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Sammanfattning 

Stelacon har på uppdrag av Post- och Telestyrelsen genomfört sex fokusgrupper där 
mobiloperatörers lagring och använding av personliga uppgifter har diskuterats. 
Rapporten redovisar insikter angående deltagarnas kunskap, attityder och behov av 
information kring operatörernas lagring och användning av personliga uppgifter.  

Deltagarnas kunskapsnivå om operatörernas lagring och användning av personliga 
uppgifter är generellt sett låg, men det kan konstateras att många har en aning om vilka 
uppgifter operatörerna har och behandlar. Det kan konstateras att det finns vissa små 
skillnader i kunskapsnivå mellan olika åldersgrupper. Framförallt tog det längre tid för 
deltagarna i de två äldsta grupperna att förstå sig på ämnet jämfört med de yngre 
grupperna.  

När deltagarna får mer kunskap om den lagring och användning av personliga uppgifter 
som sker, förstår och accepterar de flesta deltagare att operatörerna har krav på sig att 
göra detta i brottsbekämpande syfte. Få deltagare anser att deras användning av 
mobiltelefoni påverkas av den kunskap de har kring operatörernas lagring av personliga 
uppgifter. Det finns dock ett visst orosmoment för hur informationen kan komma att 
missbrukas, exempelvis av en anställd hos operatören.   

Deltagarna har generellt sett inte några större invändningar mot lagring av personlig 
information, men vidare användning av informationen är deltagarna mycket restriktiva 
till. Deltagarna ser mycket negativt på ett scenario där operatörerna får möjlighet att 
sälja vidare personlig information, framförallt till kommersiella ändamål. Om det skulle 
bli möjligt för operatörer att sälja vidare personlig information vill den enskilde kunden 
kunna påverka i vilken utsträckning detta ska ske. Den enda användningen av 
personliga uppgifter som deltagarna accepterar i stor utsträckning, utöver intern 
användning hos operatören, är att operatören får sälja personlig platsinformation till 
samhällsnyttiga ändamål. 

Det finns skillnader mellan individernas inställning till mobiloperatörernas lagring och 
hantering av personlig information. Dessa skillnader kan i huvudsak relateras till de 
enskilda individernas attityd när det gäller integritetsfrågor. Några skillnader mellan 
kvinnor och män har inte varit möjliga att urskilja. 

Slutligen kan det konstateras att integritetsfrågan är så pass viktig att det är angeläget 
att man som kund känner till vilken personlig information som lagras och hanteras, 
samt till vilket syfte. Det finns därför ett behov av ökad information både hos 
operatörernas befintliga kunder samt för framtida kunder.  

 
 

  



  
  

 

  

3 (27)  
 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ................................................................................................ 2 

1. Inledning ..................................................................................................... 4 
1.1. Bakgrund .................................................................................................... 4 
1.2. Syfte ........................................................................................................... 4 
1.3. Metod ........................................................................................................ 4 
1.4. Målgrupp & rekrytering ............................................................................. 5 
1.5. Fokusgruppernas sammansättning ........................................................... 6 

1.5.1. Överblick ............................................................................................... 6 
1.5.2. Grupp 1 & 2: 16-35 år ........................................................................... 7 
1.5.3. Grupp 3 & 4: 36-55 år ........................................................................... 8 
1.5.4. Grupp 5 & 6: 56-70 år ........................................................................... 9 

2. Resultat från fokusgrupper ........................................................................ 10 
2.1. Kunskapsnivån om operatörernas lagring och användning av 
personliga uppgifter är generellt sett låg .......................................................... 10 
2.2. Deltagarna är inte förvånade över mängden av personlig 
information som lagras...................................................................................... 12 

2.2.1. ”Problemet är inte att informationen lagras, utan vem som har 
tillgång till den” .................................................................................................. 14 
2.2.2. Deltagarnas användning av mobiltelefoni påverkas inte av 
operatörernas lagring av personliga uppgifter .................................................. 15 

2.3. Deltagarna är benägna att dela med sig av mer information till 
samhällsnyttiga ändamål än till kommersiella ändamål ................................... 17 

2.3.1. Deltagarna är beredda att dela med sig av platsinformation för 
att få bättre erbjudanden av sin operatör ......................................................... 17 
2.3.2. Deltagarna ser mycket negativt på att operatörerna skulle sälja 
vidare information till kommersiella ändamål ................................................... 18 
2.3.3. Det upplevs som skrämmande att dela information till 
hälsoföretag ....................................................................................................... 20 
2.3.4. Att dela platsinformation till samhällsnyttiga ändamål är 
deltagarna positiva till ........................................................................................ 21 
2.3.5. Få vill dela med sig av personlig information mot ersättning ............ 22 
2.3.6. Deltagarna vill välja vilka uppgifter de ska dela med sig av ............... 23 

2.4. Behov av information om mobiloperatörernas lagring ........................... 24 
2.4.1. De flesta deltagare läser inte avtalet.................................................. 24 
2.4.2. Information via sms till abonnemangsinnehavare kan sprida 
medvetenhet ...................................................................................................... 25 

2.5. Det finns vissa skillnader i kunskapsnivå mellan olika åldersgrupper ..... 26 

3. Slutsatser & rekommendationer ................................................................ 27 
3.1. Förbättra informationen om lagring och hantering av personliga 
uppgifter ............................................................................................................ 27 
3.2. Inflytande vid annan eventuell hantering än den som sker idag ............ 27 



  
  

 

  

4 (27)  
 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Post- och telestyrelsen (PTS) har som central förvaltningsmyndighet ett samlat ansvar, 
sektorsansvar, inom postområdet och området för elektronisk kommunikation enligt 
förordningen (2007:951) med instruktion till PTS. Inom ramen för detta sektorsansvar 
ska PTS bland annat främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska 
kommunikationer enligt de mål som anges i lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation, LEK. En viktig säkerhetsfråga är skyddet av den personliga integriteten. 

PTS har ett uppsatt mål att myndigheten senast år 2017 ska ha analyserat behovet av, 
och genomfört åtgärder för, att användare ges ökad inblick i och ökat inflytande över 
hur personlig information nyttjas i samband med användningen av mobiltelefoni och 
mobilt internet.  

Den första delen i målet innebär att analysera behovet av att användare ges ökad 
inblick i och ökat inflytande över hur personlig information nyttjas av operatörer i 
samband med användningen av telefoni och internet. Stelacon har därför genomfört, 
på uppdrag av PTS, kvalitativa undersökningar om användares kännedom, attityd och 
beteende kring operatörernas insamling och hantering av personlig information.  

1.2. Syfte 

Studiens syfte är: 

• Att få en ökad kännedom om användares kunskap, attityd och beteende när 
det gäller hanteringen av den personliga informationen vid användning av 
mobila tjänster. 

• Att få ökad kännedom om användarnas behov av information och/eller andra 
åtgärder när det gäller denna hantering. 

1.3. Metod 

För att uppnå syftet med undersökningen har fokusgrupper använts som metod. 
Fokusgrupper är en kvalitativ undersökningsmetod med syfte att låta ett begränsat 
antal människor dela med sig av sina åsikter genom att belysa deras attityder och 
föreställningar kring ett visst ämne. Genom fokusgrupper strävar man efter att mäta 
det "okvantifierbara".  

Moderatorn styr aktivt diskussionen och leder sessionen i rätt ämnesområde. 
Fokusgrupp som metod är väl lämpad för att få uttömmande svar på frågeställningarna 
från de aktuella målgrupperna genom att deltagarna spinner vidare på varandras 
resonemang.  

Totalt sex fokusgrupper har genomförts under fyra dagar.  
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1.4. Målgrupp & rekrytering 

Målgruppen för studien är användare av mobiltelefoni och mobilt internet. Målgruppen 
representerar både hög- och lågkonsumerande mobiltelefonianvändare i åldersspannet 
16 år till 70 år. I rekryteringen har hänsyn tagits till kön, sysselsättning samt förtroende 
för mobiloperatören. Rekryteringen av deltagarna till fokusgrupperna har gjorts 
slumpmässigt bland boende i Stockholms, Solna, Sundbybergs och Järfälla kommuner. 
Urvalet har införskaffats från UC. 

