DELADE
MENINGAR
Svenska folkets attityder till
digital integritet 2018

BAKGRUND
I år träder den nya dataskyddsförordningen i kraft och frågan om digital
integritet är återigen på tapeten. Nyligen uppdagades hur företaget Cambridge
Analytica samlat in personlig information från miljontals Facebookanvändare
över hela världen. Den allmänna medvetenheten om att företag samlar in
information om ens digitala närvaro och aktivitet blir större och lagstiftningen
håller på att stramas upp väsentligt.
Oavsett vad man anser om insamling av personlig information är alternativet
att inte dela med sig av någon information alls i praktiken omöjligt så länge man
använder internet och digitala tjänster. Det är det som gör frågan så komplex.
Å ena sidan vill man värna om sin integritet å andra sidan vill man kunna
använda program och tjänster som till stor del drivs av personlig information
som man delar.

”

Från begrepp som
”retargeting” och
”big data” går vi nu
mot begrepp som
”AI” och algoritmiskt
beslutsfattande”.

För fjärde året i rad har vi genomfört en riksomfattande undersökning om
svenskarnas attityder till digital integritet. I årets undersökning som är gjord i
samarbete med Advokatfirman Lindahl, Svensk Handel, IT&Telekomföretagen
och Nokia blickar vi bakåt för att definiera attitydförändringar under de
senaste åren men också framåt för att förstå hur attityderna till digital
integritet kan komma att påverka de aktörer som samlar in och använder
personlig information.
Från begrepp som ”retargeting” och ”big data” går vi nu mot begrepp som ”AI” och
algoritmiskt beslutsfattande” där frågan om digital integritet får nya innebörder.

Lukas O Berg
VD, Insight Intelligence
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SAMMANFATTNING
I årets undersökning syns ett tydligt
trendbrott. Från att ha minskat
mellan 2015 och 2017 har andelen som
är negativ till den ökade insamlingen
och användandet av personlig digital
information i samhället ökat med
tio procentenheter under det senaste
året. Samtidigt har andelen som är
positiva för första gången minskat,
om än marginellt.
Fler är också oroliga för att den
personliga information som de delar
med sig av används i syften som de
inte är bekväma med. Andelen som
svarar det är dubbelt så hög i år
(41%) som för tre år sedan (22%).
Parallellt med den ökade oron
för hur ens information samlas
in och används kan vi också se
att folk blir mer vana vid det
informationsdelande samhället. Vi
kan bland annat se det genom att fler
gör aktiva val för att påverka hur
deras personliga information samlas
in digitalt. Det är endast 19 procent
av samtliga respondenter som svarar
att de inte gör det. Det är också färre
respondenter i årets undersökning
som väljer svarsalternativen ”vet

6

ej, ej svar” vilket tyder på en större
medvetenhet och att fler har en åsikt
i frågan om datainsamling.
Samtidigt som fler blir medvetna
om ATT personlig information
samlas in finns en stor okunskap
om HUR den blir det. Drygt sju av
tio svarar att de inte har koll på hur
deras personliga information samlas
in. Det är troligtvis en bidragande
faktor till den ökade oron för att dela
personlig information.
I tidigare års undersökningar har vi
kunnat se att det finns ett problem
med kommunikationen av hur
information samlas in om en. Det
bekräftas i årets undersökning.
De flesta säger sig vara mån om att
ta reda på hur personlig information
samlas in och används (76%).
Samtidigt är det bara en procent
som anser att det är lätt att ta del av
användarvillkor gällande insamling
av personlig information.
Problemet verkar alltså ligga i att
informationen är otillgänglig eller
svår att ta till sig. De flesta tror att

kortare och tydligare texter om
hur den insamlade informationen
används skulle underlätta (74%).
Nästan varannan respondent skulle
också uppskatta symboler som enkelt
sammanfattar hur den insamlade
informationen används.
I år har vi för första gången
lyft frågan om digital integritet
kopplat till artificiell intelligens.
Även om många är tveksamma
till
algoritmiskt
beslutsfattande
är majoriteten generellt positivt
inställda till artificiell intelligens.

”

Andelen som är
negativ till den
ökade insamlingen
och användandet
av personlig digital
information i samhället
har ökat med tio
procentenheter under
det senaste året.
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OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen är gjord i samarbete med
IT&Telekomföretagen, Svensk Handel och Nokia.

Advokatfirman

Lindahl,

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 februari 2018 intervjuats genom
Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel. Undersökningen är riksrepresentativ
för Sverige. Svarsfrekvensen var 30 procent.
Samtliga diagram är uppställda i procentandelar. Vid de diagram där den
totala procentsatsen överstiger 100 har flera svarsalternativ varit möjliga. I vissa
fall där den totala procentsatsen inte når 100 procent beror det på att vi inte
redogjort för svarsalternativet ”vet ej, ej svar”.
Undersökningen och rapporten har tagits fram i samarbete med Jacob Dexe på
forskningsinstitutet RISE.
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ATTITYDER TILL DATAINSAMLING

I årets undersökning syns ett tydligt
trendbrott. Från att ha minskat
mellan 2015 och 2017 har andelen som
är negativ till den ökade insamlingen
och användandet av personlig digital
information i samhället ökat med tio

procentenheter under det senaste året.
Parallellt har andelen som är positiva
för första gången minskat, om
än marginellt.

Det är färre som svarar ”vet ej” i
år vilket tyder på att fler också
är medvetna om insamlingen
och användandet av personlig
information. De yngre respondenterna
är mer positivt inställda än de äldre.

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%

2015

10

64%

58%

24%

16%

Vet ej/ej svar

54%

23%

19%

2016

25%

21%

2017

23%
13%

2018

”

Det är färre som svarar
”vet ej” på frågorna
i år vilket tyder på
att fler är medvetna
om insamlingen och
användandet av
personlig information.

