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1. Förord 
Intresset till arbetet väcktes i den växande hälsotrenden som idag har utvecklats till en 

kommersiell marknad. Hälsa har gått från att primärt vara en gemenskap i föreningslivet till 

att vara en livsstil på gymmet. Detta är något företag utnyttjar och tjänar stora summor pengar 

på. Därför gjordes denna studie för att skapa en större förståelse vad några av dessa företag 

gör och vad de kommer göra. 

Avslutningsvis vill jag tacka Kalle Jonasson som gjort denna studie möjligt. Vill även tacka 

de två respondenter som valde att ställa upp på en kort mejlintervju.  Vill slutligen tacka er 

som läser denna studie.   

 

 

 

 

 

Växjö, 13 Maj  

Andreas Andersson 
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2. Abstrakt 
En inblick i ett nytt och snabbt växande område. En studie som undersöker användningen av 

datainsamling och Big data inom hälsoföretag. Syftet grundas i att skapa en kunskap och 

medvetenhet om hur det i dagens hälsoföretag ser ut inom denna del. Genom en granskning 

av nio företags användarvillkor samt deras integritetspolicy finner vi att samtliga företag 

samlar och spar data om sina kunder. Insamlingen sker utan användarens vetskap och denna 

Big data delas sedan vidare till andra företag som har användning för den  

 

 

 

 

Keywords: Big-data, hälsa/health, data insamling/data collecting, övervakning/Surveillance.  
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3. Inledning 

Hälsobranschen har under 2000-talet utvecklats från att vara en plattform för gemenskap och 

hälsa till att vara något ytligt och kommersiellt. Samtidigt som Idrottonline (2012) (ett statligt 

drivet system som ska hjälpa den vardagliga föreningen med sitt arbete) visar på att antalet 

föreningar minskar ökar antalet gym och andra företag som säljer påstådda hälsoprodukter. 

Denna förändring syns överallt, majoriteten av klädesföretag har antingen skapat en egen linje 

för att visa sitt intresse inom träningen. Detta är något som även Jonas Arnberg (2011), 

analytiker på Svensk Handel lyfter fram i en intervju på Sveriges Radio. Företag inom mat, 

dryck och logi- branschen skapar ständigt nya produkter med extra protein eller minskat 

andelen socker i sina produkter. Nya företag startar ständigt upp som skapar produkter som 

ska göra mirakel för din kropp eller hälsa. Alla dessa företag står med antagen fakta eller 

statistik som visar på att deras produkt ska göra det dem påstår. Det som har hänt är att hälsan 

tappar fokus och det kommersiella intresset tar över.  

Dessa företag använder ofta forskning eller statistik för att framföra eller framhäva sina 

produkter. Detta information som företaget använder kommer ofta från forskning som har 

sponsrats av företaget i syfte för att få fram specifika resultat, eller så är det forskning som 

kan vridas i syfte med företaget. Det finns även andra sätt att samla in statistik eller fakta. Ett 

alternativ är att samla in denna data från dina kunder. Detta kan göras i form av en enkät, 

formulär, applikationer eller ”trackers”. De två sistnämnda är något som växt enormt under 

sista årtiondet. Lupton (2015) nämner att det finns över 100 000 applikationer som skapats för 

ett kommersiellt syfte inom hälsobranschen. Dessa produkter och applikationer har ofta i 

tanke att främja din träning, hälsa eller viktminskning och för att göra det behöver den 

information från dig. Information som berör din kropp, vikt, längd, ålder eller mått. 

