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Sammanfattning 

Aktivitetsarmband, bärbara enheter i grunden avsedda för loggande och mätning av 

fysisk aktivitet, är ett av många exempel på uppkopplade enheter som på kort tid har 

blivit en del av det vardagliga livet för en betydande andel av det svenska folket. 

Säkerheten kring dessa produkter varierar kraftigt och något sätt för den enskilda 

individen att avgöra vilken produkt som är säker att använda finns inte. 

Det huvudsakliga syfte med studien är att öka förståelsens kring konsumenters bild och 

uppfattning kopplat till aktivitetsarmband och den integritetsproblematik insamling, 

sammanställning och presentation av denna typ av personlig information innebär. 

De frågeställningar som studien behandlar fokuserar på huruvida en oro för integriteten 

kopplat till användandet av aktivitetsarmband kan identifieras bland konsumenter. 

Vidare ställs frågan om det finns något som tyder på skillnader i synen på användande 

av aktivitetsarmband sett från ett integritetsperspektiv. Denna studie behandlar även 

frågan hur konsumenter ställer sig till att betala mer för ett aktivitetsarmband som sett 

från ett integritetsperspektiv är att anse som säkrare. 

Studien bygger på en kombination utav kvantitativ och kvalitativ metod där en 

enkätundersökning har genomförts vilken sedan kompletterats med semi-strukturerade 

intervjuer. 

Avsikten med denna studie är inte att redogöra för den faktiska allmänna uppfattningen 

eller att besvara eller säkerställa hur framtagna ställda frågeställningar förhåller sig till 

den allmänna uppfattningen. Denna studie fokuserar på en för produkten intressant 

kategori individer och studiens syfte är endast att undersöka huruvida en oro för den 

personliga integriteten kan identifieras inom denna population. Avsikten med studiens 

resultat är snarare att det skall kunna utgöra grund för beslut om behov av vidare mer 

omfattande undersökningar. 

Denna studie ger i förhållande till dess undersöknings omfattning tydliga indikationer på 

en allmän oro bland konsumenter kopplat till användandet av aktivitetsarmband. 

Studien visar även indikationer på ett bland konsumenter utbrett intresse för produkter 

med en högre säkerhetsnivå. 

Studiens resultat pekar på ett tydligt behov av vidare studier inom området. 

Nyckelord 

Aktivitetsarmband, integritet, informationssäkerhet, känsliga personuppgifter. 

  



iv 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning.................................................................................................................... 1 

1.1 Disposition ......................................................................................................... 2 

1.2 Motivering ......................................................................................................... 2 

1.3 Frågeställning .................................................................................................... 2 

2 Bakgrund ................................................................................................................... 4 

2.1 Aktivitetsarmband ............................................................................................. 4 

2.2 Personlig integritet ............................................................................................ 5 

2.3 Vilka uppgifter är känsliga uppgifter? ............................................................... 5 

2.4 Vad säger lagen? ............................................................................................... 6 

2.5 Informationens värde i den digitala ekonomin ................................................. 7 

3 Tidigare arbeten ........................................................................................................ 9 

4 Metod ...................................................................................................................... 12 

4.1 Val av metod ................................................................................................... 12 

4.2 Enkät................................................................................................................ 13 

4.3 Intervjuer ......................................................................................................... 13 

4.4 Reliabilitet och validitet .................................................................................. 14 

4.5 Etiska aspekter ................................................................................................ 14 

4.6 Metodkritik...................................................................................................... 15 

5 Experimentuppställning .......................................................................................... 16 

5.1 Utformning av frågor ...................................................................................... 16 

5.2 Enkät................................................................................................................ 17 

5.3 Intervjuer ......................................................................................................... 17 

6 Resultat ................................................................................................................... 19 

6.1 Enkät................................................................................................................ 19 

6.2 Intervjuer ......................................................................................................... 22 

7 Analys och diskussion .............................................................................................. 25 

7.1 Metod och resultat ......................................................................................... 25 

7.2 Allmän analys och diskussion .......................................................................... 26 

8 Slutsats .................................................................................................................... 28 

9 Referenser ............................................................................................................... 30 

10 Bilagor ........................................................................................................................ I 

10.1 Enkät................................................................................................................... I 

10.2 Enkätsvar ........................................................................................................... II 

10.3 Intervjufrågor ................................................................................................... IV 



v 
 

Figurförteckning 

Figur 1: Typiskt informationsflöde vid aktivitetsloggning ................................................. 5 

Figur 2: Respondenter i antal, respektive andel ............................................................. 19 

Figur 3: Andel som känner oro inför informationsinsamling .......................................... 20 

Figur 4: Andel som känner oro inför informationsinsamling, per ålderskategori........... 20 

Figur 5: Andel som kan tänka sig att betala mer för säkerhet givet samma funktionalitet 

i övrigt ............................................................................................................................. 21 

Figur 6: Antal som kan tänka sig att betala mer för säkerhet givet samma funktionalitet 

i övrigt, per ålderskategori .............................................................................................. 21 

Tabellförteckning 

Tabell 1: Enkätsvar ............................................................................................................ II 



1 
 

1 Inledning 
Folkhälsoinstitutet presenterade i sin senaste årsrapport att omkring hälften av 

befolkningen i åldersspannet 16 till 84 år är överviktiga [1]. Orsakerna till det kan 

härledas till en allt lägre nivå av fysisk aktivitet till följd av att många av dagens aktiviteter 

är av stillasittande karaktär, både i hemmet och på jobbet. Det finns ett tydligt behov att 

motivera människor till fysisk aktivitet. Då användande av aktivitetsarmband har visat 

sig ha en positiv effekt på och stimulera till träning [2], [3], [4], [5]. Därmed skulle ett mer 

utbrett användande kunna innebära positiva effekter för folkhälsan. 

Inom friskvård såväl som elitidrott har bärbar teknik som pulsmätare använts under en 

längre period för att mäta fysisk aktivitet. Men det var först under mitten på 2000-talet 

som den bärbara teknologin för hälsoövervakning riktades mot allmänheten. De nya 

produkterna gav konsumenten möjlighet att mäta sin fysiska aktivitet med målet att 

motivera användaren till utveckling och ett hälsosammare leverne. Under senare år har 

aktivitetsarmbandet växt fram som en populär enhet som finns i många varianter med 

ett flertal funktioner och utnämndes under 2014 till årets julklapp [6].  

Antalet uppkopplade enheter per person i Sverige har ökat markant de senaste åren och 

under 2016 uppgick siffran till strax under 6 i snitt hos den svenska befolkningen [7]. 

Sakernas internet (eng. the Internet of Things - IoT) är ett samlingsbegrepp för 

fenomenet ansluta allt fler vardagsföremål i vår omgivning till internet. Produkter inom 

denna kategori benämns IoT-produkter. Överlag har fokus bland IoT-produkter legat i 

att skapa smarta sammankopplade system med smidigt och enkelt handhavande, 

däremot har säkerheten inte alltid varit prioriterad vilket i många fall lett till brister [8, 

9], [10], [11]. I och med denna syn på kravbilden utvecklas många system helt utan eller 

med ett undermåligt säkerhetstänk vilket drabbar slutanvändaren och dennes möjlighet 

att skydda sin information [8]. Tillverkare bör gentemot slutanvändare sett ta ett större 

moraliskt ansvar för säkerheten kopplat till den information som passerar tillverkarens 

produkter [10]. 

Säkerhetsföretaget F-Secure släppte 2014 en rapport [11] där svenska 

internetanvändares ökade oro för sin personliga integritet lyftes fram. Företaget 

fokuserade i sin rapport på övervakning kopplat till användande av sociala medier och 

den kommersiella kartläggning av surfbeteende som sker i syfte att mer effektivt kunna 

tillämpa riktad annonsering. Rapporten pekar dock även på att det kring IoT-produkter 

finns många frågetecken när det kommer till integritet, då information om så väl 

hälsotillstånd och som sömnvanor blir till ytterligare en pusselbit för den som vill 

kartlägga en individs vardag. 

Det har i media och i tidigare studier pekats på flertalet anledningar för oro kopplat till 

den personliga integriteten vid användandet av aktivitetsarmband [12], [13]. En utbredd 

oro bland konsumenter för denna typ av produkts hantering av integritetskänsliga 

uppgifter riskerar att bromsa utbredningen av användandet utav aktivitetsarmband.  

För att kunna angripa denna problematik krävs det att i ett första steg säkerställa 

huruvida någon faktisk oro för den personliga integriteten kopplad till användandet av 
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aktivitetsarmband finns etablerad bland svenska konsumenter, vilket denna studie 

kommer att titta närmare på. 

1.1 Disposition 
I det första kapitlet ges en introduktion till det ämne som studien avser. Studiens 

huvudsakliga syfte, frågeställningar och motivering till det valda området är även det en 

del av det första kapitlet. Det andra kapitlet ger studien sin teoretiska grund och redogör 

för begrepp och tekniker relevanta för studien. I det tredje kapitlet redogörs för tidigare 

arbeten relevanta för denna studie. Studiens fjärde kapitel redogör för vald metod. 

Kapitel fem redogör för hur enkäten med dess frågor genomförts samt hur 

intervjufrågorna utformats. Under det sjätte kapitlet presenteras de resultat som vald 

metod resulterat i. Det sjunde innehåller en diskussion kopplat till resultat som 

presenterats i tidigare kapitel. I det åttonde kapitlet presenteras studiens slutsats och 

avslutas med förslag på uppslag inför vidare forskning.  

1.2 Motivering 
Idag lanseras nya IoT-produkter frekvent på den svenska marknaden. Säkerheten kring 

dessa produkter varierar kraftigt och något sätt för den enskilda individen att avgöra 

vilken produkt som är säker att använda finns inte [14]. Den mängd integritetskänslig 

information som sammanställs vid användandet av ett aktivitetsarmband gör just denna 

produktkategori intressant ur flera aspekter [9]. 

Enligt folkhälsomyndighetens senaste årliga rapport om utvecklingen av folkhälsan går 

att utläsa att ungefär hälften av Sveriges befolkning i åldrarna 16 till 84 år har övervikt 

eller fetma [1]. Då tidigare studier har visat att innehav och användande av 

aktivitetsarmband i viss utsträckning kan motivera till fysisk aktivitet [4] skulle ett 

bredare användande nationellt potentiellt kunna ha en positiv effekt på denna negativa 

folkhälsoutveckling. Vikten av att konsumenter uppfattar aktivitetsarmband som en 

säker produkt är därav betydande av rent samhälleliga skäl. 

Oro hos allmänheten för den personliga integriteten inom andra likartade områden har 

identifierats i tidigare studier, hur konsumenters syn är på aktivitetsarmband kopplat till 

den personliga integriteten bör då med anledning av det ovan nämnt även det studeras 

närmare. Fokus för denna studie kommer därav läggas på individer som kan tänkas vara 

intresserad av aktivitetsarmband och är aktiva på sociala medier, detta då 

aktivitetsarmbandens mer integritetskänsliga funktioner bygger på en interaktion med 

just sociala medier. 

1.3 Frågeställning 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen kring konsumenters bild och uppfattning 

kopplat till aktivitetsarmband och den integritetsproblematik insamling, 

sammanställning och presentation av denna typ av personlig information innebär. 

1. Finns det bland konsumenter någon oro för integriteten kopplat till användandet 

av aktivitetsarmband? 

2. Finns det någon skillnad på hur olika generationer ser på användandet av 

aktivitetsarmband från ett integritetsperspektiv? 
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3. Finns det från konsumenters håll något intresse av säkrare och därmed i 

förhållande till likvärdiga produkter dyrare aktivitetsarmband? 