Alla deltagare i fokusgrupperna använder mobiltelefon och/eller mobilt internet i någon 
omfattning. Därmed har personer som inte alls använder internet i mobilen exkluderats 
från studien. För att få spridning mellan hög- och lågkonsumenter i fokusgrupperna 
definierades respektive typ av användare utifrån en genomsnittsanvändare för varje 
åldersgrupp. Tabell 1 beskriver den genomsnittliga internetanvändningen i mobilen för 
olika åldersgrupper.  

Stelacon definierar en högkonsument som en person som använder internet i mobilen 
mer än genomsnittsanvändaren. En lågkonsument är en person som använder internet 
mindre än genomsnittsanvändaren.  

Tabell 1: Genomsnittlig internetanvändning i mobilen per dag för personer i 
åldersintervallen 16-35 år, 36-55 år och 56-70 år. 

Ålder 
Genomsnittlig internetanvändning  
i mobilen per dag  

16-35 år Ca 2 timmar per dag 

36-55 år Ca 1 timme per dag 

56-70 år Ca 30 minuter per dag 

 

I rekryteringen fick deltagarna också svara på om de har ett högt eller ett lågt 
förtroende för mobiloperatörerna. Då kunskapsnivån kring mobiloperatörernas 
hantering av personliga uppgifter var låg kan förtroendenivån hos deltagarna tolkas 
som det förtroende deltagarna har för mobiloperatörer i allmänhet, snarare än 
förtroende specifikt för deras hantering av personliga uppgifter.   

Att projektledaren inte fullt ut kan påverka det faktiska antalet deltagare i en 
fokusgrupp utgör en begränsning. Inbjudna deltagare kan utebli på grund av sjukdom 
eller annat. För att undvika för små grupper överrekryterar Stelacon alltid deltagare.  

Efter rekryteringen skickades ett bekräftelsebrev till de inbjudna. Dagen innan 
genomförandet ringde Stelacon upp de inbjudna för att påminna och bekräfta deras 
deltagande. Målsättningen var att ha ca 6-8 deltagare i varje fokusgrupp, vilket 
uppnåddes.  
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1.5. Fokusgruppernas sammansättning 

1.5.1. Överblick 

I Tabell 2 nedan ges en överblick av fokusgruppernas sammansättning. Totalt deltog 51 
personer i fokusgrupperna varav 23 kvinnor och 28 män. 31 deltagare är 
högkonsumenter och 20 deltagare är lågkonsumtener. 35 deltagare angav att de har ett 
stort förtroende för operatörerna.  

Se fullständig överblick nedan. I nästkommande avsnitt presenteras deltagarna i 
respektive grupp djupare. 

Tabell 2: Tabellen ger en överblick av fokusgruppernas sammansättning. 

Grupp Antal 
deltagare 

Konsumtionsnivå Förtroende Ålder Varav kvinnor 
och män 

1. 16-35 år 8 4 högkonsumenter 
4 lågkonsumenter 

5 stort förtroende 
3 litet förtroende 

21, 23, 23, 27, 
28, 28, 33, 33 

5 kvinnor  
3 män 

2. 16-35 år 6 5 högkonsumenter 
1 lågkonsumenter 

2 stort förtroende 
4 litet förtroende 

16, 16, 24,  
28, 33, 34 

1 kvinnor  
5 män 

3. 36-55 år 12 6 högkonsumenter 
6 lågkonsumenter 

7 stort förtroende 
4 litet förtroende 
1 vet ej 

37, 39, 39. 40, 
41, 41, 46, 52, 
53, 54, 54, 55 

7 kvinnor  
5 män 

4. 36-55 år 7 5 högkonsumenter 
2 lågkonsumenter 

6 stort förtroende 
1 litet förtroende 

37, 37, 37, 42, 
42, 55, 55 

2 kvinnor  
5 män 

5. 56-70 år 9 7 högkonsumenter 
2 lågkonsumenter 

6 stort förtroende 
2 litet förtroende 
1 vet ej 

57, 57, 57, 58, 
59, 63, 64, 64, 
66 

5 kvinnor  
4 män 

6. 56-70 år 9 4 högkonsumenter 
5 lågkonsumenter 

4 stort förtroende 
4 litet förtroende 
1 vet ej 

56, 57, 64, 66, 
67, 68, 68, 70, 
70 

3 kvinnor  
6 män 

Totalt 51 31 högkonsumenter 
20 lågkonsumenter 

35 stort förtroende 
13 litet förtroende 
3 vet ej  

16-70 23 kvinnor  
28 män 
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1.5.2. Grupp 1 & 2: 16-35 år 

Till grupp 1 och grupp 2 rekryterades personer i åldern 16-35 år. Grupp 1 bestod av åtta 
deltagare mellan 21 och 33 år och grupp 2 bestod av sex deltagare mellan 16 och 34 år. 
Grupperna har gemensamt att det finns deltagare vars dagliga användning av 
mobiltelefon eller mobilt internet är under 2 timmar per dag samt deltagare vars 
användning sträcker sig upp mot 10 timmar. Detta betyder att grupperna innehåller 
både hög– och lågkonsumenter, om än några fler högkonsumenter. Det förtroende som 
deltagarna känner för mobiloperatörernas hantering av personliga uppgifter har god 
spridning över de två grupperna, ungefär hälften har lågt förtroende respektive högt 
förtroende.  

Tabell 3: Tabellen beskriver deltagarna i grupp 1, 16-35 år. 

 1 Kön Ålder Låg-/högkonsument Förtroende för 
operatörerna 

1 Kvinna 21 år Lågkonsument Stort förtroende 

2 Man 23 år Lågkonsument Litet förtroende 

3 Kvinna 23 år Högkonsument Stort förtroende 

4 Kvinna 27 år Lågkonsument Stort förtroende 

5 Kvinna 28 år Högkonsument Litet förtroende 

6 Man 28 år Högkonsument Litet förtroende 

7 Kvinna 33 år Högkonsument Stort förtroende 

8 Man 33 år Lågkonsument Mycket stort förtroende 
 
 
Tabell 4: Tabellen beskriver deltagarna i grupp 2, 16-35 år. 

 2 Kön Ålder Låg-/högkonsument Förtroende för  
operatörerna 

1 Man 16 år Högkonsument Stort förtroende 

2 Man 16 år Högkonsument Stort förtroende 

3 Kvinna 24 år Högkonsument Litet förtroende 

4 Man 28 år Lågkonsument Inget förtroende 

5 Man 33 år Högkonsument Litet förtroende 

6 Man 34 år Högkonsument Litet förtroende 
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1.5.3. Grupp 3 & 4: 36-55 år  

Grupp 3 och grupp 4 bestod av personer mellan åldrarna 36-55 år. Grupp 3 bestod av 
tolv deltagare och grupp 4 bestod av sju deltagare. Fördelningen mellan män och 
kvinnor var god. Detsamma gällde spridningen på låg- och höganvändare av 
mobiltelefon och mobilt internet. Till skillnad från den yngre åldersgruppen är det en 
större del av deltagarna i åldern 36-55 år som har ett stort förtroende för 
mobiloperatörernas hantering av personlig information, tretton av nitton deltagare 
angav i rekryteringen att deras förtroende är stort eller mycket stort.  

Tabell 5: Tabellen beskriver deltagarna i grupp 3, 36-55 år. 

3 Kön Ålder Låg-/högkonsument Förtroende för  
operatörerna 

1 Kvinna 37 år Lågkonsument Mycket stort förtroende 

2 Man 39 år Högkonsument Stort förtroende 

3 Man 39 år Högkonsument Litet förtroende 

4 Kvinna 40 år Högkonsument Litet förtroende 

5 Man 41 år Lågkonsument Stort förtroende 

6 Kvinna 41 år Högkonsument Vet ej 

7 Kvinna 46 år Lågkonsument Stort förtroende 

8 Kvinna 52 år Högkonsument Stort förtroende 

9 Man 53 år Högkonsument Litet förtroende 

10 Man 54 år Lågkonsument Stort förtroende 

11 Kvinna 54 år Lågkonsument Stort förtroende 

12 Kvinna 55 år Lågkonsument Litet förtroende 
 

Tabell 6: Tabellen beskriver deltagarna i grupp 4, 36-55 år. 

