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Under pandemin har 
frågan om digital 
integritet återigen 
aktualiserats i takt 
med den ökade 
digitaliseringen av 
vård, samhällstjänster 
och arbetsliv.

”
BAKGRUND

I åtta år har vi på Insight Intelligence studerat svenskarnas syn på digital 
integritet i form av riksomfattande attitydundersökningar. Årets undersökning 
har vi tagit fram tillsammans med Karlstad Universitet, eSam och Myndigheten 
för digital förvaltning (DIGG).

Frågan om hur vår personliga information samlas in och hanteras digitalt har 
under dessa år fortsatt att aktualiseras från olika perspektiv. De första åren som 
vi genomförde undersökningarna talades det mycket om Edward Snowden och 
NSAs övervakningsskandal, följt av Cambridge Analytica-skandalen. Senare 
år har det handlat mer om plattformsföretagen och sociala mediers hantering 
av personlig data och hur deras algoritmer styr våra beteende, vilket bland 
annat uppmärksammades i Netflix-dokumentären ”The social dilemma”. Under 
pandemin har frågan om digital integritet återigen aktualiserats i takt med den 
ökade digitaliseringen av vård, samhällstjänster och arbetsliv. 

I årets undersökning tittar vi dels på hur pandemin har påverkat vår digitala 
aktivitet och oron kopplad till hur personlig information hanteras, men vi 
följer också upp på frågor från tidigare år. Vi kan med denna tidsserie få en 
bild av hur kunskap och attityder till insamling av personlig information har 
förändrats över tid. Det är attityder som är viktiga för att kunna förstå hur man 
som företag, organisation eller myndighet på bästa sätt kan skapa förtroende  
i informationshantering.

Rapporten är därför intressant läsning för alla som på något sätt hanterar 
personlig information digitalt. 

  

Lukas O Berg
VD, Insight Intelligence 
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SAMMANFATTNING

 Svenskarna är ett digitalt aktivt 
folk. Det är kanske ingen nyhet 
men kan ändå bekräftas av svaren 
från årets undersökning. Pandemin 
har accelererat digitaliseringen. 
83 procent säger sig ha blivit mer 
digitala som följd av pandemin. Det 
är dock endast åtta procent som säger 
sig ha blivit mer oroliga för hur deras 
information hanteras digitalt som 
följd av pandemin.  

En annan effekt av pandemin har 
varit en ökad digitalisering av 
arbetslivet. Det har talats om hur den 
personliga integriteten äventyras 
när den digitala gränsdragningen 
mellan privatliv och arbetsgivare 
blir suddigare. I årets undersökning 
svarar dock endast 11 procent att 
de är oroliga för att arbetsgivare 
övervakar deras digitala aktivitet  
på jobbet.

Att oron för hur ens information 
hanteras digitalt inte ökar mer 
bekräftas också i andra resultat. 
Mellan 2015 och 2020 fördubblades 
andelen som är oroliga för att den 
personliga information som de delar 
med sig av digitalt används i syften 
som de inte är bekväma med. Sedan 
dess har oron minskat för andra 
året i rad vilket kan tyda på att vi 
2020 nådde en peak i digital oro.  

83 procent säger sig ha blivit mer digitala som följd 
av pandemin.
”



7

Den information som upplevs som 
mest känslig att dela är uppgifter om 
ens ekonomi, 56 procent svarar det.

När det kommer till förtroende för 
vem som hanterar ens personliga 
information digitalt kan vi se att 
banker fortfarande ligger i topp. 64 
procent säger sig har förtroende för 
banker i denna aspekt. Däremot kan 
vi se att bankernas förtroende har 
minskat med tolv procentenheter 
de senaste fem åren. Parallellt har 
förtroendet för offentlig sektor ökat 
med hela 22 procentenheter under 

samma period. Om utvecklingen 
fortsätter går offentlig sektor snart 
om banker och tar över förstaplatsen 
i förtroendelistan. I botten av 
förtroendelistan ligger sökmotorer och 
sociala medier. 

I årets undersökning ställde vi en 
fråga om vad man anser att företag 
främst bör göra för att skapa en 
större trygghet i hur ens personliga 
information hanteras digitalt. Frågan 
var öppen och respondenterna fick 
svara fritt. Svaren kan delas in i 
olika kategorier. Dels finns de som 

betonar vikten av en tydligare 
kommunikation kring var, när, 
hur och vilken information som 
samlas in och används. Andra 
pekar på behovet av bättre tekniska 
säkerhetsrutiner som exempelvis 
kryptering av information. Vissa 
menar att det redan finns bra 
lagar och förordningar som reglerar 
detta och att fokus borde ligga på 
efterlevnad av dessa. En del tycker 
att deras information inte ska  
lagras överhuvudtaget.
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OM UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen är gjord i samarbete med Karlstad Universitet, Myndigheten för 
Digital Förvaltning (DIGG) och E-samverkansprogrammet. Insight Intelligence 
har varit övergripande ansvarig för undersökningen, koordinering av samarbetet 
och sammanfattning av denna rapport.   

1000 svenskar mellan 16 och 70 år har under januari 2022 intervjuats genom 
Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel. Undersökningen är riksrepresentativ 
för Sverige. Svarsfrekvensen var 33 procent, vilket inte påverkar antalet  
svar (1000).
 
Samtliga diagram är uppställda i procentandelar. Vid de diagram där den 
totala procentsatsen överstiger 100 har flera svarsalternativ varit möjliga. 

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

För att alla ska svara på frågorna i undersökningen med samma förutsättningar 
har samtliga respondenter fått ta del av följande definition av att dela 
information. Definitionen har även använts i tidigare års undersökningar.

Man kan både aktivt och passivt dela med sig av personlig information digitalt. 
Med personlig information menar vi all information som kan kopplas till dig 
och dina aktiviteter. Aktivt delad information kan handla om att man fyller 
i kreditkortsinformation i samband med ett köp eller publicerar en bild på 
Facebook. Passivt delad information är information som man delar genom att 
bara finnas tillgänglig online. Det kan handla om vilka hemsidor man besökt 
eller var man befunnit sig geografiskt.
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DIGITAL AKTIVITET 

I förra årets undersökning kunde vi se 
att de flesta svenskar är digitalt aktiva. 
Exempelvis svarade då nio av tio att 
de använder Google till vardags (92 %)  
och åtta av tio att de läser nyheter 

online (83 %). Ungefär lika många 
svarade att de använder sociala 
medier (80 %), digitala betaltjänster 
(80 %) och streamingtjänster (78 %).  
I år svarar var fjärde att de är 

tidigare än andra i sin omgivning 
med att använda ny teknik (25 %). 
I göteborgsområdet svarar hela fyra 
av tio det (39 %). Endast en procent 
svarar att de inte använder ny teknik. 

