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Sammanfattning 
 
Det har gått ungefär ett år sedan dataskyddsförordningen (GDPR) infördes i Sverige och EU 
och med den har det kommit flera olika rättigheter för att försöka få konsumenterna att känna 
sig tryggare och få bättre kontroll över sina personuppgifter. Med GDPR kommer ett antal 
rättigheter som kan vara viktigt för konsumenter att känna till och använda sig av för att få ut 
det mesta av GDPR. Då tekniken utvecklas väldigt snabbt så är denna förordning viktig för 
att försöka hänga med i denna utveckling, men vad tycker konsumenterna om den nya 
förordningen och de regler som medföljer? 
 
Denna uppsats har haft som syfte att ta reda på just vad konsumenterna tycker om denna nya 
förordning och om de tycker den är bra eller om det finns något som kan bli bättre. 
Författarna har använt sig utav en enkätundersökning där enkäten har skickats ut för att samla 
in data, med data menas till exempel hur de uppskattar sin kunskap om GDPR, var de fått 
informationen om GDPR ifrån, och om de tycker att den nya förordningen är bra eller om det 
finns några brister. Det finns också ett antal artiklar som respondenterna har uppskattat hur 
viktig den är för dem och om de använt den någon gång. Detta är alltså en kvantitativ 
undersökning som haft som syfte att ta reda på vad konsumenterna tycker om GDPR eller om 
de anser att det finns förbättringspotential. Det har sedan undersökts om det finns någon 
skillnad mellan åldersgrupper, sysselsättning och kön. 
 
Det har visat sig att de allra flesta tycker GDPR är bra men att den skulle kunna vara lättare 
att förstå. Det är dock inte fler än ungefär 50% som känner sig säkra på vad GDPR innebär 
för dem som konsumenter och har därför inte så stor koll på vad de har för rättigheter. Det är 
alltså något som kan behöva jobbas mer på, att få ut mer kunskap om GDPR till 
konsumenterna. 

 
Nyckelord: GDPR, Dataskyddsförordningen, dataskydd, attityd, kunskap, konsument  
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1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel presenteras ämnet och dess bakgrund. Därefter beskrivs 
problemområdet samt uppsatsens syfte. Till sist motiveras avgränsningar och eventuella 
kunskapsintressenter. 

1.1 Bakgrund 
 
Den 25:e maj 2018 trädde den allmänna dataskyddsförordningen, General Data Protection           
Regulation (GDPR), i kraft i Sverige samt resten av den europeiska unionen. Denna             
förordning har som syfte att stärka skyddet för människor med avseende på hur individer och               
organisationer får hantera och behandla deras personuppgifter (Europeiska unionens officiella          
tidning 2016). 
 
Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) skriver i en rapport (2019) att under de nio             
första månaderna efter införandet av förordningen hade över 200 000 ärenden rapporterats in             
till europeiska dataskyddsmyndigheter. Nästan 95 000 av dessa fall var baserade på klagomål             
medan nästan 65 000 initierades av en personuppgiftsansvarig. 52 procent av fallen hade             
redan avslutats vid den tidpunkt som rapporten släpptes och en procent av ärendena väntade              
prövning i nationell domstol (Europeiska Dataskyddsstyrelsen 2019). 
 
Den totala bötessumman som delats ut till individer och organisationer som har brutit mot              
GDPR uppgår emot närmare 56 miljoner euro (Europeiska Dataskyddsstyrelsen 2019). Detta           
kan vid en första anblick verka som en väldigt stor summa på bara nio månader. Emellertid                
kommer nästan hela denna summa från de böter som den franska motsvarigheten till             
Datainspektionen, CNIL, dömde ut till Google i början av 2019. Denna bot uppgick till 50               
miljoner euro och delades ut på grund av att företaget inte var tydliga mot sina användare hur                 
deras personliga data hanteras. Storleken på boten berodde på flera faktorer, såsom            
överträdelsens skala - den berörde många människor och massvis av data - och att Google är                
ett så pass stort företag (Hill 2019). 
 
Svenskar påverkas i allra högsta grad av GDPR på grund av deras höga internetanvändning.              
Enligt Internetstiftelsens (2018) årliga studie om svenskarnas internetvanor använder 94          
procent av sveriges befolkning över 12 år internet i någon utsträckning, varav 90 procent              
använder internet dagligen. Mellan 12 och 65 års ålder använder så gott som alla internet               
idag. Nio av tio svenskar handlar på nätet, och drygt åtta av tio använder sociala medier                
(Internetstiftelsen 2018). Dessa typer av tjänster behandlar ofta stora mängder personlig           
information, vilket GDPR nu har givit dessa människor mer kontroll över. 
 
Intåget av GDPR har emellertid inte enbart inneburit positiva förändringar för samhället. Det             
har till exempel blivit svårare för säkerhetsexperter att lösa vissa it-relaterade brott. En             
anledning till detta är att uppgifter om vem som äger en domän numera måste maskeras på                
grund av GDPR (Koskelainen 2018). En annan negativ effekt av GDPR är att många stora               
webbsidor som är baserade utanför EU som till exempel nyhetssajter valt att blockera             
europeiska besökare istället för att anpassa sig till förordningen (Hartelius 2018). 
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1.2 Problemformulering 
 
GDPR är en synnerligen omfattande förordning (Blixt, 2018) och har inneburit en stor             
förändring på hur personuppgifter får hanteras. Det finns en del forskning om den påverkan              
som förordningen haft på organisationer som på något sätt hanterar personuppgifter (Tankard            
2016; Månsson och Erichsen 2017). Än så länge finns det dock inte någon omfattande              
forskning angående bilden av GDPR hos de som förordningen faktiskt är framtagen för att              
skydda, nämligen konsumenter och privatpersoner. Det saknas forskning angående attityden          
mot GDPR, vad förordningen inneburit för dessa människor sedan dess omtalade införande            
för knappt ett år sedan, eller om de överhuvudtaget har tagit åt sig informationen om sina nya                 
rättigheter. I det fall någon skulle vara intresserad av att utföra forskning som bygger på               
denna typ av kunskap skulle det alltså bli väldigt svårt att få fram relevanta resultat utan att                 
själv utföra en sådan undersökning först. Tanken är att detta arbete ska beröra denna              
outforskade del i området. 
 
Under tiden fram till GDPR började gälla i Europa och Sverige, skickade alla företag som               
hanterar personuppgifter ut nya villkor till sina kunder. När det gäller sådana villkor så är det                
många som bara klickar i att de accepterar dessa villkor utan att läsa vad de nya villkoren                 
innebär. Obar och Oeldorf-Hirsch (2017) skriver om ett fiktivt social medium som kallas             
NameDrop. Där kommer det fram att ungefär 74% valde att acceptera villkoren utan att läsa               
alls. För de som började läsa villkoren så läste de 2 minuter i snitt på något som skulle ta                   
ungefär 45 minuter för en vanlig vuxen person. De missade alltså det finstilta i villkoren där                
det bland annat stod att alla ens uppgifter kommer lämnas ut till NSA och att NameDrop ska                 
få personens förstfödda barn. Det är alltså troligt att många inte läst de nya villkoren och                
därför inte vet vad GDPR handlar om. Därför finns ett intresse att ta reda på om personers                 
kunskap om GDPR behöver förbättras eller om de anser sig veta vad den nya förordningen               
innebär och vilka rättigheter de har som konsumenter. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

1.3.1 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att få en bättre förståelse för den generella attityden hos den svenska               
befolkningen gentemot GDPR och till vilken grad konsumenter har tagit del av informationen             
om deras nya rättigheter som beskrivs förordningen. Med attityd syftar denna uppsats på hur              
pass positiv man är till GDPR. Det är också av intresse att jämföra resultaten från de                
undersökningar som Presthus och Sørum (2018) samt Rosberg och Jonsson (2018) utförde en             
kort tid innan GDPR infördes (se avsnitt 3.3) med resultatet från denna undersökning. Detta              
för att se hur attityden och kunskapen om GDPR har förändrats under tiden då förordningen               
har varit aktiv. 
 
Det finns också intresse av att ta reda på om detta skiljer sig mellan olika grupper av                 
befolkningen baserade på faktorer som ålder, kön, sysselsättning, eller         
internetanvändningsfrekvens. Skulle det visa sig att det är någon eller några aspekter eller             
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artiklar av GDPR som är mindre uppskattade eller svåra att förstå eller ta till sig kan det peka                  
på att delar av förordningen möjligtvis borde ändras eller tas bort. Ett annat syfte med               
undersökningen är att bidra med kunskap som kan möjliggöra och underlätta för framtida             
forskning.  

1.3.2 Forskningsfrågor 
● Vad är den generella attityden till GDPR hos den svenska befolkningen? 
● Känner konsumenterna till sina rättigheter gällande dataskydd i och med GDPR? Har            

de utnyttjat sina nya rättigheter? 
● Skiljer sig attityd och kunskap mellan olika åldrar, kön, sysselsättningar eller           

internetanvändningsfrekvenser hos respondenter? 

1.4 Avgränsningar 
 
Undersökningen har fokuserat på konsumenter och privatpersoner då det är deras perspektiv            
på det hela som är av intresse i denna uppsats. Anledningen till detta är att den forskning som                  
finns om GDPR ofta fokuserar på organisationers perspektiv. I undersökningen har inte            
organisationer eller företag tillfrågats att delta i undersökningen. De personer som deltagit har             
ombetts att svara på frågor med perspektivet som konsumenter, och inte som eventuellt             
anställda i en verksamhet.  
 
Undersökningen inkluderar endast personer som är bosatta i Sverige i målgruppen. Den            
täcker alltså inte övriga länder där GDPR har införts. Detta på grund av att författarna vill ta                 
reda på hur bilden av GDPR ser ut just i Sverige. 
 
