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Sammanfattande resultat av hela undersökningen 
På uppdrag av Integritetsskyddskommittén genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) under 
tiden september till december 2006 en enkätundersökning. Syftet med undersökningen var att 
få en ungefärlig uppfattning om allmänhetens inställning till behovet av skydd för den 
personliga integriteten, särskilt när detta behov kommer i konflikt med andra behjärtansvärda 
intressen. Enkäten besvarades av drygt 1 000 slumpvis utvalda personer av den svenska 
befolkningen i åldern 18–79 år och omfattade 78 frågor som hade utformats av kommitténs 
sekretariat under medverkan av SCB och Institutet för rättsinformatik vid Stockholms 
universitet. Svaren redovisas uppdelat på fyra åldersgrupper och två utbildningsnivåer. 

Beträffande användningen av personnummer ansåg en majoritet (66 %) att dagens nivå är 
lagom. För tretton år sedan ställde Personnummerutredningen i en motsvarande enkät frågan 
om hur stor minskning av servicegraden (exempelvis i form av att den enskilde tvingades 
anmäla adressändringar på flera olika ställen) som urvalspersonerna kunde acceptera för att 
uppnå en begränsning av personnummeranvändningen. Då svarade 24 procent att de inte 
kunde acceptera någon minskning av servicegraden. Exakt samma fråga ställdes i den nu 
aktuella enkätundersökningen, varvid 48 procent sade sig inte kunna acceptera en sänkt 
servicenivå.   

En stor majoritet (77 %) ansåg att det var acceptabelt att oskyldiga personers integritet 
kränks vid brottsutredningar, till exempel genom telefonavlyssning. Inte mer än 10 procent 
var helt emot användning av mycket integritetskränkande metoder, såsom buggning och 
hemlig avläsning av datorer. Inom den yngsta ålderskategorin (18–32 år) var dock en större 
andel, 19 procent, helt emot sådana metoder. Det kan noteras att sistnämnda fråga gällde 
integritetskränkande metoder som i dag inte är tillåtna i polisarbetet, ändå ville 87 procent inte 
utesluta att metoderna skulle få användas.  

När det gäller att komma åt terrorism och annan grov brottslighet ansåg en stor majoritet 
(79 %) att kontrollen över medborgarna bör öka. Bara 2 procent ansåg att kontrollen bör 
minska. Motsvarande andel var för skattebedrägeri 3 procent, för bidragsfusk 2 procent och 
för fortkörning 17 procent.  

Enkätsvaren gav vid handen en starkt positiv inställning till kameraövervakning i syfte att 
minska brottsligheten. Det gällde även när syftet är att förhindra eller avslöja förhållandevis 
mindre allvarlig brottslighet som klotter, skadegörelse och snatteri. En mycket stor majoritet 
(90 %) accepterade kameraövervakning också när det behövs för att folk skall känna sig 
tryggare.  

När det särskilt gällde risken för flygplansterrorism ansåg 93 procent att inskränkningar i 
integritetsskyddet och bekvämligheten är motiverade. I åldersgrupperna 33–48 och 49–64 år 
ansåg 46 procent att stora inskränkningar var motiverade medan en betydligt lägre andel, 21 
procent, i den yngsta ålderskategorin ansåg det.  

DNA-registrering uppfattade 48 procent som känslig från integritetsskyddssynpunkt, 
medan 38 procent ansåg att DNA-registrering inte var det. En mycket stor majoritet ansåg att 
personer som är misstänkta för brott precis som i dag bör DNA-registreras. Påståendet ”Även 
om många människor upplever det som integritetskränkande bör hela befolkningen DNA-
registreras” höll 51 procent med om medan 34 procent svarade att de inte höll med.  