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

2 %

52 %

25 %
20 %

1 %

Står på kö för att  
få vara först med  

det senaste

Inte först, men tidig 
jämfört med andra i 

min omgivning 

Börjar använda ny 
teknik när jag ser 
att den fungerar

Börjar använda ny 
teknik när jag måste 

för att många 
samhällstjänster 
baseras på den 

Jag använder inte 
ny teknik
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I årets undersökning frågade vi också 
i vilken utsträckning man blivit mer 
digital till följd under pandemin.

Det är endast 14 procent som svarar 
att pandemin inte gjort dem mer 
digitala inom något av de områden 
som vi listat. Om man adderar det 
med andelen som svarar ”tveksam, 
vet ej” (3 %) kan vi alltså konstatera 
att 83 procent säger sig ha blivit 
mer digitala som följd av pandemin. 
Varannan säger sig har blivit mer 
digital i sina möten (50 %) vilket 

inte är så konstigt med tanke på 
att många arbetsplatser helt har 
gått över till digitala möten. Drygt 
fyra av tio säger sig ha blivit mer 
digitala i handel med kläder och 
prylar (42 %). En intressant notering 
är att endast nio procent säger 
sig ha blivit mer digitala när det 
kommer till event och nöjen, trots 
att dessa verksamheter till stor del 
varit stängda, vilket antingen beror 
på att kultur är svår att översätta 
i digitala format eller att utbudet 
av motsvarande digitala tjänster 

I Stockholmsområdet svarar 33 procent att de blivit 
mer digitala i sina vårdbesök som följd av pandemin.

INOM VILKA AV FÖLJANDE OMRÅDEN HAR DU BLIVIT MER DIGITAL, JÄMFÖRT MED INNAN PANDEMIN? 

Möten

Handel (kläder, prylar)

Jobb

Vårdbesök

Utbildning

Hälsa/träning

Mediekonsumtion

Tveksam, vet ej

Handel (livsmedel)

Inget av ovanstående

Event/nöjen

50 %

42 %

31 %

23 %

21 %

7 %

21 %

3 %

19 %

14 %

9 %

är begränsat. I Stockholmsområdet 
svarar 33 procent att de blivit mer 
digitala i sina vårdbesök som följd 
av pandemin, vilket kan jämföras 
med 23 procent av befolkningen  
i genomsnitt.

Sammanfattningsvis är det tydligt 
att svenskarna blivit mer digitala 
nu som följd av pandemin vilket gör 
frågan om digital integritet ännu 
mer aktuell. Kvinnor säger sig ha 
blivit mer digitala än män inom 
nästan alla olika områden. 

”
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KUNSKAP OM HUR PERSONLIG 
INFORMATION SAMLAS IN

Genom de samlade svaren i 
undersökningen får vi en bild av 
hur medvetna svenskarna är om 
hur deras information hanteras 
digitalt. I årets undersökning ville 
vi komplettera med en mer direkt 
fråga om det. Resultatet visar att 
majoriteten säger sig ha bra kunskap 

om hur deras personliga information 
samlas in digitalt (56 %). I tidigare 
undersökningar har vi dock indirekt 
kunnat se att kunskapen är relativt 
låg. Det verkar alltså vara fler som 
säger sig ha bra kunskap om hur 
deras information samlas in än som 
faktiskt har det. 

HUR BRA ELLER DÅLIG KUNSKAP HAR DU GENERELLT SETT OM HUR DIN PERSONLIGA INFORMATION SAMLAS 
IN DIGITALT, I DIN VARDAG?

6 %

50 %

37 %

6 %
1 %

Mycket dålig Ganska dålig Ganska bra Mycket bra Tveksam, vet ej

Åldersmässigt ser vi inga större 
skillnader i den upplevda kunskapen. 
Däremot säger sig män i större 
utsträckning (62 %) än kvinnor (50 %)  
ha god kunskap om det.

”Majoriteten säger sig 
ha bra kunskap om 
hur deras personliga 
information samlas 
in digitalt.
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När vi jämför kunskapen om datainsamling med teknikanvändande kan vi se 
en tydlig korrelation där den upplevda kunskapen ökar ju tidigare man är på 
att använda ny teknik.

JAG HAR GENERELLT BRA KUNSKAP OM HUR MIN PERSONLIGA INFORMATION SAMLAS IN DIGITALT I  
MIN VARDAG

82 %

56 %

74 %

36 %

23 %

Står på kö för att få 
vara först med det 

senaste

Inte först, men tidig 
jämfört med andra i 

min omgivning

Börjar använda ny 
teknik när jag ser 
att den fungerar

Börjar använda 
ny teknik när jag 

måste

Jag använder inte 
ny teknik

KUNSKAP OM HUR PERSONLIG INFORMATION SAMLAS IN
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SER DU DEN ÖKADE INSAMLINGEN OCH ANVÄNDANDET AV PERSONLIG DIGITAL INFORMATION I SAMHÄLLET 
GENERELLT SOM POSITIVT ELLER NEGATIVT FÖR DIG SOM PRIVATPERSON?

60 %

23 % 25 %

19 % 21 %
13 %

18 %
13 % 16 % 13 %

23 % 20 % 18 % 17 % 20 %

16 %

24 %

58 % 54 %
64 % 62 %

69 % 67 % 67 %

Jag ser det som positivt Jag ser det som negativt   Tveksam, vet ej    

2015 2016 2017 2018 20222020 20212019

ATTITYDER TILL INSAMLING 
AV PERSONLIG INFORMATION

Frågan om man ser den ökade 
insamlingen och användandet av 
personlig informationen i samhället 
som positivt eller negativt har vi haft 
med under alla år. Frågan har ställts i 
början undersökningen för att de som 
svarar inte ska vara färgade av de 
övriga frågorna. Majoriteten ser det 

som negativt (67 %). Det är oförändrat 
sedan förra året, men en ökning med 
sju procentenheter de senaste åtta 
åren.  Andelen som är positiva (13 %)  
har inte förändrats nämnvärt sedan 
förra året (16 %). Däremot har det 
halverats sedan 2017, då andelen 
positiva var som störst (25 %).  

De yngsta respondenterna är 
fortfarande betydligt mer positiva till 
det (17 %) än vad de äldsta är (9 %). 
Vi ser också här en korrelation mellan 
teknikvana. Ju tidigare man säger sig 
vara att använda ny teknik desto 
mer positiv är man till insamlingen 
av personlig information.

”Ju tidigare man säger sig 
vara att använda ny 
teknik desto mer positiv 
är man till insamlingen 
av personlig information.
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SYNEN PÅ HANTERING AV 
PERSONLIG INFORMATION

43 procent säger sig vara oroliga för 
att den personliga information som 
man delar digitalt används på ett sätt 
som man inte är bekväm med. Det är 
en knapp förändring sedan förra året 
och som faller inom felmarginalen. 
Samtidigt ökar inte oron som den 
gjort mellan 2015 och 2020 så det kan 
vara ett trendbrott vi ser. I förra årets 
rapport skrev vi om hur vi eventuellt 
nått en sorts peak i digital oro.  

Årets resultat följer den tesen. 
Andelen som är oroliga för hur deras 
information används fortsätter att 
minska, och andelen som inte är det 
ökar, om än marginellt.