Detta arbete fokuserar på artiklarna 5, 7, 15, 17, 20 och 21 i GDPR, alltså 6 av de 99 artiklar                    
som finns. Dessa artiklar har valts då det är de som anses vara de mest centrala delarna hos                  
konsumenternas rättigheter. Det är alltså de här delarna av förordningen som de som deltar i               
undersökningen troligtvis kommer att vara mest intresserade av och ha mest åsikter om då det               
är dessa som påverkar konsumenter mest. Det finns andra artiklar som hade kunnat varit med               
till exempel artikel 16 som handlar om “Rätten till rättelse” men det ansågs att den var                
likvärdig med artikel 17. Det fanns också i åtanke att det hade blivit ett för stort arbete för                  
den tidsram som finns och att svarsfrekvensen antagligen blir högre om den enkät som ska               
besvaras inte är för lång eller tung att ta sig igenom. 

1.5 Kunskapsintressenter 
 
Denna studie ska förmedla en ökad förståelse för vad GDPR inneburit för konsumenter och              
privatpersoner i Sverige, deras attityd till förordningen samt om attityden skiljer sig mellan             
olika grupper inom befolkningen. Den kommer även att bidra med information om hur stor              
kunskapen är om GDPR hos dessa människor och hur de har tagit till sig denna information.                
Denna kunskap bör kunna vara användbar i framtida forskning inom området. Den kan även              
vara intressant för lagstiftande myndigheter som i framtiden skulle kunna tänkas utföra            
justeringar och förändringar i dataskyddsförordningen. 
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1.6 Disposition 
 
Avsnitt 2 handlar om metoden som använts i projektet. Här förklaras den enkät som 
användes, samt även det urval som använts, hur den har analyserats och undersökningens 
kvalitet.  
 
Avsnitt 3 handlar om teorin. Här skrivs det om vissa begrepp som kan vara viktiga att kunna, 
om GDPR och de artiklar från GDPR som valts. Det skrivs även om ett ramverk kallat “the 
privacy paradox”.  
 
I avsnitt 4 finns resultatet av enkäten. Det redovisas vad respondenterna svarat i frågorna från 
enkäten.  
 
Avsnitt 5 är analysen av det resultat som finns. Det skrivs vad som varit intressant med 
resultatet och vad analysen kommit fram till. Därefter dras paralleller mellan resultatet och 
den tidigare presenterade integritetsparadoxen. Till sist presenteras en jämförelse med de 
tidigare undersökningarna. 
 
I avsnitt 6 presenteras slutsatserna. Här finns även diskussion om analysen och vad som 
skulle kunna förbättras med projektet samt vad man skulle kunna göra för att fler ska veta vad 
GDPR är, samt förslag till vidare forskning. 
 
Sedan finns en källförteckning. Sist i dokumentet finns en bilaga med de frågor som ställdes 
till respondenterna och en bilaga med svaren på de öppna frågorna. 
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2. Metod 
 
I det här avsnittet kommer metodvalen att presenteras. Det kommer vara forskningsansats,            
datainsamlingsmetod och forskningsprocess, där urval och dataanalysmetod kommer ingå. 

2.1 Forskningsansats 
 
Den forskningsansats som har valts för denna undersökning är en kvantitativ metod i form av               
en enkätundersökning. En enkätundersökning är ett sätt att erhålla data av samma typ från en               
stor grupp människor på ett standardiserat och systematiskt vis (Oates 2006). Detta passade             
bra för detta projekt då det var av intresse att få en överblick av vad en stor grupp människor                   
- den svenska befolkningen - har för attityd och kunskaper om GDPR. 

2.2 Datainsamlingsmetod 
 
För att samla in datan för denna undersökning har en enkät använts. Denna enkät              
konstruerades och skickades ut till de tillfrågade med hjälp av Google Forms. Anledningen             
till att det valdes en onlinebaserad enkätundersökning som datainsamlingsmetod var att det            
var ett kostnadsfritt alternativ samt att de tillfrågade skulle kunna välja när de ville fylla i                
enkäten då den fanns till hands när det passade dem. Det var också det enklaste sättet att nå ut                   
till så många personer som möjligt på kort tid (Oates 2006). En nackdel med              
enkätundersökningar jämfört med personligare alternativ som till exempel        
intervjuundersökning är att svarsfrekvensen ofta blir lägre (Eliasson 2018). 
 
I enkäten finns nominaldata som kön och huvudsysselsättning för att kunna gruppera            
respondenterna och sedan jämföra deras svar. Det finns också ordinaldata för att mäta hur              
viktig en viss rättighet är för respondenten. För ordinal data är det också viktigt att ha balans i                  
svarsalternativen vilket tagits i beaktande när dessa har utformats (Jacobsen och Sandin 2002;             
Oates 2006).  
 
Man bör undvika frågor där respondenten får rangordna själv, alltså välja vad som är bäst,               
näst bäst och så vidare, menar Jacobsen och Sandin (2002). Det för att respondenten kan ha                
svårt att rangordna alternativen i mitten. Därav har sådana frågor undvikits. Svaren bör också              
vara heltäckande. Därför finns det på vissa frågor ett alternativ att själv kunna fylla i sitt svar.                 
Frågorna bör inte heller vara överlappande vilket har funnits i åtanke när svarsalternativen har              
utformats. Överlappande svar kan då vara om till exempel första svarsalternativet för ålder är              
16-25 och det andra är 25-35. Då är det svårt för en 25-åring att veta vilket alternativ                 
personen ska ta. 
 
Öppna frågor ska oftast inte användas om man gör en kvantitativ forskning med hjälp av en                
enkät, då det vandrar in på den kvalitativa sidan. Det kan dock ibland finnas ett               
användningsområde för öppna frågor. Det för att respondenten inte ska känna sig stängd till              
de svarsalternativ som finns i de stängda frågorna och berätta om sina egna tankar (Jacobsen               
och Sandin 2002). I denna enkät finns det ett antal icke-obligatoriska öppna frågor vid              
händelse av att respondenten skulle känna att det finns mer att säga om frågan och kan därför                 
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känna sig lite friare och svara som denne vill. En fördel med att använda sig av öppna frågor                  
är att de tillfrågade får möjligheten att ta upp det som han eller hon tycker är viktigt för att                   
kunna svara på frågan (Eliasson 2018). 
 
Många svarsalternativ har en “mittenkategori” eller ett “vet ej”-svar. Detta är något som bör              
övervägas noggrant (Jacobsen och Sandin 2002). I denna undersökning har dock beslut tagits             
att det kan vara användbart i detta ämne då en del inte vet något om GDPR och det inte alltid                    
är helt lätt att förstå, och att man därmed inte har bildat någon ordentlig uppfattning eller                
åsikt.  
 
Frågor bör vara korta och ha ett enkelt språk (Jacobsen och Sandin 2002; Oates 2006),               
speciellt med ett ämne som detta som inte är helt enkelt att greppa. Därför bygger denna                
enkät på kortare frågor men med en förklaring tillagd innan så att respondenterna kan få en                
högre förståelse över vad som frågas och kan då ge ett bättre svar. 

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Urval 
 
Att få till ett urval som kunde vara representativ för hela den svenska befolkningen var något                
som eftersträvades till en början. På grund av de begränsningar som fanns gällande tid och               
resurser var det emellertid inte möjligt att nå ut till hela populationen eller uppnå en helt jämn                 
och rättvis fördelning av urvalet. Istället användes det en typ av bekvämlighetsurval då             
enkäten främst skickades ut till personer inom författarnas personliga nätverk. Denna metod            
hade dock även inslag av klusterurval och snöbollsurval med syftet att försöka öka             
undersökningens kvalitet jämfört med om endast bekvämlighetsurval hade använts. 
 
Inslag av klusterurval användes genom att kontakta ett antal arbetsplatser som författarna är             
bekanta med, som sedan skickade ut enkäten till några utvalda i personalen. Med klusterurval              
menas personer som bor på samma ort eller som har något annat gemensamt (Oates 2006).               
Klusterna i denna uppsats består utav personer som arbetar på ett visst företag. Inslag av               
snöbollsurval användes genom att enkäten först skickades ut till ett antal respondenter, som             
sedan ombads att skicka enkäten vidare till personer de känner och som de trodde skulle               
kunna tänka sig att delta i undersökningen (Oates 2006). 
 
Enligt Jacobsen och Sandin (2002) och Eliasson (2018) är det viktigt att testa sin enkät, då                
det är det enda sättet att ta reda på om den är bra. Därför skickades enkäten först ut till ett                    
antal personer som fick ge feedback på dess innehåll och tydlighet. Därefter skickades den ut               
till resten av de utvalda deltagarna. 

2.3.2 Dataanalysmetod 
 
Det första som gjordes innan analysen började var att undersöka vilka typer av data som finns                
med i enkäten. Det var då antingen ordinaldata eller nominaldata som kom från enkäten.              
Sedan behövdes vissa delar av datan kodas om så att de kunde analyseras på ett bra sätt.                 
Kodningen skedde genom att ge svaren nummer istället för det svarsalternativ som fanns. När              
ålder kodades blev till exempel “16-24” en 1:a, “25-40” blev 2:a, “41-55” blev 3:a, och “56+”                
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blev en 4:a. Genom att göra detta på ett antal frågor blev det lättare att analysera datan med                  
hjälp av SPSS, vilket är ett datorprogram för statistisk analys som användes vid analysen.  
 
