmedier (6%).
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OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen är gjord i samarbete med Advokatfirman
Lindahl, Sveriges Kommuner och Landsting, Cybercom och
IAB Sverige.
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Insight Intelligence har varit övergripande
ansvarig för undersökningen, koordinering
av samarbetet och sammanfattning av
denna rapport.

Samtliga
diagram
är
uppställda
i
procentandelar. Vid de diagram där den
totala procentsatsen överstiger 100 har flera
svarsalternativ varit möjliga.

1000 svenskar mellan 16 och 70 år har
under februari 2017 intervjuats genom
Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel.
Undersökningen är riksrepresentativ för
Sverige. Svarsfrekvensen var 32 procent.

Undersökningen och rapporten har tagits
fram i samarbete med Jacob Dexe på
forskningsinstitutet RISE SICS.

DIGITAL AKTIVITET
Vi delar mer information om oss själva idag än någonsin tidigare,
och på allt fler tekniska plattformar. Samtidigt svarar fler än
sex av tio att de aldrig eller sällan aktivt delar eller sprider
information på internet.

Andelen som aktivt delar information på internet
är troligtvis större än 32 procent. Anledningen
till att så relativt få svarar att de aktivt delar
information kan dels ha att göra med att man
inte ser sin digitala aktivitet som ett aktivt
delande av information. Man skulle också
kunna tänka sig att det finns en viss stolthet i att
inte aktivt dela information, vilket kan ses som
oförsiktigt ur en Integritetsaspekt.
De som i störst utsträckning säger sig dela
information är män mellan 30 till 49 år (41%) och
de som i minst utsträckning påstår sig göra det
är kvinnor mellan 65 och 70 år (71%). Av någon
anledning delar Göteborgarna mest information,
där svarar fyra av tio att de dagligen delar
(40%) vilket kan jämföras med exempelvis 23
procent av de boende i Sydsverige.

HUR OFTA DELAR ELLER SPRIDER DU
AKTIVT INFORMATION PÅ INTERNET?
Samtliga respondenter

32%
Dagligen

64%
Aldrig eller
sällan
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ATTITYDER TILL
DATAINSAMLING
Man kan argumentera för att individen i dagens delande
samhälle är mer utsatt ur ett integritetsperspektiv, men man kan
också argumentera för att delandet bidrar till förbättrade tjänster
som gynnar såväl individen som samhället i stort.
som positivt har ökat med nio procentenheter
de senaste två åren. Andelen som ser det som
negativt har minskat med sex procentenheter
under samma period. Som i våra tidigare
undersökningar kan vi se att de yngre i högre
utsträckning än äldre ser det som positivt.

För tredje året i rad ställde vi frågan om man
ser den ökade insamlingen och användandet
av personlig digital information i samhället
generellt som positivt eller negativt för en själv
som privatperson. Av resultatet kan vi se att
andelen som ser insamlingen och användandet

”

Andelen som ser insamlingen och användandet av
personlig, digital information i samhället som positivt
har ökat med nio procentenheter de senaste två åren.

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

Jag ser det som negativt

60%

58%

24%
16%

2015

10

Vet ej/ej svar

54%

23%

19%

2016

25%

21%

2017

När vi delar information gör vi det på olika
tekniska plattformar som exempelvis dator,
iPad eller vår smartphone. Vi ville ta reda på
om man ser någon skillnad mellan att dela
information på dessa olika plattformar ur ett

integritetsperspektiv. För de flesta spelar den
tekniska plattformen inte någon roll för känslan
av trygghet (67%) men var femte svarar att
de känner sig tryggare att dela information
genom sin dator (20%).

NÄR DU DELAR MED DIG AV PRIVAT INFORMATION DIGITALT, SPELAR DET NÅGON ROLL
VILKEN TEKNISK PLATTFORM (DATOR, MOBIL, ETC.) DU ANVÄNDER FÖR DIN KÄNSLA
AV TRYGGHET?
Samtliga respondenter
Nej, den tekniska plattformen spelar
ingen roll för min känsla av trygghet

67%

Ja, jag känner mig tryggare att dela
information på en dator

20%

Ja, jag känner mig tryggare att dela
information på en smartphone
Ja, jag känner mig tryggare att dela
information på en iPad
Vet ej/ej svar
Ja, annat

6%
2%
5%
1%
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ATTITYDER TILL DATAINSAMLING

med att dela med sig av platsangivelser
och GPS har ökat något under de senaste
åren, och andelen som känner sig bekväma
med att dela privata bilder har ökat med 14
procentenheter de senaste två åren. I övrigt
finns inga större skillnaden mellan tidigare
års resultat.

i följde också upp på frågan om vilken typ
av information som man generellt känner sig
bekväm med att dela digitalt. Liksom tidigare
år är personliga intressen de som flest är
bekväma att dela med sig av (59%), något fler
än förra året. Var tredje är bekväm att dela sin
adress (33%). Andelen som känner sig bekväma

”

Andelen som känner sig
bekväma med att dela
privata bilder har ökat
med 14 procentenheter de
senaste två åren.

VILKEN/VILKA TYPER AV INFORMATION ÄR DU GENERELLT BEKVÄM ATT DELA MED DIG
AV DIGITALT?
Samtliga respondenter
2015

2016

2017

53%

Personliga intressen

36%

Adress
Platsangivelser/gps
Privata bilder
Personliga åsikter känslor
Politisk tillhörighet
Personnummer
Inkomst
Annat, vad?
Vet ej/ej svar
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21%
12%

29%
25%

24%

23%

51%

24%

33%

27%
26%
26%

17% 12% 15%
16% 9 13%
18%

7 12%

0% 5 6
23%

20%

14%

15%

58%

De yngsta respondenterna är generellt
mer bekväma med att dela information.
Exempelvis svarar 22 procent av de mellan
16 och 29 år att de är bekväma med att dela
med sig av personnummer vilket kan jämföras
med motsvarande 12 procent av de mellan 65
och 70 år.Allt färre svarar ”vet ej/ej svar” vilket
kan bero på att man har lättare att relatera
till frågan.

Liksom i förra årets undersökning ställde vi
frågan i motsatt riktning, det vill säga ”Vilken
typ av information är du mest försiktig att
dela med sig av digitalt?” Resultat skiljer sig
inte signifikant från förra året. Sju av tio är
mest försiktig med att dela sitt personnummer
(69%), vilket är marginellt fler än förra året
(63%). Kvinnor mellan 65 och 70 år är de som
i högst utsträckning är oroliga för att dela med
sig av sitt personnummer (84%).