Andelen som oroliga för att den personliga information som de delar med sig
av används i syften som de inte är bekväma med är dubbelt så hög i år (41%)
som för fyra år sedan (22%). Kvinnor mellan 65 och 70 år mest oroliga. Av
dessa svarar 45 procent att de är oroliga, vilket kan jämföras med motsvarande
32 procent bland kvinnor mellan 16 och 29 år.

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?
Samtliga respondenter
Inte orolig

36%

Varken orolig eller inte orolig

Orolig

43%

38%

39%

39%

39%

41%

31%
22%

2015

23%

21%

2016

20%

2017

2018
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KUNSKAP OM INSAMLING AV
PERSONLIG INFORMATION
I årets undersökning kompletterade
vi också med frågan om man anser
att man har koll på vilken slags
information som samlas in om en
digitalt och hur den används. Drygt
sju av tio anser att de inte har koll
på hur deras personliga information
samlas in (72%). Varannan anser sig
ha koll på hur informationen används
(49%). De yngre anser sig ha bättre
koll än de äldre respondenterna men

sammantaget finns en stor okunskap
kring hur ens personliga information
samlas in och används. Här kan flikas
in att det kan finnas en medvetenhet
om den egna okunskapen. Det
vill säga, bara för att 72 procent
anser att de har dålig koll på HUR
informationen samlas in betyder det
nödvändigtvis inte att de har dålig
koll på ATT den gör det.

Majoriteten av respondenterna
upplever att mängden personlig
information som de flesta digitala
tjänster samlar in är orimlig (61%).
Det bottnar troligtvis också till
stor del i en oförståelse för hur
informationen används.

ANSER DU ATT DU HAR KOLL
PÅ VILKEN SLAGS INFORMATION
SOM SAMLAS IN OM DIG
DIGITALT?

ANSER DU ATT DU HAR KOLL
VAD DEN INFORMATION SOM
SAMLAS IN OM DIG DIGITALT
ANVÄNDS TILL?

UPPLEVER DU ATT MÄNGDEN
PERSONLIG INFORMATION SOM
DE FLESTA DIGITALA TJÄNSTER
SAMLAR IN ÄR RIMLIG?

Samtliga respondenter

Samtliga respondenter

Samtliga respondenter

5%

23%

5%

46%

8%

31%

Vet ej/ej svar

Ja

Vet ej/ej svar

Ja

Vet ej/ej svar

Ja

72%

49%

61%

Nej

Nej

Nej

”

Att 72 procent anser att de har dålig koll på HUR
informationen samlas in betyder inte nödvändigtvis att
de har dålig koll på ATT den gör det.
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SYNEN PÅ HUR INSAMLAD
INFORMATION KOMMUNICERAS

”

Endast en procent anser
att det är lätt att ta del
av användarvillkor
gällande insamling av
personlig information.

De flesta säger sig vara måna om att
ta reda på hur personlig information
samlas in och används (76%). De
äldsta respondenterna svarar det
i större utsträckning (81%) än de
yngsta (70%).
Samtidigt kunde vi i förra årets
motsvarande
undersökning
se
att nästan sex av tio (57) aldrig
läser texten om vad villkoren för
behandling av kakor som man
accepterar innefattar. Problemet
verkar ligga i att informationen
är otillgänglig eller svår att ta till
sig. Vi frågade vad man tror skulle
göra det lättare att för en att ta del
av användarvillkor.

Till att börja med kan vi
konstatera att endast en procent
anser att det är lätt att ta del av
användarvillkor gällande insamling
av personlig information i dagsläget
vilket bekräftar problemet eller
utmaningen. De flesta anser att
kortare och tydligare texter om
hur den insamlade informationen
används skulle underlätta (74%).
Nästan
varannan
respondent
skulle också uppskatta symboler
som enkelt sammanfattar hur den
insamlade informationen används
(48%). Precis som vi sett i tidigare
undersökningar
efterfrågar
en
ganska stor andel (38%) någon form
av certifiering för hanterandet av
insamlad information.

NÄR DU ANVÄNDER DIG AV
DIGITALA TJÄNSTER, ÄR DU
MÅN OM ATT TA REDA PÅ HUR
INFORMATION OM DIG SAMLAS
IN OCH ANVÄNDS, T EX
GENOM ATT LÄSA IGENOM
ANVÄNDARVILLKOR?
Samtliga respondenter

24%

10%

Nej, aldrig

Ja, alltid

66%
Ja, ibland
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VAD SKULLE GÖRA DET LÄTTARE FÖR DIG ATT TA DEL AV ANVÄNDARVILLKOR GÄLLANDE INSAMLING AV
PERSONLIG INFORMATION?
Samtliga respondenter
Kortare och tydligare texter om hur den insamlade
informationen används

74%

Symboler som enkelt sammanfattar hur den insamlade
informationen används

48%
38%

En certifiering för hanterande av insamlad information

8%

Att jag får tillgång till användarvillkor i form av filmklipp

Att jag får användarvillkoren upplästa

Annat, vad?

Jag tycker redan att det är lätt

Vet ej/ej svar

3%
2%
1%
3%

De yngsta respondenterna är betydligt mer positiva till att få tillgång till
användarvillkor i form av filmklipp (17%) än de äldsta (1%). De är också i mer
positiva till symboler (61%) än de äldsta (26%).