1.3.1 Avgränsningar 
Denna studie fokuserar på vad svenska fysiskt aktiva individer som dagligen använder sig 

av sociala medier tycker, tror och tänker kring tidigare nämnda frågeställningar. Avsikten 

med denna studie är inte att redogöra för eller mäta den faktiska allmänna 

uppfattningen. Studiens syfte är att öka förståelsen kring konsumenternas syn på 

aktivitetsarmband, därav kommer fokus för denna studie ligga på en för produkten 

intressant kategori individer. 

1.3.2 Problematisering 
För en korrekt återgivning av åsikter hos en population som kan tänkas motsvara 

samtliga konsumenter som i Sverige kan tänkas vara intresserade av ett 

aktivitetsarmband krävs generellt en relativt omfattande undersökning. Även om denna 

studies syfte inte är att mäta det faktiska förhållandet utan endast är att identifiera 

huruvida det finns en oro så kommer det att krävas en efter denna studies 

förutsättningar, tillgängliga resurser och syfte väl anpassad metod. 

Då syftet med denna studie samt de frågeställningar studien innefattar berör ett så pass 

nytt område kan detta komma att innebära ett behov av att använda sig av information 

från källor med lägre allmän trovärdighet. Detta kan komma att ställa höga krav på 

värderingen av inhämtad information samt kräva ett väl utvecklat källkritiskt 

förhållningssätt. 

1.3.3 Samhällsaspekter 
Bevarandet av individens integritet är en central del i den svenska lagstiftningen. Ur 

Regeringsformen 2 kap. 6 § andra stycket, kan följande läsas: ”var och en [är] gentemot 

det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten”. 

Produkter med undermåliga säkerhetslösningar som hanterar känslig information 

riktade mot konsumenter på den svenska marknaden är ur ett samhällsperspektiv 

potentiellt skadligt, inte minst sett från ett integritetsperspektiv. 

Att möjliggöra en för individen säker hantering av känsliga personuppgifter är därav i 

allra högsta grad en samhällsfråga. 
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2 Bakgrund 
Kapitlet bakgrund kommer att utgöra den teoretiska grunden för denna studie. Kapitlet 

är indelat i för området relevanta delkapitel.  

2.1 Aktivitetsarmband 
Aktivitetsarmband är ett bärbart armband med inbyggda sensorer avsedd för att 

registrera och mäta fysisk aktivitet. Utöver det har aktivitetsarmband ofta funktioner så 

som GPS-positionering, pulsmätare och digital klocka. Användningen av 

aktivitetsarmband i Sverige är utbredd och produkten saluförs i allt från 

elektronikbutiker till välsorterade matbutiker [14]. Aktivitetsarmbandet utsågs även 

2014 till årets julklapp av branschorganisationen Svensk Handel [6]. 

Ett aktivitetsarmband kan se ut på olika vis, vanligtvis påminner dock dess design i mångt 

och mycket om ett armbandsur. Aktivitetsarmband finns i en uppsjö av färger och har 

ofta en bildskärm där information från aktivitetsarmbandets samtliga funktioner kan 

presenteras. Det intressanta för registrering av fysisk aktivitet återfinns dock på insidan 

av aktivitetsarmbandet. 

Som tidigare nämnt så syftar aktivitetsarmbandets sensorer till att registrera information 

om aktiviteter som den bärande individen utför, många rörelser en individ gör på 

handled har dock ingenting med en fysisk aktivitet att göra och måste särskiljas, det är 

där aktivitetsarmbandets mjukvara kommer in. Den del av mjukvaran som är kopplad till 

aktivitetsarmbandets registrering av fysisk aktivitet är därför framtagen specifikt för att 

inte bara registrera rörelse, utan att även filtrera den information aktivitetsarmbandet 

samlar in och på så sätt avgöra vilka registrerade rörelser som är kopplade till en fysisk 

aktivitet och vilka som inte är det [4]. 

Philippe Kahn, VD på företaget FullPower Technologies som utvecklat 

aktivitetsmätningsplattformen MotionX [15], vilken används i aktivitetsarmband från 

både Nike [16] och Jawbone [17] har i en intervju med hemsidan Wareable.com beskrivit 

just denna utmaning med ett förtydligande exempel: 

- "Tänk dig att du befinner dig på en konsert. Du spelar in hela konserten med hjälp av 

din bandspelare från din sittplats i publiken. Tillsammans med musiken, spelar dock 

bandspelaren tyvärr även in alla oljud omkring dig: Ditt fotstampande, småprat…” [18]. 

För att ett aktivitetsarmband skall kunna registrera faktiska aktiviteter korrekt krävs 

alltså inte enbart en sensor, insamlad information måste även analyseras. Ett väl 

fungerande aktivitetsarmband är alltså beroende av både sensorer som registrerar 

rörelse men också väl avvägda algoritmer i mjukvaran som filtrerar de riktiga fysiska 

aktiviteterna från de rörelser som beror på något annat. 

Majoriteten av aktivitetsarmband på marknaden idag är tänkta att användas 

tillsammans med en smarttelefon [18] [20]. En smarttelefon är enligt 

Nationalencyklopedins definition en mobiltelefon med avancerade datorfunktioner, 

internetuppkoppling, kamera och ofta även satellitnavigator och qr-läsare [19]. 

Tanken är att aktivitetsarmbandet registrerar en aktivitet och skickar all insamlad 

information till den smarttelefon aktivitetsarmbandet för närvarande är ansluten till. 
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Den till aktivitetsarmbandet tillhörande applikationen på smarttelefonen tar emot 

informationen och efter tidigare nämnd analys för att säkerställa att det är en faktisk 

aktivitet och inte ”brus” så registreras aktiviteten i applikationens databas på 

smarttelefonen [4], [18]. 

Bluetooth
B

Bluetooth
B

Wi-fiWi-fi Internet

 

Figur 1: Typiskt informationsflöde vid aktivitetsloggning 

Idag är det även vanligt att den applikation som registrerar aktivitetsarmbandets 

aktiviteter även skickar sin information vidare till applikationsutvecklarens egna 

databaser i molnet (se figur 1). Vanligt är i dessa fall att användaren då kan få åtkomst 

till sin insamlade information sammanställt via ett webbgränssnitt [4], [23]. 

2.2 Personlig integritet 
Ordet integritet kommer från latinets integritas vilket kan översättas till orörd, 

fullständig eller hederlig [20]. Personlig integritet som begrepp saknar dock idag en 

vedertagen definition [21]. Avsaknaden av allmängiltig benämning till trots används 

formuleringen personlig integritet i både Regeringsformen [22] och Personuppgiftslagen 

[23]. 

Ett försök till formulering av vad kränkning av den personliga integriteten innebär går 

dock att finna i regeringens proposition 2009/10:80: ”... kränkningar av den personliga 

integriteten utgör intrång i den fredade sfär som den enskilde bör vara tillförsäkrad och 

där intrång bör kunna avvisas” [24].  

Integritet definieras enligt Swedish Standards Institute (SIS) terminologi för 

informationssäkerhet som ”okränkbarhet med förmåga att upprätthålla sitt värde 

genom skydd mot oönskad förändring, påverkan eller insyn” [25]. 

Datainspektionen menar även vidare att det inte är möjligt att slå fast en generell 

förklaring på vad en kränkning av den personliga integriteten är och innebär, utan att 

det måste bedömas från fall till fall [26]. 

Begreppet personlig integritet är som sådant svårdefinierat, denna studie kommer dock 

att utgå ifrån den benämning som framgår av SIS terminologi för informationssäkerhet. 

En del av att värna om sin personliga integritet kan således anses vara viljan att skydda 

känsliga personuppgifter. 

2.3 Vilka uppgifter är känsliga uppgifter? 
Vid användandet av aktivitetsarmband inhämtas information om personen som har 

enheten på sig. För att få enheten att fungera som den är tänkt har personen vanligtvis 
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även redan innan personen påbörjar användandet av produkten lämnat ifrån sig flertalet 

uppgifter som sammanställt kan bli känsligt, uppgifter så som vikt, längd och ålder. 

Uppgifter som rör en individs hälsa är dessutom att anse, inte bara som personuppgifter, 

utan som känsliga personuppgifter [27]. Vilket aktivitetsarmbands information om till 

exempel puls och sömnvanor utan tvekan kan anses vara. Carl Philip Karlstedt definierar 

i sin uppsatts Molntjänster och användarnas integritet i smarta hem känsliga 

personuppgifter som ”information om individen som mycket sällan delas eller inte alls 

delas med vänner och andra” [28]. Det har i tidigare studier konstaterats att även 

uppgifter så som facktillhörighet, politiska åsikter och sexualliv bör räknas som känsliga 

personuppgifter [27]. En sammanställning av en individs vikt, ålder, längd, sömnvanor, 

puls och geografiska position anses med stöd av ovan som känsliga uppgifter. 

Agneta Syrén skriver i sin bok Stora säkerhetshandboken att ”säkerhet är att vara och 

känna sig säker” [29]. Det vill säga att för att ett aktivitetsarmband skall kunna anses 

säkert för en konsument krävs inte enbart att produkten levererar en helhetslösning där 

insamlad information inte läcker ut, utan det måste även uppfattas som säkert av 

konsumenten. En tydlig lagstiftning eller någon typ av certifiering för 

elektronikprodukter som hanterar känsliga uppgifter skulle kunna tänkas underlätta 

detta. 

Julia Branting, föredetta chefsstrateg för Malmö stad, skriver dock i en av Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierad studie kopplad till övervakning och 

integritet att ”Skyddet av den personliga integriteten i lagstiftningen har dock inte 

utvecklats på ett sätt som möter upp samhällsutvecklingen” [30], vilket får oss att ställa 

oss frågan vad lagen egentligen säger.  

2.4 Vad säger lagen? 
Både personuppgifter i sig och säkerställandet av bevarandet av den personliga 

integriteten är omgärdat av omfattande lagstiftning i Sverige. Relevant lagstiftning 

berör, hanterar och reglerar dock i huvudsak ansvarsfrågan vad det gäller hanteringen 

av personuppgifter och integritetskänslig information. Lagstiftningen rörande krav på 

den faktiska tekniska säkerhetslösningen beskrivs istället mer detaljerat i andra lagar 

[31]. 

Personuppgiftslagen nämner inledande i 1 § ”Syftet med denna lag är att skydda 

människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av 

personuppgifter”. Personuppgiftlagen definierar även i 3 § vad som är att anse som 

personuppgifter med definitionen ”All slags information som direkt eller indirekt kan 

hänföras till en fysisk person som är i livet”. Relevant för denna studie vad det gäller 

Personuppgiftslagen är framförallt 15 § som säger att ”Känsliga personuppgifter får 

behandlas, om den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen 

eller på ett tydligt sätt offentliggjort uppgifterna”. 

Vid användande av aktivitetsarmband och i synnerhet vid användande av de 

applikationer och webbgrässnitt kopplade till aktivitetsarmbandet finns det från 

samtliga seriösa tillverkare bakomliggande användarvillkor för uttryckande av samtycke 

till behandling av de personuppgifter enheten använder. Dessa användarvillkor 
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godkännes av användaren allt som oftast i samband med skapande av användarkonton 

eller vid installation av programvara.  

Europaparlamentets dataskyddsdirektivs definition av vad som är att anse som 

personuppgifter skiljer sig dock från Personuppgiftslagen, europaparlamentets 

dataskyddsdirektivs definition presenteras under Artikel 4 och anger att en 

personuppgift är ”varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk 

person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person 

som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som 

ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer 

eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, 

genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet”. 

Europaparlamentets dataskyddsdirektiv anger i kapitel 2 artikel 5 även principer för 

behandling av personuppgifter och där framgår att personuppgifter ”… ska behandlas på 

ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot 

obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom 

olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder”. 