Två olika typer av analysmetoder användes. Den första var Pearson’s chi-square test (Laerd             
2019a). Det användes när det bara var två eller tre grupper som skulle analyseras mot               
frågorna. Det är också “unpaired groups”, dvs att i grupperna så är det olika personer och de                 
har ingen koppling eller liknar varandra på något sätt. Då det också är nominal data så valdes                 
det att använda chi-square. Med chi-square så vill man se om den skillnad som finns mellan                
två grupper har uppkommit av en slump eller om det finns en skillnad där. Det testas då en                  
nollhypotes, alltså att det inte är någon skillnad mellan de olika grupperna. Om det sedan               
finns en skillnad och den är signifikant så får man ett lågt signifikansvärde (sig-värde). Om               
värdet är under 0.05 så är det så är det 95% chans att det är en skillnad och nollhypotesen kan                    
avvisas. Hade värdet varit över det så kan man inte säga att det finns tillräckligt med bevis för                  
att nollhypotesen kan avvisas, alltså finns det ingen statistisk skillnad mellan grupperna i             
frågan. (Kent state university, 2019) 
 
Den andra metoden var Kruskal-Wallis test. Det valdes att användas vid grupper om fyra              
eller fler, då till exempel vid ålder. Då grupperna också är “independant” vilket betyder att               
respondenterna inom grupperna inte har någon relation till varandra. Då det också är             
ordinaldata och den är icke-parametrisk, alltså att det inte är lika många respondenter i varje               
grupp, så föll valet på Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis används för att undersöka om det finns              
någon signifikant skillnad mellan grupperna i olika frågor. Kruskal-Wallis test undersöker           
även den en nollhypotes. I detta fall om medianen i de olika grupperna är av signifikant                
skillnad. Kruskal-Wallis kan dock inte berätta vilken av grupperna som är av signifikant             
skillnad mot de andra (Laerd 2019b). 
 
Eftersom det också finns öppna frågor som kan vara av intresse i undersökningen så får man                
analysera dessa på ett annat sätt. Det som kommer göras här är att gruppera de svaren från                 
öppna frågor till svaret i den tillhörande stängda frågan och sedan därifrån kunna hitta              
intressanta tankar och poänger från respondenterna som kan diskuteras vidare (Jacobsen och            
Sandin 2002). 
 
Resultaten från undersökningen jämfördes i den mån det var möjligt med resultaten från de              
undersökningar som nämns i avsnitt 3.4 för att se om det gick att dra några slutsatser om hur                  
kunskap och attityd om GDPR har förändrats sedan dess införande. Då det i denna uppsats               
valts att fokusera på aningen skilda aspekter inom området, i denna undersökning jämfört             
med de i avsnitt 3.4 låg fokuset i jämförelsen på den generella attityden och kunskapen om                
GDPR hos respondenterna. 

2.3.3 Undersökningens kvalitet 
 
Kvaliteten på en undersökning, det vill säga hur väl genomförd och trovärdig den är, beror               
enligt Eliasson (2018) på två faktorer: reliabilitet och validitet.  
 
Reliabilitet handlar om hur pass pålitlig undersökningen är, det vill säga om undersökningen             
skulle ge samma resultat om den upprepas under liknande förhållanden. Om man kan lita på               
att resultatet går att upprepa innebär det att undersökningen har hög reliabilitet. En hög              
reliabilitet ger bra förutsättningar för att ha även ha en hög validitet (Eliasson 2018). 
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Validitet handlar om hur giltig undersökningen är, det vill säga hur bra undersökningen tar              
reda på det den faktiskt ska ta reda på eller mäta. Det handlar alltså att ställa rätt frågor och                   
använda rätt begrepp så att det ligger i linje med undersökningens syfte, samt att kontrollera               
att den information man samlat in faktiskt är sann. Validiteten för en undersökning kan inte               
bli högre än dess reliabilitet (Eliasson 2018). 
 
Kvaliteten för denna undersökning blir lidande eftersom en form av bekvämlighetsurval           
använts i uppsatsen, vilket inte är optimalt och minskar reliabiliteten. Detta beror dock på den               
begränsade tidsramen och brist på resurser för detta arbete. Även validiteten blir lidande av              
detta faktum eftersom den är beroende av reliabiliteten. Bortsett från det håller validiteten för              
denna undersökning en bra nivå då frågorna och begreppen som används i enkäten ligger i               
linje med de forskningsfrågor och det syfte som finns för detta arbete. 
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3. Teori 
 
I detta teoriavsnitt kommer det att förklaras vad som menas med personuppgifter, GDPR och 
dess artiklar som behandlas i uppsatsen kommer förklaras kort, ett fenomen vid namn privacy 
paradox kommer förklaras och även tidigare forskning som är intressant för denna uppsats. 

3.1 Begreppsanalys 

3.1.1 Personuppgift 
 
Begreppet personuppgift är centralt och mycket viktigt i GDPR och därför också i denna              
uppsats. I förordningen definieras en personuppgift som en upplysning som direkt eller            
indirekt kan knytas till en levande fysisk person. Till denna information kan alltså mycket              
räknas in. Det kan till exempel vara personnummer, bilder, adress, telefonnummer,           
ljudinspelningar och mycket mer (Datainspektionen 2019). Även cookies kan räknas som           
personuppgifter och påverkas därmed av GDPR (Tankard 2016). 
 
Värdet på personuppgifter kan vara väldigt högt för företag. Innehavet av personlig data kan              
ge en bättre bild av kundernas beteende och behov och därmed tillåta företaget att              
tillhandahålla tjänster av bättre kvalitet, vilket i sin tur kan leda till ökad vinst och               
konkurrenskraftighet. Ett annat sätt som personuppgifter skapar värde för företag är det            
faktum att de möjliggör för direkt marknadsföring (Geradin och Kuschewsky 2013). Innan            
GDPR infördes var det även möjligt för företag att hålla fast vid sina kunders data för att                 
försvåra för dem att byta till en annan tjänst. Detta orsakade då en slags inlåsningseffekt (Van                
der Auwermeulen 2017). 
 

3.2 GDPR 
 
GDPR började gälla den 25:e maj 2018 efter ett par år av framställande. Den behövdes efter                
att direktiv 95/46/EG som gällde innan. Detta direktiv var en lag i Sverige som kallades               
personuppgiftslagen (PUL). Anledningen till att GDPR behövs är alla de framsteg som skett             
inom tekniken de senaste åren. Den är också revolutionerande då den kommer att gälla i alla                
länder som är medlemmar i EU, där det föregående direktivet var till stor del frivilligt att                
implementera i sina nationella lagar. GDPR består av 99 olika artiklar, varav de är indelade i                
11 olika kapitel. Den stora skillnaden i GDPR mot exempelvis PUL är att GDPR är striktare i                 
sin lag, samt sanktionerna för att bryta mot GDPR är mycket högre jämfört med PUL               
(Tikkinen-Piri, Rohunnen och Markkula 2018). 

3.2.1 Principer för behandling av personuppgifter (Artikel 5) 
 
Här nämns att personuppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Det vill               
säga att de som behandlar personuppgifter bör göra det enligt det som står inom GDPR. Det                
bör ske på ett korrekt sätt, och med öppet sätt menas mot den registrerade. Att den                
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registrerade kan få reda på vad dennes personuppgifter används för. Det står också att alla               
personuppgifter som samlas in bör ha ett speciell ändamål som är angivit vid insamlandet. Ett               
företag ska alltså inte kunna samla in vad som helst utan att kunna berättiga vad det kommer                 
användas till. Det ska inte gå att samla in mer data än man behöver. Personuppgifterna som är                 
insamlade ska vara uppdaterade och det bör vidtas åtgärder för att garantera att             
personuppgifterna inte är felaktiga. Personuppgifterna bör inte lagras på ett sätt som kan             
möjliggöra en identifiering av en person under en längre tid än som behövs. Det är emellertid                
godtagbart om personuppgifterna används för vetenskapliga eller historiska        
forskningsändamål, arkivändamål, eller i viss mån statistiska ändamål. Det bör finnas en            
säkerhet runt personuppgifterna så att de inte faller i fel händer (Datainspektionen 2019). 

3.2.2 Villkor för samtycke (Artikel 7) 
 
Om samtycke har använts för att behandla en persons uppgifter ska detta samtycke behållas              
av företaget och kunna visas upp vid behov. När ett företag begär samtycke så ska det ske på                  
ett tydligt sätt vad gäller språk och uppdelning kunna förstå vad man samtycker till. Om det                
inte är tydligt så ska inte samtycket vara giltigt. Som registrerad ska det vara möjligt att alltid                 
återkalla sitt samtycke om så önskas. Det ska alltid informeras om denna möjlighet från              
företagen. Om samtycke återkallas så påverkas inte tiden då företaget hade samtycke.            
Samtycke ska vara frivilligt (Datainspektionen 2019). 

3.2.3 Den registrerades rätt till tillgång (Artikel 15) 
 
Man bör ha rätt att av personuppgiftsansvarig på ett företag kunna få bekräftelse ifall              
personuppgifter som rör en som person behandlas på företaget. Ifall så är fallet så ska man                
kunna få ut information om personuppgifterna som bland annat ändamålet med           
personuppgifterna, vilka typer av personuppgifter, om personuppgifterna skickats vidare och          
ett antal andra kriterier. Vidare om personuppgifter överförs till en internationell organisation            
eller tredje land, bör det finnas information att lämna ut om de skyddsåtgärder som tagits för                
att säkra att personuppgifterna inte hamnar fel. En registrerad ska kunna begära ut en kopia               
på de personuppgifter som organisationen behandlar (Datainspektionen 2019). 