 4 Kön Ålder Låg-/högkonsument Förtroende för  
Operatörerna 

1 Man 37 år Lågkonsument Stort förtroende 

2 Man 37 år Högkonsument Stort förtroende 

3 Man 37 år Lågkonsument Stort förtroende 

4 Kvinna 42 år Högkonsument Litet förtroende 

5 Man 42 år Högkonsument Mycket stort förtroende 

6 Kvinna 55 år Högkonsument Stort förtroende 

7 Man 55 år Högkonsument Stort förtroende 
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1.5.4. Grupp 5 & 6: 56-70 år 

Grupp 5 och grupp 6 bestod av personer i åldrarna 56-70 år, grupp 6 hade en något 
högre snittålder än grupp 5. Nio personer deltog i varje grupp. En tredjedel av 
deltagarna i grupp 5 och 6 har ett litet förtroende för mobiloperatörernas hantering av 
personlig information. Bland deltagarna finns användare som använder sin mobiltelefon 
mindre än 2 timmar per vecka medan andra använder mobilen cirka 2 timmar eller mer 
per dag.  

Tabell 7: Tabellen beskriver deltagarna i grupp 5, 56-70 år. 

 5 Kön Ålder Låg-/högkonsument Förtroende för  
operatörerna 

1 Man 57 år Högkonsument Litet förtroende 

2 Kvinna 57 år Lågkonsument Stort förtroende 

3 Kvinna 57 år Högkonsument Stort förtroende 

4 Kvinna 58 år Lågkonsument Stort förtroende 

5 Kvinna  59 år Högkonsument Stort förtroende 

6 Man 63 år Högkonsument Stort förtroende 

7 Man 64 år Högkonsument Inget förtroende 

8 Kvinna 64 år Högkonsument Vet ej  

9 Man 66 år Högkonsument Stort förtroende 

 
 
Tabell 8: Tabellen beskriver deltagarna i grupp 6, 56-70 år. 

 6 Kön Ålder Låg-/högkonsument Förtroende för  
operatörerna 

1 Kvinna 56 år Högkonsument Litet förtroende 

2 Man 57 år Lågkonsument Litet förtroende 

3 Man 64 år Högkonsument Mycket stort förtroende 

4 Kvinna 66 år Lågkonsument Litet förtroende 

5 Man 67 år Lågkonsument Vet ej 

6 Man 68 år Lågkonsument Stort förtroende 

7 Man 68 år Högkonsument Stort förtroende 

8 Man 70 år Högkonsument Stort förtroende 

9 Kvinna 70 år Lågkonsument Litet förtroende 
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2. Resultat från fokusgrupper 

2.1. Kunskapsnivån om operatörernas lagring och användning av 
personliga uppgifter är generellt sett låg  

Inledningsvis fick deltagarna svara på om de sen tidigare känner till att operatörerna 
lagrar uppgifter om dem, och även om de vet vilken typ av information det gäller. Efter 
den inledande diskussionen fick deltagarna diskutera vad de tror att operatörerna 
använder informationen till. Deltagarna hade vid det här laget inte fått några fakta 
kring ämnet från moderatorn.  

Generellt sett varierar kunskapsnivån mycket mellan deltagarna i alla grupper när det 
gäller mobiloperatörernas lagring och användning av personliga uppgifter. Vissa små 
skillnader finns mellan åldersgrupperna.  

Några deltagare i varje grupp uppger inledningsvis att de inte har någon kunskap alls 
kring ämnet, men efterhand konstaterar alla grupper att namn och adress är personlig 
information som operatören måste ha för att kunna fakturera. Efter detta utvecklas 
diskussionen och några deltagare nämner att mobiloperatörerna även måste lagra 
trafikdata som samtal och sms.  

”Jag vet ingenting om vad de samlar in för information.”  

(Kvinna, 36-55 år) 

Det fanns minst en person i samtliga grupper som hade mer kunskap kring vilken typ av 
information som mobiloperatörerna faktiskt lagrar och i viss utsträckning hur den får 
användas. En del refererar till att de sett på TV att det går att komma åt kriminella tack 
vare triangulering med hjälp av data från mobiloperatörerna. Många nämner också att 
de tror att operatörerna förmodligen har mycket mer information än vad de kan tänka 
sig.  

Även om viss kunskap om ämnet finns hos en handfull deltagare finns det en hel del 
frågor som de inte är säkra på, främst gällande vad informationen får användas till och 
hur länge den lagras.   

”Ja, jag tror de lagrar mer än vad vi vet, de har nog koll på det mesta 
som vi gör via mobilen, men sen hur lång tid det lagras och vad det 
används till, det är jag intresserad av att få veta.”  

(Man, 36-55 år) 

Enstaka deltagare i varje grupp gissar på att mobiloperatörerna även sparar innehåll i 
sms, e-post och andra konversationer. Vissa av dessa berättar att de till viss del 
anpassar sin kommunikation efter det. Många andra reagerar på påståendet med 
misstro och anser att det är ett stort övertramp av operatörerna, om det skulle visa sig 
vara sant.  

För en av de äldre grupperna (grupp5) tog det något längre tid att förstå sig på ämnet, 
det fanns färre personer i gruppen som hade kunskap kring ämnet vilket gjorde att 
diskussionen behandlade mycket ”annat” som exempelvis lagrade kontakter på SIM-
kortet, vad som händer om man tappar mobilen i sjön och skillnaden på vad Itunes 
sparar och vad operatören sparar.  
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Många deltagare har hört talas om att Google och Facebook hanterar personlig 
information. De två äldre grupperna har viss svårighet att skilja på Googles, Facebooks 
och mobiloperatörernas lagring vilket gör att lagringen diskuteras som ett och samma 
”fenomen”. En missuppfattning som finns hos en del deltagare i dessa grupper är att 
operatörerna lagrar information om vilka sidor de surfar på och att de sedan använder 
denna information för att skicka direktriktad reklam i  
e-post och i brevlådan. De tror också att den riktade reklamen som dyker upp på 
exempelvis Facebook direkt efter en Google-sökning på ett par skor, är kopplad till 
mobilabonnemanget och de uppgifter som operatören lagrar. Detta tyder på en 
bristande kunskap. 

”Ni har alla märkt att när man har Googlat på en vara så får man 
annonser på den varan när man går in på Facebook. Ja, det är helt 
uppenbart ens sökhistorik sparas av operatörerna.”  

(Kvinna, 56-70 år) 

Deltagarna i de yngre grupperna har en bättre förståelse för att det finns en skillnad 
mellan vad Google och Facebook lagrar och vad mobiloperatörerna lagrar och 
diskussionerna handlar därför snarare om vem som lagrar vilken information, och till 
vilket syfte.  

Vidare är det några deltagare som känner sig relativt anonyma i mängden data som de 
tror samlas in. De tänker sig att det är svårt att urskilja specifika individer och anser 
därför att det inte känns särskilt integritetskränkande att personlig information lagras 
hos operatören. 

”Jag har svårt att se och känna mig orolig just att mina uppgifter skulle 
vara av något jättestort värde förutom som en del av en mängd i en 
ganska stor informationsinsamling, och det stör inte mig, det upplever 
inte jag som integritetskränkande.” 

 (Man, 36-55 år) 

När frågan ställs om vad deltagarna tror att operatörerna använder informationen till 
svarar en del att de gissar att operatören säljer vidare exempelvis surfvanor till företag i 
ett marknadsföringssyfte. Det är inte särskilt många som är helt säkra på hur 
operatörerna faktiskt får använda informationen. De funderar på om det bara är 
polisen som får använda informationen, eller om brottsutredningar är det huvudsakliga 
syftet med lagringen men att operatörerna också kan/får sälja vidare uppgifterna till 
företag för marknadsföring.  

”Men det är en skillnad på vad de kan göra och vad de får göra. Jag 
tror alla företag vill lära känna sina kunder, för att anpassa sina 
tjänster.” 