VILKEN TYP AV INFORMATION ÄR DU MEST FÖRSIKTIG ATT DELA MED DIG AV DIGITALT?
Samtliga respondenter
2016

2017

63%

Personnummer
Privata bilder

9% 7

Politisk tillhörighet

5 5

Personliga åsikter känslor

53

Platsangivelser/gps

43

Inkomst

33

Adress

2% 3

Personliga intressen

0% 1%

Hälsa/träningsresultat

0% 0%

Vet ej/ej svar
Annat, vad?

69%

7 3
2%

2%
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ORON FÖR DATAINSAMLING
Andelen som är oroliga för att den information som man delar
med sig av digitalt används i syften som man inte är bekväm
med har den ökat med 17 procentenheter de senaste två åren.
Under samma period har andelen som inte är oroliga minskat med 15 procentenheter. Det är svårt att
ge något enkelt svar på frågan om vad den ökade oron beror på, men när vi läser de öppna svaren
kan vi se att folk märker av insamlandet av data i sin vardag, kanske nu mer än tidigare.

”

Andelen som är oroliga
för att den information
som man delar med sig av
digitalt används i syften
som man inte är bekväm
med har den ökat med 17
procentenheter de senaste
två åren.

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

36%

Varken orolig eller inte orolig

43%

38%

14

39%
31%

22%

2015

Orolig

23%

21%

2016

2017

39%

De äldre respondenterna är mer oroliga än de yngre. Bland de äldsta är mer än varannan orolig
(55%) jämfört med motsvarande 29 procent bland de yngsta.

JAG ÄR OROLIG FÖR ATT DEN INFORMATION SOM JAG DELAR MED MIG AV DIGITALT
ANVÄNDS I SYFTEN SOM JAG INTE ÄR BEKVÄM MED?
Samtliga respondenter

55%
48%

35%
29%

16-29 år

30-49 år

50-64 år

65-70 år
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ORON FÖR DATAINSAMLING

Vi ser alltså att det är fler som är oroliga
för hur ens privata information hanteras
digitalt än det är som inte är det. En naturlig
följdfråga är om denna oro leder till handling.
Majoriteten av respondenterna har gjort någon
form av aktivt val för begränsa den data som
samlas in om en. Nästan fyra av tio svarar
att de använder ad blockers (38%), något fler
än förra året (33%). Var fjärde respondent
svarar att de någon gång avslutat en digital
tjänst/program/hemsida för att det känt att
det var för integritetskränkande (24%). Bland
unga män svarar var tredje det (32%). De
respondenter som har en högskoleutbildning
svarar i mer än dubbelt så hög utsträckning att
de använder ad blockers (43%) än de som har
en grundskoleutbildning (20%). I norra Sverige

svarar 44 procent att de inte gör några aktiva
val för att begränsa insamlad data vilket kan
jämföras med 26 procent av respondenterna
i Stockholmsområdet. Stockholmarna är de
som i störst utsträckning gör olika val för att
begränsa insamlande av data.

”

Var fjärde respondent
svarar att de någon gång
avslutat en digital tjänst/
program/hemsida för att
det känt att det var för
integritetskränkande.

HAR DU GJORT NÅGRA AKTIVA VAL FÖR ATT BEGRÄNSA DEN DATA SOM SAMLAS IN OM DIG?
Samtliga respondenter
2016

2017

33%

Ja, jag använder ad blockers (reklamblockerare)

37%

Nej

Ja, jag har avslutat en digital tjänst/program/hemsida
för att jag kände att det var för integritetskränkande
(till exempel GPS-tjänster, appar eller sociala medier)

Ja, jag använder krypteringstjänster

Vet ej/ej svar

Annat, vad?

16

38%

22%

11% 12%

14% 11%

54

34%

24%

att de kan tänka sig att betala extra jämfört
med 26 procent bland kvinnor mellan 16 och
29 år. I Sydsverige är varannan beredd att
betala extra (49%) vilket kan jämföras med
motsvarande 27 procent i norra Mellansverige.

Liksom i förra årets undersökning svarar fler
än var tredje respondent att de är beredda att
betala extra för att säkerställa att ens uppgifter
hanteras på rätt sätt. De äldre är mer benägna
att göra det än de yngre. Exempelvis svarar
51 procent av kvinnor mellan 65 och 70 år

ÄR DU BEREDD ATT BETALA EXTRA FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT DINA UPPGIFTER HANTERAS
PÅ RÄTT SÄTT?
Samtliga respondenter
2016

2017

43%
36%

41%

35%

21%

Ja

Nej

23%

Vet ej/ej svar
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AUTOMATISK
DATAINSAMLING OCH
ANPASSADE BUDSKAP
I tidigare års undersökningar har vi haft med frågan om riktad
reklam baserad på ens surfvanor och internethistorik, även
kallat retargeting.
Vi har då kunnat se hur vissa upplever det som
en kränkning av ens digitala integritet. I årets
undersökning formulerade vi frågan: ”Hur känner
du inför automatisk behandling av uppgifter
kring dina surfmönster och ditt digitala beteende
som leder till att du får riktad reklam och
anpassade nyhetsartiklar?” Endast nio procent
svarar att de är bekväma med det. Majoriteten
är inte det (62%). Var fjärde svarar att de varken
är bekväma eller obekväma (24%).
Män mellan 65 och 70 år är mest obekväma
med det (71%) medan män mellan 16 och 29 är
mest bekväma (14%). Geografiskt sett är boende
i Göteborgsområdet mest obekväma (72%).
Även bland de som generellt ser den ökade
insamlingen och användandet av personlig

digital information i samhället som positivt
svarar endast var femte att de är bekväma
med automatisk behandling av uppgifter och
surfvanor (20%).

”

Även bland de som generellt
ser den ökade insamlingen och
användandet av personlig
digital information i samhället
som positivt svarar endast var
femte att de är bekväma med
automatisk behandling av
uppgifter och surfvanor.