3.2.4 Rätten till radering (Artikel 17) 
 
En person ska kunna begära en organisation att radera ens personuppgifter, och de ska tas               
bort så fort som möjligt om något av kriterierna uppfylls. Dessa kriterier är till exempel om                
uppgifterna inte längre behövs för att uppnå målet med dem, samtycke återkallats,            
behandlingen skett på ett olagligt sätt och om invändning skett enligt artikel 21 (se nedan).               
Om personuppgifter är offentliggjorda och länkas mellan flera organisationer och de ska            
raderas så ska det meddelas till dessa olika organisationer att länkar med mera bör tas bort.  
Denna lag gäller dock inte om det strider med yttrande- och informationsfrihet, om             
unionsrätten eller nationell rätt kräver att personuppgifterna behandlas, om det finns ett            
allmänt intresse inom folkhälsoområdet, om de används för vetenskapliga         
forskningsändamål, eller om det krävs för att fastställa eller försvara andra rättsliga krav 
(Datainspektionen 2019). 
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3.2.5 Rätt till dataportabilitet (Artikel 20) 
 
En registrerad person ska kunna kontakta en organisation eller företag som behandlar dennes             
personuppgifter och be personuppgiftsansvarige att överföra all data till ett annat företag eller             
organisation. Detta ska ske så fort det är tekniskt möjligt att utföra denna handling              
(Datainspektionen 2019). 

3.2.6 Rätten till invändning (Artikel 21) 
 
En registrerad ska alltid ha rätt att göra en invändning i hur dennes personuppgifter hanteras               
som inbegriper profilering. Personuppgifterna ska då inte längre få behandlas om inte            
personuppgiftsansvarige kan motivera skäl som är av större betydelse än den registrerades            
skäl att invända. Dessa skäl kan då vara om personuppgifterna anses viktiga för allmänt              
intresse. Om personuppgifterna används för direkt marknadsföring ska den registrerade ha           
möjlighet att invända, och då ska personuppgifterna inte längre användas för det. Denna rätt              
ska klart och tydligt meddelas till den registrerade (Datainspektionen  2019).  
 

3.3 The Privacy Paradox 

 
Många internetanvändare uppger att de är måna om sin integritet och är försiktiga med hur de                
tillåter sina personuppgifter samlas in av olika företag. Det har även höjts röster om att man                
som konsument vill ha mer kontroll över sin personliga data som används som köps och säljs                
mellan företag. Trots detta är människor villiga att ange diverse personuppgifter online i             
utbyte mot att få tillgång till erbjudanden, information och liknande. Denna skillnad på             
individers intention att avslöja personlig information och deras faktiska beteende kallas för            
“the privacy paradox” (Norberg, Horne och Horne 2007), vilket kan översättas till            
integritetsparadoxen på svenska. 
 
En anledning till att människor delar med sig av personuppgifter på ett så pass frikostigt vis                
är möjligtvis att nyttan med detta utbyte ofta är omedelbara, medan riskerna ofta är dolda               
eller allt för långt in i framtiden. Utbytet sker även fast många av dessa individer påstår att de                  
vill ha kontroll över sina personuppgifter (Carignani och Gemmo 2017). 
 
Denna paradox har dessutom stora implikationer på onlinetjänster som e-handel och sociala            
medier. Eftersom dessa sajter ofta samlar in stora mängder personlig information uppmuntras            
de av denna paradox att ytterligare öka mängden insamlad och behandlad personlig            
information. Paradoxen har även implikationer för myndigheter som tar fram lagar och            
policys gällande personlig integritet. Myndigheterna rättfärdigar de regler som tas fram           
genom folkets ökade oro gällande sin integritet. Den motsägelse som integritetsparadoxen           
innebär försvagar detta rättfärdigande (Kokolakis 2017). 
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3.4 Tidigare forskning 
 
Strax innan införandet av GDPR genomfördes en undersökning genom en enkät av forskarna             
Presthus och Sørum (2018) i Norge angående hur bekymrade den norska befolkningen var             
över integritet, med betoning på GDPR och de kommande ändringarna för dataskydd.            
Enkäten besvarades av 216 personer, och resultaten visade att 47% av de tillfrågade kände              
vid den tidpunkten till innehållet av förordningen och vad den handlade om. 26% hade en vag                
uppfattning och 21% hade aldrig hört talas om GDPR. Undersökningen visade också att den              
generella uppfattningen om GDPR var positiv hos respondenterna. Exempelvis tyckte 63% av            
respondenterna att det var positivt att GDPR gäller cookies. 20% svarade att de absolut              
kommer att använda sig av personuppgiftsförfrågningar - 53% svarade att de möjligtvis            
kommer att använda det. Rätten att bli bortglömd uppgav 39% att de kommer att använda sig                
av och 49% att de kanske kommer att använda. Dataportabilitet uppgav 17% att de kommer               
att använda sig av och 53% att de kanske kommer att göra det. Det fanns dock en viss                  
skepticism mot hur väl förordningen kommer att implementeras och upprätthållas (Presthus           
och Sørum 2018). 
 
En annan liknande undersökning utfördes i Sverige genom en enkät en kort tid innan              
införandet av GDPR av Rosberg och Jonsson (2018) som en del av deras examensarbete.              
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur medveten allmänheten var om sina framtida               
rättigheter i och med GDPR samt vilken uppfattning de hade om dessa. De kom fram till att                 
allmänheten vid denna tidpunkt hade en relativt låg medvetenhet om vad GDPR innebar, men              
att det fanns ett intresse bland många att lära sig mer. 19% av respondenterna kände till rätten                 
till dataportabilitet, 44% rätten att bli bortglömd och 30% reglerna om           
personuppgiftsincidenter (vilket är en annan del av GDPR som inte behandlas i den här              
uppsatsen). Endast 7,5% uppgav att de redan vet vad de kommer ha för rättigheter enligt               
GDPR. Kunskapen var alltså relativt låg. Det fanns emellertid ett intresse hos respondenterna             
att lära sig mer om förordningen. Uppfattningen om hur viktig rätten till dataportabilitet var              
låg på 3,4 av 5 i snitt, rätten att bli bortglömd på 4,2 och reglerna för                
personuppgiftsincidenter på 4,5 (Rosberg och Jonsson 2018). Validiteten för undersökningen          
kunde emellertid ha varit högre då författarna använt sig av ett bekvämlighetsurval och endast              
spridit enkäten via sina personliga nätverk. Trots att resultatet för undersökningen alltså med             
fördel bör tas med en nypa salt anser vi ändå det ger en fingervisning för hur verkligheten ser                  
ut. Vi anser alltså att den uppnår tillräckligt hög kvalitet för att göra vissa jämförelser mellan                
den och vår egen undersökning. 
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4. Resultat 
 
I detta avsnitt kommer resultaten från enkätundersökningen att presenteras. Avsnittet är 
uppdelat efter enkätens olika delar. 

4.1 Respondenterna 

 
Enkäten som skickades ut besvarades av totalt 83 respondenter. Utav dem var majoriteten             
män, nämligen 59%, medan 40% var kvinnor och 1% identifierade sig som annat. Därför togs               
ett beslut att utesluta den person som identifierar sig som annat när kön analyseras som               
grupper, då det inte går att göra jämförelser eller dra slutsatser när gruppen består av en                
person. Vad gäller ålder så är fördelningen relativt jämn. Det var fyra olika alternativ som               
kunde väljas: 16 till 24 år, 25 till 40 år, 41 till 55 år samt 56 år eller över. Det har visat sig att                        
nästan samtliga respondenter i vår undersökning tillhör samma internetanvändningsgrupp, det          
vill säga den grupp som använder internet dagligen eller nästan dagligen. Därför har inga              
mönster baserade på internetanvändningsfrekvens kunnat analyseras. 

 
Figur 1: Åldersfördelning på respondenterna 

 
I frågan om internetanvändning svarade nästan samtliga (95%) att de använder internet            
dagligen eller nästan dagligen, medan 5% uppgav att de använder internet flera gånger i              
veckan. Då detta var en av grupperna som skulle jämföras så hade det blivit svårt, då nästan                 
alla befinner sig i den grupp som använder internet dagligen. I frågan om huvudsysselsättning              
(figur 2) så svarade 59% att de arbetar, 29% att de studerar och 12% svarade annat, vilket kan                  
innebära pensionär, arbetslös och så vidare.  
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Figur 2: Fördelning av respondenternas sysselsättning 

 
Respondenterna fick sedan en fråga där de skulle uppskatta hur försiktiga de anser sig vara               
med att lämna ut personuppgifter på internet. På denna fråga gick det att svara på en skala                 
mellan 1 som betyder “Inte alls försiktig”, och 5 “Väldigt försiktig”. Majoritet, 36%, svarade              
mittemellan alltså en 3:a. Utöver det så var det 30% som svarande en 4:a, 16% som svarade                 
en 5:a respektive en 2:a och 2% som svarade med en 1:a. 
 

 
Figur 3: Fördelning för försiktighet med sina personuppgifter. 1 är inte alls försiktig och 5 är väldigt försiktig. 