(Man, 55-70 år) 

Internetleverantören Bahnhof nämns i flera grupper då de är kända för sitt 
ställningstagande just kring integritetsfrågor. Bahnhof fick stor uppmärksamhet i media 
för att de vägrade lämna ut personliga uppgifter om en kunds abonnemang till polisen. 
Deltagarna konstaterar att Bahnhof inte levererar mobilabonnemang, men poängterar 
ändå att Bahnhofs ståndpunkt avseende personlig integritet borde vara ett föredöme 
för mobiloperatörerna.  
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2.2. Deltagarna är inte förvånade över mängden av personlig 
information som lagras 

Följande exempel lästes upp för deltagarna för att ge dem fakta om vilken typ av 
information som mobiloperatörerna lagrar, varför de lagrar informationen, vad datan 
får användas till samt vem som får använda den.  
 

 
”Du registreras via mobilen dygnet runt, 
även när du sover. Uppgifterna lagras i ett 
halvår. 

DN:s reporter har fått unik tillgång till den 
centrala databasen för sitt eget 
abonnemang. Reporterns geografiska plats 
har registrerats över 10 000 gånger under 
sex månader, i snitt var 25:e minut dygnet 
runt. Loggningen sker konstant, även när 
mobilen inte används. 

Registreringen sker i samband med att reportern ringt eller sms:at, men det slutar 
inte där. Den sker även när mobilen har legat orörd, till exempel nattetid. 
Förklaringen ligger i att appar och internettjänster ofta kopplar upp sig i 
bakgrunden, trots att mobilen inte har rörts. Även sådan datatrafik noteras i data-
basen. Därför kartläggs också resor med bil eller tåg, längs hela färdrutten. 

Denna typ av loggning görs av alla mobiloperatörer och för samtliga tolv miljoner 
mobilabonnemang i Sverige. Lagen kräver att mobiloperatörerna lagrar så kallad 
trafikdata i sex månader. Lagen innefattar uppgifter om vem som kommunicerade 
med vem, när det skedde, var de som kommunicerade befann sig och vilken typ av 
kommunikation som användes. Själva innehållet i ett sms, e-post eller telefonsamtal 
sparas inte. 

Enligt lagen får trafikuppgifterna endast begäras ut av brottsbekämpande 
myndigheter, till exempel polisen.”  

Utdrag ur DN – ”Mobilen spårar dig överallt”  
Publicerad 2015-08-31 

 
 
Den spontana reaktionen från flertalet deltagare är att de inte är särskilt förvånade 
över mängden av personlig information som operatörerna enligt lag måste lagra. Även 
personer som tidigare konstaterat att de inte har särskilt mycket kunskap kring ämnet 
reagerar på samma sätt. Vissa uppger till och med att de trodde att operatörerna 
lagrade mer information, såsom innehåll i sms och i  
e-post.  

”Det här är i linje med vad jag förväntade mig.” 

(Man, 56-70 år) 

 

http://www.dn.se/ekonomi/mobilen-sparar-dig-overallt/
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Vissa föräldrar och en del äldre uttrycker en positiv attityd till loggningen av 
platsinformation med motiveringen att informationen kan rädda liv om exempelvis ett 
barn skulle försvinna eller om en äldre skulle gå vilse i skogen.  

"Man måste se det positiva med mobilerna, dem kan rädda liv.” 

(Kvinna, 36-55) 

En deltagare med ursprung i Rumänien reagerar dock med mer förvåning än de andra 
deltagarna. Han liknar mobiloperatörernas lagring med avlyssning under 80-talet i 
Rumänien och känner besvikelse och rädsla för utvecklingen. 

”Jag flydde från Rumänien 1981, landets ledare hade tänkt skaffa 
telefoner där var och en skulle avlyssnas. Nu, 30 år senare, upplever jag 
att jag hamnar i en liknande situation, och var ska jag fly nu då, 
Nordpolen? Det är väldigt märkligt faktiskt, det som jag då trodde var 
en mardröm, relaterat till kommunismen, det är någon slags norm 
nuförtiden, och det skrämmer mig.” 

(Man, 36-55 år)  

Även om deltagarna överlag säger att de inte är särskilt förvånade över att uppgifter 
lagras reagerar ändå några på att loggningen sker så ofta. En kvinna som redan innan 
har lågt förtroende för operatören reagerar med besvikelse efter uppläsningen av DN-
artikeln. Hon hade viss kunskap om att operatören lagrar information om hur mycket 
hon surfar och ringer. Men att operatören lagrar så mycket information, flera gånger 
per timme, som dessutom sparas i sex månader, gör henne besviken.  

”Man har ju vetat att de har information, men inte såhär pass mycket!  
Att de följer mig var jag än går och att de sparar informationen så 
länge, och att det liksom upprepas flera gånger inom en och samma 
timme, det är det som är chockerande. Förtroendet är fortsatt lågt, jag 
är besviken.” 

(Kvinna, 16-35 år) 

En del deltagare anser att operatörerna inte informerar tillräckligt kring ämnet. De 
upplever att operatörerna inte är transparenta, utan väljer att mörka att de samlar in 
och lagrar informationen. En deltagare nämner att om han hade varit bättre informerad 
hade hans förtroende varit högre och inställning till operatören varit mer positiv.  

”De kunde ju vara lite mer öppna med att de loggar en varje minut, vara 
lite ärliga istället för att bara prata om supererbjudanden.” 

(Man, 16-35 år) 
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2.2.1. ”Problemet är inte att informationen lagras, utan vem som har 
tillgång till den” 

Deltagarnas förtroende för mobiloperatörernas hantering av personliga uppgifter är 
relativt högt. Många är överens om att de har ett förtroende för att uppgifterna inte 
används till något annat än till en eventuell polisutredning. De förväntar sig att 
operatörerna är aktsamma med uppgifterna och att de följer den lagstiftning som finns 
kring användningen av dem.  

”Jag har nog ett hyfsat högt förtroende för att uppgifterna som finns om 
mig används mest för att skydda mot brottslighet på ett eller annat vis. 
Jag har svårt att se och känna mig orolig för att just mina uppgifter 
skulle vara av något jättestort värde eller intresse.” 

 (Man, 36-55 år) 

De deltagare som är positiva till lagring av uppgifter har en generell inställning att det 
finns ett gott syfte med lagringen som är att reda ut brott. Några av dessa deltagare 
säger att eftersom de har ”rent mjöl i påsen” har de mycket svårt att se varför någon 
skulle vara intresserad av uppgifter om just dem och därför känner de inte att lagringen 
påverkar dem. 

”Så länge man lever på lagens rätta sida så behöver man aldrig vara 
bekymrad, så känner jag.” 

(Kvinna, 56-70 år) 

Många håller med om att det finns ett gott syfte med lagringen, men de känner sig 
ändå kluvna då det innebär en väldigt stor makt att kunna veta var alla människor 
befinner sig och hur de kommunicerar. En deltagare poängterar att den personliga 
integriteten är viktig även om man inte har något att dölja. Integritet innebär att ingen 
följer en, att man kan skicka vilka meddelanden eller brev man vill utan att någon 
kommer läsa dem. Deltagaren påpekar att människor har en grundläggande rättighet 
till att tänka och tycka vad de vill och att denna lagring tänjer på den rättigheten.  

En slutsats som deltagarna drar är att denna typ av information är så pass personlig och 
känslig att det begränsar operatörernas hantering av den. Om det skulle komma ut i 
media att en operatör missbrukar information skulle operatören råka väldigt illa ut. 
Deltagarna tror alltså inte att operatörerna vågar göra något olagligt med 
informationen eftersom att det skulle resultera i katastrof för företaget.  

De deltagare som känner lägre förtroende för operatören känner snarare en oro över 
hur informationen kan missbrukas av de personer som har möjlighet att plocka ut 
uppgifterna, exempelvis polisen eller anställda hos operatören. De upplever att det 
alltid finns en risk för att någon missbrukar systemet. En deltagare uttrycker en specifik 
oro för personer som lever under skyddad identitet. För att en sådan person ska känna 
sig trygg är det väldigt viktigt att det är omöjligt att få ut dessa uppgifter som 
privatperson.  