HUR KÄNNER DU INFÖR AUTOMATISK BEHANDLING AV UPPGIFTER KRING DINA
SURFMÖNSTER OCH DITT DIGITALA BETEENDE SOM LEDER TILL ATT DU FÅR RIKTAD
REKLAM OCH ANPASSADE NYHETSARTIKLAR?
Samtliga respondenter

28%

34%
24%
8%

Mycket
obekväm
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Ganska
obekväm

Varken bekväm
eller obekväm

Ganska
bekväm

1%
Mycket
bekväm

4%
Vet ej/ej svar

Vi ställde också två öppna följdfrågor om varför man känner sig bekväm respektive obekväm. Av
de totalt nio procent som känner sig bekväma med automatisk behandling av information svarar de
flesta att de hellre vill ha relevant och riktad reklam snarare än det motsatta.

”

Av de totalt nio procent
som känner sig bekväma
med automatisk
behandling av information
svarar de flesta att de
hellre vill ha relevant och
riktad reklam snarare än
det motsatta.

VARFÖR KÄNNER DU DIG BEKVÄM MED DENNA AUTOMATISKA BEHANDLING
AV INFORMATION?
Exempel på öppna svar (totalt 63 st)

”
”
”
”
”

Får hellre reklam om relevanta saker än om typiska
kvinnliga produkter jag aldrig använder.
Det gör mitt surfande mer effektivt.
Därför att det är praktiskt att få användbar reklam. Jag är
dessutom extremt ointressant att övervaka och blir bara en i
mängden data som samlas in.
Det känns trevligare att få reklam från en hemsida (eller
liknande) som jag själv besöker än någon helt okänd reklam
för något jag inte bryr mig om.
Jag har ingenting som jag vill dölja.
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AUTOMATISK DATAINSAMLING OCH ANPASSADE BUDSKAP

När vi frågade de 62 procent som inte är bekväma med automatisk insamling varför de inte är det
får vi en tydlig bild av oro kopplat till kränkning av den digitala integriteten.

VARFÖR KÄNNER DU DIG OBEKVÄM MED DENNA AUTOMATISKA BEHANDLING
AV INFORMATION?
Exempel på öppna svar (totalt 470 st)

”
”
”
”
”
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Annonserna blir helt ointressanta när de kommer från ställen
jag redan varit hos.
Det är min ensak, vill inte ha den typen av analyserad
sammanställning av mig i händerna på marknaden.
All informationsinhämtning angående vanor, intressen och
mönster kan användas mot dig ifall informationen kommer i
fel händer.
Det skulle kunna leda till stora problem om den inte
anonymiseras på rätt sätt. Det innebär en kommersialisering
av mitt liv, där jag blir varan, snarare än konsumenten. Det
innebär att vissa aktörer får oerhört mycket makt.
Jag gillar inte att personlig information används i
kommersiellt syfte överhuvudtaget.

KAKOR OCH VILLKOR
I förra årets undersökning ville vi ta reda på vad respondenterna
gör när de surfar och får upp information om hur ens data
används, då svarade varannan att de oftast accepterar utan att
ha läst igenom villkoren (51%).
I årets undersökning ville vi ta reda på hur ofta
man läser texten om vad villkoren som man
accepterar innefattar. Hela 57 procent svarar
att de aldrig läser texten. Det är ett resultat
som lägger grund för en legitimitetsfråga när
det kommer till dessa typer av avtal, har man

verkligen godkänt ett avtal som man inte
har läst?
De som i minst utsträckning läser informationen
är kvinnor mellan 16 och 29 år. Bland dem svarar
78 procent att de aldrig läser informationen.

”

Hela 57 procent svarar
att de aldrig läser texten
om vad villkoren för
behandlign av kakor som
man accepterar innefattar.

NÄR DU SURFAR PÅ EN WEBBSIDA OCH FÅR UPP EN NOTIS OM ATT SIDAN SAMLAR
IN INFORMATION OM DIG GENOM EXEMPELVIS COOKIES ELLER KAKOR, LÄSER DU DÅ
TEXTEN OM VAD VILLKOREN SOM DU ACCEPTERAR INNEFATTAR?
Samtliga respondenter

57%
36%

Nej, aldrig

Ja, ibland

4%

2%

Ja, alltid

Vet ej/ej svar
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KAKOR OCH VILLKOR

För att få en bättre förståelse för hur man
resonerar kring kakor och villkor ställde vi en
öppen fråga om varför man läser eller inte läser
villkoren. Vi börjar med att titta på svaren
från de 40 procent som svarar att de ibland
eller alltid läser villkoren. De flesta gör det för

att de helt enkelt vill veta vad de accepterar,
vilket inte är så konstigt. Många svarar också
att de vill veta vem som ska ha den insamlade
informationen och vad den ska användas till.
En handfull personer svarar att de vill veta om
det används av tredje part.

VARFÖR LÄSER DU VILLKOREN OM COOKIES ELLER KAKOR SOM DU ACCEPTERAR?
Exempel på öppna svar (totalt 270 st)

”
”
”
”
”
22

För att veta vad de ska göra med min information.
För att förstå vem avsändaren är.
De flesta kakor innebär att sidan blir lättare att navigera,
andra kakor (sk tracking cookies) spårar mitt användande,
dessa blockerar/raderar jag.
För att jag vill veta om de använder sig av tredje parts cookies.
Det är inte alltid jag accepterar. Blir jag tveksam efter att ha
läst villkoren och dessutom inte anser att den sidan jag besöker
behöver veta någonting om mig så accepterar jag inte.

Svaren från de 57 procent som inte läser
villkoren domineras av att man anser att
informationstexterna/villkoren är för långa och
att man har inte tid. Det finns också flera som
är frustrerade över att man inte har något val
och att det, som en person utrycker det endast
är ett ”spel för gallerierna”. Det sista svaret i

exemplen nedan är intressant. Det verkar som
villkorens omfattning i kombination med att
de används så frekvent gör att man accepterar
i bara farten. Det verkar som att vi går mot ett
slentrianaccepterande av villkor som riskerar
att villkorens innehåll vattnas ut vilket i
grunden gör dem betydelselösa.

VARFÖR LÄSER DU INTE VILLKOREN OM COOKIES ELLER KAKOR SOM DU ACCEPTERAR?
Exempel på öppna svar (totalt 450 st)

”
”
”
”
”

Jag förstår förmodligen inte i alla fall. Har ofta bråttom. Vet
egentligen inte vad cookies är.
Villkoren är ofta långa, och man antar att det står samma
som det brukar stå.
Det är alldeles för långa texter, jag vill i de flesta fall bara se
något snabbt på en hemsida, och om jag skulle läsa igenom
villkoren skulle min vistelse på den sidan blir mycket längre.
Antingen så accepterar man dessa och kan använda sidan.
Eller så accepterar man inte och kan inte använda sidan. Har
inte mycket val om man vill använda sidan eller hur?
Det är ju så ofta dom kommer upp sa man blir blasé.
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KAKOR OCH VILLKOR

Vi kompletterade också med en fråga om hur
ofta man läser texten om vad användarvillkor
innefattar för olika digitala tjänster och
program. I det fallet svarar majoriteten att de
läser texten ibland (59%). Begreppet ”Ibland” är
i detta sammanhang upp till den individuella
respondenten att definiera.