4.2 Kunskap om GDPR 
 
De tillfrågade fick sedan uppskatta sin kunskap om GDPR. Där svarade 52% att de vet vad                
GDPR innebär för dem som konsumenter, 28% svarade att de känner till GDPR men är               
osäkra vad det innebär för dem som konsument, medan 13% svarade att de hade hört talas om                 
GDPR men inte visste vad det innebar för dem och 7% svarade att de aldrig hade hört talas                  
om GDPR. 
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Figur 4: Fördelning av respondenternas uppskattade kunskap om GDPR 

 
 
Respondenterna delades in i åldersgrupperna i denna fråga för att se hur de olika grupperna               
svarade (se figur 5). Under åldersgruppen 18-24 så svarade 6% att de aldrig hört talas om                
GDPR, 17% att de hört talas om GDPR men inte vet vad det innebär för dem som                 
konsument, 30 % att de är lite osäkra på vad GDPR innebär, och 47% att de vet precis vad                   
det innebär för dem som konsument. I åldersgruppen 25-40 var det 6% som svarat de inte                
hört talas om GDPR, och samma antal på svarsalternativet att de inte vet vad det innebär. Det                 
var 22% som är lite osäkra, medan 66% är säkra på vad det innebär för dem. I åldersgruppen                  
41-55 så var det ingen som valde att de inte hört talas om GDPR, 5% vet inte vad det innebär                    
för dem som konsument, 22% var osäkra vad det innebär för dem, medan 72% är säkra på sin                  
kunskap om GDPR. I den äldre åldersgruppen, 56+, så var det 19% som svarat att de aldrig                 
hört talas om GDPR, lika många valde att de inte vet vad GDPR innebär, majoriteten med                
37% var osäkra på vad GDPR innebar för dem och endast 25% ansåg att de vet vad GDPR                  
innebär för dem. 
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Figur 5: Kunskap om GDPR i olika åldersgrupper 

 
Respondenterna delades också in i grupperna kön för att se vad de svarat på samma fråga (se 
figur 6). Där var det 9% av kvinnorna som valt att de inte vet vad GDPR innebär för dem 
eller att de aldrig hört talas om GDPR. 27% är lite osäkra vad GDPR innebär för dem, medan 
55% anser att de vet vad GDPR innebär. Bland männen så var det 6% som aldrig hört talas 
om GDPR, 14% som inte visste vad GDPR innebär för dem, 29% som är osäkra på vad det 
innebär och 51% som vet vad GDPR innebär för dem som konsumenter. 
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Figur 6: Kunskap om GDPR hos män och kvinnor 

 
 

Respondenterna delades också in i huvudsysselsättning (se figur 7). I gruppen student så hade 
alla hört talas om GDPR, medan 17% inte visste vad GDPR innebär, 33% är osäkra på vad 
det innebär för dem och 50% uppskattar att de vet vad GDPR innebär för dem som 
konsumenter. Vad gäller gruppen arbete så var det 6% som aldrig hört talas om GDPR, 8% 
som inte visste vad det innebär för dem, 27% som är osäkra på vad GDPR innebär och 58% 
som anser att de vet vad GDPR innebär för dem som konsumenter. I gruppen annat så var det 
30% som aldrig hört talas om GDPR, 20% som antingen inte visste vad GDPR innebär för 
dem eller att de var osäkra på vad det innebär för dem, medan 30% ansåg att de vet vad 
GDPR innebär för dem som konsumenter. 
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Figur 7: Kunskap om GDPR för olika huvudsysselsättningar 

 
Vid flervalsfrågan om var de fått information om GDPR från så var den främsta källan               
massmedia (56 st), följt av arbetsplatsen (40 st) och företag (32 st). Efter det följer från                
studier (19 st), från myndigheter (13 st) och från någon i sin närhet (13 st). 10 personer                 
uppgav att de aldrig tagit del av någon information om förordningen. 
 

4.3 Strängare regler för behandling av personuppgifter 
 
Respondenterna tillfrågades vad de tyckte om de nya reglerna för behandling av            
personuppgifter. De allra flesta tyckte att det är bra med de nya reglerna men att de inte har                  
påverkat dem som konsument något nämnvärt (47%), medan många också tycker att reglerna             
har hjälpt dem att få mer kontroll över sina personliga uppgifter (39%). Ett fåtal personer               
(5%) tyckte att de nya reglerna är onödiga och att behandlingen av deras personuppgifter              
fungerade bra även innan dessa regler, medan 10% inte hade någon åsikt. 
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Figur 8: Fördelning av respondenternas uppfattning om GDPR 

 
På den efterföljande frågan fick respondenterna möjligheten att utveckla sina svar om åsikten             
inom ämnet samt komma med egna tankar och uppfattningar. Dessa svar visar att de flesta är                
positivt inställda till sin ökade kontroll av sina personuppgifter, men även att några inte märkt               
någonting av dessa regler eller att de inte har vetat vad de innebär. Några är nöjda med                 
reglerna i stort, men anser att de hade kunnat utformats annorlunda. 
 
På denna fråga kom det in 20 svar. Några av dessa som stack ut på ett intressant sätt lyder                   
som följande: 
 
“De nya reglerna är ett steg i rätt riktning men kan behöva bli mer raffinerade. Om jag förstått                  
GDPR rätt så ges lite av den makt Google, Facebook m.m. hade tillbaks till användaren.”               
(Man i åldersgruppen 25-40). 
 
“Ändringen är säkert bra, men ibland kan det kännas lite hysteriskt. Det drabbar så många               
som redan sköter sig bra. Liknande när kassaregisterlagen kom. Det blir kostsamma ändringar             
för de som redan sköter sig.” (Kvinna i åldersgruppen 25-40). 
 
“Tycker inte det är så stor skillnad mot innan, jag godkänner men läser inte alltid så noga vad                  
jag godkänner. Men bra att jag styr själv vilka som får tillgång till mina personuppgifter.”               
(Kvinna i åldersgruppen 41-55). 

4.4 GDPR och cookies 
 
Respondenterna tillfrågades om åsikter gällande GDPR och cookies, samt de rutor om            
samtycke som efter GDPR måste klickas i av användaren på i princip varje webbsida som               
använder cookies. Där tyckte över hälften, 52%, att det är bra att GDPR även gäller cookies,                
men att samtyckesrutorna är irriterande. 38% tyckte att det är bra att GDPR även gäller               
cookies och störs inte av samtyckesrutorna. 6% brydde sig inte om ifall GDPR även gäller               
cookies och att samtyckesrutorna till cookies bara stör deras användarupplevelse. 4% hade            
ingen åsikt om saken. 
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Figur 9: Fördelning av respondenternas uppfattning om cookies och samtyckesrutorna. 

 
Även här fick respondenterna möjligheten att utveckla sina svar om åsikten inom ämnet samt              
komma med egna tankar kring ämnet. Kontentan från dessa svar var att de flesta tycker att det                 
är bra att man kan välja om man godkänner cookies eller inte, men att samtyckesrutorna är                
irriterande och bör kunna implementeras på ett bättre sätt på dessa webbsidor. 
 
På denna fråga kom det in 12 svar. Några av dessa som stack ut på ett intressant sätt lyder                   
som följande: 
 
“Integritetsfrågor är viktiga för mig och jag tenderar att försöka undvika att använda sidor              
som spårar mig över internet.” (Man i åldersgruppen 16-24). 
 
“Jag tycker egentligen rutorna är bra. Men jag blir fortfarande irriterad på dem, särskilt som               
det är så mycket annat webbplatser vill man ska klicka på men man måste klicka bort” (Man i                  
åldersgruppen 25-40). 
 
“Beroende på skulle jag säga, vissa sidor antar jag spar ner mitt tillåtande i någon cookie så                 
det inte återkommer nästa gång jag besöker sidan. Osäker på hur det hela fungerar. 
… Så det är bra att även Cookies täcks av GDPR men implementationen från webbsidornas               
sida kan förbättras, kan tänka mig att GDPR är lite luddig på hur just den delen spelar in.”                  
(Man i åldersgruppen 25-40). 

4.5 Förfrågningar om behandling av personuppgifter 
 
Respondenterna fick frågan hur viktigt hur viktig rätten att kunna fråga ett företag om de               
behandlar dina personuppgifter är för dem, med en skala från 1 - inte alls viktig - till 5 -                   
väldigt viktig. För 33% var denna rätt väldigt viktig. Majoriteten valde svarsalternativet 4             
som fick 38% av rösterna. Svarsalternativ 3 valdes av 17% och svarsalternativ 2 valdes av               
7%. 5% ansåg inte att denna rättighet var viktig alls för dem.  
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Figur 10: Fördelning av respondenternas attityd om hur pass viktig rätten om personuppgiftsförfrågning är. 

 
På frågan om de tillfrågade någon gång använt sig av denna rätt så var det 10% som svarade                  
att de hade använt den en gång, medan de allra flesta 66% svarade att de inte har haft behov                   
av att använda den än. 17% svarade att de tvivlade på att de någonsin kommer att använda sig                  
av rätten, medan 6% kände inte till att rätten till dessa förfrågningar existerade. 

4.6 Rätten att bli bortglömd 
 
Respondenterna tillfrågades hur viktig rätten att kunna få sina personliga uppgifter raderade            
från ett företag är för dem, där 1 är inte viktigt alls och 5 är mycket viktigt. 37% svarade att                    
det är mycket viktigt (5), och 39% svarade att det var viktigt genom att svara 4:a. 5% anser                  
att det inte är viktigt och svarade 1:a och även 5 % svarade med en 2:a. 14% svarade med en                    
3:a. På frågan om de någon gång använt den så var det endast 6% som använt den varav 2%                   
fler än en gång. 74% svarade att de inte haft behov av att använda denna rätt. 

 
Figur 11: Fördelning av respondenternas uppfattning hur pass viktig rätten om rätten att bli bortglömd är.  

4.7 Dataportabilitet 
 
På frågan hur viktig rätten till dataportabilitet är för respondenterna på en skala från 1 till 5                 
var det 11% respektive 18% som svarade 1:a eller 2:a för att jämföra med 18% respektive                
10% som svarade 4:a och 5:a. Resterande 43% svarade 3:a. På frågan om respondenterna              
använt sig av rätten så var det bara en person som gjort det. 
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Figur 12: Fördelning av respondenternas uppfattning hur pass viktig rätten om dataportabilitet är. 

4.8 Automatiska profileringar 
 
Artikel 21 handlar om automatisk profilering och riktad marknadsföring. Frågan          
respondenterna fick handlade om hur viktigt det är för dem att kunna göra invändningar mot               
profilering och direkt marknadsföring, skalan var 1 (inte alls viktigt) till 5 (väldigt viktigt).              
För 25% av dem som svarade var det väldigt viktigt, 33% svarade 4:a, 29% svarade med en                 
3:a, 11% svarade med en 2:a och för 2% så var det inte alls viktigt då de svarade en 1:a.  

 
Figur 13: Fördelning av respondenternas attityd om hur pass viktig rätten om automatisk profilering är. 