De som i störst utsträckning är oroliga 
är män mellan 50 och 64 år (53%). 
De som är minst oroliga är män 
mellan 30 och 49 år (24 %).

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?

36 %

23 %
21 % 20 %

18 %

14 % 15 %
17 %

22 %

31 %

39 %
41 % 42 %

49 %

44 % 43 %

Inte orolig Orolig   

2015 2016 2017 2018 20222020 20212019

Andelen som är 
oroliga för hur deras 
information används 
fortsätter att minska, 
och andelen som inte 
är det ökar, om  
än marginellt.

”
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Personlig information hanteras 
ofta i slutna system, utan att 
någon människa tar del av den. 
Det kan ses som mer säkert ur ett 
integritetsperspektiv just för att ingen 
person tar del av den, men det kan 
också upplevas som mer osäkert 

när den mänskliga hanteringen 
och kontrollen över informationen 
försvinner. När vi ställer dessa 
alternativ mot varandra kan vi se en 
jämn fördelning. 25 procent föredrar 
att informationen hanteras av en 
människa och 24 procent föredrar att 

den hanteras av ett system/program. 
Fler än hälften svarar ”Tveksam, vet 
ej” vilket troligtvis beror på att man 
inte kan ta ställning till det utan 
att veta mer om sammanhanget 
och vilken typ av information det 
handlar om.

52 %

25 %

Tveksam, vet ej

Jag känner mig säkrare 
när min personliga 
information hanteras av 
en manniska

24 %
Jag känner mig säkrare 
när min personliga 
information hanteras 
av ett system/program

VAD AV FÖLJANDE STÄMMER BÄST IN PÅ DIG?

De yngsta respondenterna är betydligt 
mer trygga med att deras personliga 
information hanteras av ett system 
eller program (34 %) än vad de äldsta  
är (13 %).

JAG KÄNNER MIG SÄKRARE NÄR MIN PERSONLIGA INFORMATION 
HANTERAS AV ETT SYSTEM/PROGRAM 

11 % 13 %

28 %
34 %

16-29 år 30-49 år 50-64 år 65-70                     
år

SYNEN PÅ HANTERING AV PERSONLIG INFORMATION
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25 procent föredrar att information hanteras av en 
människa och 24 procent föredrar att den hanteras 
av ett system/program. 

”
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ORON FÖR HUR PERSONLIG 
INFORMATION HANTERAS 

Det som svenskarna är mest oroliga 
för när det kommer till hantering av 
personlig information är ID-stöld, fler 
än varannan svarar det (54 %).  Var 
tredje säger sig vara mest orolig för 

att informationen används utan deras 
godkännande (34 %). Bland kvinnor 
mellan 65 och 70 år svarar 42 procent 
det. Kvinnor generellt är mer oroliga 
för att informationen används utan 

Det som svenskarna är mest oroliga för när det 
kommer till hantering av personlig information är  
ID-stöld, fler än varannan svarar det.

deras godkännande (37 %) än vad 
män är (30 %). Män är å andra sidan 
mer oroliga för att informationen ska 
säljas vidare (20 %) än vad kvinnor 
är (13 %).

VAD ÄR DU MEST OROLIG FÖR NÄR DET GÄLLER DIGITAL HANTERING AV DIN PERSONLIGA INFORMATION? 

De som i tidigare fråga sagt sig vara oroliga (853 personer) 

ID-stöld

Att den används utan mitt godkännande

Att det företag/myndighet som har till 
gång till min data hackas av kriminella 

Att jag är hjälplös om något skulle 
hända med min personliga information

Att någon kan få reda på känslig 
information om mig 

Att den lämnas ut till myndigheter i 
andra länder

Att den säljs vidare 

Att någon ska få reda på min 
användarhistorik

Att jag ska få oönskade annonser

Annat, vad?

Tveksam, vet ej

Att spridning av personlig information 
om mig kan skada mitt rykte

54 %

34 %

29 %

27 %

15 %

2 %

17 %

1 %

0 %

7 %

1 %

4 %

”
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VAD ÄR DU MEST OROLIG FÖR NÄR DET GÄLLER DIGITAL HANTERING AV DIN PERSONLIGA INFORMATION? 

De som i tidigare fråga sagt sig vara oroliga (853 personer)

De äldsta respondenterna är betydligt mer oroliga för ID-stöld (66 %) än vad de 
yngsta är (37 %). De yngsta är däremot betydligt mer oroliga för att någon kan 
får reda på känslig information om dem (26 %) än vad de äldsta är.

66 %

5 %

63 %

9 %

55 %

15 %

37 %

26 %

Att någon kan få reda på känslig information om mig ID-stöld

16-29 år 30-49 år 50-64 år 65-70 år
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68 %

2 %

8 %

15 %

7 %

Nej, jag är lika orolig Ja, jag är mindre orolig nu

Ja, jag är mer 
orolig nu

Nej, jag har aldrig varit orolig

Tveksam, 
vet ej

HAR DU BLIVIT MER ELLER MINDRE OROLIG FÖR HUR DIN PERSONLIGA INFORMATION HANTERAS DIGITALT, 
TILL FÖLJD AV PANDEMIN?

Åtta procent säger sig ha blivit mer oroliga för hur deras information hanteras 
digitalt som följd av pandemin. Det kan jämföras med totalt 83 procent som på 
olika sätt säger sig ha blivit mer digitala som följd av pandemin.

”Åtta procent säger sig 
ha blivit mer oroliga för 
hur deras information 
hanteras digitalt som 
följd av pandemin. 

ORON FÖR HUR PERSONLIG INFORMATION HANTERAS
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ÅTGÄRDER FÖR ATT 
BEGRÄNSA INSAMLING  
AV INFORMATION 

Allt fler vidtar olika åtgärder för att 
begränsa delandet av sin digitala 
information. Det kan handla om allt 
från att rensa sin webbhistorik eller 
inte tillåta ”kakor” till att använda 
en krypterad internetanslutning, 
så kallade VPN-tjänster. Enligt en 
rapport från Zion Market Research 
förväntas den globala marknaden 
för krypteringstjänster växa med 
nästan 20 procent mellan 2019 och 
2025, då den beräknas vara värd  
6.6 miljarder dollar.

I årets undersökning frågade vi 
vad man gör för att hindra att ens 
personliga information används på 
ett sätt som man inte är bekväm med.  
Till att börja med kan vi konstatera 
att endast 13 procent inte gör 
någonting. Om man slår ihop det 
med andelen som svarar ”tveksam, 
vet ej” (5 %) kan vi alltså se att 82 
procent av svenskarna på något sätt 
säger sig hindra hur deras digitala 
information används.

82 procent av 
svenskarna säger 
sig hindra hur deras 
digitala information 
används. 