Drygt tre av tio svarar att de aldrig läser
dessa användarvillkor (31%). Män svarar i
större utsträckning (37%) än kvinnor (25%)
att de aldrig läser och de yngsta svarar
i mer än tre gånger så hög utsträckning
(50%) som de äldsta (15%) att de aldrig
läser användarvillkor.

”

De yngsta svarar i mer än tre gånger så hög
utsträckning (50%) som de äldsta (15%) att de
aldrig läser användarvillkor.

NÄR DU SKA GODKÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR OLIKA DIGITALA TJÄNSTER
OCH PROGRAM, LÄSER DU DÅ TEXTEN OM VAD VILLKOREN FÖR DESSA
ANVÄNDARVILLKOR INNEFATTAR?
Samtliga respondenter

59%

31%
7%
Ja, ibland
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Nej, aldrig

Ja, alltid

3%
Vet ej/ej svar

SAKERNAS INTERNET
Allt fler saker i vår omgivning blir uppkopplade och ”smartare”.
Det finns väckarklockor som vet när du åker till jobbet och
anpassar väckningen efter rådande trafikförhållanden, det finns
smarta kylskåp som säger till när någonting behöver handlas, etc.

Det kallas för ”sakernas internet” och påverkar
genom insamlandet av personlig data den
digitala integriteten. Vi ville ta reda på hur
man ser på denna utveckling och ställde en
frågan: ”Hur känner du inför att dela med
dig av personlig information till enheter i din
omvärld som används för underlätta service,
föra hälsojournal, bidra till bättre riktad
reklam, spara el, etc.?” Det är nästan lika
många som är positiva till det (37%) som det
är som är negativa (38%). Var fjärde svarar
”vet ej/ej svar” vilket troligtvis beror på att man
inte kan relatera till dessa uppkopplade saker i
sin vardag.

HUR KÄNNER DU INFÖR ATT DELA MED
DIG AV PERSONLIG INFORMATION TILL
ENHETER I DIN OMVÄRLD SOM ANVÄNDS
FÖR UNDERLÄTTA SERVICE, FÖRA
HÄLSOJOURNAL, BIDRA TILL BÄTTRE
RIKTAD REKLAM, SPARA EL, ETC.?
Samtliga respondenter

24%

37%

Vet ej/ej svar

Jag är positiv

38%
Jag är negativ
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SAKERNAS INTERNET

Vi kan se att inställningen till uppkopplade saker är en generationsfråga. De yngsta respondenterna
svarar i nästan dubbelt så hög utsträckning (49%) som de äldsta (25%) att de är positiva. Unga
män är i störst utsträckning positiva (54%). Stockholm- och Göteborgsområdet är folk betydligt mer
positiva (45%) än vad de är i exempelvis norra Sverige (21%).

”

Vi kan se att inställningen till uppkopplade saker är
en generationsfråga.

JAG ÄR POSITIV TILL ATT DELA MED MIG AV PERSONLIG INFORMATION TILL ENHETER
I MIN OMVÄRLD SOM ANVÄNDS FÖR UNDERLÄTTA SERVICE, FÖRA HÄLSOJOURNAL,
BIDRA TILL BÄTTRE RIKTAD REKLAM, SPARA EL, ETC.
Samtliga respondenter

49%
41%

16-29 år

26

30-49 år

26%

26%

50-64 år

65-70 år

För att göra frågan lättare att relatera till
satte vi den i en kontext med olika konkreta
svarsalternativ. Var tredje respondent (33%)
svarar att de är bekväma med att dela med
sig av personlig information till smarta ITlösningar för att underlätta hushållsarbetet
i hemmet (33%). Och nästan lika många är
bekväma med det för att få bättre information
om sin hälsa (32%) och för att göra det enklare
att handla (31%). Inte lika många är bekväma
med att dela information för att förenkla sin
underhållningskonsumtion (23%).

Nästan fyra av tio svarar att de inte är bekväma
med att dela med sig av privat information i
något av de syften som vi nämnde (38%). Som
med annan teknikutveckling är attityderna
kopplat till smarta saker i vår vardag
troligtvis en vanefråga. När man märker av
den konkreta nytta som uppkopplade saker för
med sig har man lättare att väga det mot oron
för den digitala integriteten.

I VILKA AV FÖLJANDE SYFTEN ÄR DU BEKVÄM ATT SMARTA IT-LÖSNINGAR SAMLAR IN
OCH ANALYSERAR INFORMATION OM DIG, DITT BETEENDE OCH DINA VANOR?
Samtliga respondenter
Jag känner mig inte bekväm att dela med mig av
privat information i något av dessa syften

38%

33%

För att underlätta hushållsarbetet i hemmet

32%

För att få bättre information om min hälsa

31%

För att göra det enklare att handla

För att förenkla sättet som jag konsumerar
underhållning

Vet ej/ej svar

Bland de yngsta respondenterna svarar
varannan att de är bekväma med att dela
med sig av information för att underlätta
hushållsarbetet i hemmet (50%) vilket kan
jämföra med motsvarande 14 procent bland de

23%

8%

äldsta. De som har en eftergymnasial utbildning
är i större utsträckning bekväma med att dela
med sig av information kopplat till sakernas
internet än de med grundskoleutbildning.
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FÖRTROENDE FÖR
AKTÖRER SOM SAMLAR IN
INFORMATION
För att känna sig trygg med att dela information är det
viktigt att man känner förtroende för den aktör som samlar
in informationen.

Resultatet av årets undersökning visar liksom
tidigare undersökningar att banker är den
aktör som flest känner högt förtroende för
i hanterandet av sin privata information
digitalt. Däremot har förtroendet för bankerna
minskat med nio procentenheter det senaste
året. Samtidigt har förtroendet för aktörer inom
offentlig sektor ökat med elva procentenheter.
Förtroendet för betaltjänster och vårdföretag
har minskat något det senaste året.
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”

Resultatet av årets
undersökning visar liksom
tidigare undersökningar att
banker är den aktör som flest
känner högt förtroende för i
hanterandet av sin privata
information digitalt.