 
På frågan om någon använt sig av denna rätt så var det 8% som hade använt sig av den varav                    
4% använt den mer än en gång. För 57% så har det inte funnits något behov av att använda                   
denna rätt. 

4.9 Generellt om GDPR 
 
När respondenterna till sist fick frågan hur positiva de är till förordningen som helhet så               
visade det sig att de flesta var positiva. Skalan gick från 1 (inte alls positiv) till 5 (mycket                  
positiv). 22% svarade att de är mycket positiva, och 51% svarade att de är ganska positiva                
(4). 4% svarade med en 2:a medan 24% var neutrala (3), medan ingen svarade att de inte alls                  
var positiva med en 1:a. 
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Figur 14: Fördelning av hur pass positivt respondenterna uppfattar GDPR. 

 
Här fick respondenterna möjligheten att svara på om det var något annat som de ville få sagt                 
om GDPR med ännu en öppen fråga. 10 svar kom in och några intressanta av dessa lyder som                  
följande: 
 
“Är man inte "drabbad" av något så märker man ingen skillnad. Svårt att säga innan man                
blivit påverkad.” (Kvinna i åldersgruppen 25-40). 
 
“Det är bra att det regleras och sätter press på företagen, men jag upplever att privatpersoner                
har för dålig koll för att dra nytta av fördelarna.” (Kvinna i åldersgruppen 16-24). 
 
“Jag tror att genomsnittskonsumenten av internet har mycket mer insikt i hur deras             
information används pga debatten och diskussionerna kring GDPR och den          
mediauppmärksamhet den fått…“ (Man i åldersgruppen 25-40). 
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5. Analys 
 
Under detta avsnitt analyseras resultatet från enkäten. Grupperna som beskrivits i           
uppsatsens syfte jämförs med frågorna från enkäten för att se om några mönster eller              
samband kan hittas. Därefter dras paralleller mellan resultatet och den tidigare presenterade            
integritetsparadoxen. Till sist presenteras en jämförelse med de tidigare undersökningarna. 

5.1 Dataanalys 

5.1.1 Grupper 
 
De grupper som kommer jämföras är kön, huvudsysselsättning, och ålder. På grund av att              
nästan samtliga respondenter tillhörde samma internetanvändningsgrupp kommer inte någon         
analys göras på detta. Det är helt enkelt för få personer i övriga grupper för att kunna dra                  
några relevanta slutsatser. Under gruppen kön så var det endast en person som identifierade              
sig som något annat än man eller kvinna. Därför har denna grupp räknats bort vid analys av                 
resultaten mellan könen. 

5.1.2 Kunskap om GDPR 
 
Genom att analysera resultaten kan man se att ungefär hälften av respondenterna uppskattade             
att de visste vad GDPR innebar för dem som konsumenter. En femtedel visste inte vad GDPR                
innebar eller hade inte ens hört talas om förordningen.  
 
Genom att undersöka hur kunskapen såg ut mellan åldrarna så kan man se att de respondenter                
som hade högst kunskap om GDPR var personer i åldersgruppen i mitten av skalan alltså               
25-40 och 41-55. Efter detta kom de yngre i åldrarna 18-24 och lägst kunskap var personer i                 
åldersgruppen 56+. Vad gäller den äldre åldersgruppen 56+ så uppskattar de att deras             
kunskap är väldigt låg jämfört med de andra. När respondenterna ska uppskatta sin kunskap              
om GDPR så är det bara 25% i åldersgruppen 56+ som valt det högsta påståendet, alltså att                 
jag vet vad GDPR innebär för mig som konsument. Åldersgrupperna med högst kunskap,             
25-40 och 41-55, så var det 66% respektive 72% som valt alternativet att de vet vad GDPR                 
innebär och i gruppen 18-24 så var det 47% som valt det alternativet. 
 
Under huvudsysselsättning så kan man se att bland de som valt arbete så är det 58% som valt                  
det högsta alternativet när de skulle uppskatta sin kunskap, alltså jag vet vad GDPR innebär               
för mig som konsument. Bland studenter är det 50% som anser att de vet, och bland de som                  
valt annat så är det endast 30% som anser att de vet vad GDPR innebär för dem. Det är så att                     
många i åldersgruppen 56+ också valt annat i huvudsysselsättning vilket kan betyda att det              
finns en korrelation där. Det fanns dock inte någon större skillnad mellan kön vad gäller               
kunskapen om GDPR. 
 
Detta skulle kunna förklaras av att äldre personer inte använder internet i samma utsträckning              
(Internetstiftelsen 2018) och därmed inte påverkas lika mycket av GDPR, samt att personer             
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som inte studerar eller har ett jobb så som pensionärer eller arbetslösa inte kommer i kontakt                
med GDPR lika mycket i sin vardag som andra. 
 
Den största källan för information om GDPR ser ut att komma från massmedia, och inte från                
utskick av nya villkor från företag eller myndigheter. Företag ligger emellertid relativt högt             
upp på listan på en tredje plats. 

5.1.3 Försiktighet att lämna ut personuppgifter  
 
När respondenterna fick uppskatta hur försiktiga de är med att lämna ut personuppgifter så              
finns det en del skillnader mellan grupperna. Det har dock visat att kön inte har någon                
nämnvärd inverkan på hur försiktig en person är med sina personuppgifter. 
 
Det verkar dock finnas en skillnad i grupperna ålder och sysselsättning. Ett antal             
Kruskal-Wallis tester på svaren bekräftar att det finns en viss statistisk signifikans mellan             
åldern på respondenten och hur försiktig personen uppgivit sig vara med att lämna ut              
personuppgifter på Internet, χ2(2) = 29,134, p = 0,000, med en genomsnittsrank på 19,93 för               
den yngsta gruppen, 32,08 för den näst yngsta, 50,15 för den näst äldsta och 64,72 för den                 
äldsta gruppen. Det går även att se om man studerar figur 15 - ju äldre personen verkar vara                  
ju högre på skalan har de röstat när det ska uppskattas hur försiktiga de är med sina                 
personuppgifter. 
 

 
Figur 15: Fördelning över svaren för hur försiktiga respondenterna är gällande personuppgifter fördelat på 

ålder. 
 
Under sysselsättning ser det ut att vara studenter som är minst försiktiga medans annat och               
arbete är någorlunda lika. Ett chi-square test visar på en signifikant skillnad. Det har kollats i                
hur de olika grupperna röstat i frågan (se figur 16). Det ser ut som att studenter är något                  
mindre försiktiga än andra sysselsättningar. Det kan alltså finnas ett underliggande samband            
mellan sysselsättning och ålder i vilken grupp de tillhör. De äldsta är de som ser ut att vara                  
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mest försiktiga med sina personuppgifter. Det är också så att de äldsta valt annat eller arbete i                 
frågan om sysselsättning, och de yngsta valt student eller arbete. Därav ett troligt samband              
mellan grupperna och hur de svarat. 

 
Figur 16: Fördelning över svaren för hur försiktiga respondenterna är gällande personuppgifter fördelat på 

sysselsättning. 
 

Försiktighet att lämna ut personuppgifter är även det som integritetsparadoxen handlar om.            
Det har visat sig att nästan hälften av respondenterna har uppgett att de är försiktiga med att                 
lämna ut personuppgifter på Internet, alltså svarat 4:a eller 5:a. 

5.1.4 Rättigheter 
 
Vid frågor om de olika rättigheterna (artiklarna som behandlats) är viktiga så finns det inga               
stora skillnader inom grupperna. Ett chi-square test gjordes för att se om det fanns några               
skillnader i hur gruppen kön hade svarat i dessa frågor. Det fanns en viss skillnad vad gäller                 
rätten att kunna fråga vad personuppgifterna kommer användas till. Det var något viktigare             
för männen att kunna fråga men det kan också vara en tillfällighet då urvalet är relativt litet. 
 
För sysselsättning så fanns det vissa signifikanta skillnader i hur de svarade. Där var det allt                
som oftast så att “Annat” svarade något högre upp på den 1-5 skala som fanns, samt att                 
“Student” svarade något högre än arbete gjorde i den skalan. Det är som sagt svårt även här                 
att veta om det har att göra med det mindre urvalet som analyserats.  
 
Ett Kruskal-Wallis test för att jämföra ålder visar att i de allra flesta fallen så finns en                 
signifikant skillnad mellan åldrarna. Det som visades även här är att ju äldre respondenten är i                
åldersgrupperna ju högre har personen svarat i skalan. Det kan såklart ha att göra med               
kunskap och försiktighet. Då äldre personer möjligtvis vill ha högre skydd från grunden             
medans yngre vill ha mer tillgänglighet. 
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Det som visat sig också är att rätten till dataportabilitet inte verkar vara lika viktig för                
respondenterna, som de andra rättigheterna som behandlats. Den slutsatsen kan dras på grund             
av att det genomsnittliga svaret på denna fråga var betydligt lägre än de för de andra                
rättigheterna, där snittet på rätten till dataportabilitet ligger under 3 medans resterande            
rättigheter ligger precis under 4. Det kan också ses eftersom endast en person av de               
tillfrågade hade utnyttjat denna rättighet i praktiken, där de andra rättigheterna ligger mellan             
6-8 personer och vissa har använt dessa rättigheter fler än en gång. 
 
Det har även med hjälp av SPSS testat om det fanns någon korrelation mellan olika svar och                 
det visar att de som tycker att de olika rättigheterna inom GDPR är viktiga är även mycket                 
positivt inställda till förordningen som helhet. 

5.1.5 Generell attityd 
 
För den generella attityden om GDPR hittades inget samband eller mönster gällande olika             
typer av respondentgrupper. Samtliga grupper hade ett liknande genomsnitt på den sista “1             
till 5”-frågan om hur positiva de var till GDPR som helhet, och inget statistiskt samband               
uppenbarades när  detta testades med de olika analysmetoderna. 
 
