
Hur mycket vet 
internetjättarna om mig!?



Först något om varför de vill veta så mycket

• Google, Facebook m fl är GRATIS!!???

• Nej det är de inte – du betalar med dig själv som valuta

• Nästan allt som är gratis på webben är reklamfinansierat

• Säga vad man vill om reklam – men det är en viktig del av 

vår ekonomi och ditt dagliga liv

Ju träffsäkrare reklambudskapet är, desto mer är det värt

517 billion U.S. dollars in 2020
År 2019 uppgick Sveriges BNP till 5 021 miljarder kronor.



FACEBOOK

• är långt mer än Facebook
• Facebook

• Instagram

• Messenger

• WhatsApp

• plus ett sextiotal andra bolag de äger

• samt samarbetspartners





Kan jag påverka vad de samlar på sig!!?
Här kan du se mer om det

https://sv-se.facebook.com/help/?helpref=hc_global_nav


GOOGLE

• Är långt mer än en sökmotor
• här är en förteckning över deras vanligaste appar

https://about.google/products/
https://about.google/products/


Kan jag påverka vad de samlar in om mig!!?
Här kan jag se vad de samlar in och påverka det

Hur kan jag skydda mig på nätet?

https://myaccount.google.com/u/1/?utm_source=OGB&tab=wk&utm_medium=act
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.675327/bli-anonym-skydda-din-identitet-pa-natet


Usch och oj och fy – finns det fler som vet 
mycket om mig!!

Javisst – t ex din ISP(bredbandsleverantör), 
många andra appar samlar in (begränsade?)
data om dig och dina internetvanor 



Vilka vet mycket om mig

• Teleoperatörer

• Facebook

• Google

• Kreditupplysningsföretag t ex Ratsit

• Den som lägger lite tid och lite pengar på att kolla
• Siten Merinfo

• Siten Upplysning

• Personupplysning MAXI (inkl. kopia)

• Inkomst av kapital 2 år tillbaka, Underskott av kapital 2 år tillbaka, Utmätningsförsök, Skuldsanering, Fastighetsinnehav och
Händelser, Anmärkningar, skuldsaldo, Taxeringsår, Inkomst av tjänst 2 år tillbaka, Taxering 2 år tillbaka, Sammanräknad 
inkomst 2 år tillbaka.

• m fl

https://www.telia.se/privat/om/integritetspolicy/data#pageSection_00
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/kreditupplysningar/
https://www.ratsit.se/
https://www.merinfo.se/person/Djursholm/Hans-Rikard-Blomberg-1941/bk1jp-orti
https://www.merinfo.se/person/Djursholm/Hans-Rikard-Blomberg-1941/bk1jp-orti
https://www.upplysning.se/


En tidigare, och fylligare, presentation om detta finns här
Sinan Akdag, Digital Expert Sveriges Konsumenter

Vem kan se vad du gör

https://danderyd.seniornet.se/wp-content/uploads/sites/34/2020/01/Personlig_integritet_pa_natet3.pdf
https://danderyd.seniornet.se/wp-content/uploads/sites/34/2020/01/Personlig_integritet_pa_natet3.pdf
https://danderyd.seniornet.se/wp-content/uploads/sites/34/2020/01/Personlig_integritet_pa_natet3.pdf
https://vpnoverview.com/sv/integritet/anonym-surfing/vem-kan-se-din-webbhistorik/


Några ord om småkakor

eller cookies som de kallas i Internetsammanhang

Läs texterna om hur siten hanterar cookies

https://internetstiftelsen.se/om-webbplatsen/kakor/


Men även före digitaliseringen …



En promenad på Mars!!!

https://www.youtube.com/watch?v=1Ll-VHYxWXU

