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Påståenden kopplade till integritet:

• Rätten till Internet är en mänsklig rättighet.
• Jag har inga hemligheter.
• Jag har inget att dölja så övervakningen på nätet spelar ingen roll.

Påståenden kopplade till integritet:

• Jag avstår gärna från lite av min integritet för att få ett bra erbjudande.
• Gratis är gott.
• Allt som jag skriver på nätet är sånt som jag vill att alla ska veta.

Påståenden kopplade till integritet:

• Ingen borde få vara anonym på nätet.

• Jag delar öppet allt jag gör på nätet.
• IT innebär bara kontroll och övervakning.

Påståenden kopplade till integritet:

• Den ökade IT-användningen kränker individers personliga integritet.
• Personlig integritet är en fluga, det går snart över!

• Alla har rätten till en privatsfär även på nätet.
• Det finns information som jag aldrig skulle dela på nätet.

Integritet på nätet:
Debatten om personlig integritet på Internet är ofta extremt polariserad.
• På ena sidan står de som säger att personlig integritet inte är något att bry sig om; har man inget att dölja,
då har man inget att oroa sig för.

• På den andra sidan står de som menar att IT-samhället är inkörsporten till ett kontrollsamhälle vi bara kan
ana vidden av ännu. De vill att allt, eller i alla fall så mycket som möjligt, ska vara krypterat och inlåst.
• En mer balanserad ståndpunkt är att hävda att IT visserligen hotar vår personliga integritet, men att det
finns andra fördelar med tekniken som uppväger detta. Ökad effektivitet och minskade kostnader inom
produktion, logistik och transporter är vanliga argument.

En av de stora nyheterna i Windows 10 handlar om övervakning.
Microsoft kan exempelvis:
• se vem du är
• var du befinner dig
• vad du söker efter
Det finns tredjeparts-program som stänger av många av de funktioner som bevakar oss i Windows 10
(se tidningen PC för alla).

Skydda din integritet på nätet
•

Var försiktig med sociala nätverk

Var försiktig med telefonförsäljare
•

Ha som princip att ALDRIG köpa över telefon (mitt eget råd)

Saxat från ett inlägg på ett forum:
”Hur någon intelligent och vettig person som läst användaravtalet för Windows 10 kan acceptera
det och tycka att det är ok, är för mig helt ofattbart och riktigt skrämmande. Varför tror du det är
gratis? Jo, för att du betalar med information om dig själv och hela ditt liv för att kunna få riktad
reklam. På så sätt är du en ständig inkomstkälla under många många år framöver. Tyvärr orkar
99% inte läsa användaravtalet”.

När du använder Windows, har du därmed accepterat villkoren!
Användarvillkor för Windows:
https://www.microsoft.com/enus/Useterms/OEM/Windows/10/Useterms_OEM_Windows_10_Swedish.htm

Microsoft Privacy Statement:
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Facebook, Microsoft och Google.
Hur tjänar de pengar och hur använder de vår information i sin affärsidé?
• Facebook har 1,44 miljarder användare (första kvartalet 2015).
Genomsnittlig intäkt (huvudsakligen reklam) per användare var $2.50 (ca.22 SEK).
Det blir 14,4 miljarder dollar i intäkter per år.

Facebook, Microsoft och Google.
Hur tjänar de pengar och hur använder de vår information i sin affärsidé?
• Microsoft hade 2016 intäkter på ca. 6 miljarder dollar från reklam.

Facebook, Microsoft och Google.
Hur tjänar de pengar och hur använder de vår information i sin affärsidé?
• Google hade 2016 intäkter från reklam på 79,4 miljarder dollar.

How Google uses cookies in advertising
We store a record of the ads we serve in our logs. These server logs typically include your web request, IP address, browser type,
browser language, the date and time of your request, and one or more cookies that may uniquely identify your browser. We store this
data for a number of reasons, the most important of which are to improve our services and to maintain the security of our systems.
We anonymize this log data by removing part of the IP address (after 9 months) and cookie information (after 18 months).

Surfa Inkognito?
Tips!

Alla de stora webbläsarna har i dag så kallade "Do not track"-funktioner. Med den aktiverad skickas en uppmaning till alla
webbplatser du besöker att inte spåra ditt surfande. Men det är frivilligt för sajter att följa uppmaningen, så det har ifrågasatts hur
meningsfullt det är att använda funktionen.

Moderna webbläsare har också funktioner för att surfa "spårlöst". Man öppnar då ett speciellt webbläsarfönster, där inga kakor
sparas. Funktionen kallas inkognito-läge, privat surfning eller Inprivate-läge. Det är dock opraktiskt att använda detta som en
permanent lösning.

Det som händer, eller rättare sagt inte händer, på din dator när du surfar i detta läge är följande:
• Alla cookies som laddats ner vid surfningen raderas när du stänger fönstret.
• Ingen historik sparas för vilka sidor man varit på.
• Ingen historik sparas för filer som laddas hem.
Det man ska tänka på vid Inkognito-surfning är att bara information på den lokala datorn
raderas, förutom nerladdade filer förstås.
Du är alltså inte anonym på nätet bara för att du ”surfar hemligt”.

Sekretess på nätet
Inställningar i Windows 10

Sekretessinställningar
finns för alla dessa
kategorier

Sekretess på nätet
•
•
•
•
•
•

Skydda dina lösenord *
Logga in och ut
Använd säkra nätverk (https) för känsliga uppgifter
Lås skärmen eller enheten
Håll enheten ren från skadlig programvara (antivirus och malwarebytes)
Välj hur mycket information du vill dela med Microsoft genom att ändra dina sekretessinställningar.
Gå till Start och välj Inställningar > Sekretess.

Det finns tredjeparts-program som automatiskt stänger av många av de funktioner som bevakar oss i Windows 10.

Länk till Google Säkerhetscenter: https://www.google.com/intl/sv/safetycenter/everyone/start/

* Exempel: Skapa ett lösenord med hjälp av en mening som bara Du känner till.
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