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

2017

Offentlig sektor
(vård, skola, äldrevård, socialtjänst)

33%

Betaltjänster

34%

Undersökningsföretag (till exempel
marknads/opinionsundersökningar)
E-handelsföretag

20%
18%

Butiker

7 11%

27%
21%
21%

56

Sökmotorer

45

Sociala medier

54

Vet ej/ej svar

28%

11% 16%
8 11%

Jag känner inte förtroende för
någon av aktörerna ovan

28%

26%

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

Nyhetsmedier

40%

31%

Vårdföretag

Kreditkortsföretag

48%

37%

Försäkringsbolag

Utbildningsinstitutioner

67%

76%

Banker

9%12%
8 6
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FÖRTROENDE FÖR AKTÖRER SOM SAMLAR IN INFORMATION

Nästan varannan respondent mellan 16 och 29
år känner förtroende för utbildningsinstitutioner
(47%) vilket kan jämföras med endast
motsvarande tio procent bland de äldsta
respondenterna. Vi har sett samma tendens i
våra tidigare undersökningar, att de typer av
företag/organisation/myndighet som man är i
kontakt med ofta har man också högre förtroende
för. Exempelvis har sjukpensionärer ett större
förtroende för försäkringsbolag och unga har
ett större förtroende för utbildningsinstitutioner.
Av någon anledning har män i mer än dubbelt
så hög utsträckning (29%) som kvinnor (13%)
förtroende för kreditkortsföretag.

De äldre respondenterna har mindre förtroende
för samtliga av de listade aktörerna än de
yngre. I vissa fall är skillnaden inte så stor i
andra fall är den mycket stor, som i förtroendet
till utbildningsinstitutioner men också till
verksamheter inom offentlig sektor. 60 procent
av de yngsta svarar att de har förtroende för
offentlig sektor jämfört med motsvarande 42
procent av de äldsta. De äldsta är också de
som i störst utsträckning svarar att de inte
har något förtroende för någon av de listade
aktörerna (18%).

JAG KÄNNER INTE FÖRTROENDE FÖR NÅGON AV AKTÖRERNA OVAN
Samtliga respondenter

13%

17%

18%

50-64 år

65-70 år

4%
16-29 år

30-49 år

De som svarar att de dagligen delar information har högre förtroende för samtliga aktörer än de
som svarar att de sällan eller aldrig gör det. Det verkar med andra ord som att förtroendet för olika
informationsinsamlande aktörer ökar i relation till digital aktivitet och internetvana.

”

Förtroendet för olika
informationsinsamlande
aktörer ökar i relation
till digital aktivitet och
internetvana.
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I våra tidigare undersökningar har vi kunnat se
hur viljan att dela med sig av information främst
påverkas av vad det man delar används till samt
vilken aktör det är som samlar in informationen.
Sämst förutsättningar för förtroende att dela
finns när aktörer inom nyhetsmedier, sociala
medier eller sökmotorer samlar in informationen
och använder den för egna syften. Bäst
förutsättningar finns när exempelvis banker
samlar in information och använder den för att
förbättra de tjänster som man använder.

Vi ställde en fråga där vi gjorde tydligt vem
den insamlande aktören är (offentlig sektor)
och vad den insamlade informationen ska
användas till. Vi kan då se att benägenheten
att dela med sig av information är relativt
hög. Hälften kan tänka sig att dela med sig av
information om sin hälsa och levnadsvanor för
att förbättra hälso- och sjukvården (51%) samt
information om ens kör- och kollektivtrafikvanor
för att förbättra trafikplanering (50%).

I VILKA AV FÖLJANDE SYFTEN ÄR DU BEKVÄM MED ATT DELA MED DIG AV PRIVAT
INFORMATION DIGITALT TILL OFFENTLIG SEKTOR?
Samtliga respondenter
Information om din hälsa och levnadsvanor för
att förbättra hälso- och sjukvården

51%

Information om dina kör- och kollektivtrafikvanor
för att förbättra trafikplaneringen

50%

Information om dina läs- och lärvanor för att
förbättra skolans undervisning

41%

Information om hur du bor och rör dig i din
vardag för att bidra till en bättre stadsplanering

40%

Jag känner mig inte bekväm att dela med mig av
privat information i något av dessa syften

Vet ej/ej svar

21%
9%

31

FÖRTROENDESKAPANDE
ÅTGÄRDER VID INSAMLING
AV INFORMATION
Vi frågade vad de företag och organisationer som hanterar
information skulle kunna göra för att man ska känna sig tryggare
att dela informationen.

”

23 procent svarar att de vill ha mer information om hur
den insamlade informationen används.

23 procent svarar att de vill ha mer information
om hur den insamlade informationen används.
Samtidigt har vi tidigare i undersökningen
kunnat se att nästan sex av tio (57%) aldrig
läser informationen om hur den insamlade
informationen används. Mer information i
sig ökar med andra ord inte nödvändigtvis
förtroendet, trots att nästan var fjärde
respondent efterfrågar det. Att informationen
är tydligare och mer lättillgänglig borde
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däremot kunna påverka hur (och att) man
tar in den. Det är dock endast var tionde
respondent som tror att det är en bra åtgärd
(11%). Nästan var femte respondent svarar
att en certifiering kopplat till säker hantering
av information skulle göra det tryggare att
dela den (18%). I Stockholm tror var fjärde
respondent på en certifiering (25%) vilket
kan jämföras med motsvarande nio procent
i Sydsverige.

VAD SKULLE DE FÖRETAG OCH ORGANISATIONER SOM HANTERAR INFORMATION OM
DIG KUNNA GÖRA FÖR ATT DU SKULLE KÄNNA DIG MER TRYGG I ATT DELA DEN?
Samtliga respondenter
Ge mer information om hur den insamlade
informationen används

23%

Använda en certifiering som står för säker hantering
av privat information

18%

Garantera att inga andra kommer få tillgång till
min information

15%

Att de håller uppgifter om min identitet (personnummer
osv) separat från uppgifter om hur jag använder tjänsten

12%

Ge tydligare information om hur den insamlade
informationen används

11%
8%

Garantera att information jag lämnar krypteras
Det finns ingenting som de skulle kunna göra för att jag
ska känna mig mer trygg

6%

Vet ej/ej svar

6%

Annat, vad?

