
PERSONLIG
INTEGRITET
PÅ NÄTET



Kort om Sveriges Konsumenter

• Partipolitiskt oberoende
• Det ska vara lättare att handla säkert och

hållbart…
• …svårare för företag att sälja skadliga produkter

och lura folk

• Vi äger tidningen Råd & Rön



Hur påverkar vi?

• Remisser och utredningar
• BEUC – den europeiska

konsumentorganisationen
• Debattartiklar och sociala medier



Hur samlas persondata in?

• Mobiltelefoner & Datorer:
• Intressen
• Köphistorik
• Webbhistorik
• Platsdata

• Sakernas internet:
• TV-apparater
• Dörrlås
• Dammsugare
• Armbandsur



Varför är webbsidor så förvirrande ibland?



Nudging

Att hjälpa någon att fatta rätt beslut - Att ”knuffa” någon i rätt riktning.



Dark Patterns

Att knuffa någon i en riktning för egen vinning



Exempel på Dark Patterns



Stressframkallande notiser



Stressframkallande notiser



Vilseledande grafik



Dolda typsnitt



Googles användning av Dark Patterns



Kontoinställningar -> Fler alternativ -> Platshistorik



Vad spelar det för roll om Google vet var jag är?

Besök till… … kan avslöja
Kyrka/moské/synagoga Religiös övertygelse

Sjukhus/akutmottagning Hälsotillstånd
Föreningar, nattliv Sexuell läggning
Demonstrationer Politisk åsikt



Varför samlas all denna information in?



Personanpassad marknadsföring

• Reklam som riktas till dig baserat på:
• Vem du är
• Webbsidor du besökt
• Köphistorik
• ”Likes” i sociala medier
• Religiös övertygelse
• Politiska åsikter
• Hälsotillstånd
• Etc.



Reklam till alla Reklam till dig



Hur kan företagen veta så mycket om oss?
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Problem

• Marknadsföring riktad mot:
• Personer med beroendeproblematik
• Personer som är skuldsatta
• Barn

• Marknadsföring som medvetet utesluter grupper:
• Ålder, kön
• Etnisk härkomst
• Boende i vissa områden
• Etc.



Risken för dataläckor



Risken för dataläckor



Risken för dataläckor



Risken för dataläckor



Risken för dataläckor



Risken för dataläckor



Risken för dataläckor



Maxa integriteten
på Google

1. Gå in på myactivity.google.com

2. Logga in med ditt Google-konto

3. Klicka på ”Aktivitetsinställningar”



Maxa integriteten
på Google

4. Avaktivera ”webb- och app-
Aktivitet”



Maxa integriteten
på Google

5. Avaktivera
”Platshistorik”



Maxa integriteten
på Google

6. Öppna
”annonsinställningarna”



Maxa integriteten
på Google

7. Stäng av ”personliga
annonspreferenser”



Maxa integriteten
på Facebook

(webben)

1. Klicka på ”inställningar
längst upp till höger”



Maxa integriteten
på Facebook

(webben)

2. Klicka på
”Annonsinställningar”

3. Avaktivera samtliga
alternativ.



Maxa integriteten i
Facebook-appen

1. Klicka på de tre strecken
längst ner till höger.

2. Klicka på ”inställningar”

1.

2.



Maxa integriteten i
Facebook-appen

3. Skrolla ner till
”Sekretess”

4. Klicka på ”Plats”

3.

4.



Maxa integriteten i
Facebook-appen

5. Stäng av ”Platstjänster”
6. Stäng av ”Platshistorik”

5.

6.



Råd till dig som konsument

1. Ta god tid på dig när godkänner villkor eller handlar på nätet.

2. Ta bort appar du inte använder.

3. Var medveten om att viss reklam är utformad för att lura dig till köp.
4. Oroa dig inte för mycket!