”Det finns ingen yrkeskår som inte har förbrytare hos sig, det finns inga 
garantier.” 
                                                                                             (Man, 56-70 år) 



  
  

 

  

15 (27)  
 

Det finns heller inte några garantier för att samhället i framtiden kommer att fortsätta 
se ut som idag, och det uttrycker några deltagare en viss oro över. Idag lever vi i en 
demokrati men det kan komma en dag där förutsättningarna ändras och vår 
samhällssituation ser annorlunda ut, och då finns det stora risker för att dessa uppgifter 
kan hamna i fel händer. För att minimera riskerna för att data hamnar i fel händer idag, 
eller i framtiden, tycker deltagarna att så lite information som möjligt ska lagras.  

"Det viktigaste är ju att det sparas så lite som möjligt, för det som inte 
finns kan inte missbrukas." 

(Kvinna, 36-55 år) 

2.2.2. Deltagarnas användning av mobiltelefoni påverkas inte av 
operatörernas lagring av personliga uppgifter 

I slutet av diskussionen om deltagarnas kännedom om operatörernas lagring och 
hantering av personlig information fick de ta ställning till tre olika påståenden. Detta för 
att ta reda på om deras tidigare kunskap i ämnet har påverkat deras användning av 
mobiltelefonen. Följande tre påståenden presenterades: 

 

En klar majoritet av deltagarna identifierar sig med alternativ b eller alternativ c, det vill 
säga att de antingen saknar kunskap kring ämnet eller att de har kunskap sen tidigare 
men de anser inte att det påverkar deras användning av mobiltelefonen. En motivering 
som nämns är att det är för bekvämt att använda telefonen obegränsat och alldeles för 
omständligt att inte göra det.  

Ett fåtal deltagare identifierar sig med alternativ a, kännedomen om operatörernas 
lagring av information påverkar deras användning av mobiltelefonen. Två deltagare 
berättar att de tänker sig för vad de säger över telefon och vad de skriver i sms. När de 
fick information om att operatörerna inte läser deras innehåll blev de lättade, men var 
inte säkra på om de kunde lita på det.  

En deltagare berättar att han har valt att skaffa ett kontantkort av integritetsskäl, men 
är övertygad om att det går enkelt att koppla ihop kontantkortet med honom ändå.  

En del deltagare poängterar att de tänker på hur de använder datorn, men de tänker 
inte på hur de använder mobilen. Exempelvis tänker de sig för innan de Googlar på vissa 
saker på datorn, samt att de undviker att klicka på annonser.  

”Jag tänker på sånt här när jag använder datorn men det påverkar inte 
så mycket min användning av mobilen.”  

(Man, 16-35 år) 

a) Jag känner sen tidigare till att operatörerna sparar och använder min 
personliga information, och det påverkar min användning av min mobil. 

b) Jag känner sen tidigare till att operatörerna sparar och använder min 
personliga information, men det påverkar inte min användning av min 
mobil.   

c) Jag känner inte till sen tidigare att operatörerna sparar och använder min 
personliga information. 
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Vidare ställdes frågan om deltagarna tycker att det är okej att operatörerna lagrar och 
använder deras personliga information. Många deltagare accepterar lagring men är 
mycket negativa till att operatörerna använder informationen vidare.  

”Nej, jag vill inte att de ska använda mina uppgifter! Men lagra känns 
okej. Lagra och använda, det är två olika saker!"  

(Kvinna, 36-55 år) 

Majoriteten är överens att de i dagsläget är maktlösa i frågan då det faktiskt inte finns 
något val när det gäller om informationen ska lagras eller inte. Alternativet anser 
deltagarna är att införskaffa ett anonymt kontantkort utan internetuppkoppling, vilket 
ingen av deltagarna är beredda att göra.   
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2.3. Deltagarna är benägna att dela med sig av mer information till 
samhällsnyttiga ändamål än till kommersiella ändamål 

Deltagarna fick ta ställning till fyra scenarier som handlar om vilken typ av information 
de är beredda att dela med sig av till olika ändamål. Med hjälp av en enkät kryssade 
deltagarna i vilken typ av specifik personlig information de är villiga att dela med sig av 
till intern användning hos mobiloperatören, samhällsnyttiga ändamål respektive 
kommersiella ändamål. Scenarierna diskuterades sedan gemensamt där deltagarna fick 
motivera sina val. Nedan presenteras varje scenario med enkätsvar samt efterföljande 
diskussion.  

2.3.1. Deltagarna är beredda att dela med sig av platsinformation för att 
få bättre erbjudanden av sin operatör 

 

 

 

 

 

Platsinformation är den information som störst andel deltagare är beredda att dela 
med sig av för att få möjlighet att få bättre mobilabonnemang och tjänster från sin 
mobiloperatör. I genomsnitt är drygt hälften av deltagarna beredda att dela med sig av 
den informationen. Se Figur 9 nedan. 

 
Tabell 9: Andel fokusgruppsdeltagare som är beredda att dela med sig av en viss typ 
av information för att få möjlighet att få bättre mobilabonnemang och tjänster från 
sin mobiloperatör, redovisat per fokusgrupp och som ett genomsnitt. 

Typ av information Grupp 1:  
16-35 år 

Grupp 2: 
16-35 år 

Grupp 3: 
36-55 år 

Grupp 4: 
36-55 år 

Grupp 5: 
56-70 år 

Grupp 6: 
56-70 år 

Snitt  

Platsinformation 38 % 67 % 33 % 71 % 78 % 67 % 59 % 

Kön, ålder & adress 25 % 50 % 58 % 29 % 78 % 44 % 49 % 

Ditt namn 38 % 50 % 58 % 43 % 89 % 44 % 55 % 

Hur mycket du 
använder dina appar 13 % 67 % 25 % 57 % 56 % 22 % 37 % 

Vilka sidor du  
surfar på 0 % 50 % 0 % 43 % 44 % 0 %  20 % 

Vem du sms:ar  
och när 13 % 17 % 17 % 0 % 56 % 11 % 20 % 

Vem du ringer 
och när  13 % 17 % 17 % 0 % 56 % 22 % 22 % 

Innehåll i sms,  
samtal, e-post 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

Scenario 1: Intern användning hos mobiloperatören 

”Mobiloperatören använder din personliga information från din telefon för att 
förbättra ditt mobilabonnemang och ge dig tjänster som är anpassade efter ditt 
användande. Vilken typ av information kan du tänka dig att dela med dig av för 
intern användning hos mobiloperatören?” 
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Kön, ålder, adress samt namn är andra typer av information som cirka hälften eller mer 
än hälften av deltagarna i snitt är beredda att dela med sig av. De menar att den 
informationen inte är så personlig eller privat. Skälet till att deltagarna kan tänka sig att 
dela med sig av informationen är att de vill att deras mobiloperatör ska tillhandahålla 
en så bra tjänst som möjligt för dem.  

”Jag tänker att jag använder den tjänst som operatören tillhandahåller 
och då vill jag att de ska ha möjlighet att göra det på ett så bra sätt som 
möjligt.” 

(Man, 36-55 år) 

En mindre andel deltagare kan tänka sig att dela med sig av information om hur mycket 
de använder sina appar, vilka sidor de surfar på, vem de sms:ar och ringer samt när det 
sker. Innehåll i sms, samtal och e-post är ingen beredd att dela med sig av. Det 
uppfattas som information som är privat och som operatörerna inte har att göra med. 

”Jag har bara sagt ja på platsinformation. Varför ska de veta allt annat? 
Det tycker jag är helt ointressant för dem.” 

(Kvinna, 16-35 år) 

Det går inte att dra några generella slutsatser när det gäller ålder. Variationen mellan 
de två fokusgrupperna inom respektive åldersgrupp är i vissa fall relativt stor. Den 
variationen kan snarare relateras till de enskilda individernas attityd när det gäller 
integritetsfrågor. 

2.3.2. Deltagarna ser mycket negativt på att operatörerna skulle sälja 
vidare information till kommersiella ändamål  

 

Deltagarna är betydligt mer restriktiva när det gäller att operatörerna ska få sälja vidare 
personlig information till kommersiella ändamål än när det gäller intern användning hos 
operatörerna. 

Den information som störst andel deltagare kan tänka sig att dela med sig av till 
kommersiella aktörer som exempelvis McDonalds och H&M är, precis som när det 
gäller mobiloperatörernas interna användning, platsinformation. En tredjedel är i 
genomsnitt beredd att dela platsinformation. Ungefär en femtedel är i genomsnitt 
beredd att dela med sig av hur mycket de använder sina appar, kön, ålder och adress, 
sitt namn respektive vilka sidor de surfar på, se Tabell 10 på nästa sida.  