Det tänkta skyddet av den personliga integriteten och känsliga personuppgifter framgår 

i så väl svensk som europeisk lagstiftning. Då lagstiftningen anses ha halkat efter 

samhällsutvecklingen [30] och området som sådant ha få prejudicerande domar [32], 

kan skyddet för den enskilde förefalla mer teoretiskt än praktiskt. 

Värt att nämna i sammanhanget är att personuppgiftslagen den 25 maj 2018 kommer 

att ersättas av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 [33]. Vad detta 

kommer att innebära rent faktiskt för skyddet av konsumenters känsliga personuppgifter 

vid användandet av aktivitetsarmband återstår att se. 

2.5 Informationens värde i den digitala ekonomin 
Genom sitt användande av internettjänster generar konsumenter stora mängder 

information om sig själva. Digitala spår lämnas när man besöker webbsidor, handlar på 

internet, kommunicerar via mejl eller sociala medier. Även användandet av applikationer 

på en smarttelefon eller brukandet av ett aktivitetsarmband, lämnar spår [34]. Det har 

därför blivit alltmer intressant för företag att samla in denna typ av uppgifter för att 

använda som valuta i den digitala ekonomin [35]. 

Big data är ett begrepp som används när det refereras till de stora mängder 

personuppgifter som företag som Apple, Facebook och Google med flera samlar in om 

sina användare [36]. För dessa företag är det de facto uppgifterna om deras användare 

som driver verksamheten, ju mer de vet om sina användare desto bättre tjänst kan de 

erbjuda i form av mer relevanta sökresultat och mer välriktad reklam och 

köprekommendationer [37]. 

Insamling av användarinformation är dock inget nytt påfund. Redan på 1990-talet fanns 

det i den svenska matvarubranschen förmånskort med delsyfte att bedriva kundspecifik 

marknadsföring [38]. Företag kan genom insamling av uppgifter från befintliga samt 

potentiella kunder bilda sig en uppfattning av vad kunderna vill ha [37]. Informationen 
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används för att bygga en relation med konsumenterna, erbjuda förmånsprogram, öka 

försäljningen och få fördelar gentemot konkurrerande företag [37]. 

Den digitala revolutionen och internets framfart har inneburit stora skillnader i hur 

information om kunder kan insamlas [39]. Till skillnad mot företag verksamma endast i 

den fysiska världen kan man med hjälp av de digitala plattformarna samla in betydligt 

mer information om användarna. På en e-handelsplattform kan ett företag betrakta 

varje steg i konsumentens köpprocess från urvalet av produkter till slutförd beställning 

på ett sätt som inte kan replikeras i en fysisk butik. Den insamlade informationen ligger 

till grund för utveckling och förbättring av de egna tjänsterna men ger också möjlighet 

till riktad marknadsföring [37], [40]. 

Företag har på senare tid, i allt större utsträckning börjat insamla passiv information om 

dess användare. Den passiva informationen kan exempelvis utgöras av platsinformation, 

cookies i webbläsaren eller sökhistorik [37].  

Det är inte bara den insamlade informationen i form av personuppgifter och passiv 

information som är intressant för företagen utan de kunskaper man kan utvinna när 

information analyseras. För att få ut ett reellt värde ur den insamlade informationen 

används avancerade analysverktyg och algoritmer i syfte att kunna dra slutsatser om 

användarnas förväntade beteende och preferenser. Information som användaren 

frivilligt har uppgett kan sedan samköras med den observerade passiva information som 

insamlats och företaget kan göra sannolika antaganden kring den observerade 

användaren med viss säkerhet [34]. 

Det finns tydliga motiv till insamlingen av användares personuppgifter då det innebär att 

företag kan erbjuda tjänster till användare utan att ta ut en ekonomisk avgift. Istället 

betalar användarna genom att tjänsteleverantörerna tar del av användarnas beteenden 

i form av passiv information, personuppgifter och annan frivilligt delad information. 

Stora aktörer inom sociala medier, sök- och mail-tjänster har en affärsmodell som bygger 

på att användarna får använda tjänsterna mot betalning i form av personuppgifter [36]. 
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3 Tidigare arbeten 
Elin Holm skrev år 2016 examensarbetet Internet of Things och den potentiella konflikten 

med den enskildes integritet: Särskilt om livsloggande produkter med tillhörande 

hälsoapplikationer i mötet med Dataskyddsförordningen [32] vid Uppsala universitet. 

Examensarbetet behandlar i huvudsak den juridiska biten av problematiken kring IoT-

produkter och dess hantering av för individen känslig information. Syftet med 

examensarbetet nämnt ovan skiljer sig dock avsevärt från denna studie vilket gör dess 

metod svår att applicera i denna studies kontext. Examensarbetet identifierar dock 

flertalet för området problematiska förhållanden mellan hantering av personuppgifter i 

IoT-produkter idag och lagstiftningens utformning. 

Rapporten Bortom personlig integritet [41] är ett examensarbete som behandlar 

personlig integritet vid användandet av sociala medier. Författaren Per Engberg tar i 

arbetet upp problematiken i fråga om att de gratis sociala medierna till stor del 

finansieras av användarnas uppladdade information. Arbetet undersöker vad 

användarna hemmahörande i Stockholmsområdet i åldersgruppen 20 till 35 år anser om 

den riktade reklam som baseras på information om dem själva. Undersökningen 

genomfördes med hjälp av en enkätundersökning samt kompletterande intervjuer. 

Slutsatsen är att användarna är väl medvetna om vad de delar med sig om och därmed 

kan inte deras integritet anses vara kränkt.  

Examensarbetet Molntjänster och användarnas integritet i smarta hem [28] författat av 

Carl Philip Karlstedt handlar om datahantering i smarta hem med fokus på hur den 

insamlade informationen hanteras under transmission samt lagring i molnmiljöer. Ett 

flertal företag verksamma inom IoT-sfären medverkar i arbetets enkätdel. 

Kompletterande semistrukturerat intervjumoment genomfördes där ordning på frågor 

kan ändras beroende på vad informanten tar upp och följdfrågor kan ställas. 

Författararen kommer fram till att det i många fall är lättare för tredje part att få tillgång 

till lagrad molndata än från den ursprungliga skaparen. Det är även viktigt för 

slutanvändare att hålla sig uppdaterad vad det gäller nya användaravtal och policyer 

eftersom omfattningen av insamlad data kan förändras. Slutligen konstateras det att vi 

lever i en alltmer uppkopplad värld och att många accepterar att dela med sig av 

personlig information i utbyte av en tjänst som underlättar vardagen. 

Claes Pettersén skrev år 2015 examensarbetet Aktivitetsarmband: Ett verktyg för att öka 

fysisk aktivitet [4] vid Malmö högskola. I arbetet lyfts det fram att den vuxna 

befolkningen uppnår för lite fysisk aktivitet. Pettersén lyfter fram att det är betydelsefullt 

för människor att få större kunskap om hälsa och fysisk aktivitet samt vilka hjälpmedel 

som finns att tillgå. Arbetets syfte är att undersöka om det går att se ett samband mellan 

användandet av bärbar teknologi i form av aktivitetsarmband och ökad medvetenhet om 

fysisk aktivitet. Tre män i olika åldersgrupper fick under en veckas tid vardera använda 

aktivitetsarmband. Användandet utvärderades med hjälp av dagboksstudier och 

intervjuer. Ett samband mellan användandet av aktivitetsarmband kopplad till 

medvetenheten av fysisk aktivitet indikeras då två av de tre informanterna ansåg att 

deras medvetenhet hade ökats i och med användningen av den bärbara teknologin. 
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År 2016 skrev Bako Ali examensarbetet Internet of Things based Smart Homes: Security 

Risk Assessment and Recommendations [42] vid Luleå universitet. Arbetet fokuserar på 

det snabbväxande IoT-området smarta hem, där enheter kommunicerar med varandra 

och användarna. Ali lyfter fram att det blir allt vanligare att enheterna pratar direkt med 

varandra utan någon mänsklig interaktion. I arbetet lyfts problemområden fram med 

hänsyn till konfidentialitet, integritet och autentisering gällande den information 

enheter i det smarta hemmet hanterar. För att främja användandet av smarta enheter 

görs en risk- och sårbarhetsanalys på de ingående komponenterna i ett smart hem. 

OCTAVE Allegro Methodology kallas metoden som används för att genomföra analysen. 

10 skilda informationstillgångar analyseras och arbetet kommer fram till konkreta 

rekommendationer för att säkra det smarta hemmet. 

Under 2015 skrev Martin Bäckman och Anders Tenfält examensarbetet Exploring the 

Opportunities of Wearable Technology within Siemens AG: Prototyping a Wearable 

Solution to Reduce Workplace Injuries [43] vid Chalmers tekniska högskola. 

Examensarbetets syfte är bland annat att analysera marknaden för kroppsburna 

produkter, vilket leder till vissa likheter med denna studie. Martin Bäckman och Anders 

Tenfält identifierar i sitt arbete fördelarna med att kombinera kvantitativa metoder med 

kvalitativa metoder, vilket åstadkoms genom användandet av semi-strukturerade 

intervjuer och ett studiebesök.  

Victoria Volny skrev år 2016 examensarbetet Personuppgifter som valuta i den digitala 

ekonomin: En analys av den konkurrensrättsliga betydelsen av förvärv, insamling och 

hantering av personuppgifter i EU [34] vid Lunds universitet. Arbetet tar upp att 

användares personuppgifter hör till ett företags viktigaste tillgångar i den digitala 

ekonomin. Området för arbetet kretsar kring intressekonflikten som finns mellan skydd 

av personuppgifter i förhållande till företags vinstintresse och möjlighet att kunna 

konkurrera på marknader i den digitala ekonomin. I uppsatsen undersöks möjligheterna 

att balansera dessa motstående intressen med hjälp av EU:s konkurrensrättsliga 

regelverk i syfte att effektivisera och förstärka personuppgiftsskyddet i EU. 

Jens Gustafsson och Alfred Åkesson skrev 2015 examensarbetet System for activity 

tracking of patients with chronic kidney disease [44] vid Lunds tekniska högskola. En 

projektgrupp på Skånes universitetssjukhus med syfte att hjälpa personer med kronisk 

njursjukdom förlora vikt ställde sig frågan om man skulle kunna använda sig av 

aktivitetsloggande enheter inom projektet. Arbetets syfte är att designa och utvärdera 

ett system som kan användas för att logga fysiska aktivitet hos patienterna. Systemet 

nyttjade sig av aktivitetsarmbandet Sony SmartBand. Systemet som togs fram användes 

senare i ett pilotprogram med riktiga patienter för att se vilka effekter systemet har på 

patienternas viktminskning. 

Vid Högskolan i Halmstad skrev Philip Pålsson år 2016 examensarbetet De digitala 

bevisens utveckling: En studie kring användandet av digitala bevis och dess svårigheter 

[45]. Författaren lyfter fram att polisen har stora resurser för att säkra digitala bevis men 

undrar vilken kunskap, åklagare domare och nämndemän besitter och hur man kan göra 

för att förbättra kunskapen. Arbetet har en kvantitativ del där det genom att gå igenom 

domslut kan dras slutsatser om hur de digitala bevisen kommit att utvecklas genom åren. 