”
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Det vanligaste är att avvisa 
platstjänster i appar och på hemsidor, 
varannan säger sig göra det (52 %). 
De som i störst utsträckning avvisar 
platstjänster är kvinnor mellan 
30 och 49 år (63 %). Generellt är 
det medelålders män som i störst 
utsträckning hindrar personlig 
insamling av data, då framförallt 

Avvisar platstjänster i appar och på hemsidor

Ställt in appar så de inte har tillgång till 
information/funktioner på telefonen

Avvisar cookies (kakor) på hemsidor som  
jag besöker

Använder lösenordshanterare 

Stängt av grundfunktioner i webbläsare  
(t.ex. tredje partskakor, platstjänster)

Skiftar mellan olika mailadresser

Använder läge för anonym surf i min webbläsare

Använder inte digitala tjänster som jag vet samlar 
in data (t.ex. söktjänster eller gps-tjänster)

Tar del av användarvillkor för hur min personliga 
information används

Använder inte min riktiga personliga information i 
digitala profiler/konton

Använder VPN-tjänster

Använder krypterade meddelandetjänster

Tveksam, vet ej

52 %

10 %

38 %

29 %

22 %

21 %

13 %

21 %

20 %

10 %

15 %

8 %

5 %

Annat, vad?

Nej, inget av ovanstående

1 %

13 %

GÖR DU NÅGOT AV FÖLJANDE FÖR ATT HINDRA ATT DIN PERSONLIGA INFORMATION INTE ANVÄNDS PÅ ETT 
SÄTT SOM DU INTE ÄR BEKVÄM MED? 

Ja...

när det kommer till tekniska 
lösningar som VPN-tjänster (23 %),  
lösenordshanterare (28 %) eller 
privacy-inställningar på telefonen 
(49 %). Män svarar i mer än dubbelt 
så stor utsträckning (30 %) som 
kvinnor (12 %) att de använder läge 
för anonym surf i webbläsare. 

Kvinnor är däremot mer benägna än 
män att ta del av användarvillkor 
för hur deras information används 
och att avvisa platstjänster i appar 
och på hemsidor.

ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA INSAMLING AV INFORMATION
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Vi ställde också en följdfråga till de som svarat att de inte gör någonting, varför 
de inte gör det. Det vanligaste svaret är att man inte vet hur man gör (45 %).  
I övrigt är svarsbasen för liten för att dra några relevanta slutsatser.

Jag vet inte hur man gör

Jag känner mig maktlös inför att jag 
ändå inte kan hindra det

Jag bryr mig inte om hur min 
personliga information används 

Jag tycker att det tar för mycket tid

Annat, vad?

Tveksam, vet ej

45 %

15 %

15 %

14 %

5 %

5 %

VILKEN ÄR DEN FRÄMSTA ANLEDNINGEN TILL ATT DU INTE AKTIVT HINDRAR SÅ ATT DIN PERSONLIGA 
INFORMATION ANVÄNDS PÅ ETT SÄTT SOM DU INTE ÄR BEKVÄM MED? 

De som svarat att de inte gör någonting (139 personer)
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HUR LAGAR OCH 
FÖRORDNINGAR PÅVERKAR 
KÄNSLAN AV DIGITAL TRYGGHET 

I vår undersökning från 2020 
svarade endast 14 procent att de 
känner sig mer trygga som en följd 
av dataskyddsförordningen (GDPR). 
I förra årets undersökning kunde vi 
däremot se att lagar och regler är 
det som i störst utsträckning påverkar 
känslan av trygghet i hanteringen av 
personlig information digitalt (45 %). 
Bland de äldre respondenterna svarade 
varannan det. I årets undersökning 
svarar endast 22 procent att de känner 
sig trygga av lagar och förordningar 
som begränsar möjligheter att 
samla in information (22 %). 62 
procent svarar att det påverkar 
tryggheten i liten utsträckning (62 %).  

Det skär sig alltså mot förra årets 
resultat då motsvarande lagar och 
regler ansågs påverka tryggheten 
i störst utsträckning. Det är svårt 
att säga om denna diskrepans är 
en attitydförändring eller om det 
beror på skillnader i hur frågorna  
är utformade. 

Kvinnor mellan 16 och 29 år är de som 
i störst utsträckning känner sig trygga 
av lagar och förordningar (30 %). De 
som i minst utsträckning känner sig 
trygga av det är män mellan 65 och 
70 år, bland dem svarar 77 procent 
att de det påverkar tryggheten i  
liten utsträckning. 

I VILKEN UTSTRÄCKNING UPPLEVER DU ATT LAGAR OCH FÖRORDNINGAR SOM BEGRÄNSAR MÖJLIGHET ATT 
SAMLA IN OCH ANVÄNDA PERSONLIG INFORMATION, SKAPAR EN STÖRRE TRYGGHET DIGITALT?

14 %

20 %

48 %

2 %

16 %

Mycket liten 
utsträckning

Ganska liten 
utsträckning

Ganska stor 
utsträckning

Mycket stor 
utsträckning

Tveksam, vet ej

I årets undersökning 
svarar endast 22 
procent att de känner 
sig trygga av lagar 
och förordningar 
som begränsar 
möjligheter att samla 
in information. 

”

22 %62 %
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DIGITAL IDENTIFIKATION 

Idag finns olika sätt att identifiera 
sig digitalt. BankID är den med råge 
mest populära formen av digital 
identifikation, nästan alla använder 
sig av det (94 %). Sex av tio använder 
eget lösenord (61 %). När det kommer 

till identifiering via mobiltelefon 
syns stora skillnader. De yngsta 
respondenterna säger sig använda 
mobiltelefonnummer som identifiering 
i betydligt större utsträckning (37 %) 
än vad de äldsta gör (16 %). Bland 

män mellan 16 och 29 år svarar 
hela 45 procent att de identifierar 
sig med mobiltelefonnummer vilket 
kan jämföras med motsvarande 
28 procent av kvinnor i  
samma åldersgrupp.

HUR IDENTIFIERAR DU DIG PÅ NÄTET?

Bank Id

Eget lösenord

Konto kopplat till andra plattformar (t.ex. 
Apple id, Samsung account, Google account)

Personlig kod

Mobiltelefonnummer

Telia Id

Konto kopplat till dina sociala medier

Annat, vad?

Freja Id+

Tveksam, vet ej

Jag identifierar mig aldrig på nätet

Passnummer

94 %

61 %

28 %

25 %

22 %

0 %

0 %

16 %

1 %

1 %

1 %

1 %

BankID är den med råge mest populära formen av 
digital identifikation.
”
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”Nästan nio av tio säger 
sig inte vara oroliga för 
att deras arbetsgivare 
övervakar deras 
digitala aktivitet  
på jobbet. 

HUR OROLIG ÄR DU FÖR ATT DIN ARBETSGIVARE ÖVERVAKAR DIN DIGITALA AKTIVITET PÅ JOBBET?

DIGITAL INTEGRITET  
PÅ JOBBET

Under Coronapandemin har 
frågan om digital integritet på 
arbetsplatser fått ett nytt ljus som 
följd av videomöten och ett mer  
uppkopplat arbetsliv.