 

 

Scenario 2: Kommersiella ändamål 

”Mobiloperatörerna säljer vidare din personliga information till kommersiella 
företag som t.ex. H&M och McDonalds. Företagen använder informationen för 
att ge dig skräddarsydda erbjudanden i sina butiker och restauranger. Vilken 
typ av information kan du tänka dig att dela med dig av till kommersiella 
ändamål?” 
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Det finns ett kompakt motstånd mot att dela med sig av information om vem de ringer 
och sms:ar samt när det sker respektive innehåll i sms, samtal och e-post när det gäller 
dessa kommersiella ändamål. Endast någon enstaka person i en fokusgrupp kan tänka 
sig att dela med sig av information om vem han eller hon ringer. 

Tabell 10: Andel fokusgruppsdeltagare som är beredda att dela med sig av en viss 
typ av information till mobiloperatörerna som säljer vidare den till kommersiella 
företag som i sin tur använder informationen för att skräddarsy erbjudanden i sina 
butiker och resta 

Typ av information Grupp 1:  
16-35 år 

Grupp 2: 
16-35 år 

Grupp 3: 
36-55 år 

Grupp 4: 
36-55 år 

Grupp 5: 
56-70 år 

Grupp 6: 
56-70 år 

Snitt 

Platsinformation 25 % 33 % 17 % 57 % 44 % 33 % 33 % 

Hur mycket du 
använder dina appar 25 % 33 % 8 % 43 % 22 % 11 % 22 % 

Kön, ålder & adress 25 % 17 % 17 % 0 % 33 % 33 % 22 % 

Ditt namn 25 % 17 % 17 % 0 % 44 % 11 % 20 % 

Vilka sidor du surfar 
på 0 %  33 % 8 % 29 % 22 % 11 % 16 % 

Vem du ringer  
och när 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 11 % 2 % 

Vem du sms:ar  
och när 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Innehåll i sms, 
samtal, e-post 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 
Skälet till att deltagarna inte kan tänka sig att dela med sig av information i 
kommersiella syften av denna typ är att de själva vill välja vad de vill få erbjudanden 
om. I en situation där mobiloperatörerna säljer vidare den personliga informationen till 
kommersiella aktörer har man som enskild kund till mobiloperatörerna ingen kontroll 
över till vem informationen säljs. Flera uttrycker att de vill ha den kontrollen. 

”För det är såhär, om jag registrerar mig på en rabatt, så har jag gjort 
ett aktivt val. Men här är det någon annan som har mina uppgifter som 
säljer dem. Då har jag inte kontroll över vem de säljer det till eller 
kontroll över vad de använder det till.” 

(Kvinna, 16-35 år) 
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2.3.3. Det upplevs som skrämmande att dela information till hälsoföretag 

 

Fokusgruppsdeltagarna är skeptiska till att dela med sig av information även när det 
gäller kommersiella ändamål med inriktning på hälsa. Ett flertal deltagare uppfattar det 
som mer skrämmande att dela med sig av information till ett kommersiellt ändamål 
med inriktning på hälsa än till kommersiella aktörer som McDonalds och H&M. Skälet är 
att de ser en risk i vilka som kan komma att använda informationen. Deltagarna vill inte 
att aktörer som exempelvis arbetsgivare och försäkringsbolag ska få tillgång till 
informationen.  

”Det här är mycket värre, vilka kan det här användas av? Arbetsgivare 
eller? ”den här personen motionerar väldigt lite, då kanske den här 
personen får en hjärtinfarkt om fem år”.” 

 (Man, 16-35 år) 

Cirka en fjärdedel av deltagarna är beredda att dela med sig av information om kön, 
ålder och adress, sitt namn respektive platsinformation till kommersiella ändamål med 
inriktning mot hälsa. En något lägre andel kan tänka sig att dela med sig av hur mycket 
de använder sina appar, se figur 11.  

Tabell 11: Andel fokusgruppsdeltagare som är beredda att dela med sig av en viss 
typ av information till mobiloperatörerna som säljer vidare den till friskvårdsföretag. 

Typ av information Grupp 1:  
16-35 år 

Grupp 2: 
16-35 år 

Grupp 3: 
36-55 år 

Grupp 4: 
36-55 år 

Grupp 5: 
56-70 år 

Grupp 6: 
56-70 år 

Snitt 

Kön, ålder & adress 25 % 17 % 17 % 14 % 56 % 33 % 27 % 

Ditt namn 13 % 33 % 17 % 14 % 56 % 22 % 25 % 

Platsinformation 13 % 17 % 8 % 14 % 56 % 33 % 24 % 

Hur mycket du 
använder dina appar 13 % 33 % 8 % 14 % 33 % 22 % 20 % 

Vilka sidor du  
surfar på 0 % 17 % 8 % 0 % 33 % 11 % 12 % 

Innehåll i sms, samtal, 
e-post 0 % 0 % 0 % 0 % 11 % 0 % 2 % 

 
Erbjudanden från företag eller organisationer med inriktning på hälsa uppfattas av de 
flesta som lika kommersiella som erbjudanden från kommersiella aktörer som 
McDonalds och H & M. Många kritiska deltagare betonar även här att de vill välja själva 
vem de ska få erbjudanden ifrån. Deltagarnas relation till hälsa och hälsoföretag tycks 

Scenario 3: Kommersiella ändamål med inriktning på hälsa 

”Mobiloperatörerna säljer din personliga information till friskvårdsföretag som 
t.ex. SATS och Friskis & Svettis. Information från mobilen om hälsodata, t.ex. 
hur mycket du rör dig, ålder och kön, ger friskvårdsföretagen möjlighet att ge 
dig erbjudanden anpassat efter ditt hälsotillstånd. Vilken typ av information kan 
du tänka dig att dela med dig av till ett kommersiellt ändamål med inriktning på 
hälsa?” 
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ha en viss betydelse för deras attityd till att dela med sig av personlig information till 
detta ändamål. 

De som ser positivt på att kommersiella aktörer inom hälsosektorn får tillgång till den 
personliga informationen ser det ur ett hälsoperspektiv, t.ex. att ett erbjudande från ett 
gym kan fungera som en väckarklocka.  

”Man kan tänka såhär. Positivt att Friskis & Svettis hör av sig till dig och 
säger ”Du rör dig inte så mycket och här har vi ett erbjudande för dig 
som är väldigt attraktivt”.”  
                                                                                             (Man, 56-70 år) 

2.3.4. Att dela platsinformation till samhällsnyttiga ändamål är deltagarna 
positiva till 

 

Det finns en tydligt mer positiv inställning till att dela med sig av personlig information 
när det gäller till samhällsnyttiga än andra ändamål, framförallt avseende 
platsinformation. Tre fjärdedelar av deltagarna kan tänka sig att dela med sig av 
platsinformation till samhällsnyttiga ändamål som t.ex. SL:s trafikplanering. Det är det 
ändamål och den informationstyp som störst andel kan tänka sig att dela med sig av 
information till. Se Tabell 12. 

Tabell 12: Andel fokusgruppsdeltagare som är beredda att dela med sig av en viss 
typ av information till mobiloperatörerna som säljer vidare den till samhällsnyttiga 
ändamål. 