DET SKULLE GÖRA DET LÄTTARE FÖR MIG ATT TA DEL AV ANVÄNDARVILLKOR GÄLLANDE INSAMLING
AV PERSONLIG INFORMATION GENOM SYMBOLER SOM ENKELT SAMMANFATTAR HUR DEN INSAMLADE
INFORMATIONEN ANVÄNDS.
Samtliga respondenter

61%
52%
39%
26%

16-29 år

30-49 år

50-64 år

65-70 år
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SAKERNAS INTERNET
I tidigare undersökningar har tagit upp
frågan om digital integritet kopplat
till ”sakernas internet” även kallat IoT
(Internet och things). Det är ett ämne
som blir allt mer aktuellt och som
vi följt upp på i årets undersökning.
För att förtydliga vad vi menar med
begreppet och för att alla ska svara
med samma utgångspunkt, har vi
haft med följande förklarande text:
År 2020 beräknas det finnas fler
än 200 miljarder anslutna enheter,
uppkopplade saker och maskiner
som kommunicerar med varandra
och som ofta hanterar personlig
information (Garnter). Fenomenet
kallas för ”sakernas Internet”. Det kan

handla om att tvättmaskinen vet
om när det är dags för dig att tvätta
eller att ett armband för journal över
din hälsa.
På frågan om hur man känner
inför att dela med dig av personlig
information till enheter i sin omvärld
är det nästan lika många som är
negativa (43%) som det är som är
positiva (41%). Både andelen som
är positiva och negativa har ökat
med sex procentenheter de senaste
åren. Andelen som svarar ”vet ej”
har minskat med tolv procentenheter
vilket tyder på att fler har en
förståelse för vad tekniken innebär.

”

På frågan om hur man
känner inför att dela
med dig av personlig
information till enheter
i sin omvärld är det
nästan lika många som
är negativa som det är
som är positiva.

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
Jag är positiv

35%

Jag är negativ

Vet ej/ej svar

37%

37%

41%

38%

28%

43%

24%
16%

2016

16

2017

2018

Även i detta resultat syns stora generationsskillnader. De yngsta respondenterna
är i mer än dubbelt så hög utsträckning positiva (58%) än de äldsta (23%).

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
Jag är positiv

Jag är negativ

58%

54%
43%
30%

16-29 år

50%

42%
29%

30-49 år

50-64 år

23%

65-70 år
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DIGITAL INTEGRITET
I VARDAGEN
I årets undersökning ville vi få
en bättre förståelse för hur man
reflekterar över digital integritet i
sin vardag. Vi började med att fråga
i vilken specifik vardagssituation
man främst reflekterar över hur
användardata används. De allra
flesta gör det i samband med att
de får reklam om någonting som de
funderat att köpa (66%).
Som frågan är ställd framgår det
inte om det är negativt eller positivt

utan att det blir mest uppenbart
i den situationen. I tidigare års
undersökningar har vi dock kunnat
se hur många kopplar kränkning av
digital integritet med just reklam.
Individanpassad digital reklam
baserad på användardata, inom
digital annonsering även kallad
”retargeting” har exploderat de
senaste åren. Det är någonting som
de flesta alltså har märkt av och
som många känner sig berörda av.
Kvinnor mellan 30 och 49 år är de

som i störst utsträckning reflekterar
över det (80%). Det är få som
aldrig reflekterar över hur deras
användardata används (7%).

”

Det är få som aldrig
reflekterar över hur
deras användardata
används.

I VILKEN SITUATION REFLEKTERAR DU MEST ÖVER HUR DIN ANVÄNDARDATA ANVÄNDS?
Samtliga respondenter
När jag får reklam om någonting som
jag funderat på att köpa

66%

När min GPS kartlägger mina
resemönster

14%

Jag reflekterar aldrig över hur min
användardata används
Annan situation, vilken?

3%

När mitt kylskåp meddelar mig vad
som behöver handlas

2%

När min tränings-app sparar min
hälsodata

2%

Vet ej/ej svar

Vi
frågade
också
i
vilken
vardagssituation på Internet som
det är viktigast för en att känna
en trygghet kopplat till hur ens
personliga information hanteras.
De allra flesta svarar att det är
när man gör bankärenden online
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7%

5%

(68%). Det stämmer överens med
resultatet som vi presenterar lite
längre fram i rapporten som visar
att finansiell information är den typ
av information som flest upplever
som allra känsligast att dela med
sig av digitalt (57%). Tolv procent

svarar att det är när de handlar på
nätet, vilket ju också är relaterat till
betalningar/ekonomi. Var tionde
man mellan 65 och 70 år tycker
att det är viktigast att känna
trygghet när de skattedeklarerar på
nätet (10%).

I VILKEN VARDAGSSITUATION PÅ INTERNET ÄR DET VIKTIGAST FÖR DIG ATT KÄNNA EN TRYGGHET KOPPLAT
TILL HUR DIN PERSONLIGA INFORMATION HANTERAS DIGITALT?
Samtliga respondenter

68%

När jag gör bankärenden online

12%

När jag handlar på nätet

6%

När jag använder digitala vårdtjänster

4%

När jag skattedeklarerar på nätet
När jag använder sociala medier
När jag använder nyhetstjänster online
När jag använder streamingtjänster
Annat, vad?
Vet ej/ej svar

2%
1%
0%
2%
3%
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SYNEN PÅ SÄKERHET VID
HANTERING AV INSAMLAD
INFORMATION

För de flesta människor är det
viktigt att känna att den personliga
information som man delar med sig
av digitalt hanteras säkert. Drygt nio
av tio anser det (92%). Det kan tyckas
självklart men det är också viktigt
att bekräfta eftersom det utgör en

20

grundsten i våra undersökningar och
är någonting som alla aktörer som
samlar in och använder personlig
information måste förhålla sig till.
Resultatet visar inte på några större
demografiska skillnader.

”

För de flesta människor
är det viktigt att känna
att den personliga
information som man
delar med sig av digitalt
hanteras säkert. Drygt
nio av tio anser det.