Under våren 2021 publicerad 
Unionen rapporten ”Privata spår 
i jobbmobilen”. Den visade på en 

integritetsparadox där en stor andel 
av anställda använder jobbenheter 
för privata ärenden, samtidigt som 
de är måna om att arbetsgivaren 
inte ska få tillgång till deras  
personliga information.
 
I vår undersökning är det dock få 
som säger sig vara oroliga för att 

34 %

10 %

53 %

1 % 3 %

Inte alls orolig Inte särskilt orolig Ganska orolig Mycket orolig Tveksam, vet ej

deras arbetsgivare övervakar deras 
digitala aktivitet (11 %). Nästan nio av 
tio säger att de inte är oroliga för det  
(87 %). Män mellan 30 och 49 är 
mest oroliga för det (17 %). 

11 %87 %
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ATT DELA PERSONLIG 
INFORMATION MOT 
ERSÄTTNING

Det har länge diskuterats om 
möjligheterna för privatpersoner att 
få betalt för den data som de delar 
med sig av. På engelska kallas det 
”data dividend”. Vissa ser det som 
ett rättvist utbyte medan andra är 
kritiska och menar att det då skulle 
befästa persondata som en vara 
snarare än som en rättighet. Sex av 
tio svarar i vår undersökning att de 
inte skulle kunna tänka sig att byta 
personlig information digitalt i utbyte 
mot pengar eller tjänster (60 %). Var 
femte svarar att de skulle kunna 
tänka sig det (21 %) och ungefär lika 
många svarar att de inte vet (19 %).

SKULLE DU KUNNA TÄNKA 
DIG ATT DELA PERSONLIG 
INFORMATION DIGITALT OM DU 
FICK NÅGONTING I UTBYTE MOT 
DET (EXEMPELVIS PENGAR  
ELLER TJÄNSTER)?

21 % 
Ja

19 % 
Tveksam, 
vet ej

60 % 
Nej

 Sex av tio skulle 
inte kunna tänka sig 
att byta personlig 
information digitalt 
i utbyte mot pengar 
eller tjänster.

”
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Män svarar i mer än dubbelt så stor 
utsträckning (29 %) som kvinnor (13 %)  
att de kan tänka sig att dela sin 
information mot ersättning. Det syns 
också stora skillnader när det kommer 
till ålder. Bland de yngsta svarar 
hela 36 procent att de kan tänka sig 
det, jämfört med endast fyra procent 
av de äldsta. Bland män mellan 16 
och 29 år svarar nästan varannan 
att de kan tänka sig det (48 %).

Män svarar i mer 
än dubbelt så stor 
utsträckning som 
kvinnor att de kan 
tänka sig att dela sin 
information  
mot ersättning.

JAG SKULLE KUNNA TÄNKA 
MIG ATT DELA PERSONLIG 
INFORMATION DIGITALT OM 
JAG FICK NÅGONTING I UTBYTE 
MOT DET (EXEMPELVIS PENGAR 
ELLER TJÄNSTER)

13 %
29 %

Man Kvinna

JAG SKULLE KUNNA TÄNKA MIG ATT DELA PERSONLIG INFORMATION DIGITALT OM JAG FICK NÅGONTING I 
UTBYTE MOT DET (EXEMPELVIS PENGAR ELLER TJÄNSTER)

10 %
4 %

24 %

36 %

16-29 år 30-49 år 50-64 år 65-70 år

”

ATT DELA PERSONLIG INFORMATION MOT ERSÄTTNING



34

Vi ställde också en följdfråga till de som svarat att de kan tänka sig att byta 
information mot ersättning, vilken typ av ersättning de då skulle kunna tänka sig 
att byta den mot. Pengar är det vanligaste svaret (57 %) följt av rabatter (30 %),  
kostnadsfria tjänster (29 %) och reklamfria tjänster (24 %).   

Pengar

Rabatter

Kostnadsfri tjänst

Reklamfri tjänst

Bättre kvalitet i tjänst

Annat, vad?

Virtuell valuta (t.ex. Bitcoin)

Tveksam, vet ej

Skräddarsydd tjänst

Mer innehåll i tjänst

57 %

26 %

30 %

29 %

24 %

15 %

2 %

14 %

13 %

12 %

VILKA TYPER AV ERSÄTTNINGAR SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT BYTA DIN PERSONLIGA  
INFORMATION MOT?

De som svarat att de kan tänka sig att dela information mot ersättning samt de som svarat ”tveksam, vet ej” (380 personer)

ATT DELA PERSONLIG INFORMATION MOT ERSÄTTNING
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INTEGRITET KOPPLAT TILL 
HÄLSO-APPAR 

Utbudet av hälsorelaterade appar och 
tjänster har vuxit enormt de senaste 
åren, från enkla stegräknare till 
tjänster som mäter sömn, blodtryck, 
stress mm. Då dessa tjänster samlar 
in och hanterar en rad olika typer 
av personlig information ville vi 
i årets undersökning ta reda på 
hur användandet ser ut. Ungefär 
varannan säger sig använda hälso-
appar/tjänster (48 %). Kvinnor säger 
sig göra det i större utsträckning (54 %) 
än män (42 %). Bland kvinnor mellan 
30 och 49 år svarar hela 63 procent 
att de gör det, vilket kan jämföras med 
motsvarande 44 procent bland män i 
samma ålder. Det är främst personer 
under 50 år som använder dem.

ANVÄNDER DU DIG AV NÅGON 
TJÄNST SOM SAMLAR IN 
OCH/ ELLER ANALYSERAR 
HÄLSODATA? TILL EXEMPEL 
AKTIVITETSARMBAND, 
STEGRÄKNARE, KOST-APP, 
SÖMNANALYS

48 % 
Ja

2 % 
Tveksam, vet ej

50 % 
Nej

Ungefär varannan 
säger sig använda 
hälso-appar/tjänster.

”
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Bland de som använder tjänsterna svarar hela 67 procent att de använder dem 
dagligen. I användarfrekvensen syns inga större skillnader när det kommer till 
kön eller ålder.

HUR OFTA ANVÄNDER DU DIG AV NÅGON TJÄNST SOM SAMLAR IN OCH/ELLER ANALYSERAR HÄLSODATA? 
TILL EXEMPEL AKTIVITETSARMBAND, STEGRÄKNARE, KOST-APP, SÖMNANALYS

De som svarat att de  använder dessa tjänster (481 personer)

VILKEN ÄR DEN FRÄMSTA ANLEDNINGEN TILL ATT DU INTE ANVÄNDER DIG AV NÅGON TJÄNST SOM SAMLAR 
IN OCH/ELLER ANALYSERAR HÄLSODATA?

De som svarat att de inte anväder dessa tjänster (527 personer)

18 % 10 %

67 %

5 % 1 %

Dagligen Någon/några 
gånger i veckan

Någon/några 
gånger i månaden

Mer sällan Tveksam, vet ej

Bland de som inte använder dessa 
tjänster svarar 68 procent att de inte 
ser något behov av det. Oron för 
integritetsmässiga brister är alltså 
ingen avgörande anledning till att 

man inte vill använda hälso-appar. 
Endast två procent svarar att de inte 
gör det för att tjänsterna känns osäkra. 
Bland de yngsta respondenterna 
svarar var fjärde att de inte gör det 

för att de inte hittat någon tjänst som 
passar dem (23 %). De är med andra 
ord inte nödvändigtvis negativa  
till fenomenet.

