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Är integriteten död?



Nej



”The reports of my death are
greatly exaggerated”

~ Mark Twain



§ Vad fyller integritet för funktion? 

§ Vad är integritet? 

§ Vad är integritet idag? 

§ Vad är integritet imorgon?

§ Och vad kan vi göra åt det hela?
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Integritet – idag och i framtiden



Vad fyller integritet för funktion?



§ I tidiga samhällen levde man tätare men hade 
andra former av avskildhet. 

§ Olika koncept av vad som är acceptabla nivåer av 
klädsel, frisyrer, avstånd och formalitet.

§ I Sverige skaffade vi personnummer – i många 
länder är det ett totalt otänkbart system. 

§ När mobiltelefonen kom avstod somliga från att 
skaffa en då man inte ville vara kontaktbar alltid. 
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Ett begrepp med många skepnader

CC BY-NC 2.0: BBC World Service



Integritet handlar om kontexter

Credit: Joakim Bylund



Vad som sker runt omkring spelar roll
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Ökande optimism

12



Ökad oro
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Generationsfråga?
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Hur ofta delar du aktivt information på internet?
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Vi värderar information olika
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Vilket är ditt sammanhang om 10 år?  



18

Vad är viktigast för din integritet om 10 år?  

Tillit Förståelse
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Vem kan förutse alla konsekvenser? 



ü Integritet är viktigt för att vi ska kunna forma våra personlighet på våra egna villkor.

ü Integriteten är inte död eftersom integritet handlar om kontexter och acceptans.

ü Integritet är olika för olika generationer, sammanhang och individer.

ü För att långsiktigt värna integriteten krävs förståelse och tillit till hur informationen används.

ü För att långsiktigt arbeta med integritet krävs konsekvenstänk och transparens. 

ü För att långsiktigt bygga förståelse och konsekvenstänk krävs –
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Sammanfattning? 

ni!
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