HUR VIKTIG ÄR DIN KÄNSLA AV ATT DEN PERSONLIGA INFORMATION DU DELAR MED DIG AV DIGITALT
HANTERAS SÄKERT?
Samtliga respondenter

56%

36%

6%

2%

1%
Inte alls viktigt

Ganska oviktigt

På frågan om vilken typ av
information som man upplever
är känsligast att dela med sig av
digitalt har vi valt att inte ha med
personnummer som svarsalternativ
eftersom vi i tidigare undersökningar
sett att det fullständigt dominerar
och att med största sannolikhet skulle
ta över majoriteten av alla svar
i frågan.
Av de listade svarsalternativen är
finansiell information det som flest
upplever som allra känsligast att
dela med sig av digitalt (57%). Under
de senaste åren har den svenska
betalmarknaden befunnit sig i en
intensiv utvecklingsfas och en uppsjö
av nya betaltjänster har lanserats.
De nya tekniska lösningarna för

Ganska viktigt

Mycket viktigt

betalningar har troligtvis påverkat
känslan av trygghet. Resultatet
visar på vikten av att fokusera
på säkerhet bland de aktörer som
erbjuder finansiella tjänster. 17 procent
svarar hälsouppgifter. Även detta
område (e-hälsa) är i en intensiv
utvecklingsfas där det är viktigt att
fokusera på säkerhet. Det finns i stort
sätt ingen som inte tycker att någon
personlig information är känslig att
dela digitalt (1%).

Vet ej/ej svar

”

Av de listade
svarsalternativen är
finansiell information
det som flest upplever
som allra känsligast att
dela med sig av digitalt.

Respondenterna i åldern 30 till 49 år
är de som är mest känsliga för att dela
digitala hälsouppgifter (24%). Det är i
dubbelt så hög utsträckning känsligt för
dem än vad det är för respondenterna
mellan 16 och 29 år (12%).
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SYNEN PÅ SÄKERHET VID HANTERING AV INSAMLAD INFORMATION

VILKEN TYP AV PERSONLIG INFORMATION TYCKER DU ÄR ALLRA KÄNSLIGAST ATT DELA MED DIG AV DIGITALT?
Samtliga respondenter
Finansiell information
(exempelvis kontokortsuppgifter)

57%

Hälsouppgifter
(exempelvis patientjournal)

17%
13%

Personliga fotografier och filmer
Platsinformation
(exempelvis GPS-position)

5%

Adressuppgifter (exempelvis
bostadsadress eller telefonnummer)
Annan, vad?

4%
2%

Jag tycker inte någon information
är känslig

1%

Vet ej/ej svar

1%

I tidigare års undersökningar har vi
kunnat se hur relativt många svarat
att de är beredda att betala för att
säkerställa att ens uppgifter hanteras
på rätt sätt. När vi följde upp på

frågan i år kan vi se att andelen som
är beredda att göra det har minskat,
från 36 procent 2015 till 28 procent
i år. Parallellt har andelen som inte
är beredda att göra det ökat med tio

procentenheter under samma period.
Män mellan 30 och 49 år är i störst
utsträckning beredda att betala för
det (33%).

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

Nej

53%
43%
36%

41%

35%

28%

2016

2017

2018
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AKTIVA VAL FÖR ATT BEGRÄNSA
INSAMLING AV DATA
Vi har i tidigare års undersökningar
kunnat se hur fler gör aktiva val för att
begränsa den personliga information
som samlas in om en. I årets
undersökning uppdaterade vi frågan
och svarsalternativen. Den vanligaste
åtgärden för att förhindra insamling
av data är att inte godkänna program
eller tjänster som kräver att få tillgång
till ens personliga information, nästan
varannan svarar det (48%). Vanligast
är det bland de äldsta respondenterna,
där 65 procent svarar det vilket kan
jämföras med motsvarande 33 procent
bland de yngsta.

”

En intressant iakttagelse är att män gör
samtliga listade aktiva åtgärder för att
begränsa insamling av data i större
utsträckning än kvinnor. Män mellan 16
och 29 år är de som i störst utsträckning
använder krypteringstjänster (21%) och
blockerare i webbläsare eller telefon
(46%) vilket stämmer med resultat i
våra tidigare undersökningar.

Den vanligaste
åtgärden för att
förhindra insamling
av data är att inte
godkänna program
eller tjänster som kräver
att få tillgång till ens
personliga information,
nästan varannan
svarar det.

Kvinnor mellan 16 och 29 år svarar i
störst utsträckning att de inte gör några
aktiva val för att förhindra att deras
personliga information samlas in (31%).
Samtidigt är det den målgrupp som i
näst störst utsträckning anger att de delar
information dagligen.

GÖR DU NÅGOT FÖR ATT PÅVERKA HUR DIN PERSONLIGA INFORMATION SAMLAS IN DIGITALT?
Samtliga respondenter
Jag godkänner inte program eller tjänster som kräver att
få tillgång till personlig information

48%

Jag ändrar inställningar för vad appar i telefonen eller
plattan får tillgång till

43%
31%

Jag använder blockerare i webbläsare eller telefonen

15%

Jag fyller i falska uppgifter när det finns möjlighet

11%

Jag använder krypteringstjänster
Jag kontaktar de som driver sidorna/tjänsterna och ber
om information om hur personlig information hanteras

1%

Nej, jag gör inga aktiva val för att förhindra att min
personliga information samlas in
Annat, vad?
Vet ej/ej svar
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19%
2%
3%

SYNEN PÅ DE AKTÖRER
SOM HANTERAR PERSONLIG
INFORMATION DIGITALT

Något av de viktigaste faktorerna
när det kommer till att dela med sig
av personlig information är att man
känner förtroende för den aktör som
samlar in informationen. Vi har i
våra tidigare undersökningar kunnat
se hur banker utmärkt sig som den
företagsgrupp som svenskarna har
högst förtroende för i hanterandet
av ens personliga information
digitalt. I årets undersökning toppar
banker återigen listan, även om

förtroendet sjunkit något de senaste
åren. I årets undersökning har vi
adderat ett svarsalternativ till
listan som inte funnits med tidigare
år, Internettjänstleverentörer vilket
eventuellt kan ha påverka resultatet
något. Det syns dock inga stora
skillnader i resultaten från tidigare år.
Förtroendet för undersökningsföretag
har sjunkit med sju procentenheter
det senaste året. Förtroende för
betaltjänster har också sjunkit med sju

procentenheter men under de senaste
två åren. I botten på listan hittar
vi liksom tidigare år nyhetsmedier,
sökmotorer och sociala medier.
Med undantag för kreditkortsföretag
har de yngre respondenterna
större förtroende för samtliga av
de olika listade aktörerna än de
äldre. Män har större förtroende
för kreditkortsföretag (32%) än
kvinnor (18%).
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SYNEN PÅ DE AKTÖRER SOM HANTERAR PERSONLIG INFORMATION DIGITALT