Har inget behov av det 

Har inte hittat någon sådan tjänst som 
intresserar mig

Orolig att min personliga information används 
i andra syften än de jag blivit informerad om

Orolig att min personliga information delas 
med andra aktörer

Tjänsterna känns inte tillräckligt säkra

Annat, vad?

Tveksam, vet ej

68 %

16 %

5 %

4 %

2 %

2 %

3 %

INTEGRITET KOPPLAT TILL HÄLSO-APPAR
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FÖRTROENDET FÖR DE 
AKTÖRER SOM HANTERAR 
INFORMATION 

Sen 2016 har vi haft med en fråga 
om vilket förtroende man har för de 
aktörer som hanterar den information 
som man delar digitalt. 

Under alla år sedan dess har banker 
toppat förtroendelistan, så även i 
år (64 %). Däremot kan vi se stora 
förändringar under de senaste åren. 
Även om förtroendet för banker har 
ökat något sedan förra året (58 %) har 
det minskat med tolv procentenheter 
de senaste fem åren. Parallellt har 
förtroendet för offentlig sektor ökat 
med hela 22 procentenheter under 
samma period. Om utvecklingen 
fortsätter går offentlig sektor snart går 
om banker och tar över förstaplatsen 

i förtroendelistan. Det är främst 
de äldsta respondenterna som har 
förtroende för bankerna. Bland de 
mellan 65 och 70 år svarar 73 procent 
att de har förtroende för banker, 
vilket kan jämföras med motsvarande  
56 procent bland de yngsta. 

Liksom tidigare år ser vi vad som 
kan kallas för en sorts relations-
bias, det vill säga att förtroendet är 
högre för de aktörer som man har en 
vardaglig relation till. Exempelvis 
är ungas förtroende större för 
utbildningsinstitutioner och media/
underhållning medan de äldre 
har större förtroende för banker  
och försäkringsbolag.

Förtroendet för försäkringsbolag 
generellt har ökat med åtta 
procentenheter det senaste året. 
Förtroendet för vårdföretag har också 
ökat, med sex procentenheter det 
senaste året. Det beror troligtvis på 
att fler haft en digital kontakt med 
vården i samband med pandemin. 
Den största förändringen syns hos 
kreditkortsföretag där förtroendet har 
ökat med hela 13 procent under det 
senaste året. Vad denna ökning beror 
på är svårt att säga men förtroendet 
för kreditkortsföretag är nu lika stort 
som förtroendet för vårdföretag.

Förtroendet för offentlig sektor har ökat med  
22 procentenheter de senaste fem åren.
”
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2016 2017 2018 2021 2022 *Nytt svarsalternativ för i år

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

Banker 

Offentlig sektor  
(vård, skola, äldrevård, socialtjänst) 

Försäkringsbolag

Vårdföretag 

Kreditkortsföretag

Betaltjänster

Utbildningsinstitutioner 

Undersökningsföretag (till exempel 
marknads/opinionsundersökningar)

Internettjänstleverantörer 

Tjänst som analyserar hälsodata*

E-handelsföretag

Butiker 

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

Nyhetsmedier 

Sociala medier 

Sökmotorer

Jag känner inte förtroende för 
någon av aktörerna ovan 

Vet ej/ej svar

76 %

33 %

67 %

46 %
48 %

37 %

40 %

31 %
28 %
28 %

20 %
21 %

25 %
20 %

33 %

34 %
28 %

27 %
28 %

23 %

26 %
27 %

21 %
16 %

22 %

18 %
21 %

19 %

14 %

9 %
6 %

9 %

9 %

11 %

10 %
6 %

8 %

7 %

6 %
8 %

8 %

5 %

4 %

5 %

9 %

8 %

6 %

3 %

3 %

3 %

13 %

6 %

3 %

5 %

3 %

2 %

15 %

8 %

8 %

7 %

4 %

4 %

12 %

7 %

11 %

6 %

5 %

4 %

12 %

6 %

11 %
9 %

16 %

14 %

0 %

0 %
0 %
0 %
0 %

0 %

68 %
58 %

64 %

58 %
59 %

40 %
30 %

38 %

27 %
33 %
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VIKEN INFORMATION ÄR 
MEST KÄNSLIG ATT DELA?

I tidigare undersökningar har vi 
frågat vilken information man 
känner sig mest bekväm med att 
dela. I år ville vi vända på det och 
frågade vilken information man 
upplever som mest känslig att dela. 
Majoriteten svarar att uppgifter 
om ens ekonomi är mest känslig att 
dela (56 %). Det är intressant med 
tanke på att bankernas förtroende i 
hanteringen av personlig information 
digitalt har minskat de senaste åren. 
Var tredje ser politiska åsikter som 
mest känsligt (33 %), följt av var 
man bor (28 %) och hälsodata (24 %). 

De äldsta respondenterna tycker att 
det är känsligare att dela information 
om sin ekonomi (60 %) än vad de 
yngsta gör (51 %). De yngsta däremot 
tycker att det är känsligare att dela 
information om var de bor (39 %) än 
vad de äldsta gör (25 %). Kvinnor 
tycker i större utsträckning (31 %) än 
män (24 %) att det är känsligt att dela 
information om var de bor, medan 
män i större utsträckning (38 %)  
än kvinnor (29 %) tycker att politiska 
åsikter är känsliga.

Majoriteten svarar 
att uppgifter om ens 
ekonomi är mest 
känslig att dela.

”
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VILKEN TYP AV INFORMATION UPPLEVER DU SOM MEST KÄNSLIGT ATT DELA? 

Uppgifter om min ekonomi

Politiska åsikter

Var jag bor 

Hälsodata

Hur jag mår

Sexuell läggning

Film- och musiksmak

Om jag har en intention att köpa någonting

Etnicitet/kulturell/religiös bakgrund

Annat, vad?

Var jag arbetar

Ålder

Civilstånd

Tveksam, vet ej

Fritidsintressen

Ingen information är känslig att dela

Umgänge

Kön

56 %

33 %

28 %

24 %

16 %

7 %

0 %

7 %

0 %

11 %

6 %

2 %

8 %

1 %

2 %

9 %

1 %

6 %
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BETYDELSEN AV VAR 
INFORMATION LAGRAS 

I vår undersökning från 2020 
svarade 61 procent att de föredrar 
svenska produkter och tjänster som de 
delar sin information med. De länder 
som då sågs som mest känsliga att 
dela information till var Kina, USA 

och Ryssland. I årets undersökning 
formulerade vi om frågan och 
fokuserade på datalagring.