1%
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FÖRTROENDESKAPANDE ÅTGÄRDER VID INSAMLING AV INFORMATION

EU beslutade i april 2016 om ett nytt regelverk
för behandling av personuppgifter som ska
börja tillämpas i medlemsstaterna i maj 2018. De
nya reglerna syftar bland annat till att stärka
individens kontroll över sin privata information
digitalt. Vi ville dels ta reda på om man känner
till det nya regelverket men också om man
tror att denna typ av lagstiftning kommer att
påverka förtroendet att dela information digitalt.
Till att börja med kan vi konstatera att
majoriteten av respondenterna inte känner till
den nya dataskyddsförordningen (84%). Det
är endast 13 procent som gör det. De yngre
respondenterna känner i högre utsträckning till
den än de äldre. De som i störst utsträckning
svarar att de känner till den är män mellan 30
och 49 år (18%).
På frågan om hur man tror att den skärpta
lagstiftningen kommer att påverka känslan
av trygghet när man lämnar ifrån sig privat
information svarar nästan var tredje ”vet ej/
ej svar” (32%) vilket gör att resultatet får
tolkas med försiktighet. 30 procent tror att det
kommer att öka. Det finns alltså en hypotetisk
möjlighet att svenskarnas förtroende för att
dela information ökar i samband med den
nya lagstiftningen, men det förutsätter bredare
informationsinsatser eftersom endast 13 procent
säger sig känna till den nya förordningen
i dagsläget.

2018 KOMMER EN NY SKÄRPT LAG FÖR
HANTERING AV PRIVAT INFORMATION
DIGITALT ATT BÖRJA GÄLLA. LAGEN
SYFTAR BLAND ANNAT TILL ATT STÄRKA
INDIVIDENS RÄTT ATT SJÄLV BESTÄMMA
ÖVER SINA PERSONUPPGIFTER. KÄNNER
DU TILL ATT DET 2018 KOMMER EN NY
SKÄRPT LAG FÖR HANTERING AV PRIVAT
INFORMATION DIGITALT?
Samtliga respondenter

3%

13%

Vet ej/ej svar

Ja

84%
Nej

”

Majoriteten av respondenterna
inte känner till den nya
dataskyddsförordningen.

HUR KOMMER DEN SKÄRPTA LAGSTIFTNINGEN PÅVERKA DIN KÄNSLA AV TRYGGHET NÄR
DU LÄMNAR IFRÅN DIG PRIVAT INFORMATION DIGITALT?
Samtliga respondenter

37%

32%

30%
1%

Tryggheten kommer
varken öka eller minska
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Tryggheten kommer
öka

Tryggheten kommer
minska

Vet ej/ej svar

DIGITAL INTEGRITET
INOM VÅRDEN
Digital vård och e-hälsa är ett område under utveckling där den
personliga integriteten är en viktig faktor.

”

I resultatet av årets undersökning kan vi se att svenskarna
blivit mer positiva eller bekväma med att dela med sig av
information inom samtliga vårdrelaterade områden.

Vi har i tidigare års undersökningar frågat
hur man ser på att dela med sig av privat
digital information i olika vårdrelaterade
syften. I resultatet av årets undersökning kan
vi se att svenskarna blivit mer positiva eller
bekväma med att dela med sig av information
inom samtliga vårdrelaterade områden. Det är
signifikanta attitydskillnader med i många fall
10 procentenheter på bara ett år.

I den tidigare frågan om förtroendet för olika
aktörer som hanterar information digitalt kunde
vi se att förtroendet för vårdaktörer snarare
minskat än ökat et senaste året, så förmodligen
beror den mer positiva inställningen till att
dela med sig av vårdinformation digitalt
snarare på andra faktorer som en mer allmän
digital vana eller att begreppen ”e-hälsa” och
”digital vård” blivit vanligare.
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DIGITAL INTEGRITET INOM VÅRDEN

PERSONLIG INFORMATION ANVÄNDS PÅ OLIKA SÄTT INOM VÅRDEN. SKULLE DU KUNNA
TÄNKA DIG ATT DELA MED DIG AV PERSONLIG INFORMATION VIA NÄTET I FÖLJANDE
VÅRDRELATERADE SYFTEN?
Samtliga respondenter
2016

2017

57%

För att få insyn i din egen journal

59%
47%

För forskning och allmän statistik

57%
41%

För att återkoppla behandlingsresultat

50%
29%

För att komplettera journalen med egna
aktuella hälsouppgifter

40%
14%

För att kunna använda hälso-appar

24%
15%

För att delta i patientnätverk

Vet ej/ej svar

Nej, jag skulle inte kunna tänka mig att
dela med mig av personlig information i
några vårdrelaterade syften

20%
9%
7%
17%
12%

De yngre respondenterna svarar i större utsträckning än de äldre att de kan tänka sig att dela
information i samtliga av de listade vårdrelaterade syftena. Generellt är folk i Malmö, Stockholm och
Göteborgsområdet mest öppna för insamlad information ur ett e-hälsoperspektiv.
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ANVÄNDARINFORMATION
SOM BETALMEDEL
Det talas ibland om att vi betalar för olika digitala gratistjänster
med vår privata information som vi delar när vi använder dem.

Vi frågade hur man helst skulle vilja betala
för underhållning och nyheter online, med
pengar eller med information som man delar.
Till att börja med kan vi konstatera att nästan
varannan svarar ”vet ej/ej svar” (48%) vilket
gör resultatet i sin helhet vanskligt att tolka.
Den höga andelen som svarar ”Vet ej/ej svar”
beror troligtvis på att det är svårt att ge ett
så övergripande svar. Faktorer som i vilket
sammanhang informationen delas, vilken
typ av information det är, hur mycket man
förväntas dela, hur frekvent, etc. är avgörande.
38 procent svarar att de hellre betalar med
pengar och 14 procent att de helst betalar
med information.

HUR SKULLE DU HELST VILJA BETALA FÖR
UNDERHÅLLNING OCH NYHETER ONLINE?
Samtliga respondenter

14%
Med information
som jag
delar

48%
Vet ej/
ej svar

38%
Med pengar
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ANVÄNDARINFORMATION SOM BETALMEDEL

För att göra frågan lite mer konkret frågade vi
vilken typ av privat information som man skulle
kunna tänka sig att betala med istället för pengar
för att få tillgång till olika tjänster som exempelvis
musiktjänster,
nyhetstjänster,
videotjänster,
tidningsprenumerationer, etc., Majoriteten svarar

att de inte skulle kunna tänka sig att betala med
personlig information för några tjänster istället för
pengar (54%). Var sjätte svarar ”Vet ej/ej svar”
(17%). Av de givna alternativen är information
om hur man använder sin smartphone och olika
appar vanligast, 15 procent svarar det.