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

2017

2018

67%
68%

Banker

37%

Offentlig sektor
(vård, skola, äldrevård, socialtjänst)

33%

Försäkringsbolag

28%
27%

Betaltjänster

Utbildningsinstitutioner

21%

11%

E-handelsföretag

Nyhetsmedier

0%
0%

26%
27%

16%

9%
7%

11%
9%

8%
11%
6%
5%
6%
3%
4%
5%
3%

Sociala medier

5%
4%
3%

Vet ej/ej svar
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10%

Sökmotorer

Jag känner inte förtroende för någon
av aktörerna ovan

34%

18%
21%
14%

Undersökningsföretag (till exempel
marknads/opinionsundersökningar)

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

40%
40%

20%
21%
25%

Kreditkortsföretag

Butiker

48%
46%

31%
28%
28%

Vårdföretag

Internettjänstleverantörer*

76%

9%
12%
13%
8%
6%
6%

*nytt svarsalternativ 2018

I år kompletterade vi också med en
fråga om hur man anser att företag,
organisationer och myndigheter
kommunicerar användandet av
den personliga information som
de samlar in från privatpersoner.
Vi lät respondenterna helt enkelt
bedöma om man anser att dessa
respektive aktörer borde blir bättre
på att kommunicera hur insamlad
information används eller om de är
tillräckligt bra på det idag. 77 procent
anser att företag borde blir bättre,
68 procent anser att organisationer
borde blir bättre och 57 procent
anser att statliga myndigheter

borde blir bättre. Vid en första
anblick ser det ut som att de flesta
anser att företag, i jämförelse med
myndigheter och organisationer,
är sämst på att kommunicera hur
insamlad information används. Det
kan dock också tolkas som att man
tycker att företag har ett extra stort
ansvar som man idag inte lever
upp till fullt ut. 27 procent anser att
statliga myndigheter är tillräckligt
bra på att kommunicera denna
information idag, vilket kan jämföras
med motsvarande sju procent för
företag. I resultaten syns inga större
demografiska skillnader.

”

77 procent anser att
företag borde blir bättre
på att kommunicera
hur insamlad
information används.

ANSER DU ATT NÅGON AV FÖLJANDE BORDE BLI BÄTTRE PÅ ATT INFORMERA OM HUR DE ANVÄNDER DEN
PERSONLIGA INFORMATION SOM DE SAMLAR IN FRÅN PRIVATPERSONER?
Samtliga respondenter
Det borde bli bättre

De är tillräckligt bra på det idag

Vet ej/ej svar

77%
68%
57%

27%
16%

15%

7%

Företag

Statliga myndigheter

21%
10%

Organisationer
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SYNEN PÅ DE AKTÖRER SOM HANTERAR PERSONLIG INFORMATION DIGITALT

Vi efterfrågade också exempel på
aktörer som gör ett bra jobb med
att kommunicera sin datainsamling.
Sex av tio kan inte komma på något

företag, organisation eller myndighet
som de tycker är bra på att informera
om hur de använder den personliga
information som de samlar in (61%).

KAN DU NÄMNA ETT FÖRETAG,
EN ORGANISATION ELLER
MYNDIGHET SOM DU TYCKER
ÄR BRA PÅ ATT INFORMERA
OM HUR DE ANVÄNDER DEN
PERSONLIGA INFORMATION SOM
DE SAMLAR IN?

NÄMN ETT FÖRETAG/ORGANISATION/MYNDIGHET SOM DU TYCKER
ÄR BRA PÅ ATT INFORMERA OM HUR DE ANVÄNDER DEN PERSONLIGA
INFORMATION SOM DE SAMLAR IN.
Totalt 120 st öppna svar
Socialkontoret

Pensionsmyndigheten

Handelsbanken
Skattemyndigheten Valei

Samtliga respondenter

27%

12%

Vet ej/ej svar

Ja

Av de 27 procent som gav exempel
domineras svaren av Skatteverket/
Skattemyndigheten
följt
av
Försäkringskassan.

Bahnhof
Facebook
Transportstyrelsen

Skandia

Söderhamnfjärdens hälsocentral

Riseup

Spotify

Klarna

Gavlegårdarna

Kivra
Google SIFO
DuckDuckGo
Socialtjänsten

Socialdemokraterna

Skatteverket
Försäkringsbolag

61%
Nej

Landstinget

Sjukvården

Försäkringskassan
Apoteket

Dataskyddsinspektionen

Swedbank
SEB
Banker

Netflix
Skolor
Swish

Sparbankerna

Offentlig sektor o myndigheter

Antagning.se

Kommunen där jag bor

Polisen

1177 Vårdguiden

Vården
Nordea

Svensk hälsokos

Kustbevakningen
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DIGITAL INTEGRITET
INOM VÅRDEN
Tidigare i rapporten har vi kunnat se
att 17 procent tycker att hälsouppgifter
är den typ av information som är
allra känsligast att dela med sig av
digitalt. Privat hälsodata kommer
att bli allt vanligare att dela
med sig av digitalt i takt med att
vården digitaliseras.
Attityderna till att dela med sig av
personlig information via nätet i
vårdrelaterade syften har förändrats
en del under de senaste åren. Till att
börja med kan vi konstatera att, med
undantag för att få insyn i sin egen
journal har viljan att dela information

2016, vilket troligtvis beror på de nya
mobila vårdtjänster som etablerats
under denna period.

minskat för samtliga av de listade
vårdrelaterade syftena. Andelen
som kan tänka sig att dela med sig
av vårdinformation för forskning
och allmän statistik har exempelvis
minskat med tolv procentenheter
bara under det senaste året.

