Undersøgelse: Sådan påvirker overvågning på internettet danskerne

Ni ud af ti tror de bliver overvåget
Stort set alle danskere tror, at deres elektroniske spor som
internetsøgninger, hjemmesidebesøg, gps-lokationsdata,
facebookopdateringer bliver registreret/overvåget. Men kun hver
tredje er i høj eller nogen grad klar over, hvordan de kan beskytte sig
mod overvågningen.
Det viser en ny undersøgelse, som
analyseinstituttet A&B Analyse har gennemført
på vegne af DANSK IT, der er en forening for
danske it-professionelle.



Undersøgelsen indeholder svar fra 1.015
danskere i aldersgruppen 18 år+. Og data er
vægtet på alder, køn og geografi, således det
matcher billedet af den danske befolkning.



Formålet med undersøgelsen er, at få et billede
af, hvordan overvågning på internettet
påvirker danskerne. Hvor dybt stikker
bekymringen? Lader folk fx være med at gøre
ting, de ellers havde lyst til at gøre, fordi de
frygter overvågning? Sidst i dokumentet er
DANSK IT’s anbefalinger.





Undersøgelsens hovedkonklusioner:



 90 procent af danskerne tror i høj eller i
nogen grad, at deres elektroniske spor som
internetsøgninger, hjemmesidebesøg,
gps/lokationsdata, facebookopdateringer
bliver registreret/overvåget.
 62 procent er i høj eller i nogen grad
bekymret for, at private virksomheder



registrerer data, som de ikke ønsker, de
private virksomheder skal kende til. Kun
knap syv procent er slet ikke bekymret.
41 procent er i høj eller i nogen grad
bekymret for, at en nuværende eller
kommende arbejdsgiver kan finde data, som
man ikke ønsker, de skal kende til.
34 procent er i høj eller nogen grad
bekymret for, at offentlige myndigheder
registrerer data, som man ikke ønsker,
myndighederne skal kende til.
34 procent er i høj eller i nogen grad
bekymret for, at venner og familie kan finde
data, som man ikke ønsker, de skal kende til
17 procent har undladt at besøge
hjemmesider eller foretage
internetsøgninger, som de ellers ønskede,
fordi de var bange for at blive overvåget.
13 procent har afvist venneanmodninger på
facebook, de ville have accepteret på grund
af frygten for overvågning.
58 procent ved slet ikke eller kun i mindre
grad, hvordan de kan beskytte sig mod
overvågning.

I hvilken grad, tror du dine elektroniske spor (fx internetsøgninger,
hjemmesidebesøg, gps/lokationsdata, facebookopdateringer) bliver
registreret/overvåget?
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Undersøgelse: Sådan påvirker overvågning på internettet danskerne
Udbredt bekymring
Danskerne er ikke naive, når det gælder
overvågning. 90 procent tror i høj eller i nogen
grad, at deres internetsøgninger,
hjemmesidebesøg, gps/lokaltionsdata,
facebookopdateringer etc. bliver
overvåget/registreret.
De adspurgte er heller ikke ligeglade med at
blive overvåget. Tværtimod bekymrer
overvågningen mange.
Især er bekymringen for private
virksomheders overvågning udbredt. 62

procent af danskerne er i høj eller i nogen grad
bekymret for, at de private virksomheder
registrerer data, som danskerne ikke ønsker,
virksomhederne skal få kendskab til. Kun syv
procent er ikke bekymret.
Lidt mindre er bekymringen for, hvad de
offentlige myndigheder registrerer/overvåger.
34 procent er her i høj eller nogen grad
bekymret for, at offentlige myndigheder fx Skat
eller sociale myndigheder registrerer data, som
danskerne ikke ønsker, myndighederne skal
kende til.

I forbindelse med internetsøgning, hjemmesidebesøg m.m., i hvilken grad er
du bekymret for, at private virksomheder registrerer data om dig, du ikke
ønsker, de skal kende til?
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I forbindelse med internetsøgning, hjemmesidebesøg m.m., i hvilken grad er
du bekymret for, at offentlige myndigheder (fx Skat eller sociale
myndigheder) registrerer data om dig, du ikke ønsker de skal kende til?
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Undersøgelse: Sådan påvirker overvågning på internettet danskerne
Arbejdsgivere, familie og venner skal ikke
vide alt
Det, danskerne frygter i forbindelse med
overvågningen af deres elektroniske færden, er
blandt andet, at familie og venner samt
nuværende og kommende arbejdsgivere kan
finde data, man ikke ønsker, de skal have
adgang til.

41 procent er således i høj eller i nogen grad
bekymret for, at en nuværende eller
kommende arbejdsgiver kan finde data, som
man ikke ønsker, de skal kende til. 34 procent
er i høj eller i nogen grad bekymret for, at
venner og familie kan finde data, som man ikke
ønsker, de skal kende til

I forbindelse med internetsøgning, hjemmesidebesøg m.m., i hvilken grad er du
bekymret for, at nuværende eller kommende arbejdsgivere kan finde data om
dig, du ikke ønsker, de skal kende til?
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I forbindelse med internetsøgning, hjemmesidebesøg m.m., i hvilken grad er du
bekymret for at venner og familie kan finde data om dig, du ikke ønsker, de skal
kende til?
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Undersøgelse: Sådan påvirker overvågning på internettet danskerne
Selvcensur findes
Bevidstheden om at blive overvåget på nettet
betyder for nogle af de adspurgte, at de har
udøvet en form for selvcensur i form af at lade
være med at gøre noget, som de ellers normalt
ville gøre.