”

Majoriteten svarar att de
inte skulle kunna tänka sig
att betala med personlig
information för några
tjänster istället för pengar.

VILKEN TYP AV PRIVAT INFORMATION SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT BETALA MED
ISTÄLLET FÖR PENGAR FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL OLIKA TJÄNSTER SOM EXEMPELVIS
MUSIKTJÄNSTER, NYHETSTJÄNSTER, VIDEOTJÄNSTER, TIDNINGSPRENUMERATIONER, ETC.?
Samtliga respondenter
Information om hur jag använder min smartphone och
olika appar
Information om mina surfvanor
Information om mina inköp

13%
12%

GPS-information och rörelsemönster

9%

Information om mina sociala nätverk
(Facebook, Instagram, etc.)

9%

Hälsodata och genetisk information
Vet ej/ej svar
Jag skulle inte kunna tänka mig att betala med personlig
information för några tjänster istället för pengar
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15%

8%
17%
54%

De yngsta respondenterna är i mycket större
utsträckning än de äldsta benägna att
använda delad information som betalmedel.
Exempelvis svarar var fjärde respondent mellan
16 och 29 år att de skulle kunna tänka sig att
betala med information om hur de använder
sin smartphone och olika appar vilket kan

jämföras med motsvarande fem procent av
respondenterna mellan 65 och 70 år. Kvinnor
mellan 65 och 70 är i minst utsträckning villiga
att betala med information istället för pengar,
bland dem svarar fler än åtta av tio att de inte
skulle kunna tänka sig att betala med personlig
information för några tjänster (83%).

”

De yngsta respondenterna är i mycket större
utsträckning än de äldsta benägna att
använda delad information som betalmedel.

JAG SKULLE KUNNA TÄNKA MIG ATT ISTÄLLET FÖR PENGAR BETALA MED INFORMATION
OM HUR JAG ANVÄNDER MIN SMARTPHONE OCH OLIKA APPAR
Samtliga respondenter

25%

15%
9%
5%

16-29 år

30-49 år

50-64 år

65-70 år
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SUMMERING AV RESULTAT
FLER SER INSAMLANDET AV INFORMATION I SAMHÄLLET
SOM POSITIVT

Andelen som ser insamlingen och användandet av personlig, digital
information i samhället som positivt har ökat med nio procentenheter de
senaste tvår åren. Andelen som ser det som negativt har minskat med sex
procentenheter under samma period. Som i våra tidigare undersökningar
kan vi se att de yngre i högre utsträckning än äldre ser det som positivt.

ÖKAD ORO FÖR ANVÄNDANDET AV PRIVAT INFORMATION

Samtidigt som fler ser insamlandet av digital information i samhället
som positivt har andelen som är oroliga för att den information som man
delar med sig av digitalt används i syften som man inte är bekväm
med ökat med 17 procentenheter de senaste två åren. Det är svårt att ge
något enkelt svar på frågan om vad den ökade oron beror på, men när
vi läser de öppna svaren kan vi se att folk märker av insamlandet av
data i sin vardag, kanske nu mer än tidigare.

ALLT FLER FÖRSÖKER BEGRÄNSA INSAMLINGEN AV DATA

Andelen som svarar att de har gjort någon form av aktivt val för
begränsa den data som samlas in om en har ökat. Nästan fyra av
tio svarar att de använder ad blockers (38%), något fler än förra
året (33%). Var fjärde respondent svarar att de någon gång avslutat
en digital tjänst/program/hemsida för att det känt att det var för
integritetskränkande (24%). Bland unga män svarar var tredje det
(32%). Stockholmarna är de som i störst utsträckning gör olika val för
att begränsa insamlande av data.

SEX AV TIO ÄR OBEKVÄMA MD AUTOMATISK BEHANDLING AV
UPPGIFTER KRING SURFMÖNSTER

De flesta är obekväma med automatisk behandling av uppgifter kring
deras surfmönster och digitala beteende som leder till att man får riktad
reklam och anpassade nyhetsartiklar? Endast nio procent svarar att de
är bekväma med det. Majoriteten är inte det (62%). Män mellan 65 och
70 år är mest obekväma med det (71%) medan män mellan 16 och 29
är mest bekväma (14%).
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57 PROCENT LÄSER ALDRIG VILLKOR SOM DE ACCEPTERAR
GÄLLANDE BEHANDLING AV COOKIES

Hela 57 procent svarar att de aldrig läser texten om vad villkoren för
behandling av kakor som man accepterar innefattar. De som i minst
utsträckning läser informationen är kvinnor mellan 16 och 29 år. Bland
dem svarar 78 procent att de aldrig läser informationen. Det är ett
resultat som lägger grund för en legitimitetsfråga när det kommer till
dessa typer av avtal, har man verkligen godkänt ett avtal som man
inte har läst?

UNGA STORSTADSBOR MEST POSITIVA TILL
”SAKERNAS INTERNET”

Vi kan se att inställningen till uppkopplade saker är en generationsfråga.
De yngsta respondenterna svarar i nästan dubbelt så hög utsträckning
(49%) som de äldsta (25%) att de är positiva inför att dela med sig
av personlig information till enheter i sin omvärld som används för
underlätta service, föra hälsojournal, bidra till bättre riktad reklam, spara
el, etc. Unga män är i störst utsträckning positiva (54%). Stockholm- och
Göteborgsområdet är folk betydligt mer positiva (45%) än vad de är i
exempelvis norra Sverige (21%).