”

Andelen som kan tänka
sig att dela med sig av
vårdinformation för
forskning och allmän
statistik har minskat
med tolv procentenheter
under det senaste året.

Män än något mer öppna till att
dela vårddata digitalt än kvinnor.
Unga är också betydligt mer öppna
för det än vad de äldre är. Andelen
som kan tänka sig att dela med sig
av vårdrelaterad information för
att kunna använda hälso-appar har
ökat med sju procentenheter sedan

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

2017

2018

57%
59%
62%

För att få insyn i din egen journal

41%

För att återkoppla behandlingsresultat

47%

För forskning och allmän statistik

45%
29%

För att komplettera journalen med egna
aktuella hälsouppgifter

14%

För att kunna använda hälso-appar

15%

För att delta i patientnätverk
Nej, jag skulle inte kunna tänka mig att dela med mig av
personlig information i några vårdrelaterade syften
Vet ej/ej svar
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50%
46%

15%

24%
21%
20%

17%
12%
14%
9%
7%
7%

40%
37%

57%

ARTIFICIELL INTELLIGENS

Ett av de trendigaste fenomenen
2018 är artificiell intelligens eller ”AI”,
som förutspås utvecklas allt snabbare
i vår vardag. I årets undersökning
ville vi titta närmare på AI kopplat
till digital integritet. För att alla skulle

”

Majoriteten av
svenskarna är generellt
positiva till artificiell
intelligens.

svara med samma utgångspunkt av
förståelse la vi till följande kortfattade
definition:
Artificiell
intelligens
innebär att datorer/datasystem kan
utföra arbetsuppgifter som vanligen
utförs av människor.
Resultaten visar att majoriteten av
svenskarna är generellt positiva till
artificiell intelligens (53%). Män är
betydligt mer positiva (60%) till det
än kvinnor (45%). De som är mest
positiva är män mellan 16 och 29
år (75%).

ÄR DU GENERELLT SETT POSITIV
ELLER NEGATIV TILL ARTIFICIELL
INTELLIGENS (AI)?
Samtliga respondenter

32%

16%

Jag är
generellt
negativ

Vet ej/ej
svar

53%
Jag är
generellt
positiv
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ARTIFICIELL INTELLIGENS

JAG ÄR GENERELLT POSITIV TILL ARTIFICIELL INTELLIGENS.
Samtliga respondenter

59%
49%

22%

Grundskoleutbildning

Gymnasieutbildning

Attityderna till artificiell intelligens
skiljer sig också väldigt mycket
åt beroende på utbildningsnivå.
Bland de med grundskoleutbildning
svarar 22 procent att de är generellt
positiva jämfört med motsvarande
59 procent bland de som har en
eftergymnasial utbildning.
16 procent svarar ”vet ej, ej svar” på
frågan om hur man ställer sig till
artificiell intelligens vilket troligtvis
beror på att man inte förstår hur
det tillämpas i praktiken. För att
göra det mer konkret adderade
vi därför en fråga. Ett av de
främsta användningsområdena för
artificiell intelligens är ”algoritmiskt
beslutsfattande” eller ”profilering”.
Det innebär att beslut tas baserade
uteslutande på dataanalys och
där ingen människa är inblandad.
Algoritmiskt beslutsfattande förväntas
appliceras inom allt fler företag och
myndigheter framöver.

Högskola/universitet

En ganska stor andel svarar att de
inte är bekväma med att någon aktör
fattar beslut om dem med hjälp av
artificiell intelligens (29%). De äldsta
respondenterna är mest obekväma
med det (45%). Även i detta resultat
kan vi se hur öppenheten för AI är
större i relation till utbildningsnivå.
Det finns en anmärkningsvärd
skillnad i hur många som är generellt
positiva till AI och hur få som är det
när det påverkar dem själva i mer
specifika användningsområden.

”

Det finns en
anmärkningsvärd
skillnad i hur många
som är generellt
positiva till AI och hur
få som är det när det
påverkar dem själva.

Relativt många är bekväma med AIprofilering kopplat till medietjänster
(44%), främst kvinnor mellan 16
och 30 år (65%). Ungefär var fjärde
respondent är bekväm med att
försäkringsbolag (26%), e-handlare
(24%) och Internettjänstlevererantörer
(23%) använder det. Endast 16
procent är bekväma med att statliga
myndigheter använder sig av
artificiell intelligens i beslutsfattande.
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ARTIFICIELL INTELLIGENS

ÄR DU BEKVÄM MED ATT FÖLJANDE AKTÖRER ANVÄNDER ARTIFICIELL INTELLIGENS SOM UNDERLAG FÖR
ATT FATTA BESLUT SOM BERÖR DIG? I SÅ FALL VILKA?
Samtliga respondenter
Medietjänster som t.ex. Spotify och Netflix
(exempelvis rekommendationer)

44%

Försäkringsbolag
(exempelvis beräkning av försäkringspremier)

26%

E-Handlare
(exempelvis anpassning av erbjudanden och reklam)
Internettjänstleverantörer
(exempelvis anpassning av erbjudanden)

24%
23%

19%

Banker
(exempelvis lånerbjudanden)

21%

Vårdgivare
(exempelvis sjukvårdsrådgivning eller diagnoser)

17%

Statliga myndigheter
(exempelvis beslutsfattande och rådgivning)

16%

Nej, jag är inte bekväm med att någon aktör fattar beslut
om mig med hjälp av artificiell intelligens
Vet ej/ej svar

29%
12%

I svarsalternativet ”Nej, jag är inte bekväm med att någon aktör fattar beslut
om mig baserat på artificiell intelligens syns skillnader baserat på ålder. De
äldsta respondenterna svarar i mer än dubbelt så hög utsträckning (45%) som
de yngre (17%) att de inte är bekväma med det.