Arbetet har även en kvalitativ del där intervjuer genomfördes med en person per tidigare 
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nämnd yrkeskategori för att undersöka vilka kunskaper som finns hos de olika 

yrkesgrupperna i Sveriges domstolar. Uppsatsen kommer fram till att användandet av 

digitala bevis har ökat vid mordåtal från 2005 till 2014. Det framkommer att den tekniska 

kompetensen är låg i rättssalen med anledning av brist på utbildningsunderlag och hög 

snittålder. 
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4 Metod 
Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet för arbetet, vilka metoder som används och 

varför. Genom att titta på frågeställningen och dess delfrågor kan vi skapa oss en 

uppfattning om vilka metoder som är lämpliga. Metoderna förankras också genom 

undersökning av tidigare arbetens tillvägagångssätt. Eftersom att frågorna vi ställer oss 

både har kvantitativa och kvalitativa inslag använder vi oss av metodtriangulering [46], 

vilket innebar att vi använder oss av både kvantitativ och kvalitativ ansats när vi angriper 

arbetets delfrågeställningar. Därför genomförs en webbenkät men även 

semistrukturerade intervjuer genomförs för att tillgång till underlag av kvalitativ 

karaktär. Enkätens genomförande presenteras i experimentuppställningen (kap 5). 

4.1 Val av metod 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen kring konsumenters bild och uppfattning 

om aktivitetsarmband kopplat till den integritetsproblematik insamling, 

sammanställning och presentation av denna typ av personlig information innebär. 

Delfrågorna som skulle uppfylla syftet var följande: 

1. Finns det bland konsumenter någon oro för integriteten kopplat till användandet 

av aktivitetsarmband? 

2. Finns det någon skillnad på hur olika generationer ser på användandet av 

aktivitetsarmband från ett integritetsperspektiv? 

3. Finns det från konsumenters håll något intresse av säkrare och därmed i 

förhållande till likvärdiga produkter dyrare aktivitetsarmband? 

Antalet varianter på metoder använda vid tidigare genomförda studier inom integritet 

kopplat till informationsteknologi är nästan lika många som det finns antal studier inom 

ämnet. Att på ett så vetenskapligt vis som möjligt identifiera den för syftet med studien 

bäst anpassade metoden kräver inte bara en god förståelse för området som sådant, 

utan även god insikt i forskningsmetodik generellt [47]. 

“Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt 

skall man göra en kvantitativ studie.” – Jan Trost, Enkätboken [48] 

För att på ett så pass precist vis som möjligt genomföra detta val har använda metoder i 

liknande tidigare arbeten analyserats. Per Engbergs arbete Bortom personlig integritet 

[41] som avhandlar integritet i sociala medier tillämpade en metod med både kvalitativa 

som kvantitativa delar där både enkät och intervjumoment ingick. 

När resultaten från användandet av en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod 

i tidigare arbeten vägs samman bildar det i kontexten av de för denna studien ställda 

frågeställningarna en tydlig bild av de klara fördelarna av att kombinera båda dessa 

metoder [28], [41], [45].  

Ett kvantitativt sätt att mäta en mängd människors uppfattning har i samtliga tidigare 

arbeten [28], [41] som analyserats gjorts med hjälp av en enkät, mot bakgrund av detta 

kommer även så vara fallet i denna studie. 
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Då klara fördelar med en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod har 

identifierats kommer även en kvalitativ del i form av semi-strukturerade intervjuer 

genomföras. Valet faller på semi-strukturerade intervjuer med anledning av att det med 

framgång har använts i flera av de arbeten som analyserats samt att det medger 

möjlighet till följdfrågor, därmed upplevs de som mer flexibla gentemot en fullt ut 

strukturerad intervju [47]. 

4.2 Enkät 
För att på ett effektivt sätt kunna nå ut till ett större antal respondenter och samtidigt 

hålla det administrativa arbetet på en hanterbar nivå väljer vi att utföra det 

kvantitativa momentet genom en webbenkät. Genom att enkäten genomförs helt 

digitalt medges också möjligheten att utan föregående datainläsning, direkt kunna 

bearbeta och sammanställa enkätens resultat genom ett kalkyldokument. 

Enkäten ska utformas på ett sådant sätt att den innehåller strukturerade icke-öppna 

frågor där endast fasta svarsalternativ kan väljas. Frågorna i denna enkät ska även vara 

formulerade på ett sådant sätt att de endast ställer en fråga att ta ställning till och inte 

flera samtidigt.  

Vid genomförande av kvantitativa studier generellt läggs stor vikt vid urvalet då själva 

syftet med en kvantitativ studie är att mätningen av det valda urvalet skall representera 

den avsedda populationen [48].  

Syftet med denna studie är dock inte att mäta någon faktisk uppfattning inom 

allmänheten sett som en population utan endast påvisa en oros vara eller icke vara inom 

en begränsad del, därav är ett rent slumpmässigt och mer statistiskt representativt urval 

av populationen inte lika kritiskt.  

Urvalet till denna enkätundersökning baseras på ett icke-slumpmässigt 

bekvämlighetsurval av respondenter, där de respondenter som vi har kunnat nå via 

sociala medier har fått svara på den [48]. 

Syftet med denna studie är som tidigare nämnt att öka förståelsen inom området 

snarare än att mäta och fastställa den allmänna uppfattningen och därav kan ett icke-

slumpmässigt bekvämlighetsurval anses tillräckligt. 

Då vi önskar att så många som möjligt av de utvalda ska besvara enkäten avser vi att 

begränsa antalet frågor och kräver inte att respondenterna ska behöva identifiera sig för 

att få besvara enkäten.  

När enkäten skickas ut kommer vi vara tydliga med att den är anonym och att det rör sig 

om ett examensarbete, där förhoppningen med anonymiteten är att fler ska välja att 

delta och med motivet att svaren ska hålla sig på en seriös nivå. 

4.3 Intervjuer 
De semistrukturerade intervjuernas syfte är att gå djupare in på området och ta tillvara 

på informanternas tankar och känslor kring ämnet [47]. Philip Pålsson valde i sitt arbete 

De digitala bevisens utveckling [45] att intervjua personer relevanta för ämnet med 

skilda roller i ett försök att få en mer nyanserad bild av kunskapsnivån i rättssalen. 
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Urval av intervjupersoner inför en kvalitativ studie innebär utmaningar, även om det till 

skillnad från kvantitativa studier inte är riktigt lika avgörande huruvida urvalet 

representerar den avsedda populationen rent statistiskt [47]. Vid urval av 

intervjupersoner inför en kvalitativ studie är det istället viktigare att de valda personerna 

inte är allt för lika, men ändå är representativa för den population studien avser [47]. 

Inför intervjuerna i denna studie väljs intervjupersonerna i syfte att möta detta kriterium 

genom att intervjupersoner med skilda relationer till aktivitetsarmband väljs. 

Vilka frågor som ställs och hur intervjun i sin helhet genomförs är inte helt förvånande 

direkt kopplat till studiens resultat.  

Denna studies intervjufrågor avses vara enkla och raka frågor där vad som frågas efter 

tydligt ska framgå [47]. Det ska därmed enbart ställas en fråga i taget och en ställd fråga 

ska inte innehålla flera frågeställningar att ta ställning till [47]. Denna studies intervjuer 

ska heller inte innehålla några hypotetiska frågor då dessa enkelt kan missuppfattas och 

de svar som ges kan ofta vara missvisande [47]. 

4.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet avser tillförlitligheten i ett arbete - det vill säga att man får samma eller 

åtminstone liknande resultat vid upprepade mätningar givet att förutsättningarna är 

desamma – även om det är en annan utredare som utför mätningen. Det som är viktigt 

under enkätundersökningen kopplat till reliabiliteten är således att respondenterna ska 

förstå frågorna. Enkäten utformas på ett sådant sätt att ämnet i korthet sammanfattas 

och att det för var fråga finns en beskrivande text med ordförklaringar där vi anser att 

det kan föreligga risk för missförstånd och uppfattas som oklart. Vid intervjuerna har vi 

innan frågor ställts gått in på de begrepp som vi trott skulle kunna orsaka missförstånd 

[48]. 

Validitet innebär att insamlingstekniken ska ge information om det fenomen som 

studeras – det vill säga att vi mäter det vi avser att mäta. Detta försöker vi uppnå genom 

att gå tillbaka till arbetets syfte och frågeställningar när vi utformar vår enkäts delfrågor 

[48]. Även vid framtagandet av intervjufrågor återgick vi till arbetets huvudsakliga 

frågeställningar. Vår förmåga att på ett så neutralt sätt som möjligt ställa frågorna utan 

att färga den intervjuades svar är också mycket viktigt med hänsyn till validiteten [47]. 

De vi intervjuar är personer vi har en relation till sedan tidigare – därmed anser vi att de 

kan tala till oss i förtroende och svarar så öppet som möjligt. 

4.5 Etiska aspekter 
För att värna om de intervjuades personliga integritet har samtliga respondenter till 

både enkät och intervjuer varit anonyma. Detta etiska övervägande har motiverades 

med det faktum att respondenternas faktiska identitet inte tillför studiens resultat något 

mervärde. Respondenternas politiska åsikter och kön är ytterligare exempel på uppgifter 

som utesluts då de för respondenterna kan uppfattas som inträngande att besvara och 

för denna studie inte tillför något. 
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4.6 Metodkritik 
Enkätutformning är en vetenskap i sig, enkäten som används i detta arbete är begränsad 

i sin omfattning men uppfyller enligt oss sitt syfte. Fokus har legat på att hålla enkäten 

kort och tiden den tar att genomföra till ett minimum, detta för att motivera 

respondenter till att genomföra enkäten [48]. 

Semi-strukturerade intervjuer har enligt erkänd litteratur på området 

forskningsmetoder goda möjligheter att ge relevanta resultat vid korrekt utförande [47]. 

Att utföra intervjuer är dock i sig något som kräver mycket träning och många intervjuer 

innan man bemästrar dem [47]. Den brist på erfarenheter av genomförande utav 

tidigare intervjuer som vi tar med in i denna studie skulle kunna ses som ett argument 

för att välja bort denna krävande metod. Enligt vår bedömning överväger dock de 

potentiella fördelarna risken att resultatet blir lidande av vår brist på erfarenhet. 
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5 Experimentuppställning 
Utformning utav enkät såväl som intervjuer grundas på den i tidigare kapitel 

presenterade metoden. Detta kapitel redogör för tillvägagångsättet vid formulering av 

frågor, publicering av enkät och genomförande av intervjuer.  

5.1 Utformning av frågor 
För att öka sannolikheten att de frågor som ställs i både den enkät som ska genomföras 

och i de planerade intervjuerna resulterar i för studien relevanta svar är 

utgångspunkten vid formulering av samtliga frågor studiens frågeställningar. 

De frågeställningar som presenterats tidigare i denna studie behöver därav brytas ner 

till frågor anpassade för enkät och intervju. 

5.1.1 Frågeställning 1 - Finns det bland konsumenter någon oro för integriteten 

kopplat till användandet av aktivitetsarmband? 
Frågeställningen är i sig tydlig och att omformulera denna till en fråga anpassad för 

enkät kräver inga större modifieringar. Enkätfrågan som ställs för att besvara 

frågeställningen blir således: 

- Känner du oro inför/under användandet av ett aktivitetsarmband kopplat till 

den integritetskänsliga information enheten sammanställer? (Svarsalternativ: 

ja eller nej) 

Vad det gäller intervjufrågor kopplat till frågeställningen kommer tyngdpunkten ligga 

på huruvida en oro finns och frågor kring användande av aktivitetsarmband. 

5.1.2 Frågeställning 2 - Finns någon skillnad på hur olika generationer ser på 

användandet av aktivitetsarmband från ett integritetsperspektiv? 
För att kunna påvisa skillnader mellan olika generationer krävs att respondenter i 

enkäten anger sin ålder, detta blir därav en av frågorna till följd av denna frågeställning. 