Typ av information Grupp 1:  
16-35 år 

Grupp 2: 
16-35 år 

Grupp 3: 
36-55 år 

Grupp 4: 
36-55 år 

Grupp 5: 
56-70 år 

Grupp 6: 
56-70 år 

Snitt 

Platsinformation 63 % 100 % 58 % 86 % 78 % 78 % 75 % 

Kön, ålder & adress 38 % 50 % 33 % 0 % 67 % 67 % 43 % 

Ditt namn 25 % 33 % 17 % 14 % 56 % 44 % 31 % 

Hur mycket du 
använder dina appar 50 % 50 % 17 % 29 % 22 % 22 % 29 % 

Vilka sidor du  
surfar på 0 % 50 % 8 % 43 % 22 % 11 % 20 % 

Vem du sms:ar  
och när 0 % 17 % 0 % 0 % 0 %  22 % 6 % 

Vem du ringer  
och när 0 % 17 % 0 % 0 % 0 % 11 % 4 % 

Innehåll i sms, 
samtal, e-post 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Scenario 4: Samhällsnyttiga ändamål 

”Mobiloperatörerna får sälja följande personliga information till samhällsnyttiga 
ändamål som exempelvis SLs trafikplanering. Den personliga informationen om 
hur du förflyttar dig gör att SL kan effektivisera linjeplanering och tidtabeller i 
Stockholm. Vilken typ av information kan du tänka dig att dela med dig av till 
samhällsnyttiga ändamål?” 
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Andelen som är beredd att dela information om kön, ålder och adress, sitt namn, hur 
mycket de använder sina appar och vilka sidor de surfar på är högre för samhällsnyttiga 
ändamål än för båda de tidigare nämnda varianterna av kommersiella ändamål.  

Skälet till den höga andelen som är beredd att dela med sig av information är att det 
finns en positiv inställning till ett samhällsnyttigt ändamål som kollektivtrafiken. 
Deltagarna vill bidra till att utveckla kollektivtrafiken. En åsikt som framförs är dock att 
operatörerna inte ska sälja informationen när det gäller samhällsnyttiga ändamål utan 
handlar det om samhällsnytta så ska operatörerna inte tjäna pengar på det.  

”Just platsinformation är väl okej, för att kollektivtrafiken ligger mig 
varmt om hjärtat, jag vill ha bra kollektivtrafik, så okej, det kan de 
försöka bygga med hjälp av mig".  

(Kvinna, 36-55 år) 

Andelen som är beredd att dela information om vem de sms:ar och ringer är låg även 
för detta ändamål. Detta är till stor del för att deltagarna har svårt att se syftet med att 
SL ska ha information om vem de ringer till. Platsinformationen är den typ av 
information som anses vara relevant för ändamålet. Innehåll i sms, samtal och e-post är 
likt tidigare scenarion, ingen som vill dela med sig av. 

De som inte är beredda att dela platsinformation har generellt sett en restriktiv 
inställning till att operatörerna ska sälja vidare personlig information. De vill ha ett eget 
val angående hanteringen av deras personliga information eller menar att 
kollektivtrafiken kan få tag i den information de behöver på annat sätt. 

”Jag är emot att mobiloperatören säljer vidare personlig information, 
det är det. Om jag ställer upp och gör en enkät, det är en helt annan sak. 
Men det är ingen annan som ska sälja information om mig, det är så jag 
tycker.  

(Man, 36-55 år) 
 

2.3.5. Få vill dela med sig av personlig information mot ersättning 

En väsentlig frågeställning när det gäller benägenheten att dela personlig information 
till olika ändamål är i vilken utsträckning den påverkas om man får någon form av 
ersättning för detta. I samband med diskussionerna kring varje scenario fick deltagarna 
ta ställning till om deras inställning förändrades om de fick någon form av ersättning, 
exempelvis i form av mer surf eller billigare abonnemang. 

Generellt kan det konstateras att få uppger sig vara mer benägna att dela med sig av 
information bara för att de får ersättning. Initialt i diskussionen är ingen mer villig att 
dela med sig. Efterhand uppger någon enstaka deltagare i varje grupp att de är mer 
villiga att dela med sig för att exempelvis få ett billigare abonnemang. Man kan se vissa 
tendenser till att de allra yngsta är något mer beredda att dela med sig av personliga 
uppgifter mot ersättning. 

”Om abonnemanget hade varit gratis, så visst, då kan de få se allt jag 
gör.” 

(Man, 16-35 år) 
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De som är negativa menar att deras benägenhet att dela med sig inte påverkas om de 
får ersättning. Någon tycker att det är oroväckande och liknar det vid att sälja organ. En 
annan deltagare uppger sig snarare vara beredd att betala för att slippa loggningen. 
Någon skillnad i benägenheten att dela information finns inte mellan de olika 
ändamålen. 

”Det ska till mycket ersättning, det finns ett värde i vad man vill släppa 
ifrån sig. Allt kan ju köpas för pengar säger de, så det är klart, man kan 
ju vika sig, om det blir tillräckligt lockande.” 

(Kvinna, 56-70 år) 
 

2.3.6. Deltagarna vill välja vilka uppgifter de ska dela med sig av 

För att ta reda på fokusgruppsdeltagarnas intresse av att påverka i vilken utsträckning 
de delar med sig av information, fick de ta ställning till fyra olika mobilabonnemang 
med olika prisnivå beroende på hur mycket information de delar med sig av till 
mobiloperatörens användning. 

 

Generellt sett kan det konstateras att den abonnemangstyp som flest attraheras av är 
abonnemang 2 där de själva väljer aktivt vilken typ av information som de vill dela med 
sig av. En slutsats är således att det finns en relativt stor grupp som är beredd att dela 
med sig av information mot ersättning, så länge de kan påverka vilka uppgifter det 
gäller.  

Denna slutsats kan verka något motsägelsefull då många deltagare i ett tidigare 
stadium sagt sig vara ovilliga att dela med sig av personlig information mot ersättning.  
Anledningen till detta bedöms vara att deltagarna i det senare fallet får ta ställning till 
olika produkter med olika priser, vilket är något annat än att säga att man är beredd att 
sälja sin integritet mot ersättning. Möjligheten att påverka vilken information de delar 
med sig av spelar också en avgörande roll för många. 

En del deltagare kan tänka sig att dela med sig av all information och väljer således det 
billigaste abonnemanget. Vissa av dessa deltagare väljer det billigare abonnemanget 
enbart för att slippa göra en massa val. 

"Jag är ganska lättköpt så jag säljer mig för en 50-lapp.” 

(Kvinna, 36-55 år)                                                                           

Scenario 5: Fyra abonnemang där olika mycket information delas 

Du kan välja mellan fyra olika abonnemang: 

1. Abonnemang 1: ”Jag delar med mig av all information - 50 kr/månad.” 
2. Abonnemang 2: ”Jag väljer aktivt vilken typ av information som jag vill dela med 

mig av – 250 kr/månad.” 
3. Abonnemang 3: ”Jag delar bara med mig av det som behövs för operatören ska 

kunna fakturera min månadskostnad – 350 kr/månad.” 
4. Abonnemang 4: ”Jag delar inte med mig av någon personlig information – 600 

kr/månad.” 
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Några deltagare väljer abonnemang 3 där de bara delar med sig av så mycket 
information så att operatörerna ska kunna fakturera. En del väljer också det dyraste 
abonnemanget för att slippa visa någon information alls, men det är inte särskilt många 
deltagare. 

Flera deltagare i flera grupper ifrågasätter om det alls ska vara möjligt att välja olika 
abonnemang där olika mycket personlig information delas. De ser risker ur ett socialt 
perspektiv, nämligen att det framför allt blir personer med mindre resurser som delar 
med sig av den personliga informationen. Personer med mer resurser har möjlighet att 
köpa sig ett abonnemang där de slipper att dela med sig av informationen. Om 
resultatet blir att i första hand personer med mindre resurser delar med sig av sin 
information minskar sannolikt värdet av informationen. 

”Kan det inte bli en maktobalans, att dom som har minst pengar har 
mindre valmöjlighet och är mycket mer utsatta än dom som har råd att 
välja någonting annat, det känns oetiskt.” 

(Kvinna, 16-35 år) 

2.4. Behov av information om mobiloperatörernas lagring 

2.4.1. De flesta deltagare läser inte avtalet 

I lagen om elektronisk kommunikation finns flera bestämmelser när det gäller 
operatörernas behandling av uppgifter om abonnenter. Den säger att behandling av 
uppgifter för vissa ändamål endast är tillåten efter samtycke.  

När deltagarna får frågan om de känner igen att de har godkänt att operatörerna lagrar 
och använder deras uppgifter är det enbart någon enstaka deltagare som känner igen 
att de har läst informationen, dock medger de flesta att informationen förmodligen står 
i ”det finstilta” och att de därmed har gett sitt samtycke.  

"Man är inte förvånad att man godkänt det, men jag kan inte säga att 
jag medvetet har godkänt, jag har inte läst igenom allting tyvärr." 