JAG ÄR INTE BEKVÄM MED ATT NÅGON AKTÖR FATTAR BESLUT OM MIG MED HJÄLP AV
ARTIFICIELL INTELLIGENS.
Samtliga respondenter

45%
36%
26%
17%

16-29 år
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30-49 år

50-64 år

65-70 år

SYNEN PÅ ANPASSAD REKLAM

I tidigare års undersökningar har
vi kunnat ser hur många kopplar
kränkning av digital integritet till
reklam. Även i årets undersökning har
vi kunnat se hur den vardagssituation
som allra flest reflekterar över hur
deras användardata används är i
samband med att de får reklam om
någonting som de funderat att köpa
(66%). Det finns dock en hel del
som föredrar mer riktade annonser
istället för irrelevant reklam. I årets
undersökning frågade vi just det, om
man ser anpassad reklam som positivt
eller negativt. Resultatet visar att
nästan sex av tio ser det som negativt
(57%). 29 procent ser det som positivt.
Bland de yngsta respondenterna
svarar nästan fyra av tio att de ser
det som positivt (38%).

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

14%

29%

Vet ej/
ej svar

Jag ser det
som positivt

57%
Jag ser det
som negativt
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DIGITALA FOTSPÅR

Många människor som är aktiva
på Internet har någon gång skrivit
någonting eller lagt upp bilder som de
inte nödvändigtvis står för idag, eller
som inte känns lämpliga i professionella
sammanhang. Det kan göra sig påmint
i samband med anställningsintervjuer
eller vid andra situationer där man som
privatperson granskas för exempelvis

ett förtroendeuppdrag. Vi formulerade
ett påstående kopplat till oro för detta
som vi bad folk att stämma in på.
Totalt svarar 43 procent att de är
oroliga för att statusuppdateringar,
kommentarer eller annan information
som de delar på nätet kan ses av
exempelvis arbetsgivare eller i

samband med förtroendeuppdrag.
Drygt varannan respondent stämmer
inte in på det (52%). Det är fler som
inte alls håller med om påståendet
att de är oroliga (21%) än det är som
helt gör det (12%). Det indikerar att en
majoritet är bekväma med att aktivt
dela information när de själva råder
över det.

I VILKEN UTSTRÄCKNING STÄMMER FÖLJANDE PÅSTÅENDE IN PÅ DIG? JAG ÄR OROLIG FÖR ATT
STATUSUPPDATERINGAR, KOMMENTARER ELLER ANNAN INFORMATION SOM JAG DELAR PÅ NÄTET KAN SES
AV EXEMPELVIS ARBETSGIVARE ELLER I SAMBAND MED FÖRTROENDEUPPDRAG?
Samtliga respondenter

31%

30%

21%
12%

Stämmer inte alls
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Stämmer ganska dåligt

Stämmer ganska bra

Stämmer mycket bra

7%
Vet ej/ej svar

SUMMERING AV RESULTAT
ANDELEN SOM SER INSAMLING AV PERSONLIG DIGITAL INFORMATION
I SAMHÄLLET SOM NEGATIVT ÖKAR FÖR FÖRSTA GÅNGEN

I årets undersökning syns ett tydligt trendbrott. Andelen som ser den ökade
insamlingen och användandet av personlig digital information i samhället som
negativ har ökat. Från att ha minskat mellan 2015 och 2017 har andelen som
är negativa ökat med tio procentenheter under det senaste året. Parallellt har
andelen som är positiva för första gången minskat, om än marginellt.

DE FLESTA HAR INGEN KOLL PÅ HUR PERSONLIG INFORMATION
SAMLAS IN DIGITALT

Drygt sju av tio anser att de inte har koll på hur deras personliga information
samlas in (72%). Varannan anser sig ha koll på hur informationen används
(49%). De yngre anser sig ha bättre koll än de äldre respondenterna men
sammantaget finns en stor okunskap kring hur ens personliga information
samlas in och används.

MÅNGA EFTERFRÅGAR TYDLIGARE KOMMUNIKATION
GÄLLANDE DATAINSAMLING

De flesta anser att kortare och tydligare texter skulle göra det lättare för dem
att ta del av användarvillkor gällande insamling av personlig information
(74%). Nästan varannan respondent skulle också uppskatta symboler som
enkelt sammanfattar hur den insamlade informationen används. Endast en
procent anser att det är lätt att ta del av användarvillkor gällande insamling
av personlig information i dagsläget.
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SUMMERING AV RESULTAT

DELADE MENINGAR OM SAKERNAS INTERNET

På frågan om hur känner inför att dela med dig av personlig information till
enheter i sin omvärld är det nästan lika många som är negativa (43%) som
det är som är positiva (41%). Både andelen som är positiva och negativa har
ökat med sex procentenheter de senaste åren. Andelen som svarar ”vet ej” har
minskat med tolv procentenheter vilket tyder på att fler har en förståelse för vad
tekniken innebär.

FINANSIELL INFORMATION ÄR KÄNSLIGAST ATT DELA

Den information som flest upplever som allra känsligast att dela med sig av
digitalt är finansiell information (57%). Resultatet visar på vikten av att
fokusera på säkerhet bland de aktörer som erbjuder finansiella tjänster. 17 procent
svarar hälsouppgifter.

FÄRRE ÄR BEREDDA ATT BETALA FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT ENS
UPPGIFTER HANTERAS PÅ RÄTT

Andelen som är beredda att göra det har minskat, från 36 procent 2015 till 28
procent i år. Parallellt har andelen som inte är beredda att göra det ökat med
tio procentenheter under samma period. Män mellan 30 och 49 år är i störst
utsträckning beredda att betala för det (33%).