En andra jämfört med själva frågeställningen mer mätbar och således för enkäter bättre 

anpassad fråga härleds även från denna frågeställning, dessa två frågor blir: 

- Ange din ålder (Svarsalternativ: 0 – 25 år, 26 – 50 år, 51 – 75 år, 76 år eller äldre) 

- Känner du oro inför/under användandet av ett aktivitetsarmband kopplat till 

den integritetskänsliga information enheten sammanställer? (Svarsalternativ: ja 

eller nej) 

Vid intervjuerna kommer frågorna kopplat till frågeställningen ovan fokusera på 

integritet och frågor kring detta. 

5.1.3 Frågeställning 3 - Finns det från konsumenters håll något intresse av 

säkrare och därmed i förhållande till likvärdiga produkter dyrare 

aktivitetsarmband? 
Enkätfrågan kopplat till frågeställningen är även här endast en lätt omskrivning av 

själva frågeställningen. Den fråga respondenterna kommer att behöva ta ställning till 

blir:  
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- Skulle du kunna tänka dig att betala mer för ett aktivitetsarmband med högre 

säkerhet än ett billigare alternativ med samma tekniska funktioner/prestanda? 

(Svarsalternativ: ja eller nej). 

De frågor som kommer att ställas vid intervjutillfällena kopplat till frågeställningen 

ovan kommer kretsa kring aktivitetsarmband, dess säkerhet och hur mycket 

konsumenter kan tänka sig betala för ett aktivitetsarmband. 

5.2 Enkät 
För att säkerställa att tillvägagångssätt, plats och tidpunkt för publicering av denna 

enkät ger bästa möjliga förutsättningar för att nå relevanta resultat grundas dessa val 

på i tidigare kapitel presenterad metod.  

Per Engberg använde i sitt arbete Bortom personlig integritet [41] verktyget Google 

forms och spred sedan sin enkät på Facebook.  Carl Philip Karlstedt använde i arbetet 

Molntjänster och användarnas integritet i smarta hem [28] även han samma verktyg och 

spred sin enkät i sociala medier. 

Därmed valde vi att skapa enkäten med hjälp av tjänsten Google Forms som är ett 

verktyg där man kan skapa en enkät och sedan sprida en länk till de tilltänkta 

respondenterna. 

Enkäten inleddes med kortare sakfrågor och avslutades med mer ingående faktafrågor. 

De frågor som ingick i enkäten var även rent språkligt formulerade så kort och koncist 

som möjligt för att göra enkäten enkel att ta till sig. 

Svarsalternativen på de ställda frågorna var förutom på den inledande åldersfrågan 

begränsat till endast ”Ja” eller ”Nej” och alternativet ”Vet inte” var medvetet 

bortplockat. Alternativet ”Vet ej” uteslöts av den anledningen att det i vissa fall ger 

respondenter en möjlighet att slippa ta ställning [48]. 

När en respondent klickade på sin länk fick denne upp en kort beskrivning för enkäten 

samt för varje fråga en hjälptext där så kändes motiverbart. Enkätens samtliga frågor 

hade givna svarsalternativ. 

Enkäten gjordes tillgänglig via Facebook den 29:e mars 2017 och den var öppen till och 

med den 30:e mars 2017. Svaren importerades sedan in i Microsoft Excel där grafer och 

diagram skapades. Dessa återfinns i rapportens resultatdel. 

5.3 Intervjuer 
För kunna åtnjuta fördelarna med informationsinhämtning från individer med olika 

perspektiv lades det i denna studie vikt vid att hitta intervjupersoner med skilda 

relationer till aktivitetsarmband. Med detta som grund valde vi att dels intervjua en 

person som var på väg att införskaffa ett aktivitetsarmband men även en person som 

redan hade och var brukare av produkten. För att ytterligare få bredd valde vi även att 

intervjua en person som till vardags arbetar med service hos en elektronikåterförsäljare.  

Intervjuerna genomfördes med en intervjuperson i taget och med endast en 

intervjuare på plats som ställde samtliga frågor. Plats och tid för intervjuerna 
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anpassades efter intervjupersonernas önskemål för att skapa en för personen säker 

miljö där en öppen och otvungen diskussion kunde föras.  

Intervjufrågorna utgick från arbetets huvudfrågeställningar och syfte. Följdfrågor 

ställdes för att utveckla vidare kring tidigare ställda frågor. Anteckningar fördes och 

svaren sammanställdes sedan per intervjufråga som redovisat i resultatdelen. 

Samtliga intervjuer genomfördes i ett lugnt och harmoniskt tempo där enklare frågor 

inledde, detta för att få en bra start på intervjuerna och ingjuta förtroende hos de 

intervjuade [47].  
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6 Resultat 
I detta kapitel redovisas arbetets resultat i form av insamlade enkätsvar samt svar på 

intervjufrågor. Resultaten från enkäten presenteras huvudsakligen i procent och 

illustreras med hjälp av diagram. 107 svar inkom från enkätundersökningen och dessa 

finns som helhet redovisade bland bilagorna under punkt 9.2. De tre genomförda 

intervjuerna presenteras även i detta kapitel sammanfattningsvis, kategoriserade per 

frågeställning. 

6.1 Enkät 
Bland respondenterna i enkätundersökningen tillhör de flesta, med en andel om 71%, 

ålderskategorin 26–50 år. 20% tillhör kategorin 0–25 år och 9% tillhör kategorin 51–75 

år. Ålderskategorin 76 år eller äldre finns inte representerad bland enkätens 

respondenter (se figur 2). 

 

Figur 2: Respondenter i antal, respektive andel 

För att ge ett svar på arbetets första frågeställning fick respondenterna svara på om de 

känner någon oro vid eller i anslutning till användandet av aktivitetsarmband kopplat till 

informationen som enheten samlar in och sammanställer. Drygt en femtedel (22%) 

svarar att de känner oro medan merparten (78%) svarar att de inte gör det (se figur 3). 

Antal: 21
20%

Antal: 76
71%

Antal: 10
9%

Totalt antal svarande per ålderskategori

0 - 25 år 26 - 50 år 51 - 75 år 76 år eller äldre
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Figur 3: Andel som känner oro inför informationsinsamling 

I figur 4 presenteras föregående frågas enkätsvar per ålderskategori. Syftet är att svara 

på arbetets andra frågeställning där det undersöks om det kan vara så att 

integritetsfrågan är kopplad till vilken ålderskategori man tillhör. Bland respondenterna 

i gruppen 0–25 år svarar 43% att de känner oro medan det i gruppen 26–50 år endast är 

20% som säger att de känner oro. I gruppen 51–75 år svarar samtliga att de inte känner 

någon oro kring informationsinsamlingen. 

Känner du oro inför/under användandet av ett aktivitetsarmband 
kopplat till den integritetskänsliga information enheten 

sammanställer? 
 

 

Figur 4: Andel som känner oro inför informationsinsamling, per ålderskategori 

Arbetets tredje frågeställning gäller huruvida ett aktivitetsarmbands högre 

säkerhetsnivå kan motivera ett högre enhetspris. Även fast många inte känner oro till 
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användandet av aktivitetsarmbandet ur ett integritetsperspektiv är det ungefär hälften 

av respondenterna (52%) som kan tänka sig att betala mer för en säkrare produkt givet 

att de i övrigt har samma funktioner och prestanda (se figur 5). 

 

Figur 5: Andel som kan tänka sig att betala mer för säkerhet givet samma funktionalitet i övrigt 

I figur 6 redovisas föregående frågas svar per ålderskategori. Tydligast skillnad finns i den 

lägsta ålderskategorin (0–25 år) där ungefär två tredjedelar (15 av 21) kan tänka sig att 

betala mer för högre säkerhet. I ålderskategorin 26–50 år är förhållandet relativt jämnt 

med något fler (40 av 76) som inte kan tänka sig att betala ett högre pris för högre 

säkerhetsnivå. I åldersgruppen 51–75 år är det lika många som svarade ja som nej på 

frågan (5 av 10). 

 

Figur 6: Antal som kan tänka sig att betala mer för säkerhet givet samma funktionalitet i övrigt, per 
ålderskategori 
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Av enkätens respondenter var det 20 stycken som oavsett om de äger ett 

aktivitetsarmband eller ej angav att de oroar sig över informationsinsamlingen och skulle 

kunna tänka sig att betala mer för en produkt med en högre säkerhetsnivå, givet att 

produkten har samma funktioner och prestanda som motsvarande billigare produkt. 4 

andra respondenter som tog ställning i samma fråga uppgav att de känner oro men inte 

är beredda att betala mer för motsvarande säkrare produkt. 

6.2 Intervjuer 
Nedan presenteras resultat från genomförda intervjuer. Resultaten är redovisade per 

huvudfrågeställning. 

Intervju 1 genomfördes med en kvinna i 25-årsåldern som var i befattning att införskaffa 

ett aktivitetsarmband. Intervju 2 genomfördes med en man i 30-årsåldern som är ägare 

och brukare till ett aktivitetsarmband. Intervju 3 genomfördes med en man i 25-

årsåldern som arbetar hos en elektronikåterförsäljare och har daglig kontakt med 

kunder. 

6.2.1 Frågeställning 1 
Finns det bland konsumenter någon oro för integriteten kopplat till användandet av 

aktivitetsarmband? 

6.2.1.1 Intervju 1 

Den intervjuade uttrycker sin personliga oro över hur information om hens 

träningsrutiner potentiellt skulle kunna vara skadligt om fel person får ta del av 

informationen. Personen uttrycker en oro över hur en okontrollerad spridning av 

träningsresultat, vald tid för träning och exakt återgivning av löprunda på till exempel 

sociala medier skulle få personen att känna sig osäker under sitt träningspass.  

6.2.1.2 Intervju 2 

Intervjuobjektet säger att han i väldigt liten utsträckning delar med sig av information 

om sig själv i sociala medier. De resultat som aktivitetsarmbandet samlar in har han inget 

intresse av att dela med sig av, utan främst är intresserad i att kunna mäta sina resultat 

personligen. Han har armbandet för att det är klart smidigare att ha med sig när han är 

ute än att ha med sig sin smarttelefon. Han är också selektiv när det gäller applikationer 

på sin smarttelefon och väljer bort de som kräver tillgång till mer information än vad som 

han anser vara rimligt. 

6.2.1.3 Intervju 3 

Personen säger sig i person aldrig varit med om att konsumenter uttryckt några direkta 

funderingar eller oro kopplat till säkerhet hos produkten som sådan eller den 

information som insamlas. 

Dock påtalar den intervjuade att detta kan härledas till en brist på insyn och förståelse 

för produkten i sig och hur dess informationsflöde är konfigurerat. För konsumenten är 

produkten endast ett armband som på en läslig skärm presenterar kaloriförbränning och 

inte en liten dator uppkopplad mot resten av världen. 
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6.2.2 Frågeställning 2 
Finns det någon skillnad mellan hur olika generationer ser på användandet av 

aktivitetsarmband från ett integritetsperspektiv? 

6.2.2.1 Intervju 1 

Intervjuobjektet pekar på ett behov hos den yngre generationen att ”visa upp” den 

fysiska aktivitet som genomförs för att få inflytande och erkännande, detta ofta med 

hjälp av sociala medier. Den intervjuade pratar om sitt eget flöde på sociala medier där 

flertalet yngre personer publicerar sina träningsresultat. Den intervjuade menar att man 

frivilligt och medvetet delar med sig av denna information, men att förståelse hos de 

yngre för vilka komplikationer detta potentiellt skulle kunna leda till inte alltid är på topp. 

Personen menar att den äldre generationen inte har samma behov av visa upp sina 

resultat och sin information, vilket då leder till att de inte delar med sig av sin 

aktivitetsinformation i samma utsträckning. Detta menar den intervjuade är en för den 

äldre generationen omedveten positiv effekt för den personliga integriteten. 

