Tilliden til it-sikkerheden i Danmark
Repræsentativ undersøgelse af danskernes tillid til it-sikkerheden
i den offentlige sektor
A&B Analyse har på vegne af DANSK IT gennemført en undersøgelse af danskernes tillid til it-sikkerheden i
den offentlige sektor. Formålet er, at afdække i hvor høj grad danskerne har tillid til, at den offentlige
sektor er i stand til beskytte borgernes personoplysninger.
Undersøgelsen bygger på 1.117 besvarelser.

Flertallet har generelt tillid til it-sikkerheden i den offentlige sektor
– hver fjerde har ikke
Flertallet af danskerne har generelt tillid til it-sikkerheden i den offentlig sektor. Samlet set har 68 procent i
høj eller i nogen grad tillid til it-sikkerheden. 28 procent har dog slet ikke eller kun i mindre grad tillid.
I hvilken grad har du generelt tillid til it-sikkerheden hos det offentlige?
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Tilliden til, at det offentlige er i stand til at beskytte borgernes personoplysninger
mod hackerangreb, er lille hos hver tredje dansker
Den offentlige sektor får stadig flere data om borgerne, men tilliden til, at den offentlige sektor er i stand til
at beskytte deres registre og databaser med persondata mod hackerangreb, er for mange lille. 34 procent
har slet ikke eller kun i mindre grad tillid til, at det offentlige er i stand til at beskytte registre og databaser
med persondata mod hackerangreb.
I hvilken grad har du tillid til, at det offentlige er i stand til at beskytte
registre og databaser med persondata mod hackerangreb?
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Næsten halvdelen af danskerne har ikke tillid til, at det offentlige er i stand til at
forhindre ”snageri” i borgernes personoplysninger
I de seneste år har der været sager om ansatte, der skaffer sig uberettiget adgang til personoplysninger. Fx
oplysninger om ekskærestens, naboens eller kendtes skattemæssige eller sundhedsmæssige forhold. 46
procent har slet ikke eller kun i mindre grad tillid til, at det offentlige er stand til beskytte mod dette.
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I hvilken grad har du tillid til, at det offentlige er i stand til at beskytte registre og
databaser med persondata mod, at de ansatte slår op for at skaffe sig uberettiget
adgang til information om fx sundmæssige eller skattemæssige forhold om
ekskærester, naboer, kendte etc
%
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Større tryghed gennem indsigt og kontrol med egne data
Blandt andet i sundhedssektoren er det til en vis grad muligt for borgerne at følge med i, hvad der sker med
deres data – herunder, hvem der slår op i dem.
For de fleste vil sådanne løsninger skabe større tryghed. 23 procent ville føle sig meget mere tryg, hvis de
kunne følge med i, hvad der sker med deres data. 39 procent vil være lidt mere tryg og for 30 procent vil
det ikke gøre nogen forskel. 66 procent ville dog i høj eller i nogen grad regelmæssigt tjekke, hvad der sker
med deres data, hvis det kunne gøres via en selvbetjeningsløsning på nettet.
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Ville du føle dig mere eller mindre tryg, hvis du kunne følge med i, hvad
der sker med dine data? Fx hvem, der opbevarer dine data, kigger på
dine data og hvornår dine data indgår i en konkret sagsbehandling?
%
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Ville du regelmæssigt tjekke, hvad der sker med dine data, hvis det
kunne gøres - fx via en selvbetjeningsløsning på nettet?
%
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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
Morten Larsen
Pressechef
Direkte: 3317 9771 | Mobil: 6120 7475 | ml@dit.dk
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