Majoriteten anser det vara viktigt att 
veta i viket land som ens personliga 

information lagras (56 %). De 
äldsta respondenterna tycker i större 
utsträckning (67 %) än de yngsta 
(50 %) att det är viktigt att veta det.  

NÄR DU BESÖKER WEBBSIDOR/ANVÄNDER DIGITALA TJÄNSTER, HUR VIKTIGT ÄR DET FÖR DIG ATT VETA I 
VILKET LAND SOM DIN PERSONLIGA INFORMATION LAGRAS?

21 %

38 %

6 %

18 %
16 %

Inte alls viktigt Inte särskilt viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Tveksam, vet ej

56 %27 %

”Majoriteten anser 
det vara viktigt att 
veta i viket land 
som ens personliga 
information lagras.
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VAD FÖRETAG KAN GÖRA 
FÖR ATT SKAPA STÖRRE 
TRYGGHET  

Vi avslutade årets undersökning 
med en fråga om vad man anser att 
företag främst bör göra för att skapa en 
större trygghet i hur ens information 
hanteras. Det var en öppen fråga 
där respondenterna fick svara fritt. 
De totalt 361 svaren kan delas in i 
olika kluster. Den första gruppen av 
svar handlar om kommunikation, att 
företag blir bättre på att informera 

om vilken typ av information som 
samlas in, när den samlas in och 
om de i sin tur delar informationen 
vidare. Många utrycker en oro och 
ovilja över att företag som samlar 
in information i sin tur delar den 
med andra. En annan kategori 
av svar handlar om att man helt 
enkelt inte vill att företag ska spara/
lagra information överhuvudtaget.  

En tredje svarskategori handlar 
om säkerhetsrutiner som att i större 
utsträckning använda sig av 
BankID, förbättrad datasäkerhet och 
kryptering av information. Det finns 
också en del som menar att det redan 
finns regleringar och att företag 
borde bli bättre på att följa dessa 
(som exempelvis GDPR).

”
”
””
”

Att de är transparanta med hur de använder information och att de har 
tjänster som kräver id.

Bättre säkerhet kring data samt att företaget inte kan läsa av personlig data 
själva på grund av kryptering.

En Global “Bank ID”-tjänst med hög kryptering ev blockchain-ID.

Följa lagar & förordningar samt frågor mig först innan de använder min 
personliga information.

Gör deras behandling av personuppgifter mer enkel att läsa och förstå, 
kanske även finnas som ett ”svanenmärke” utfärdat av EU om att företagets 
behandling är bra.

VAD ANSER DU ATT FÖRETAG FRÄMST BÖR GÖRA FÖR ATT SKAPA EN STÖRRE TRYGGHET I HUR DIN 
PERSONLIGA INFORMATION HANTERAS DIGITALT?    

Exempel på öppna svar (totalt 361 st)
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Många utrycker en oro och ovilja över att företag som 
samlar in information i sin tur delar den med andra.  
”
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SUMMERING AV RESULTAT

DE FLESTA SÄGER SIG HAR GOD KUNSKAP OM HUR PERSONLIG 
INFORMATION SAMLAS IN            

Majoriteten säger sig ha bra kunskap om hur deras personliga information 
samlas in digitalt (56 %). I tidigare undersökningar har vi dock indirekt kunnat 
se att kunskapen är relativt låg. Det verkar alltså vara fler som säger sig ha 
bra kunskap om hur deras information samlas in än som faktiskt har det. 
Åldersmässigt ser vi inga större skillnader i den upplevda kunskapen. Däremot 
säger sig män i större utsträckning (62 %) än kvinnor (50 %) ha god kunskap 
om det. 

MÖJLIG PEAK I DIGITAL ORO    

Andelen som är oroliga för att den personliga information som man delar digital 
används på ett sätt som man inte är bekväm med har ökat stadigt sedan vår 
första undersökning 2015. Då var det fler som inte var oroliga (36 %) än som 
var oroliga (22 %). Redan året efter gick de oroliga (31%) om de icke-oroliga 
(22 %). Sen fortsatte den utvecklingen fram till 2020 då varannan sa sig vara 
orolig (49 %). Året efter minskade andelen oroliga för första gången. I förra årets 
rapport skrev vi om hur detta eventuellt skulle kunna vara en indikation på att 
vi nått en sorts peak i digital oro. Årets resultat följer den tesen. Andelen oroliga 
fortsätter att minska, och andelen som inte är det ökar, om än marginellt.

ID-STÖLD OROAR MEST           

Det som svenskarna är mest oroliga för när det kommer till hantering av 
personlig information är ID-stöld, fler än varannan svarar det (54 %). De äldsta 
respondenterna är betydligt mer oroliga för ID-stöld (66 %) än vad de yngsta 
är (37 %). Var tredje säger sig vara mest orolig för att informationen används 
utan deras godkännande (34 %). Bland kvinnor mellan 65 och 70 år svarar 42 
procent det. Kvinnor generellt är mer oroliga för att informationen används utan 
deras godkännande (37 %) än vad män är (30 %). Män är å andra sidan mer 
oroliga för att informationen ska säljas vidare (20 %) än vad kvinnor är (13 %).



47

VAR FEMTE KÄNNER SIG MER TRYGG AV LAGAR SOM BEGRÄNSAR 
MÖJLIGHETER ATT SAMLA IN INFORMATION             

I årets undersökning svarar endast 22 procent att de i större utsträckning känner 
sig trygga av lagar och förordningar som begränsar möjligheter att samla 
in information (22 %). 62 procent svarar att det påverkar tryggheten i liten 
utsträckning (62 %). Det skär sig alltså mot förra årets resultat då motsvarande 
lagar och regler ansågs påverka tryggheten i störst utsträckning. Det är svårt 
att säga om denna diskrepans är en attitydförändring eller om det beror på 
skillnader i hur frågorna är utformade. Kvinnor mellan 16 och 29 år är de som i 
störst utsträckning känner sig trygga av lagar och förordningar (30 %). De som i 
minst utsträckning känner sig trygga av det är män mellan 65 och 70 år, bland 
dem svarar 77 procent att de det påverkar tryggheten i liten utsträckning. 

FÅ ÄR OROLIGA FÖR ATT ARBETSGIVARE ÖVERVAKAR DERAS 
DIGITALA AKTIVITET            

Under Coronapandemin har frågan om digital integritet på arbetsplatser fått 
ett nytt ljus som följd av videomöten och ett mer uppkopplat arbetsliv. I vår 
undersökning är det dock få som säger sig vara oroliga för att deras arbetsgivare 
övervakar deras digitala aktivitet (11 %). Nästan nio av tio säger att de inte är 
oroliga för det (88 %). Män mellan 30 och 49 är mest oroliga för det (17 %). 