6.2.2.2 Intervju 3 

Den intervjuade säger att de yngre generationerna har en helt annan förståelse för hur 

aktivitetsarmband fungerar och de kan i många fall redogöra för hela eller åtminstone 

delar av hur ett aktivitetsarmband faktiskt fungerar. Detta menar den intervjuade direkt 

påverkar hur man ser på användandet av aktivitetsarmband kopplat till den personliga 

integriteten. 

Personen pekar åter igen på det faktum att äldre generationer snabbt skulle ändra 

uppfattning i det fall att någon tog sig tid för att förklara hur produkten fungerar, vilken 

information som sammanställs och hur den potentiellt skulle kunna användas för 

illegitima syften. 

6.2.3 Frågeställning 3 
Finns det från konsumenters håll något intresse av säkrare och därmed i förhållande 

till likvärdiga produkter dyrare aktivitetsarmband? 

6.2.3.1 Intervju 1 

Den intervjuade tycker inte att det är rimligt att konsumenter ska behöva oroa sig över 

säkerheten kopplat till en produkt som säljs på den svenska marknaden. I det fall att ett 

aktivitetsarmband saluförs av återförsäljare tycker personen att man som konsument 

skall kunna förlita sig på att informationen som enheten insamlar hanteras på ett riktigt 

sätt. 

Personen tycker att detta bör ingå i samtliga produkter men påtalar också att detta skulle 

kunna innebära ett prispåslag på samtliga produkter, vilket den intervjuade tycker är 

rimligt. 

6.2.3.2 Intervju 2 

Personen väljer aktivt bort att dela enhetens insamlade information och tycker det är en 

tillräcklig åtgärd. Därmed är han ej benägen att betala mer för en högre säkerhetsnivå 

på armbandet. Det han nämner skulle kunna påverka hans benägenhet att betala är i 

fråga om enhetens design. 
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6.2.3.3 Intervju 3 

Den intervjuade tror inte att det idag finns något intresse för produkter med ett högre 

pris i kombination med högre säkerhet. 

Personen trycker dock på att det är bristen på kunskap som är den bakomliggande 

orsaken till ointresse för produkters säkerhet generellt, skulle till exempel ett par fall av 

våldsbrott som kopplas till användandet av aktivitetsarmband uppmärksammas medialt 

tror den intervjuade att trenden skulle kunna vända snabbt. 

Intervjuobjektet ser framförallt oroliga föräldrar som en potentiell målgrupp för 

aktivitetsarmband med högre säkerhet. Den intervjuade menar på att i det fall att 

konsumenten skulle få de risker som föreligger med användandet av ett 

aktivitetsarmband i kombination med publicering på sociala medier förklarade för sig så 

skulle det bli en helt annan efterfrågan. 
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7 Analys och diskussion 
Detta kapitel syftar till att diskutera, analysera och kritisera denna studies resultat samt 

de metoder som använts för att generera resultatet. Detta sätts sedan i relation till 

tidigare studier inom området och i tidigare kapitel etablerad teoretisk bakgrund. 

7.1 Metod och resultat 
Sara Westling, metodstatistiker vid Statistiska centralbyrån framhäver i artikeln Vad 

innebär osäkerhetsintervall? att även vid ett relativt litet urval av en stor population kan 

en relativt god precision säkerställas [49]. Denna studies i sin omfattning något 

begränsade enkätundersökning kan därav anses ha tjänat sitt syfte, det vill säga öka 

förståelsen snarare än redogöra för det faktiska förhållandet.  

”Det är ganska fantastiskt vilken precision vi kan få med en så liten 

del av populationen.” – Sara Westling, SCB [49] 

När denna studies enkätundersökning ställs i relation till tidigare undersökningar inom 

likande ämnen med liknande förutsättningar blir det tydligt att de problem denna studie 

har dragits med är återkommande vid utförandet av denna typ av studie vid begränsad 

tillgång till resurser [11], [31], [41]. Dessa begränsningars inverkan på resultatets 

trovärdighet problematiserades dock redan vid val av metod och sammanställningen av 

den information som insamlats ger detta till trots precis det de inledande 

frågeställningarna frågar efter, en ökad förståelse kopplat till ämnet. 

Per Engberg diskuterar just denna typ av problem med urval och omfattning i sin uppsats 

Bortom personlig integritet [41], där Engberg pekar just på att ett problem med att låta 

vänner och bekanta besvara en enkät är att den begränsas väsentligt i sin omfattning. 

Effekten av att likt tidigare studier använda just Facebook för spridning av enkäten sett 

till att maximera antalet respondenter har med denna studie visat sig vara positiv. Då 

den av denna studie identifierat intressanta population individer är just individer aktiva 

på sociala medier är genomförandet av enkäten på just Facebook logiskt. 

Valet att genomföra denna studie med en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ 

metod känns därav redan vid en första anblick av det insamlade resultatet som ett riktigt 

beslut. De mätbara resultaten från enkätundersökningen i kombination med de insikter 

och personliga tankar intervjuobjekten bidragit med utgör tillsammans en mycket 

klarare målad bild än de båda resultaten gör på egen hand. 

Vidare hade en riskanalys av användandet av aktivitetsarmband, likt den utförd av Bako 

Ali i sitt arbete Internet of Things based Smart Homes: Security Risk Assessment and 

Recommendations [42] kunnat vara ett sätt att angripa frågan huruvida en oro för den 

personliga integriteten kopplat till användandet av aktivitetsarmband faktiskt är 

befogad, en sådan analys faller dock utanför syftet med detta arbete även om insikten 

hade kunnat tillföra studien väsentliga indata. 
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7.2 Allmän analys och diskussion 
Det konstateras i det inledande bakgrundskapitlet att aktivitetsarmband registrerar 

känslig information om användaren och att det lagstadgade skyddets faktiska verkan kan 

ifrågasättas samt att information om konsumenter har ett stort värde för företagen. Med 

detta som grund kan en oro från konsumenters håll därav förefalla befogad även om 

behovet av en mer ingående riskanalys är tydligt. 

Under januari 2016 genomförde kommunikationsbyrån Insight Intelligence en 

omfattande undersökning om det svenska folkets syn på digital integritet [50], detta med 

hjälp av Sifos webbpanel. Undersökningen omfattade 1000 svenskar och är enligt 

rapporten riksrepresentativ. 

Nästan var tredje person som besvarat undersökningen från Insight Intelligence anger 

att det som är viktigast för att de skall känna sig trygga med att dela med sig av 

information digitalt är att möjligheterna för företaget som mottar informationen att sälja 

informationen vidare begränsas [50]. Nästan var femte respondent anger även att för 

att de skall känna sig säkra så skulle de vilja se att den plattform där de delar sin 

information har någon typ av certifiering som garanterar skydd av integriteten [50]. 

Den indikation på oro som denna studie identifierat satt i perspektiv av Insight 

Intelligence omfattande undersökning kan antas ange vad för förändringar konsumenter 

vill se i dagens aktivitetsarmband och tillhörande applikationer för att göra dem mer 

attraktiva ur ett integritetsperspektiv. 

Resultatet kopplat till studiens tredje frågeställning visar även att konsumenter kan 

tänka sig att betala för högre säkerhet, vilket även styrks av respondenternas svar i 

undersökningen genomförd av Insight Intelligence [50]. Den tillverkare som snabbast 

kan anpassa sina produkter efter detta har därav med stöd av vår studie potentiellt 

möjligheten att kunna locka till sig konsumenter som idag väljer bort användande utav 

aktivitetsarmband av integritetsskäl. 

Claes Pettersén visar i sin uppsats Aktivitetsarmband – Ett verktyg för att öka fysisk 

aktivitet tecken på att aktivitetsarmband inte bara registrerar träningsaktiviteter utan 

även kan motivera användaren till att utföra dem [4]. En konsument som väljer att avstå 

från användandet av ett aktivitetsarmband av anledningen att produkten uppfattas som 

osäker blir då intressant från ett samhällsperspektiv.  

Folkhälsomyndighetens senaste rapport visar som tidigare nämnt att nästan hälften av 

den svenska befolkningen idag lider av övervikt eller fetma, att lyckas motivera dem som 

idag inte rör på sig i tillräcklig utsträckning är därav av yttersta vikt även för samhället i 

stort. Att på en samhällelig nivå kunna garantera sina invånares rätt till privatliv och 

värna om deras personliga integritet bör självklart prioriteras högre, detta till trotts är 

det viktigt att framhäva de positiva effekter ett ökat användande av aktivitetsarmband 

teoretiskt skulle kunna få. 

I den bästa av världar uppfyller den för konsumenten intressanta produkten både de 

krav som rimligt kan ställas på denna typ av produkt kopplat till hanteringen av känsliga 

personuppgifter samtidigt som den av konsumenten även faktiskt uppfattas som säker 

[56]. En för individen bevarad privat sfär och ett ökat användande av aktivitetsarmband 
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är självklart målbilden men detta bör inte ske på bekostnad av den personliga 

integriteten. 
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8 Slutsats 
Denna studies huvudsakliga syfte var att öka förståelsen kring konsumenters bild och 

uppfattning kopplat till aktivitetsarmband och den integritetsproblematik insamling, 

sammanställning och presentation av denna typ av personlig information innebär. Detta 

angreps genom formulerandet av tre frågeställningar. 

Finns det bland konsumenter någon oro för integriteten kopplat till användandet av 

aktivitetsarmband? 

Den första av de tre frågeställningarna behandlar den centrala delen i syftet med studien 

och svarar på den grundläggande frågeställning studien bygger på, det vill säga om det 

faktiskt finns någon oro. Det studien visar på är att det bland konsumenter finns en tydlig 

indikation på oro för den personliga integriteten. 

Finns det någon skillnad mellan hur olika generationer ser på användandet av 

aktivitetsarmband från ett integritetsperspektiv? 

Skillnader mellan generationer i synen på användandet av aktivitetsarmband från ett 

integritetsperspektiv är även det något som denna studie visar tydliga indikationer på. 

Den yngsta ålderskategorin var den där flest var oroliga för sin personliga integritet. 

Finns det från konsumenters håll något intresse av säkrare och därmed i förhållande 

till likvärdiga produkter dyrare aktivitetsarmband? 

Denna studie indikerar att det bland konsumenter finns en oro inför att använda 

aktivitetsarmband som gör att man väljer att inte införskaffa denna typ av enhet. Denna 

studie visar även indikationer på att konsumenter dock skulle kunna tänkas vara 

intresserade av en produkt med både högre uppfattad säkerhet som faktisk säkerhet och 

att det är främst yngre personer som är intresserade av detta. 

Den sammanställda informationen vid användandet av aktivitetsarmband har i denna 

studie identifierats som känsliga personuppgifter, vilket därav gör informationen i sig 

skyddsvärd från ett integritetsperspektiv. 

Med den definition av integritet som använts i denna studie (”okränkbarhet med 

förmåga att upprätthålla sitt värde genom skydd mot oönskad förändring, påverkan eller 

insyn.” [25]) innebär skydd för den personliga integritet för en användare skydd från 

både insyn och förändringar av den information aktivitetsarmbanden och dess 

tillhörande applikationer hanterar. 

Då lagstiftningen kopplat till integritet i tidigare studier har visat sig släpa efter den 

samhällsutveckling vi ser idag [30] i kombination med ett i andra studier identifierat 

ekonomiskt intresse för tillgrepp från tillverkare av produkter och tjänster som hanterar 

personuppgifter [34] har detta visat sig vara en stor utmaning för individer att hantera 

på egen hand. 