Information som berör din dagliga kost eller hur aktiv du är. Ofta ber även dessa företag även 

om andra data från din mobil eller liknande utan att du tänker på det 

Förut samlades detta in primärt in av staten eller forskare med syfte att främja folkhälsan eller 

med syftet att skapa ny förståelse kring hälsa. Idag har istället denna information fått ett mer 

kommersiellt syfte och värde. Den information du gett till företaget ägs nu av företaget, vilket 

betyder att de har rätten att göra vad de vill med den. Majoriteten av konsumenterna läser inte 

användaravtalet de beviljar och det är här de ger bort sin rätt till informationen. Ett gott 

exempel här är cookies som det kallas. Kort förklarar Kristol (2001) att är cookies något som 

hemsidor sparat för att kartlägga ditt beteende på internet och hjälpa dig med navigera på 

deras sida . Dessa cookies används vidare i ett tredjepartssyfte, med detta menas det att 
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cookies kan säljas vidare till en tredje part som har möjlighet att kartlägga och skräddarsy sig 

mot dig. Ett exempel här är Google som i sett användaravtal har skrivit in sin rättighet till att 

kartlägga och använda din sökhistoria (Sveriges Radio 2012) Likt denna information kan dina 

uppgifter säljas vidare till andra företag som har användning för den.  

Applikationerna samlar idag in all form av data från din mobil, allt från dina kontakter, 

meddelanden till den information du matar in för att använda applikationen. Shelton (2012) 

menar sedan att denna information eller (data som den kommer kallas i denna studie), 

används för att profilera användaren eller sociala grupper och precisera marknadsföringen mot 

dem. Detta är även något Lupton (2015) lyfter fram. En annan möjlighet är också att sälja 

vidare data till andra företag som är intresserade av den. Ett bra exempel här är Under Armour 

(ett kläders märke riktat mot träningsintresserade) gjorde i början av 2015 en investering där 

dem köpte data från tre träningsapplikationer på ca 120 miljoner atleter för 710miljoner 

dollar. 

Problemet idag är att näst intill ingen läser användarvillkoren eller sekretesspolicyn dos 

Santos Brito, Cardoso Garcia m.fl. (2013) lyfter fram att bara fyra procent faktiskt läser den. 

När applikationer sedan här skriver vad de samlar, spar och har för avsikt med 

datainsamlingen är majoriteten av kunderna omedvetna om just det. Detta är ett problem då 

företag kan utnyttja detta utan kundens vetskap. De har möjlighet att samla och spara 

personlig data som användaren kanske inte är villig att dela.  

Vidare har en artikel i The Guardian (2013) skrivit där dem lyfter fram faktumet att denna 

data används av andra än företaget själva. De lyfter fram Mapmyrun, Lose it och Period 

Tracker som redan sålt privat data om sina användare till tredje part företag. Vidare i artikeln 

framkommer försäkringsbolagens intresse i Big data. Swan (2016) belyser att de använder sig 

av denna data kartlägga hälsan och ge rabatt till dem som har sund hälsa. Detta då forskning 

visar på att bra hälsa minskar risken för sjukdomar och skador. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa större förståelse för big data och dess roll inom den 

svenska fitness- och hälsobranschen. Innan hälsotrenden som växte fram runt 2012 utgjordes 

majoriteten av hälsoundersökningarna med statliga medel med syftet att undersöka och främja 

folkhälsan. Under de senare åren av hälsotrendens tid har det vuxit fram ett stort intresse för 

denna information hos hälsoföretag. Att samla in information om kundens hälsa och 

hälsobeteende.  

De frågeställningar som utläses och blir grund till intervjuerna blir följande: 

 Vad är syftet med datainsamlingen? 

 Hur används data och vem har eller kan få tillgång till denna data? 

 Vilken data samlar företagen in? 

 Vad anser företaget att dem har rätt till spara och dela av din information?  
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5. Tidigare forskning  

Detta avsnitt kommer framföra och förklara tidigare forskning som ligger på eller kring ämnet 

big data för att skapa en utgångspunkt samt jämförelsemöjlighet.  

5.1 Forskning som berör ämnet big data 

Mayer-Schönberger och Cukier (2013) förklarar begreppet Big data som en revolution. Något 

som kommer förändra allt. De belyser Big data som ett verktyg där stor mängd data samlas in 

och sedan granskas av en dator. Mayer-Schönberger och Cukier (2013) menar på att detta kan 

utläsa mönster och tendenser som människan eller simplare teknik inte kan se. Ett exempel 

som Cukier (2014) lyfter fram att när forskningsläkare frågar en dator med hjälp av Big data, 

att identifiera varningssignaler hos cancerceller av patienter med bröstcancer. Datorn hittade 

alla tolv varningssignalerna hos patienten. Det som var förbryllande var att tidigare forskning 

bara hade hittat nio. Liknelsen här blir att visa på den vikt som big data kan ha. Att visa på de 

möjligheter som big data kan ha för företaget inom hälsobranschen.  