13 procent har afvist venneanmodninger på
facebook, de ellers ville have accepteret, på
grund af frygten for overvågning. Decideret
selvcensur i form af at lade være med at ytre
sig om bestemte områder, er dog sjældne, idet
kun fem procent oplyser, at de har undladt at
ytre mig om emner, som de ellers ønskede at
ytre sig om.

17 procent har undladt at besøge hjemmesider
eller foretage internetsøgninger, som de ellers
ønskede, fordi de var bange for at blive
overvåget.

Har elektronisk overvågning påvirket din adfærd?
Jeg har undladt at besøge hjemmesider eller foretage internetsøgninger, som jeg
ellers ønskede?
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Har elektronisk overvågning påvirket din adfærd?
Jeg har afvist venneanmodninger på Facebook, som jeg ellers ønskede at
acceptere?
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Undersøgelse: Sådan påvirker overvågning på internettet danskerne
Har elektronisk overvågning påvirket din adfærd?
Jeg har undladt at ytre mig om emner, som jeg ellers ønskede at ytre mig om?
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Danskerne ved ikke, hvordan de kan
beskytte sig mod overvågning
Hele 58 procent af danskerne tilkendegiver, at
de slet ikke eller kun i mindre grad ved,
hvordan de kan beskytte sig mod, at deres
digitale spor bliver overvåget/registeret. De
aldersgrupper, der føler sig dårligst klædt på til
at beskytte sig mod overvågning, er de 45-49
årige (66 procent svarer slet ikke eller kun i
mindre grad) samt de +65årige (64 procent
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svarer slet ikke eller kun i mindre grad). Blandt
de 18-34-årige er tallet 52 procent.

Ved du, hvordan du kan beskytte dig mod, at dine digitale spor bliver
overvåget/registreret?
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Behov for handling
DANSK IT vurderer, at danskernes bekymring
for overvågning er fuldt ud berettiget. Blandt
andet vurderes det, at danske hjemmesider i
gennemsnit har over 100 cookies, som sender
information om den enkeltes søgninger videre
til private virksomheder. Heraf lever mange af
virksomhederne af at sælge profiler af den
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enkelte bruger. Søger man om
alkoholafvænning, ægteskabsrådgivning etc.
kan den profil, der tegnes, være potentielt
skadelig for ens sociale liv, karriere,
forsikringsmuligheder og lignende.
Hermed er retten til et privatliv på vej til at
blive et eksklusivt gode for dem, der har så høje
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Undersøgelse: Sådan påvirker overvågning på internettet danskerne
it-kompetencer, at de til en vis grad er i stand
til at styre de fodspor, de efterlader på nettet.
- Undersøgelsen viser, at overvågningen
påvirker danskerne i en grad, så det kalder på
en diskussion af, om man fra politisk hold vil
have et samfund, der tillader overvågning i et
omfang, der ikke alene skaber udbredt
bekymring blandt befolkningen, men også
overlader det til befolkningen selv at
håndhæve retten til at have et privatliv,
fortæller Klaus Kvorning Hansen, der er
formand for DANSK IT’s udvalg for digitale
kompetencer.
Derfor anbefaler DANSK IT, at befolkningen
allerede fra folkeskolealderen opnår digital
dannelse samt får nogle konkrete værktøjer,
der gør dem i stand til at færdes nogenlunde
anonymt på nettet. Fx bør alle lære at anvende
kryptering og anonymiseringsværktøjer.
- Helt anonym på nettet bliver man nok aldrig,
og i nogle sammenhænge skal man heller ikke
være det. Men det er vigtigt allerede fra
barnsben at lære at håndtere og forholde sig til
de risici, der er forbundet med at anvende
digitale teknologier, siger Klaus Kvorning
Hansen, og fortsætter:
- At næsten 60 procent af danskerne stort set
ikke aner, hvordan de kan beskytte sig mod
overvågning på nettet, er alarmerende, og

kalder på, at man fra politisk hold får taget
initiativ til et regulært folkeoplysningsprojekt,
siger han.
DANSK IT anbefaler, at et sådant projekt
stræber efter at fremme disse fire sæt digitale
”refleksive” kompetencer.

ANVENDE INFORMATION TRYGT
At kunne forstå og håndtere etiske og
lovmæssige problemstillinger i forbindelse
med digitalt baseret kommunikation.

IDENTITETSSKABELSE
At kunne agere hensigtsmæssigt i forhold til,
hvordan man ønsker at fremtræde som et
digitalt formidlet individ.

SAMFUNDSFORSTÅELSE
At kunne forstå hvordan den digitale udvikling
påvirker samfundet og dets institutioner og
virksomheder.

DIGITAL DANNELSE
At kunne udfolde sig digitalt i forhold til de
demokratiske og frihedsmæssige værdier.

Om DANSK IT
DANSK IT er en non-profit interesseorganisation stiftet i 1958 med det formål at udbrede kendskabet til
informationsteknologien og dens anvendelse, fremme anvendelsen af informationsteknologien til gavn for
både samfundet og den enkelte bruger og samle it-brugere, it-professionelle og andre it-interesserede om
disse opgaver. Mere information findes på www.dit.dk

For yderligere information kontakt:
Klaus Kvorning Hansen
Formand for DANSK IT’s udvalg for digitale kompetencer, til daglig Vicedirektør, Københavns
Universitet, Koncern-it
Tlf. dir. 35 32 26 85 / mobil 29 35 42 04, e-mail klkh@adm.ku.dk
Morten Larsen
Pressechef
Direkte: 3317 9771 | Mobil: 6120 7475 | ml@dit.dk
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