Att det för allmänheten föreligger stora hinder vid försök att som individ försöka skydda 

sin personliga integritet vid användande av informationsteknologi har även identifierats 

i tidigare studier [41] och är att anse som mycket problematiskt för samhället i stort. Det 
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av denna studie identifierade behovet av vidare studier inom ämnet går i linje med 

tidigare studier med fokus på integritet [28], [41]. 

Konsekvenser för individers personliga integritet kopplat till kommersiell övervakning 

allmänt och vidare analys av de reella säkerhetsrisker användandet av aktivitetsarmband 

innebär är båda två intressanta vinklingar. 

  



30 
 

9 Referenser 
 

[1]  Folkhälsomyndigheten, ”Folkhälsans utveckling: Årsrapport 2017,” 

Folkhälsomyndigheten, 2017. 

[2]  P. Danielsson, S. Ebrahimsson, T. Lundin och S. Mattison, ”Motivationsappar i 

socialt arbete: Erfarenheter och resultat från en pilotstudie,” PART - Preventivt 

arbete tillsammans, Helsingborg, 2016. 

[3]  Vardagspuls, ”Vardagspuls,” 05 10 2016. [Online]. Available: 

http://www.vardagspuls.se/inre-halsa/halsoappen-kan-gora-dig-sjuk/). [Använd 

25 04 2017]. 

[4]  C. Pettersén, ”Aktivitetsarmband – Ett verktyg för att öka fysisk aktivitet,” 

Malmö Högskola, Malmö, Sverige, 2015. 

[5]  M. Carlsson, ”Göteborgsposten: Fitnessarmband ska göra livet lättare,” 16 11 

2014. [Online]. Available: 

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/fitnessarmband-ska-g%C3%B6ra-

livet-l%C3%A4ttare-1.257661. [Använd 25 04 2017]. 

[6]  ”HUI Research,” [Online]. Available: http://www.hui.se/arets-julklapp. [Använd 

30 03 2017]. 

[7]  M. Karlsson, ”Dagens Analys,” Dagens Analys, 11 05 2016. [Online]. Available: 

http://www.dagensanalys.se/2016/05/svenskar-allt-mer-uppkopplade-ager-i-

snitt-58-uppkopplade-enheter/. [Använd 22 01 2017]. 

[8]  M. O´Neill, ”Insecurity by Design: Today’s IoT Device Security Problem,” 

Engineering, vol. 2, pp. 48-49, 2016.  

[9]  A. J. Mills, R. T. Watson, L. Pitt och J. Kietzmann, ”Wearing safe: Physical and 

informational security in the age of the wearable device,” Business Horizons, 

vol. 59, nr 6, pp. 615-622, 2016.  

[10]  J. Wei, ”How Wearables Intersect with the Cloud and the Internet of Things - 

Considerations for the developers of wearables,” IEEE Consumer Electronics 

Magazine, Juli 2014.  

[11]  J. Liu och W. Sun, ”Smart Attacks against Intelligent Wearables in People-Centric 

Internet of Things,” IEEE Communications Magazine, December 2016.  

[12]  Online Trust Alliance, ”IoT Trust Framework,” Online Trust Alliance, Bellevue, 

WA, 2017. 

[13]  F-Secure Corporation, ”F-Secure Integritetsrapport: Svenska internetanvändares 

kunskaper om övervakning och integritet.,” 15 12 2014. [Online]. Available: 



31 
 

https://www.f-secure.com/documents/10192/0/F-

Secure_+Integritetsrapport.pdf/327b2db6-11ba-4ce4-bd73-50c0ecdddd36. 

[Använd 24 04 2017]. 

[14]  M. Allring, ”DN Debatt: ”Data från ditt aktivitetsband är försäkringsbolagens 

dröm”,” 01 01 2015. [Online]. Available: http://www.dn.se/debatt/data-fran-

ditt-aktivitetsband-ar-forsakringsbolagens-drom/. [Använd 25 04 2017]. 

[15]  ”SOU 2016:41: "Hur står det till med den personliga integriteten?: En 

kartläggning av Integritetskommittén",” Justitiedepartementet, Stockholm, 

2016. 

[16]  S. Seneviratne, Y. Hu, T. Nguyen, G. Lan, S. Khalifa, K. Thilakarathna, M. Hassan 

och A. Seneviratne, ”A Survey of Wearable Devices and Challenges,” IEEE 

COMMUNICATIONS SURVEYS & TUTORIALS, VOL. 19, NO. 4, FOURTH QUARTER 

2017, 2017.  

[17]  Prisjakt Sverige AB, ”Prisjakt.nu: Aktivitetsarmband,” [Online]. Available: 

https://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=1760. [Använd 26 04 2017]. 

[18]  Fullpower Technologies, Inc., ”MotionX: Invention in Motion,” [Online]. 

Available: https://www.motionx.com/. [Använd 27 04 2017]. 

[19]  Wareable Ltd., ”MotionX: What you need to know,” [Online]. Available: 

https://www.wareable.com/fitness-trackers/everything-you-need-to-know-

about-motionx. [Använd 27 04 2017]. 

[20]  AliphCom dba Jawbone, ”Jawbone UP: Extended user guide,” [Online]. 

Available: https://content.jawbone.com/static/www/pdf/manuals/up/up-by-

jawbone-extended-manual-en.pdf. [Använd 27 04 2017]. 

[21]  D. Nield, ”How it works: We explain how your fitness tracker measures your 

daily steps,” 26 12 2016. [Online]. Available: 

https://www.wareable.com/fitness-trackers/how-your-fitness-tracker-works-

1449. [Använd 27 04 2017]. 

[22]  C. Walter, M. L. Hale och R. F. Gamble, ”Imposing Security Awareness on 

Wearables,” 2016 2nd International Workshop on Software Engineering for 

Smart Cyber-Physical Systems, 2016.  

[23]  ”Nationalencyklopedin, smartmobil,” [Online]. Available: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/smartmobil. [Använd 26 04 

2017]. 

[24]  A. J. Perez och S. Zeadally, ”Privacy Issues and Solutions for Consumer 

Wearables”.1520-9202/$26.00 2017 IEEE.  



32 
 

[25]  ”Nationalencyklopedin, integritet,” [Online]. Available: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/integritet. [Använd 

24 04 2017]. 

[26]  ”Dir. 2014:65, Den personliga integriteten,” [Online]. Available: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/kommittedirektiv/den-personliga-integriteten_H2B165. 

[Använd 24 04 2017]. 

[27]  ”SFS 1974:152. Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform,” [Online]. 

Available: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-

1974-152. [Använd 24 04 2017]. 

[28]  ”SFS 1998:204. Svensk författningssamling 1998:204,” [Online]. Available: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204. [Använd 24 04 

2017]. 

[29]  ”Prop. 2009/10:80. En reformerad grundlag,” 8 December 2009. [Online]. 

Available: https://data.riksdagen.se/fil/4FFF5D07-D223-47E0-A925-

7B800A83BB82. 

[30]  Swedish Standards Institute, SIS Handbok 550 - Terminologi för 

informationssäkerhet, Stockholm: SIS Förlag, 2011.  

[31]  ”Datainspektionen, Vad menas med en kränkning av den personliga 

integriteten?,” [Online]. Available: http://www.datainspektionen.se/fragor-och-

svar/personuppgiftslagen/vad-menas-med-en-krankning-av-den-personliga-

integriteten1/. [Använd 24 04 2017]. 

[32]  K. Reinholdsson och R. Petersson, Personuppgiftslagen i praktiken, uppl. 5, 

Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2012.  

[33]  C. P. Karlstedt, ”"Molntjänster och användarnas integritet i smarta hem", 

kandidatuppsats,” Malmö Högskola, Malmö, Sverige, 2016. 

[34]  A. Syrén, Stora säkerhetshandboken: En praktisk årskalender, Stockholm: SIS 

förlag AB, 2008.  

[35]  W. Agrell et al., ”MSB: Övervakning och integritet – lägesrapport om 

samhällsförändringar,” 20 05 2015. [Online]. Available: 

https://www.msb.se/Upload/konferenser/%C3%96vervakning%20och%20integ

ritet%202015/Rapport%20till%20MSB.pdf. [Använd 24 04 2017]. 

[36]  M. Bylund, Personlig Integritet på nätet, Stockholm: Fores, 2013.  



33 
 

[37]  E. Holm, ”Internet of Things och den potentiella konflikten med den enskildes 

integritet,” Uppsala Universitet, Uppsala, 2016. 

[38]  European Commission, ”European Commission: Protection of personal data,” 

[Online]. Available: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm. 

[Använd 28 04 2017]. 

[39]  V. Volny, ”Personuppgifter som valuta i den digitala ekonomin,” Lunds 

universitet, Lund, 2016. 

[40]  L. Larsson och K. Örstadius, ”Handel med personuppgifter på nätet omsätter 

miljarder,” Dagens Nyheter, 04 09 2015. [Online]. Available: 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/handel-med-personuppgifter-pa-natet-

omsatter-miljarder/. [Använd 24 04 2017]. 

[41]  EDPS, ”Privacy and competitiveness in the age of big data,” EDPS, Bryssel, 2014. 

[42]  CMA, ”The commercial use of consumer data,” CMA, London, 2015. 

[43]  P. Dettman, ”ICA kundkort,” Centrum för Näringslivshistoria, [Online]. Available: 

http://www.ica-historien.se/artiklar/ica-kundkort/. [Använd 24 04 2017]. 

[44]  A. Goldfarb och C. Tucker, ”Privacy and Innovation,” Innovation Policy and the 

Economy, vol. 12, pp. 65-89, 2012.  

[45]  H. A. Shelanski, ”Information, innovation, and competition policy for the 

Internet,” University of Pennsylvania Law Review, vol. 161, pp. 1663-1705, 2013.  

[46]  P. Engberg, ”Bortom personlig integritet,” Kungliga Tekniska Högskolan, 

Stockholm, 2016. 

[47]  B. Ali, ”Internet of Things based Smart Homes,” Luleå universitet, Luleå, 2016. 

[48]  M. Bäckman och A. Tenfält, ”Exploring the Opportunities of Wearable 

Technology within Siemens AG,” Chalmers tekniska högskola, Göteborg, 2015. 

[49]  J. Gustafsson och A. Åkesson, ”System for activity tracking of patients with 

chronic kidney disease,” Lunds tekniska högskola, Lund, 2015. 

[50]  P. Pålsson, ”De digitala bevisens utveckling: En studie kring användandet av 

digitala bevis och dess svårigheter,” Högskolan i Halmstad, Halmstad, 2016. 

[51]  S. Larsson, J. Lilja och K. Mannheimer, Forskningsmetoder i socialt arbete, Lund: 

Studentlitteratur, 2005.  

[52]  J. Trost, Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur, 2010.  

[53]  J. Trost och O. Hultåker, Enkätboken, Lund: Studentlitteratur, 2016.  



34 
 

[54]  G. Strandell, ”Vad innebär osäkerhetsintervall?,” Statistiska centralbyrån, 05 12 

2016. [Online]. Available: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Vad-

innebar-osakerhetsintervall/. [Använd 10 04 2017]. 

[55]  Insight Intelligence, ”Delade meningar: Svenska folkets syn på digital integritet 

2016,” [Online]. Available: https://www.iis.se/docs/Delade-Meningar-2016.pdf. 

[Använd 27 04 2017]. 

[56]  N. Talebi, C. Hallam och G. Zanella, ”The New Wave of Privacy Concerns in the 

Wearable Devices Era,” Proceedings of PICMET '16: Technology Management 

for Social Innovation, 2016.  

 

 



I 
 

10 Bilagor 

10.1 Enkät 
Beskrivning: ”Detta är en anonym enkätundersökning om Aktivitetsarmband. Ett 

aktivitetsarmband är ett "smart" armband som mäter din fysiska aktivitet och status 

genom att bl.a. mäta puls, räkna antalet tagna steg och analysera din sömn. 