Chang-Dae och Nelson (2016) lyfter fram Online Behavioal advertising (OBA) som ett 

verktyg företag använder för att skapa riktad marknadsföring mot specifika individer vid 

användningen av deras hemsida. Kortfattat förklarar Chang-Dae och Nelson (2016) OBA som 

en mindre kartläggning av ditt beteende. Exempelvis: om en individ ska köpa bil och söker 

runt på internet efter olika bilar. Samlas cookies och dessa cookies ger annonsföretag 

möjlighet att se ditt intresse och ge dig specifika annonser som du kanske är intresserad av. 

De belyser verktyget som ett användbart men känsligt arbetssätt och att arbeta. OBA är något 

som har effektiviserats av företag med hjälp av Big data där de görs lättare genom mer data 

tillgänglig och bättre verktyg.  

Bland annat har McDonald och Cranor (2009) gjort en studie där de visar på att 66 procent av 

den Amerikanska befolkningen inte uppskattar att företag, hemsidor och produkter samlar in 

data från dem för att profilera och vidare göra specifik marknadsföring. Turow, King m.fl. 

(2009)  har även dem gjort en studie i USA där de visar på hur majoriteten av enkäterna visar 

på att folk inte vill ha OBA. Vidare i studien visar de på att unga vuxna (åldrarna mellan 19-

24 år) är mer acceptabla för OBA än vad äldre vuxna är. Som tidigare framfört kommer denna 

forskning rikta sig mot den andra sidan av detta och då företagets åsikt på data insamling och 

dess framtid ur ett hälsoperspektiv.  

En annan roll som Big data har inom hälsobranschen är den utvecklingsmöjlighet den ger för 

forskningen. Mayer-Schönberger och Cukier (2013) lyfter fram Big data som en ett vitalt 
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verktyg för vår vidareutveckling. Som tidigare nämnt av Cukier (2014) har Big data redan 

hjälpt oss identifiera cancer och andra sjukdomar. Detta är ett bevis på dess möjligheter att 

göra gott.  

Det kommersiella värdet av Big data är stort men fortfarande väldigt vagt och outforskat. Den 

primära kommersiella tanken bakom Big data är OBA. OBA är baserat på profilering av 

kunden för att sedan specificera marknadsföringen därefter. Chen (2009) visar på ett ökat 

intresse av OBA i ett ökat användande av internet. Tack vare Big data görs detta mer effektivt 

av företag och därför är denna information intressant för företag. Fox och Duggan (2013) 

visar på att över hälften av vuxna i Amerika någon gång under de senare året sökt 

hälsoinformation på nätet. Sammanbandet blir här att med ett ökat intresse från kunder i hälsa 

ökar även företagens intresse då man ser en ny marknad växa fram.  

Ett exempel här kan vara antalet anläggningar på sats som vuxit från att ha öppnat åtta 

anläggningar i Sverige 2005 till att 2016 finns det 66 anläggningar. En tillväxt med tretton 

gånger fler anläggningar på 11 år(SATS 2016). En markant tillväxt något som även följs av 

ett intresse hos klädesindustrin och kosttillverkare. Ett exempel kan där vara Gymgrossisten 

som ökade sin omsättning under liknande period från 70 560 tkr under 2005 till 832 136 tkr 

under 2014s räkne år.1  

5.2 Forskning på det specifika ämnet 
Forskningsämnet ligger idag rätt i tiden och är nytt. Mayer-Schönberger och Cukier (2013) 

lyfter fram Big data som verktyget för att utveckla framtiden. Men även ett verktyg som 

människan måste använda väl och försiktigt. I en TED-talk pratar Cukier (2014) om att Big 

data även har ett stort kommersiellt värde. Detta gör ämnet väldigt intressant och eftertraktat 

inom många branscher. Men då det saknas forskning som riktar sig mot företag och deras 

syfte bakom Big data samt vad värdet för dem med Big data.  Som är denna studies mål, som 

tidigare nämnt (se 2 Syftet) kommer tidigare forskning istället rikta sig mot Big data som 

begrepp samt forskning som gjorts runt ämnet.  