ÅTTA AV TIO SVENSKAR BEGRÄNSAR AKTIVT DIGITAL INSAMLING AV 
PERSONLIG INFORMATION            

82 procent av svenskarna på något sätt säger sig begränsa hur deras digitala 
information används. Det vanligaste är att avvisa platstjänster i appar och 
på hemsidor, varannan säger sig göra det (52 %). Det indikerar att geografisk 
data upplevs som särskilt känsligt att dela. De som i störst utsträckning 
avvisar platstjänster är kvinnor mellan 30 och 49 år (63 %). Generellt är det 
medelålders män som i störst utsträckning hindrar personlig insamling av data, 
då framförallt när det kommer till tekniska lösningar som VPN-tjänster (23 %), 
lösenordshanterare (28 %) eller privacy-inställningar på telefonen (49 %).
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VARANNAN ANVÄNDER HÄLSO-APPAR REGELBUNDET         

Ungefär varannan säger sig använda hälso-appar/tjänster (48 %). Kvinnor 
säger sig göra det i större utsträckning (54 %) än män (42 %). Bland kvinnor 
mellan 30 och 49 år svarar hela 63 procent att de gör det, vilket kan jämföras 
med motsvarande 44 procent bland män i samma ålder. Det är främst personer 
under 50 år som använder dem. Bland de som använder tjänsterna svarar 
hela 67 procent att de använder dem dagligen. Bland de som inte använder 
dessa tjänster svarar 68 procent att de inte ser något behov av det. Oron för 
integritetsmässiga brister är ingen avgörande anledning till att man inte vill 
använda hälso-appar. Endast två procent svarar att de inte gör det för att 
tjänsterna känns osäkra. 

OFFENTLIG SEKTOR GÅR SNART OM BANKER I TOPPLISTAN AV 
DIGITALT FÖRTROENDE           

Även om förtroendet för banker har ökat något sedan förra året (58 %) har det 
minskat med tolv procentenheter de senaste fem åren. Parallellt har förtroendet 
för offentlig sektor ökat med hela 22 procentenheter under samma period. Om 
utvecklingen fortsätter går offentlig sektor snart går om banker och tar över 
förstaplatsen i förtroendelistan. Det är främst det äldsta respondenterna som har 
förtroende för bankerna. Bland de mellan 65 och 70 år svara 73 procent att 
de har förtroende för banker vilket kan jämföras med motsvarande 56 procent 
bland de yngsta. 

VAR FEMTE KAN TÄNKA SIG ATT BYTA SIN PERSONLIGA INFORMATION 
MOT PENGAR ELLER TJÄNSTER             

Sex av tio skulle inte kunna tänka sig att byta personlig information digitalt mot 
pengar eller tjänster (60 %). Var femte svarar att de skulle kunna tänka sig det 
(21 %) och ungefär lika många svarar att de inte vet (19 %). Män svarar i mer 
än dubbelt så stor utsträckning (29 %) som kvinnor (13 %) att de kan tänka sig 
att dela sin information mot ersättning. Det syns också stora skillnader när det 
kommer till ålder. Bland de yngsta svarar hela 36 procent att de kan tänka sig 
det, jämfört med endast fyra procent av de äldsta. 

SUMMERING AV RESULTAT
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UPPGIFTER OM ENS EKONOMI ÄR MEST KÄNSLIGT ATT DELA           

Majoriteten svarar att uppgifter om ens ekonomi är mest känslig att dela (56 %).  
Det är intressant med tanke på att bankernas förtroende i hanteringen av 
personlig information digitalt har minskat de senaste åren. Var tredje ser 
politiska åsikter som mest känsligt (33 %), följt av var man bor (28 %) och 
hälsodata (24 %). De äldsta respondenterna tycker att det är känsligare att dela 
information om sin ekonomi (60 %) än vad de yngsta gör (51 %). De yngsta 
däremot tycker att det är känsligare att dela information om var de bor (39 %) 
än vad de äldsta gör (25 %).
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER

I förra årets undersökning kunde vi 
se hur oron för hur ens personliga 
information samlas in för första 
gången minskade. Var det ett 
trendbrott eller en tillfällighet? I årets 
undersökning ser vi olika resultat som 
tillsammans tyder på att det faktiskt 
skulle kunna vara ett trendbrott.

För det första kan vi konstatera att 
oron för hur information samlas in 
och används fortsätter att minska, 
om än marginellt så ökar den 
åtminstone inte som den gjort mellan 
2015 och 2020.

 

Vi har också generationsaspekten som 
spelar in. De yngsta respondenterna 
är mer positiva (17 %) än de äldsta 
(9%) till hur den ökade insamlingen 
och användandet av personlig 
information i samhället påverkar 
dem som privatperson. De yngsta 
är också betydligt mer trygga med 
att deras personliga information 
hanteras av ett system eller program 
(34 %) än vad de äldsta är (13 %). 
De är också i mindre utsträckning 
oroliga för exempelvis ID-stöld (37 %) 
än vad de äldsta är (66 %). Den så 
kallade ”digital native”-generationen 
kan alltså långsamt bidra till ett 
skifte i attityder.

Den så kallade “digital native”-generationen kan 
långsamt bidra till ett skifte i attityder.

Parallellt växer den globala 
marknaden för privacytjänster. 
Det finns idag allt fler verktyg för 
att kontrollera hur ens personliga 
information delas. 82 procent av 
svenskarna svarar att de på något 
sätt begränsar hur deras digitala 
information används. Det senaste 
åren har också regelverken för hur 
företag får samla in och använda 
information stärkts. I förra årets 
undersökning kunde vi se att 
lagar och regler är det som i störst 
utsträckning påverkar känslan av 
trygghet i hanteringen av personlig 
information digitalt (45 %).

Oron för hur information hanteras 
digitalt är fortfarande påtagligt 
stor, men samtidigt kan vi alltså se 
flera olika faktorer som tillsammans 
pekar på att vi kan ha nått en topp i  
digital oro.

”
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SAMARBETET

DIGG - MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING       

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning är en statlig myndighet under 
Infrastrukturdepartementet. Myndigheten bildades den 1 september 2018 och har 
sitt säte i Sundsvall. Uppdraget är att stödja och samordna offentlig sektor inom 
den förvaltningsgemensamma digitaliseringen och även ansvara för Sveriges 
förvaltningsgemensamma digitala infrastruktur. Myndigheten ska också bistå 
regeringen med underlag inom digitaliseringen av det offentliga samt följa och 
analysera utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.

ESAM

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 35 myndigheter. Våra 
medlemmar vill ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att underlätta 
för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser 
ansvarsfullt och effektivt. Medlemmarna i eSam samverkar kring tillgängliga 
och rättssäkra digitala lösningar. eSam samlar kompetenser inom komplexa 
och gemensamma områden, t.ex juridiska frågor, för att ta fram vägledningar, 
rekommendationer eller checklistor som skapar nytta för medlemmarna. 
eSam driver också på det offentliga Sveriges digitalisering, genom att lyfta 
frågor som hindrar den digitala utvecklingen, genom att till exempel ge ut 
rekommendationer och göra rättsliga uttalanden.

CTF

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

INSIGHT INTELLIGENCE 

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

RISE

Undersökningen har tagit fram i samarbete med Jakob Dexe på  
forskningsinstitutet RISE.
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