Enkätundersökningen består av totalt 4 frågor. Enkätundersökningen tar ungefär 30 

sekunder.” 

10.1.1 Ålder 
Beskrivning: ”Denna enkätundersökning är helt anonym, detta åldersspann kommer 

endast att användas för att för att kunna filtrera insamlade data.” 

Fråga/Uppgift: ”Ange din ålder:” 

Svarsalternativ: ”0 – 25 år, 26 – 50 år, 51 – 75 år, 76 år eller äldre” 

10.1.2 Aktivitetsarmband 
Beskrivning: ”Ett aktivitetsarmband är ett "smart" armband som mäter din fysiska 

aktivitet och status genom att bl.a. mäta puls, räkna antalet tagna steg och analysera din 

sömn.” 

Fråga: ”Äger du ett aktivitetsarmband?” 

Svarsalternativ: ”Ja, Nej” 

10.1.3 Integritetskänslig information 
Beskrivning: ”Integritetskänslig information för dig som person kan t.ex. vara ditt 

hälsotillstånd, din nuvarande position eller dina sömnvanor.” 

Fråga: ”Känner du oro inför/under användandet av ett aktivitetsarmband kopplat till den 

integritetskänsliga information enheten sammanställer?” 

Svarsalternativ: ”Ja, Nej” 

10.1.4 Säkrare produkter 
Beskrivning: ”Utbudet av olika aktivitetsarmband är idag stort med snarlika funktioner, 

priset på dessa variera och det gör även säkerheten.” 

Fråga: ”Skulle du kunna tänka dig att betala mer för ett aktivitetsarmband med högre 

säkerhet än ett billigare alternativ med samma tekniska funktioner/prestanda?” 

Svarsalternativ: ”Ja, Nej” 
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10.2 Enkätsvar 
Tabell 1: Enkätsvar 

Timestamp Ange din ålder: Äger du ett 
aktivitetsarmband
? 

Känner du oro 
inför/under 
användandet av ett 
aktivitetsarmband 
kopplat till den 
integritetskänsliga 
information enheten 
sammanställer? 

Skulle du kunna tänka 
dig att betala mer för 
ett aktivitetsarmband 
med högre säkerhet än 
ett billigare alternativ 
med samma tekniska 
funktioner/prestanda? 

29/03/2017 11:40:44 26 - 50 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 11:41:09 26 - 50 år Nej Ja Ja 

29/03/2017 11:41:16 26 - 50 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 11:42:17 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 11:43:22 26 - 50 år Ja Nej Nej 

29/03/2017 11:43:27 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 11:43:34 26 - 50 år Nej Ja Nej 

29/03/2017 11:43:58 26 - 50 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 11:44:40 26 - 50 år Ja Nej Nej 

29/03/2017 11:44:58 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 11:46:58 26 - 50 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 11:48:31 51 - 75 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 11:49:54 26 - 50 år Nej Ja Ja 

29/03/2017 11:49:54 26 - 50 år Ja Nej Nej 

29/03/2017 11:51:11 51 - 75 år Ja Nej Nej 

29/03/2017 11:52:15 26 - 50 år Ja Nej Nej 

29/03/2017 11:53:11 0 - 25 år Ja Ja Ja 

29/03/2017 11:54:02 26 - 50 år Ja Nej Nej 

29/03/2017 11:54:24 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 11:54:29 26 - 50 år Ja Nej Nej 

29/03/2017 11:56:15 26 - 50 år Nej Ja Ja 

29/03/2017 11:57:24 51 - 75 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 11:58:59 26 - 50 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 12:00:51 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 12:03:11 0 - 25 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 12:07:57 26 - 50 år Ja Nej Ja 

29/03/2017 12:11:56 26 - 50 år Nej Ja Ja 

29/03/2017 12:16:08 26 - 50 år Nej Ja Ja 

29/03/2017 12:24:40 26 - 50 år Ja Nej Nej 

29/03/2017 12:25:41 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 12:27:49 26 - 50 år Nej Ja Ja 

29/03/2017 12:30:48 26 - 50 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 12:31:13 26 - 50 år Ja Nej Nej 

29/03/2017 12:32:14 51 - 75 år Ja Nej Nej 

29/03/2017 12:52:14 0 - 25 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 12:55:17 26 - 50 år Ja Nej Nej 

29/03/2017 12:56:28 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 12:56:56 26 - 50 år Nej Ja Ja 

29/03/2017 12:57:40 26 - 50 år Ja Nej Ja 

29/03/2017 13:00:04 0 - 25 år Ja Nej Ja 

29/03/2017 13:01:29 26 - 50 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 13:06:07 26 - 50 år Ja Nej Nej 

29/03/2017 13:10:08 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 13:18:35 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 13:20:17 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 13:25:04 26 - 50 år Nej Ja Nej 

29/03/2017 13:26:16 26 - 50 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 13:31:55 26 - 50 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 13:45:11 26 - 50 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 13:46:49 0 - 25 år Nej Ja Ja 

29/03/2017 13:50:37 26 - 50 år Nej Ja Nej 

29/03/2017 13:52:50 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 13:56:50 26 - 50 år Ja Ja Ja 
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29/03/2017 14:03:01 26 - 50 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 14:03:29 26 - 50 år Nej Ja Ja 

29/03/2017 14:07:06 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 14:10:25 26 - 50 år Ja Nej Nej 

29/03/2017 14:15:10 26 - 50 år Ja Nej Nej 

29/03/2017 14:21:54 26 - 50 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 14:23:06 26 - 50 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 14:25:42 51 - 75 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 14:26:29 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 14:38:13 51 - 75 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 15:06:59 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 15:09:39 26 - 50 år Ja Nej Ja 

29/03/2017 15:12:12 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 15:14:42 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 15:19:01 0 - 25 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 15:19:53 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 15:21:04 26 - 50 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 15:30:27 51 - 75 år Ja Nej Ja 

29/03/2017 15:34:52 0 - 25 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 15:36:57 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 15:40:28 26 - 50 år Nej Ja Ja 

29/03/2017 15:55:27 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 15:58:17 26 - 50 år Ja Nej Ja 

29/03/2017 16:12:06 0 - 25 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 16:14:44 0 - 25 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 16:19:43 0 - 25 år Ja Nej Nej 

29/03/2017 16:25:10 0 - 25 år Nej Ja Nej 

29/03/2017 16:26:16 0 - 25 år Nej Ja Ja 

29/03/2017 16:26:56 26 - 50 år Ja Nej Nej 

29/03/2017 17:26:16 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 17:30:06 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 17:33:38 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 17:34:22 26 - 50 år Ja Nej Nej 

29/03/2017 18:11:45 26 - 50 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 18:23:00 26 - 50 år Nej Ja Ja 

29/03/2017 18:34:20 0 - 25 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 18:38:14 26 - 50 år Nej Ja Ja 

29/03/2017 18:38:37 0 - 25 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 18:58:09 0 - 25 år Nej Ja Ja 

29/03/2017 19:26:27 0 - 25 år Nej Ja Ja 

29/03/2017 19:33:18 51 - 75 år Nej Nej Nej 

29/03/2017 19:44:12 51 - 75 år Ja Nej Ja 

29/03/2017 19:45:19 51 - 75 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 20:04:15 26 - 50 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 20:12:31 26 - 50 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 20:20:11 0 - 25 år Nej Ja Ja 

29/03/2017 20:55:00 26 - 50 år Nej Nej Ja 

29/03/2017 21:51:44 26 - 50 år Ja Nej Ja 

29/03/2017 23:05:06 0 - 25 år Ja Nej Ja 

29/03/2017 23:34:12 0 - 25 år Nej Ja Ja 

29/03/2017 23:49:20 26 - 50 år Nej Nej Ja 

30/03/2017 03:51:51 0 - 25 år Nej Nej Nej 

30/03/2017 09:11:21 0 - 25 år Ja Ja Ja 

30/03/2017 13:24:58 26 - 50 år Ja Nej Ja 
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10.3 Intervjufrågor 

10.3.1 Intervju 1 
1. Vad är det som har gjort dig intresserad av ett aktivitetsarmband? 

2. Vad har du för generella tankar inför ditt köp av ett aktivitetsarmband? 

3. Vilken prisspann har du tänkt att ditt köp ska hamna inom och vad skulle 

potentiellt kunna påverka ditt tänkta inköpspris? 

4. Vad är det huvudsakliga syftet med ditt inköp? Vill du kunna mäta din träning? 

Vill du kunna sammanställa dina resultat för enklare kunna följa din utveckling? 

Vill du kunna publicera dina träningsresultat på sociala medier? 

5. Vilken egenskaps kapacitet (batteritid, skärmupplösning, GPS, integration med 

sociala medier) hos ett aktivitetsarmband skulle du säga är den du värdesätter 

högst? 

6. Vad tänker du kring den sammanställning av integritetskänslig information 

användandet av ett aktivitetsarmband innebär? 

7. Vilka skillnader, om några, tror du att det finns mellan yngre och äldre 

generationer kopplat till hur man resonerar kring den integritetsproblematik 

användandet av aktivitetsarmband innebär? 

8. Skulle du kunna tänka dig att betala mer för ett aktivitetsarmband med högre 

säkerhet än ett billigare alternativ med samma tekniska funktioner/prestanda? 

Motivera ditt svar.  

10.3.2 Intervju 2 
1. Vad var det som gjorde dig intresserad av att köpa ett aktivitetsarmband? 

2. Vad var ditt huvudsakliga syfte med inköpet? Ville du kunna mäta din träning? 

Ville du kunna sammanställa dina resultat för enklare kunna följa din utveckling? 

Ville du kunna publicera dina träningsresultat på sociala medier? 

3. Vilken egenskap hos aktivitetsarmbandet skulle du säga att du värdesätter 

mest? (batteritid, skärmupplösning, GPS, integration med sociala medier) 

4. Vad tänker du kring den sammanställning av integritetskänslig information 

användandet av aktivitetsarmbandet innebär? 

5. Skulle en högre säkerhetsnivå kunna motivera ett högre pris för dig som 

konsument, jämfört med en billigare produkt, allt annat lika? 

10.3.3 Intervju 3 
1. Om du idag skulle köpa ett aktivitetsarmband till dig själv, hur skulle du tänka? 

2. Vilket prisspann skulle du säga att de aktivitetsarmband som kunder i störst 

utsträckning är intresserade av ligger inom och vad tror du skulle kunna påverka 

detta tänkta inköpspris? 

3. Vilken egenskaps kapacitet (batteritid, skärmupplösning, GPS, integration med 

sociala medier) hos ett aktivitetsarmband skulle du säga är den kunden 

värdesätter högst? 

4. Är säkerheten kring den produkt en kund är intresserad av något de reflekterar 

över? 

5. Vad skulle du säga är det vanligaste bakomliggande syftet med ett in köp av ett 

aktivitetsarmband? Vill kunden endast kunna mäta sin träning? Vill kunden 
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publicera sina träningsresultat på sociala medier? Vill kunden enklare kunna 

följa sin prestationsmässiga utveckling? 

6. Vad tänker du kring den sammanställning av integritetskänslig information 

användandet av ett aktivitetsarmband innebär? 

7. Vilka skillnader, om några, tror du att det finns mellan yngre och äldre 

generationer kopplat till hur man resonerar kring den integritetsproblematik 

användandet av aktivitetsarmband innebär? 

8. Tror du att kunder skulle kunna tänka sig att betala mer för ett 

aktivitetsarmband med högre säkerhet än ett billigare alternativ med samma 

tekniska funktioner/prestanda? Motivera ditt svar.
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