EFTERFRÅGAN PÅ MER INFORMATION OM HUR DATA ANVÄNDS
TROTS ATT DE FLESTA INTE LÄSER DEN

23 procent svarar att de vill ha mer information om hur den insamlade
informationen används för att man ska känna sig tryggare att dela
informationen. Samtidigt svarar nästan sex av tio (57%) aldrig läser
informationen om hur den insamlade informationen används. Mer
information i sig ökar med andra ord inte nödvändigtvis förtroendet,
trots att nästan var fjärde respondent efterfrågar det. Att informationen
är tydligare och mer lättillgänglig borde däremot kunna påverka hur
(och att) man tar in den. Det är dock endast var tionde respondent som
tror att det är en bra åtgärd för att öka förtroendet att dela (11%).
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SUMMERING AV RESULTAT

FÅ KÄNNER TILL DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN MEN
NÄSTAN VAR TREDJE TROR ATT DEN SKULLE PÅVERKA DERAS
FÖRTROENDE ATT DELA INFORMATION

30 procent tror att den nya dataskyddsförordningen kommer att påverka
känslan av trygghet när man lämnar ifrån sig privat information. Det
finns alltså en hypotetisk möjlighet att det allmänna förtroende för att
dela information ökar i samband med den nya lagstiftningen, men det
förutsätter bredare informationsinsatser kring förordningen eftersom
endast 13 procent säger sig känna till den.

FLER ÄR POSITIVA TILL ATT DELA PRIVAT DIGITAL
INFORMATION I VÅRDRELATERADE SYFTEN

Vi har i tidigare års undersökningar frågat hur man ser på att dela med
sig av privat digital information i olika vårdrelaterade syften. I årets
resultat kan vi se att svenskarna blivit mer positiva eller bekväma med
att dela med sig av information inom samtliga vårdrelaterade områden.
Det är signifikanta attitydskillnader med i många fall 10 procentenheter
på bara ett år.

DE FLESTA BETALAR HELLRE FÖR OLIKA DIGITALA TJÄNSTER
MED PENGAR ÄN MED DELAD INFORMATION

Det talas ibland om att vi betalar för olika digitala gratistjänster
med vår privata information som vi delar när vi använder dem.
Vi frågade vilken typ av privat information som man skulle kunna
tänka sig att betala med istället för pengar för att få tillgång till olika
tjänster som exempelvis musiktjänster, nyhetstjänster, videotjänster,
tidningsprenumerationer, etc., Majoriteten svarar att de inte skulle
kunna tänka sig att betala med personlig information för några tjänster
istället för pengar (54%). Var sjätte svarar ”Vet ej/ej svar” (17%).
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER
Som vi konstaterat i tidigare rapporter är delandet och
insamlandet av personlig information nödvändigt för att vi ska
kunna använda många av de tjänster som vi använder idag,
som exempelvis gps, internetbank eller hälsoappar.

”

Frågan är hur kan man tillhandahålla mer information
som folk faktiskt tar del av?

Vi kommer att dela med oss av mer
information i framtiden. En grundförutsättning
för detta ökande delande av information är
förtroende. På frågan om vad de företag och
organisationer som hanterar information om
en skulle kunna göra för att man ska känna
sig mer trygg att dela den är det vanligaste
svaret att ge mer information om hur den
insamlade informationen används. Samtidigt
svarar nästan sex av tio (57%) att de aldrig
läser texten om vad villkoren för behandling
av ”kakor” som man accepterar innefattar.
Frågan är hur kan man tillhandahålla
mer information som folk faktiskt tar
del av?

Kanske är ett symbolsystem rätt väg att gå?
Det skulle innebära att informationsinsamlande
tjänster/hemsidor/program har symboler som
representerar olika typer av användning av
den insamlande informationen. Ett annat
alternativ skulle vara en mer statisk certifiering
för digital integritet. Nästan var femte
respondent svarar att en certifiering kopplat
till säker hantering av information skulle göra
det tryggare att dela den (18%). Det kan också
handla om att dela upp informationen i en
mer lättläst och överskådlig del och en mer
djupgående och juridisk. Kanske kommer man
i framtiden till och med att kunna acceptera
gruppavtal för olika insamlande enheter?
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER

En stor utmaning är att göra informationen om
vilken typ av data som samlas mer tillgänglig.
Som de ser ut idag är den för omfattande att
ta till sig i det vardagliga surfandet. Om man
under en dag besöker 10-15 hemsidor med olika
villkor skulle hela den dagen gå åt att läsa all
text om vad de innefattar.
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När allt fler saker i vår omvärld blir
uppkopplade kommer också informationen om
villkor för hur de samlar in privat information
att öka vilket gör frågan om hur informationen
tas in allt viktigare.
Vi på Insight Intelligence följer utvecklingen
med nya undersökningar och rapporter.

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
attitydundersökningar. Insight Intelligence är ett systerföretag till prbyrån StrandbergHaage.

LINDAHL

Advokatfirman Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer
och ledande inom en rad kompetenser som är viktiga för innovativa
kunskapsföretag, såsom ICT-sektorn, life science, immaterialrätt, M&A,
bank & finans, kapitalmarknad, tvistlösning, fastigheter, energi och
transport. Lindahl har omfattande internationell erfarenhet och ett väl
utvecklat nätverk av ledande affärsjuridiska advokatbyråer runt om i
världen. Lindahls kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala,
Örebro och Helsingborg och där arbetar cirka 400 medarbetare varav
två tredjedelar är jurister.

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Vi är en
medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner. SKL:s
uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och
regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte
och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell
rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner
är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom
många ämnen.
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SAMARBETET

CYBERCOM GROUP

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och
organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter.
Våra konsulter, de lösningar vi skapar tar oss hela vägen från
offentlig sektors etjänster i Sundsvall, Stockholm och Helsingfors
till operatörer och mobilitet i Karibiska ö-världen, via FNs Global
Compact, förarlösa bilar, GDPR, nationella eIDs och uppkopplade
lyftkranar och hissar runt om i världen till innovativa IoT-lösningar
i Polen. Vårt fokus är digital innovation som stödjer de 17 globala
målen för hållbar utveckling. Vi täcker hela ekosystemet inom
kommunikationstjänster och IT-säkerhet. Med Upphandlingskollen
vann vi årets IT-säkerhetslösning 2015. Cybercoms hemmamarknad är
Norden och vi har global leveranskapacitet. Cybercom grundades 1995.
Läs mer på www.cybercom.se

IAB SWEDEN

IAB är världsorganisationen för digital och interaktiv 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 140 medlemsföretag, t ex MEC Global, McDonald’s,
Aftonbladet, Schibsted, Bonnier, MTG, Google, Eniro, OMD, P&G,
Microsoft, TNS-Sifo, Expressen och Match.com osv. IAB arbetar genom
specialiserade kommittéer (Task Force) som arbetar med standarder,
”best practise” och håller månadsvisa utbildande seminarier. IAB
Sveriges vision är att Sverige ska vara världsledande inom Interaktiv
marknadsföring. www.iabsverige.se
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