Det genomsnittliga svaret om hur positiva respondenterna är till GDPR som helhet låg på 3,9               
av 5. Generellt kan man alltså säga att den generella attityden mot GDPR är positiv, men att                 
det finns utrymme för förbättring på olika vis. Detta är något som även de öppna svaren                
vittnar om. 

5.2 Integritetsparadoxen 

 
Personlig integritet och det skydd som GDPR ämnar att ge människor är något som verkar               
anses vara viktigt av många. Trots detta verkar relativt få göra det jobb som behövs för att                 
uppnå detta på bästa sätt, genom att till exempel ta reda på vad detta skydd faktiskt innebär                 
för dem, eller utnyttja de nya rättigheterna fullt ut. På detta sätt gör sig integritetsparadoxen               
alltså påmind även här, i denna undersökning. 
 
Då det genom analysen framkommit att äldre personer anser sig vara försiktiga med att lämna               
ut personuppgifter på Internet skulle man tänka sig att äldre personer är på den ena sidan av                 
integritetsparadoxen. Då de förmodligen inte vill lämna ifrån sig sina personuppgifter i            
speciellt stor utsträckning så får de inte heller samma fördelar som andra grupper, till              
exempel yngre. Yngre är mer villiga att lämna ifrån sig personuppgifter för att kunna dra               
nytta av Internets alla fördelar. Därför blir det svårare att ha samma privatliv som äldre och                
den personliga säkerheten på Internet blir sämre. Dessa två grupper ligger alltså på olika sidor               
av integritetsparadoxen. Sedan kan diskuteras om det är så att yngre ligger på en balanserad               
nivå, medan äldre är väldigt försiktiga. Det kan också vara så att äldre ligger på en balanserad                 
nivå medan yngre är dumdristiga med sina personuppgifter. Finns det ens någon balanserad             
nivå eller är det personligt? 
 
En intressant del är att många kommer lämna ifrån sig sina personuppgifter utan att veta vad                
uppgifterna kommer användas till. Då de inte läser villkoren som Obar och Oeldorf-Hirsch             
(2017) skriver. Problemet är då att det inte heller spelar någon roll vad uppgifterna används               
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till tills det händer något som personen inte tycker om. Med andra ord kommer det inte fram                 
att organisationen inte följer lagen ifall personen är nöjd med utbytet. Därför kan det bli svårt                
för myndigheter att hitta dessa olika organisationer som inte följer lagen om myndigheterna             
inte själva undersöker dem. Då personuppgifter också har ett stort värde för organisationer nu              
(se avsnitt 3.1.1). Ju fler personer som ingår avtal med dessa och ger bort sina               
personuppgifter gör att organisationen blir mäktigare och mäktigare, och tillslut blir det svårt             
att få stopp på organisationen.  
 
Integritetsparadoxen kan även ha varit en bidragande orsak till att GDPR togs fram. Syftet              
med GDPR är som bekant att stärka skyddet för människor med avseende på hur individer               
och organisationer får hantera och behandla deras personuppgifter. Innan förordningen hade           
konsumenter dålig kontroll över sina personuppgifter som de, kanske utan vidare eftertanke            
eller att fundera på innebörden, gav bort till företag i utbyte mot erbjudanden, information              
eller andra fördelar online. Nu efter förordningens införande måste företag specificera exakt            
vad de insamlade personuppgifterna kommer att användas till, vilket ger konsumenten högre            
medvetenhet om vad utbytet faktiskt innebär. GDPR kan på så sätt sägas ha minskat det glapp                
som paradoxen innebär. 

5.3 Jämförelse med tidigare undersökningar 

 
Jämför man resultaten med dem från Rosberg och Jonssons undersökning kan man tyda att              
allmänhetens kunskap om GDPR har förbättrats under den tid som förordningen har varit             
aktiv. Även om kunskapen om de tre artiklar som togs upp i undersökningen visade sig vara                
relativt hög uppgav endast 8% att de visste vad GDPR skulle innebära för dem, jämfört med                
51% i denna undersökning. Attityden och åsikterna verkar inte ha ändrats något nämnvärt om              
man ser till uppfattningen om de rättigheter och regler som tas upp i undersökningen som               
verkar ligga ungefär i linje med resultaten från denna undersökning. 
 
Den generella kunskapen verkar vara marginellt högre hos svenskar idag jämfört med            
norrmännens kunskap strax innan GDPR om man ser till resultaten från Presthus och Sørums              
undersökning 47% mot 51%). Givetvis finns det en viss felmarginal, så det är svårt att säga                
om detta verkligen är fallet. Den generella attityden och åsikterna verkar emellertid även här              
vara ungefär lika hos de båda resultaten i den mån det går att uttyda. 
 
Att kunskapen har ökat under den tid som GDPR har varit aktiv är logiskt, med tanke på att                  
allmänheten har haft mer tid på sig att ta till sig information samt att det har funnits ett behov                   
att öka sina kunskaper om förordningen för att kunna utnyttja sina nya rättigheter till fullo.               
Med det sagt, är denna ökning inte speciellt stor och borde kanske vara större än vad                
resultaten visar med tanke på nyligen nämnda orsaker. Det kan även tyckas märkligt att              
attityden inte har förändrats i takt med kunskapen. Med högre kunskap borde rimligtvis även              
attityden förändras på något sätt. 
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6. Slutsats och diskussion 
 
I detta avslutande kapitel presenteras uppsatsens slutsatser, samt en diskussion av analysen 
och de resultat som tidigare har presenterats. Till sist ges förslag till framtida forskning om 
GDPR. 

6.1 Svar på forskningsfrågor 
 
Vad är den generella attityden till GDPR hos den svenska befolkningen? 
 
Till stor del har GDPR mottagits på ett positivt sätt. Bland de som svarat på skalan 1-5 där 1                   
är “inte alls positiv” och 5 är “mycket positiv” så har de allra flesta svarat mellan 3 och 5, där                    
ungefär hälften svarat 4. Många som svarat tycker att mycket med lagen är bra men att det                 
också finns en del sämre saker som kan förbättras. Det finns alltså viss missnöjdhet bland               
konsumenterna, men i det stora hela så tycker de att det högre skydd som medföljer lagen är                 
bra. 
 
Känner konsumenterna till sina rättigheter gällande dataskydd i och med GDPR? Har            
de utnyttjat sina nya rättigheter? 
 
Ungefär hälften av alla som svarat uppskattar att de känner till sina rättigheter inom GDPR.               
Med ytterligare en fjärdedel som vet vad det är men är lite osäkra. GDPR är en rättighet som                  
är relativt viktig att kunna för det är till stor del konsumenterna som kan utnyttja den. Det                 
som visat sig i analysen är att kunskapen om GDPR är relativt låg bland äldre. Det kan som                  
skrivits innan ha att göra med uppväxten. Ju yngre man är ju mer teknik har man växt upp                  
med. Det skrivs ofta om äldre som blir lurade på internet så det kan vara viktigt att ge dem en                    
utbildning. Då tekniken utvecklas i rasande fart så kommer det förmodligen fortsätta med att              
äldre inte kommer att kunna hänga med i utvecklingen, därför kan det vara bra om               
myndigheter satsar något mer på utbildningar för äldre. 
 
Vad gäller om respondenterna använt sig av sina rättigheter så finns det några som har använt                
dem, medans de allra flesta svarat att det inte funnits behov än. Det kan dock betyda att de                  
kan använda rättigheterna i framtiden. Det som kan utvinnas från analysen är att två olika               
rättigheter har använts mer än de andra. “Förfrågningar” och “Automatisk profilering” har            
använts av ungefär 10% av respondenterna. “Automatisk profilering” är också den rättigheten            
som flest personer inte kände till var möjlig. Den rättighet som flest troligen inte kommer               
använda är “dataportabilitet” som också är den minst viktiga. 
 
Skiljer sig attityd och kunskap mellan olika åldrar, kön, sysselsättningar, eller           
internetanvändningsfrekvenser hos respondenter? 
 
Mellan olika grupper så finns det vissa skillnader. Vad gäller ålder så är det skillnad i de allra                  
flesta frågor. Ju äldre gruppen är ju viktigare tycker man lagarna är. Det kan ha att göra med                  
den lägre kunskap som äldre verkar besitta som gör att kontrollen över personuppgifterna             
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verkar viktigare, eller “dumdristighet” som man ofta säger att yngre har som gör att den extra                
kontroll man får inte spelar någon roll.  
 
Det finns vissa skillnader bland sysselsättning, där man ser att studenterna inte är lika              
försiktiga med sina personuppgifter eller tycker inte att rättigheterna är lika viktiga. Detta kan              
dock hänga ihop med ålder då många yngre respondenter är studenter medans många äldre              
antingen valt arbete eller annat. 
 
Bland kön hittades inga större skillnader, vilket var ganska väntat, då detta inte är frågor som                
bör påverkas av kön. De allra flesta oavsett hur man identifierar sig använder internet och               
därför bör de tycka relativt lika i frågor om denna ökade säkerhet på internet. 
 
Resultatet antyder att kunskapen om GDPR har förbättrats något jämfört med de två tidigare              
utförda undersökningarna som tas upp i 3.3 i denna uppsats, medan den generella attityden              
ser ut att vara ungefär densamma. 

6.2 Diskussion av resultat 
 
Idealt hade vi velat nå ut med vår undersökning till fler människor i samtliga åldersgrupper,               
från fler platser i landet och från fler delar av samhället. Hade vi kunnat göra detta samt välja                  
urvalet mer slumpmässigt, istället för det urval som användes i denna undersökning, skulle             
reliabiliteten på undersökningen öka och resultatet kanske bli ett annat. Nu når vi till exempel               
inte ut till människor i de delar av landet som vi inte har haft möjlighet att sprida                 
undersökningen till, eller individer som inte har tillgång till en dator eller Internet. Detta är               
alltså representation som vi har gått miste om, vilket har hindrat oss från att få en komplett                 
bild av svenskarnas attityd och kunskap om GDPR. 
 