VARANNAN GODKÄNNER INTE PROGRAM ELLER TJÄNSTER SOM
KRÄVER ATT FÅ TILLGÅNG TILL ENS PERSONLIGA INFORMATION

Den vanligaste åtgärden för att förhindra insamling av data är att inte
godkänna program eller tjänster som kräver att få tillgång till ens personliga
information, nästan varannan svarar det (48%). Vanligast är det bland de
äldsta respondenterna, där 65 procent svarar det vilket kan jämföras med
motsvarande 33 procent bland de yngsta.
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FÄRRE KAN TÄNKA SIG ATT DELA MED SIG AV VÅRDDATA

Med undantag för att få insyn i sin egen journal har viljan att dela information
minskat för samtliga vårdrelaterade syften. Andelen som kan tänka sig att dela
med sig av vårdinformation för forskning och allmän statistik har exempelvis
minskat med tolv procentenheter bara under det senaste året. Män än något
mer öppna till att dela vårddata digitalt än kvinnor. Unga är också betydligt
mer öppna för det än vad de äldre är.

MAJORITETEN ÄR POSITIVA TILL ARTIFICIELL INTELLIGENS

Majoriteten av svenskarna är generellt positiva till artificiell intelligens (53%).
Män är betydligt mer positiva (60%) till det än kvinnor (45%). De som är mest
positiva är män mellan 16 och 29 år (75%).

FÅ ÄR BEKVÄMA MED AI-BASERAT BESLUTSFATTANDE

En ganska stor andel svarar att de inte är bekväma med att någon aktör
fattar beslut om dem med hjälp av artificiell intelligens (29%). De äldsta
respondenterna är mest obekväma med det (45%). Öppenheten för AI ökar i
relation till utbildningsnivå.
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER

En intressant iakttagelse i årets
undersökning
är
skillnaden
i
attityderna till artificiell intelligens
beroende på hur nära det kommer en
själv. Generellt är de flesta positiva
till AI. När det påverkar en som
individ är dock entusiasmen inte
lika stor.
I en studie (Dietvorst, Simmons, &
Massey, 2014) som Anders Sjöberg
refererar till på psychometrics.se visar
det sig att personer förlorar förtroende
för algoritmer i större utsträckning i
jämförelse med om beslutsfattaren är
en människa, även om det visar sig
att människan gör fler fel i jämförelse
med algoritmen. Fenomenet kallas
algoritmisk aversion, det vill säga
en sorts motvilja för algoritmiskt
beslutsfattande.
Vi kan se samma tendenser i frågan
om anpassad reklam. Nyttan med
anpassad reklam är de facto större
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än traditionell reklam i det att
man endast får information som är
relevant för en som individ. Ändå
ser nästan sex av tio anpassad
reklam som negativt (57%). Vi kan
också se att den vardagssituation
som allra flest reflekterar över hur
deras användardata används är i
samband med att de får reklam om
någonting som de funderat att köpa.
Man skulle kunna tala om en konflikt
mellan känsla och förnuft eller en
sund skepsis mot ny teknik.
De yngre är mer positiva än de äldre
till både anpassad reklam och AI, så
kanske är det en generationsfråga
och en vanesak. Oavsett kommer
det nog att ta tid innan vi anförtror
hanterandet av vår personliga
information som vi delar digitalt
till datasystem framför människor,
oavsett
hur
sofistikerade
och
förnuftiga de är.

”

Det kommer nog att ta
tid innan vi anförtror
hanterandet av vår
personliga information
som vi delar digitalt
till datasystem framför
människor.

SAMARBETET
INSIGHT INTELLIGENCE

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

LINDAHL

Advokatfirman Lindahl är en framtidsinriktad affärsjuridisk advokatbyrå med
omkring 400 medarbetare som arbetar under insikten att det är viktigare att
hitta lösningar än problem. Målet är hjälpa klienterna, som ofta är innovativa
kunskapsföretag, att nå sin fulla potential genom en proaktiv och framtidssäkrad
rådgivning. Lindahls rådgivning är rak och tydlig. Utifrån vår kompetens går
vi rakt på sak, med fokus på affärsnyttan.
Lindahls kontor ligger i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och
Helsingborg. Lindahl har en omfattande internationell erfarenhet och ett väl
utvecklat nätverk av ledande affärsjuridiska advokatbyråer runt om i världen.

IT&TELEKOMFÖRETAGEN

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med ca
1 200 medlemsföretag – små, nystartade, väletablerade och stora – som
sammantaget har närmare 100 000 medarbetare i Sverige. Tillsammans
driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom, med två huvudfokus:
• Tydliggöra nyttan av IT och telekom och stödja användningen i samhället.
• Förenkla för IT- och telekomföretag och stimulera tillväxt i branschen.
Följande bolag har bidragit till IT&Ts deltagande i undersökningen: Facebook,
Google, Microsoft och Telenor.
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SAMARBETET

SVENSK HANDEL

Svensk Handel arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges
handelsföretag. Vi är en medlemsdriven organisation som företräder företag inom
parti- och detaljhandeln. Svensk Handel arbetar nationellt och internationellt –
för en värld med frihandel utan handelshinder. Vårt uppdrag är att stärka
handelns konkurrenskraft.
Svensk Handel har 11 000 medlemsföretag med sammanlagt 23 000 arbetsplatser,
där 300 000 människor är verksamma inom parti- och detaljhandel, fysisk
såväl som digital. Vi är den svenska handelns arbetsgivarpart som förhandlar
fram och sluter kollektivavtal med fackförbunden. Svensk Handel är Svenskt
Näringslivs största medlemsorganisation.

NOKIA

Vi skapar teknologin för att förena världen.
Med forskning och innovation från Nokia Bell Labs servar vi
kommunikationsleverantörer, regeringar, stora företag och konsumenter med
branschens mest kompletta, end-to-end-portfölj av produkter, tjänster och
licensiering. Nokia möjliggör infrastrukturen för 5G och Sakernas Internet. Vi
formar framtidens teknik att tjäna människans upplevelse. www.nokia.com

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