Bland en rad frågesvar på skolans och arbetslivets områden kan noteras att 86 procent 
ansåg att det är godtagbart från integritetsskyddssynpunkt att lärare tar kontakt med föräldrar 
om elevers uppförande utan att eleverna vet om det. Beträffande alkohol- och drogtester av 
personal på arbetsplatser ansåg 83 procent att arbetsgivare när problem uppstår bör utreda, 



informera och diskutera med personalen. Betydligt färre, 31 procent, ansåg att arbetsgivaren 
bör uppmana hela eller delar av personalen att genomgå alkohol- och drogkontroll.  

Enkäten upptar även ett antal frågor av pressetisk karaktär. På frågan om tidningar och TV 
bör publicera namn och bild på farliga mördare och sexualförbrytare som har rymt från 
fängelser eller psykvårdsanstalter, svarade 73 procent ”Ja, så att andra personer varnas och tar 
sig i akt”, medan 7 procent till 12 procent i den mer högutbildade gruppen – svarade ”Nej, 
även grova brottslingar har rätt till personlig integritet”. En klar majoritet tyckte att 
kändisjournalistiken har blivit för närgången. 79 procent ansåg att det behövs strängare regler 
om skadestånd till människor som behandlas illa av medierna. En stor majoritet, 82 procent, 
ansåg även att staten har en skyldighet att genom lagstiftning och förbud ingripa mot 
integritetshoten på Internet. Bara 5 procent ansåg att staten inte har en sådan skyldighet.  

Fler (49 %) var för än mot (34 %) att alla uppgifter om eposttrafik lagras så att 
myndigheterna i brottsutredande syfte kan gå in och kontrollera i efterhand. I den yngsta 
åldersgruppen var ungefär lika många för som mot, medan 57 procent i den äldsta gruppen, 
65–79 år, var för och 16 procent mot. Frågan var delvis föranledd av EU:s år 2006 antagna 
direktiv om obligatorisk lagring av teletrafikdata.  

Att företag och privatpersoner kränker andra människors integritet genom kartläggning av 
köpvanor ansåg 70 procent. En ännu större andel, 85 procent, ansåg att företag och 
privatpersoner kränker andras integritet genom påträngande marknadsföring. Bara19 procent 
hade emellertid själva upplevt att deras eller deras familjs integritet hade kränkts av företag 
eller privatpersoner. 49 procent ansåg att det är integritetskränkande att behöva lämna 
elektroniska spår, men bara 10 procent till 6 procent i den yngsta kategorin och 16 procent i 
den äldsta – avstod av den anledningen så långt möjligt att lämna sådana spår.  

Toleransen för att bli filmad i en bostad av privata övervakningskameror som satts upp till 
skydd mot inbrott var mycket stor. (Av enkätpersonerna svarade dock 8 procent att detta var 
så obehagligt att de i fortsättningen inte skulle besöka en bostad där de hade blivit filmade). Å 
andra sidan ansåg 72 procent att det bör krävas medgivande för att få fotografera eller spela 
in en annan person. Något krav på medgivande finns som bekant inte i gällande lag. 
Uppfattningen att uppgifter av vissa angivna slag i myndigheternas register var mycket eller 
ganska känsliga fördelades enligt följande:  

 
• Familjemedlemmar 20 % 
• Mobiltelefonnummer 21 % 
• Medlemskap i fackförening, A-kassa och bostadsbidrag alla 24 % 
• Betyg 39 % 
• Tillgångar och skulder 48 % 
• ”Att du har blivit polisanmäld” 56 % 
• Hälsotillstånd 59 % 
• ”Vilka webbsidor som du har besökt när du surfat på nätet” 61 % 
• Vem som har talat med vem på telefon 63 % 

 
Beträffande känsliga personuppgifter som samlas in av myndigheterna tyckte 59 procent att 
redan det förhållandet att den insamlande myndighetens personal kan ta del av uppgifterna är 
mycket integritetskränkande. Å andra sidan menade 76 procent att problemet inte är att 
uppgifterna samlas in och förvaras hos en myndighet utan att det alltför ofta händer att 
obehöriga personer kommer över uppgifterna, dvs. att registren läcker.  
 
 
 


