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Barnbilder och semesterminnen i farozonen – en av fyra 
svenskar saknar backup, ännu fler slarvar med den 

Var fjärde svensk saknar backup på sina bilder och filmer. Det visar en stor nordisk 
undersökning som Canon har gjort tillsammans med marknadsundersöknings–
företaget YouGov. Dessutom slarvar en majoritet av svenskarna med att göra 
regelbunden backup. Endast finländarna är sämre. 

Det har aldrig tagits så många bilder och filmer som i dag. Varenda ögonblick ska 
dokumenteras, allt från festligheter till grått vardagslunk. Men trots vår iver att 
föreviga våra liv slarvar många svenskar med att regelbundet backa upp sina filmer 
och bilder. 

Var fjärde svensk saknar back-up helt och hållet. Och av dem som väl sparar sina 
bilder och filmer på något sätt, så gör 36 procent det endast en gång i halvåret, 37 
procent gör det högst en gång i månaden. Det är siffror som ligger ganska lika i hela 
i Norden.  

– Den som någon gång fått sin mobil eller kamera stulen eller drabbats av någon 
form av skada så att bilderna gått förlorade, vet hur jobbigt det känns. En bit av ens 
liv är försvunnet för evigt, bara för att man inte har orkat göra en back-up, säger 
Helen Iwefors Häggblom, kommunikationschef på Canon. 

I undersökningen framgår det att endast femton procent av svenskarna gör 
regelbunden back-up, en gång i veckan eller flera gånger i veckan. Bland 
norrmännen är siffran 25 procent och bland danskarna 20 procent. Även här ligger 
finländarna sämst med 14 procent. 

– De här siffrorna är låga helt i onödan eftersom det finns så många enkla sätt att 
göra back-up på. Det går till exempel att göra det direkt från en systemkamera via 
bluetooth och mobiltelefon till vår molntjänst Irista, säger Helen Iwefors Häggblom. 

Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. 
Sammanlagt 1025 intervjuer har genomförts med 16-40 åringar i Norge, Danmark, 
Sverige och Finland. 
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Företaget Canon  

Canon Svenska AB marknadsför och säljer Canons branschledande produkter och lösningar 
på den svenska marknaden. Försäljningen av företagsprodukter och tjänster sker både 
genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående återförsäljare. Företaget 
marknadsför och säljer också konsumentprodukter inom bildhantering genom rikstäckande 
kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska har 380 anställda och 
omsätter ca 1,7 miljarder kronor. Canon Svenska är en del i den världsomspännande 
koncernen Canon Inc som omsätter ca 280 miljarder och har 190 000 anställda – varav 19 
000 i Europa. Canon är ett av världens mest forskningsintensiva företag och under 2016 
lämnades 3 665 patent in, vilket är flest bland alla japanska företag. Canons filosofi, Kyosei, 
är att arbeta tillsammans för allas bästa. Där ingår Canons miljöarbete som syftar både till 
att minska den egna miljöpåverkan och att hjälpa kunderna minska sin miljöpåverkan 
genom rätt val av produkter.  

Mer information om Canon finns på www.canon.se.  