Hur bra den kunskap om GDPR som respondenterna själva har uppgivit stämmer överens             
med deras faktiska kunskap är svårt att spekulera om. I undersökningen har ju respondenterna              
själva fått göra en bedömning hur pass bra deras kunskap om GDPR är. Vi anser ändå att                 
resultatet ger en hyfsat bra indikation av hur allmänhetens kunskaper om förordningen ser ut i               
verkligheten. Att varannan person har bra koll på GDPR och var femte person inte har någon                
kunskap eller ens hört talas om förordningen nästan ett år efter dess införande är såklart inte                
optimalt. Det kan ändå vara förståeligt till viss del på grund av förordningens omfattning och               
komplexitet. På något sätt borde det ju emellertid ligga i myndigheternas intresse att så stor               
del av befolkningen som möjligt har god kunskap och förståelse för de lagar och förordningar               
som tas fram. Då myndigheterna vill veta vilka företag som inte sköter sig och det är troligt                 
att konsumenterna är de som anmäler företagen för olaga lagring eller användning av             
personuppgifter. Därför skulle det kunna vara relevant för dem att ta till åtgärder för att               
åstadkomma detta. Endast 15% av respondenterna uppgav att de fått information om GDPR             
från myndigheter, vilket kan vara en indikation på att dessa inte har gjort tillräckligt för att                
informera allmänheten om förordningen. 
 
Rätten till dataportabilitet verkar som tidigare poängterat inte vara lika uppskattad som de             
övriga rättigheterna i GDPR. Vad detta kan bero på är att många kanske känner att               
förflyttning av sina personuppgifter mellan företag är något man vill sköta personligen och             
inte lämna i företagens ansvar. Då kan man själv se till att allt går rätt till och att rätt uppgifter                    
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flyttas över. En annan orsak kan vara att många inte anser att den är speciellt användbar i                 
praktiken. 

6.3 Vidare forskning 
 
För att bygga vidare på denna forskning skulle en undersökning med fler respondenter och ett               
urval som på ett bättre sätt kan representera hela den svenska befolkningen behöva göras. Då               
skulle det även vara möjligt att jämföra olika internetanvändningsgrupper för att se om             
respondenternas internetanvändningsfrekvens har någon inverkan på deras attityd eller         
kunskap om GDPR. 
 
Det hade även varit intressant att utföra liknande undersökningar i övriga EU-länder och             
sedan jämföra resultaten från dessa undersökningar för att se hur attityder och kunskaper             
skiljer sig mellan befolkningar i olika länder. 
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Bilaga 2 - Svar från öppna frågor 
 
 

9. Behandling av personuppgifter 

De nya reglerna är ett steg i rätt riktning men kan behöva bli mer raffinerad. Om jag förstått gpdr 
rätt så ges lite av den makt google, facebook mm hade tillbaks till användaren. 

Ändringen är säkert bra, men ibland kan det kännas lite hysteriskt. Det drabbar så många som 
redan sköter sig bra. Liknande när kassaregisterlagen kom. Det blir kostsamma ändringar för de 
som redan sköter sig. 

Möjligheten till att kunna ta tillbaka mitt samtycke samt att det nu krävs bättre kontroll hos de som 
samlar in mina personuppgifter tycker jag är bra. Jag har dock inte behövt känna någon oro ännu 
eller krävt tillbaka något samtycke. 

Reglerna har gett mig möjligt att veta vilka uppgifter företag är intresserade av och vad det faktiskt 
innebär att vara medlem på olika sidor. 

Jag är väldigt mån om integritetsfrågor och tenderar att undvika att använda sidor som har en 
historia att spara allt om mig. 

Jag anser inte att det påverkat mej som konsument då jag aldrig riktigt tänkt på eller vetat om att 
det existerat. Men det är nog bra att det finns. 

Jag har inte märkt av någon stor skillnad sen nya reglerna trädde i kraft 

Tycker inte det är så stor skillnad mot innan, jag godkänner men läser inte alltid så noga vad jag 
godkänner. Men bra att jag styr själv vilka som får tillgång till mina personuppgifter. 

Reglerna är bra för att jag som konsument kan begära ut vilken information företag har om mig. Det 
blir mer transparent 

Vet inte vad de nya reglerna är för något 

Tydligare vilka som har uppgifter om mig, och vad för uppgifter. 

Jag uppskattar att företag har fler restriktioner om hur de får behandla personuppgifter. 

Allt som allmänheten inte förstår fullt ut är ingen förbättring 

Tycker det är rätt att det nu är striktare regler angående hur företag hanterar mina personuppgifter 
men för mig som privatperson har jag inte märkt några skillnader förutom att behöva läsa hur 
företag hanterar mina personuppgifter samt godkänna detta. 

Det är bra att jag kan bestämma över mina egna uppgifter så att jag också kan veta vad de kan 
användas till. 

Jag upplever att jag kan ta mer kontroll över mina personuppgifter (t.ex. be dem ta bort något om 
mig) om jag vill. Jag har dock inte ändrat mitt beteende efter GDPR har trätt i kraft, men upplever 
att jag kan ta mer kontroll än tidigare 

Svårt att veta när man inte behöver använda GDPR. Det rullar på i bakgrunden 
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Eftersom GDPR ger mig rätten att få tillgång till all data som olika företag sparar om mig, t.ex. 
Facebook & Google. Så underlättare GDPR det för mig att få en överblick om vad olika företag vet 
om mig. 

Integritet !! Alla bajsar! Men man vill inte att alla ska se på. Veta var man är ich skicka reklam om 
hotell och toapapper ! 

 
 

11. Samtycke och cookies 

Det är viktigt att ha informationssymetri mellan företag och konsument. Användarna bör veta vad 
det innebär att använda sidan och ha chansen att samtycka 

Integritetsfrågor är viktiga för mig och jag tenderar att försöka undvika att använda sidor som 
spårar mig över internet. 

Tycker det känns tryggt. Så försvinner dem ju när man accepterat så ej störande alls. 

Tycker att det räcker med GDPR gäller generellt. 

det borde inte vara så att man hela tiden måste fulls i dem 

Det är ganska drygt att behöva klicka på alla de där knapparna. Man vet redan att cookies används 
liksom. 

Vet inte vad det är för något 

Jag tycker egentligen rutorna är bra. Men jag blir fortfarande irriterad på dem, särskilt som det är så 
mycket annat webbplatser vill man ska klicka på men man måste klicka bort 

Jag blir irriterad för att det inte kan räknas som ett samtycke att använda mina uppgifter. Det blir ju 
bara en knapp man klickar på OK för att få bort den, då den ofta stör upplevelsen av sidorna 

Det är bra men såklart är det jobbigt när man alltid behöver trycka "ok" på varje hemsida. 

Beroende på skulle jag säga, vissa sidor antar jag spar ner mitt tillåtande i någon cookie så det inte 
återkommer nästa gång jag besöker sidan. Osäker på hur det hela fungerar. 
Men min erfarenhet är att vissa sidor frågar 1 gång/dag eller mer sällan. 
Medans andra frågar varje gång man besöker sidan, även om det var för 15 min sedan. Vilket är lite 
drygt 
 
Så bra att även Cookies täcks av GDPR men implementationen från webbsidornas sida kan 
förbättras, kan tänka mig att GDPR är lite luddig på hur just den delen spelar in. 

Integritet ! Litar inte på hur mina uppgifter används eller 
Lagras och säljs 

 
 

20. Är det något annat du vill få sagt om GDPR? 

Jag tycker att det är ett steg i rätt riktning men tror somsagt att det kan skalas ned lite. Dock 
positivt att de stora aktörerna tvingas ta större ansvar om man kollar på facebook och cambridge 
analytica incidenten. 
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Är man inte "drabbad" av något så märker man ingen skillnad. Svårt att säga innan man blivit 
påverkad. 

Har ju fått läsa lite nu om GDPR, och det låter ju bra. Så jag är possetivt inställd. Men känner ändå 
inte av någon skillnad, mer än att man accepterat och godkänt säkerets policys och cookies. Så jag 
har noll koll men det låter bra. Antar att det behövs då det finns sådana som en själv som ej tänker 
tillalltid. 

Tycker att förordningen väl fyller sin funktion. 

Bra, men det är bara en bråkdel av alla sätt information samlas in på. 

Alldeles för trassliga regler och tar för lång tid att sätta sig in i. 

Det är bra att det regleras och sätter press på företagen, men jag upplever att privatmänniskor har 
för dålig koll för att dra nytta av fördelarna. 

Som sagt är det svårt att veta hur bra GDPR är när man inte behöver använda det, men tror nog det 
är positivt även om det är lite otydligt ibland. 

Jag tror att genomsnittskonsumenten av internet har mycket mer insikt i hur deras information 
används pga debatten och diskussionerna kring GDPR och den mediauppmärksamhet den fått. Ju 
mer som tiden går tror jag ändå genomsnittskonsumenten kommer veta mer om sin 
dataanvändning, men pop-upen på varje sida kan bli, som många Terms of Use-avtal, nått man bara 
klickar förbi. 

GDPR är en välkommen lag på internet enligt mig, tyvärr så kommer fler lagar och regler som är 
enligt mig mindre bra, speciellt utformningen av lagarna... 
Artikel 11 & 17 (tidigare 13) är lagar jag inte stödjer på internet. 
 
Men förhoppningsvis så kommer fler "bra" lagar/regler som hjälper oss "vanliga människor" på 
internet att faktiskt inte bara vara en produkt till jättarna på internet. 
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