(Kvinna, 36-55 år) 

Majoriteten av deltagarna erkänner att de sällan läser igenom avtalen. Anledningen till 
detta tycks främst vara att avtalen består av stora mängder byråkratisk text, samt att 
texten är liten. Vissa deltagare anser att de inte ens behöver läsa igenom avtalen då 
avtalen till stor del ser likadana ut samt att ”alla andra kunder har ju skrivit på avtalen”, 
så varför skulle inte de kunna skriva på? 

”Någonting kan man ju tycka bör göras, det är bisarrt att man har 
hamnat i en situation där man skriver under avtal som man inte ens har 
läst, det är ju egentligen väldigt otillfredsställande, men det är helt 
omöjligt att agera på något annat vis, som det ser ut idag.” 

 (Man, 36-55 år) 

Deltagarna konstaterar också att det faktiskt krävs en signatur på avtalet för att få ta 
del av tjänsten, så egentligen finns där inget val. Som kund får man fundera över hur 
mycket man känner att man behöver tjänsten. När det gäller mobiltelefoni anser de 
flesta att det är något som de behöver och därför är valet inte särskilt svårt vilket gör 
att avtalet skrivs på, nästan oavsett vad som står i det.   



  
  

 

  

25 (27)  
 

"Om du inte samtycker till allting så får du inget abonnemang, så varför 
ska man läsa det överhuvudtaget?  Vill jag ha det här eller inte?” 

(Man, 56-70 år) 

2.4.2. Information via sms till abonnemangsinnehavare kan sprida 
medvetenhet 

Att avtalen är långa och svårlästa är en anledning till varför det är svårt att ta till sig 
informationen. Deltagarna fick frågan om hur de skulle vilja ha informationen utformad 
istället, och vilken information som är relevant att ha med.  

En deltagare föreslår att avtalen kan kompletteras med ett sammanfattande 
försättsblad som är lätt att ta till sig, för att sedan hänvisas vidare till avtalet för den 
som söker mer information. En annan deltagare föreslår att informationen ska 
framföras muntligt av säljaren vid köptillfället för att garantera att informationen 
kommuniceras. Vidare föreslås att en muntlig genomgång kombineras med en 
hänvisning till en informationsfilm på internet, som förslagsvis finns på flera olika språk. 
Deltagarna tycker att det vore en positiv utveckling att få information i olika medier 
som text, bild och ljud. Om informationen fortsatt ska levereras i text tycker deltagarna 
att texten måste vara mer lättläst samt finnas på flera språk.  

”En kombination av en säljare som kortfattat berättar lite och sedan 
uppmanar om att gå in på hemsidan där det finns videos på olika 
språk.”  

(Kvinna, 16-35 år) 

Den information som deltagarna förväntar sig att få presenterad är:  

1. Vilken information som lagras. 
2. I vilket syfte informationen lagras. 
3. Hur länge informationen lagras. 
4. Vem som kan hämta ut informationen.  

I en grupp kommer förslaget att man som kund aktivt ska kryssa eller klicka i en ruta 
bredvid informationen i avtalet. Då tvingas kunden stanna till vid texten och 
förhoppningsvis leder det till att man också läser texten.  

Vissa operatörer anger den önskade informationen relativt tydligt i sina avtal, 
problemet kan snarare ligga i att folk inte vet om att informationen finns där. För att se 
informationen krävs det troligtvis att man vet om att lagringen pågår över huvudtaget. 
Mer information för att skapa större medvetenhet kring ämnet skulle därför behövas.  

”Mer information är inte dåligt, men jag tror inte det kommer påverka 
folk, men folk kanske bli lite mer upplysta.” 

 (Man, 16-35 år) 

En av grupperna diskuterade hur man kan informera och göra alla de som redan har ett 
abonnemang medvetna om vad de har gett sitt samtycke till. Deltagarna föreslår att 
operatören ska skicka ut ett sms med kortfattad information om lagringen och sedan 
länka vidare till en informationsfilm eller ljudklipp med tillhörande text för den som vill 
ha djupare kunskap. Detta sms kan sedan skickas ut en gång till efter 3 månader för att 
nå så många som möjligt.  



  
  

 

  

26 (27)  
 

En annan möjlighet är att informationen om mobiloperatörernas hantering av personlig 
information förmedlas via ”Mina sidor” eller motsvarande på operatörernas 
webbplatser. Via ”Mina sidor” får användaren även möjlighet att välja vilken 
information han eller hon vill dela mig sig av.   

2.5. Det finns vissa skillnader i kunskapsnivå mellan olika åldersgrupper  

Det finns vissa skillnader i kunskapsnivå mellan olika åldersgrupper. Framförallt tog det 
längre tid för deltagarna i de två äldsta grupperna att förstå sig på ämnet. Exempelvis 
hade de svårigheter att skilja på Facebooks, Googles och mobiloperatörernas lagring. 
De såg allas lagring som samma ”fenomen”.  

De yngre grupperna resonerade direkt rätt frågeställning. De kunde också se skillnaden 
mellan Facebooks, Googles och mobiloperatörernas lagring och därmed diskutera 
skillnaden mellan dem.  

När deltagarna får ta ställning till olika scenarier finns tydliga variationer mellan 
deltagare i grupperna. Den variationen kan inte relateras till ålder eller kön. En slutsats 
är snarare att variationen i inställning till mobiloperatörernas användning eller delning 
av personlig information i huvudsak kan relateras till de enskilda individernas attityd när 
det gäller integritetsfrågor. 

Några skillnader mellan kvinnor och män har inte varit möjliga att urskilja.  
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3. Slutsatser & rekommendationer  

3.1. Förbättra informationen om lagring och hantering av personliga 
uppgifter 

Vi kan konstatera att integritetsfrågan är så pass viktig att det är angeläget att man som 
kund känner till vad som gäller. Det gör man inte idag. När deltagarna väl får kännedom 
om den lagring och hantering av personliga uppgifter som sker, förstår och accepterar 
de flesta deltagare att operatörerna har krav på sig att göra detta i brottsbekämpande 
syfte.  

Mot bakgrund av att kännedomen är låg är det angeläget att informationen om lagring 
och hantering av personliga uppgifter förbättras väsentligt. Vid nytecknande av 
abonnemang bör kunden informeras muntligt och/eller skriftligt av säljaren om 
lagringen och hanteringen av deras personliga information. Förslagsvis hänvisas kunden 
sedan vidare till operatörens hemsida där mer information i form av film/ljud/text finns 
tillgänglig. Det är viktigt att informationen finns på flera språk samt i lättläst text så att 
informationen är tillgänglig för alla. Befintliga kunder kan få motsvarande information 
exempelvis i ett sms från operatören. I sms:et hänvisas kunden sedan till samma 
hemsida där mer information finns.  

PTS bör överväga om de ska genomföra en informationsinsats för att ytterligare öka 
kännedomen.  

3.2. Inflytande vid annan eventuell hantering än den som sker idag 

Deltagarna har generellt sett inte några större invändningar mot lagring av personlig 
information, men vidare användning av informationen är deltagarna mycket restriktiva 
till. Majoriteten är avståndstagande till användning av personliga uppgifter till 
kommersiella ändamål och den enda användning som deltagarna accepterar i stor 
utsträckning, utöver intern användning, är platsinformation till samhällsnyttiga 
ändamål. Om det blir möjligt för operatörer att sälja vidare personlig information ska 
den enskilde kunden kunna påverka i vilken utsträckning detta ska ske.  

Ett realistiskt scenario är att kunden i exempelvis en kösituation får välja ja eller nej 
angående om informationen ska få användas i större utsträckning än till 
brottsbekämpande myndigheter och intern användning som sker idag. Men det finns en 
risk att en köpsituation inte är ett bra tillfälle att ta ställning till frågan. Det finns också 
en risk att köparen inte förstår konsekvenserna av informationen som ges. Det är därför 
mycket angeläget att informationen är tydlig.  

Befintliga kunder kan på samma sätt som beskrivits i avsnittet ovan, få ett sms från 
operatören om att han eller hon måste ta ställning till i vilken utsträckning den 
personliga informationen får användas. 
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