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Vad är problemet? 

• Idag mäts all vår aktivitet på internet av ett antal aktörer.  
• I en förstudie om etiska aspekter kring och metoder för att mäta 

trafikdata har vi sett att  
– publiken är tveksam till att dela med sig av beteendedata på 

internet 
– Medvetenheten förefaller vara låg kring 

 att vi redan delar data 
• Om publiken vore medveten om hur mycket  

av deras internetaktivitet som faktiskt mäts  
och delges kommersiella aktörer och andra  
redan idag, skulle de vilja dela med sig då? 

• Förstudien och fortsatta studier utförs  
tillsammans med Sara Leckner, Malmö  
högskola och Christina Lagerstedt, Acreo.  
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Om vi ser det från publikens perspektiv, vad 
innebär det att dela personlig data på nätet? 
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Frågebatteri 
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www.som.gu.se 

Tabell 1: Inställning till att dela personlig 
data på internet, 2015 (procent) 

Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
knappast 

Stämmer 
inte alls 

Ingen 
uppfattning 

Det är bra att 
företag samlar 
information om 
Internetvanor för 
att förbättra 
tjänster 

 
3 

 
18 

 
18 

 
42 

 
19 

Accepterar att 
personlig 
information säljs 
vidare till andra 
företag 

3 19 17 45 16 
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Tabell 2: Individers åtgärder för att värna om 
personlig integritet på internet, 2015 (procent) 

Utövandet av 
aktiviteten: 

Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
knappast 

Stämmer 
inte alls 

Ingen 
uppfattning 

Begränsar själv 
personlig 
information på 
internet 

 
47 

 
33 

 
5 

 
2 

 
13 

Läser noga 
igenom villkor 
vid registrering 
på sajter eller 
appar 

15 29 20 18 18 
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Tabell 3: Inställning till att företag samlar in 
personlig information vid olika internetaktiviteter, 
2015 (procent) 

Mycket 
negativ 

Ganska 
negativ 

Varken negativ 
eller positiv 

Ganska 
positiv 

Mycket 
positiv 

Ingen upp-
fattning 

Sökningar i sökmotorer 38 25 19 5 1 12 
Konsumtion av nyheter 
på nätet 

36 24 20 5 1 15 

Klick på annonser 41 24 16 4 0 15 
Användning av sociala 
medier 

38 25 16 3 1 18 

Konsumtion av filmer, 
musik och tv-serier på 
nätet 

34 22 19 6 1 19 

Inköp av varor och 
tjänster på nätet 

36 25 18 6 1 15 
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Sammanfattning resultat 

• Drygt 60 procent av den svenska befolkningen  
• ställer sig negativa till att företag samlar in data om deras 

internetvanor för att förbättra användarupplevelsen. 
• anser att de inte alls, eller knappast, accepterar att personlig 

data säljs vidare till tredje part.  
• 80 procent av respondenterna säger att de begränsar sin personliga 

information på internet. 
• Endast är 15 procent av respondenter som svarar att de noga läser 

igenom villkor vid registrering på sajter eller appar. 
• Yngre personer har en något mindre försiktig attityd till att dela 

personlig data för olika aktiviteter jämfört med äldre. 
• Den lilla grupp individer som uttrycker en mer våghalsig attityd i sina 

svar, som inte begränsar sin information, eller inte noga läser igenom 
villkor har hög teknikvana. 
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För individen kan ökad medvetenhet vara positivt, 
men vilka blir de negativa konsekvenserna av 
ökad medvetenhet i befolkningen?  

Om medvetenheten leder till att människor inte vill dela med sig av 
personlig data kan: 

- Klickstatistik bli en omöjlighet 
- Personalisering begränsas 
- Kommersiella medieföretag tvingas skapa ännu tätare partnerskap 

med aktörer som har rik användardata (Facebook och Google) 
- Kommersiella medieföretag tvingas övertyga eller kanske till och med 

betala publiken för att få del av användardata och därmed kunna rikta 
annonser, likt det som nu sker med adblockers. 

- Kommer människor bli mer försiktiga eller mindre med en ökad 
medvetenhet? 
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