 

 

                                                 
1 Gymgrossisten Sweden Aktiebolag - 2 maj 2016 

http://www.allabolag.se/5565644258/bokslut 

 

http://www.allabolag.se/5565644258/bokslut
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6. Teori 

I det följande kommer uppsatsens teoretiska ramverk att preciseras. Redovisningen inleds 

med Foucaults teori kring övervakning och makt därefter kommer Luptons tretton P:n kring 

övervakning. 

6.1 Övervakning och biomakt. Panopticism. 

Foucaults (1987) Panopticism grundar sig i Benthams (2002) design av ett fängelse. Panoptic 

grundas i makt och övervakande. Namnet Panoptic kommer ur den grekiska från panoptes, en 

jätte med hundra ögon som gjorde honom till en bra övervakare. Benthams (2002) Panoptic 

förklarar fängelset som cirkulärt där samtliga fångar alltid kunde övervakades från ett torn i 

mitten. Fångarna såg aldrig in i tornet och visste därför aldrig om de faktiskt övervakades. 

Detta menade Benthams (2002) gjorde övervakningen till en passiv akt istället för en aktiv 

och att detta skulle göra fångarna lugnare.  

Foucault (1987) vidareutvecklade Benthams idé till en teori kring maktstruktur uppbyggd på 

övervakning. Foucault (1987) menar på att vårt samhälle är uppbyggt på liknande 

övervakning och att denna övervakning regleras i en makthierarki. Idag skulle ett exempel 

vara att en mördare troligen inte skulle döda om han visste att det fanns en kamera i rummet. 

Foucault (1987) menar på att denna övervakning inte är något negativt, snarare positivt. Han 

menar att den skapar möjligheten att minska risker och effektivisera människans arbete. En 

utveckling från forntidens tortyr och dödsstraff ska detta skapa ett disciplinerat och lugnt 

samhälle.  

En annan teori Foucault (1990) yttrar första gången är Biomakt i sin The History of Sexuality. 

Kortfattat förklarar han teorin som en förklaring av biologisk makt. En form av makt som 

berör kropp, döden, födelsen och livet att göra. Foucault (1990) förklarar teorin som följande i 

The History of Sexuality. 

"En explosion av flera och olika tekniker för att uppnå undertryckande av människor och 

kontroll av populationen.” 

Foucault (1990) vidare använder denna teori för att förklara sin tanke kring övervakning och 

makt från staten. Att övervakning av biomakten är en del av statens övervakning. Att 

kontrollera hur människan kommer till världen, lämnar den och hur de lever i den.  

Vidare skriver Foucault (1987) om olika ramar inom samhället. Där tidsramar är en sådan. 

Foucault (1987) menar här på att människan redan i tidig ålder lär sig anpassa sig efter olika 
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tiden och rättas där efter genom bestraffning eller belöningar genom prov eller liknande. 

Dessa prov sparas sedan för att skapa en profil av eleven i en mapp eller databas. Enligt 

Foucault (1987) är detta en osynlig makt som skapats genom Panopticon som en makt över 

människans vardagsliv. Något människan fastnar i och inte kan ta sig ur. Foucaults (1987) 

teorier kommer vara till grund för den teoretiska utgångspunkten för arbete och användas för 

att försöka förklara ett syfte till varför företag arbetar med att samla och använda sig av big 

data. 

Zuboff (1988) använder Foucaults teori om övervakning i ett teknologiskt tänk istället för ett 

fysiologiskt. Hon pratar om företags arbete kring datainsamling om hur deras anställda jobbar 

för att övervaka deras progression i arbetet. Zuboff (1988) visar på hur denna teoris grund 

visar på positiva så väl som negativa effekter. Samtidigt som det finns disciplinära fördelar 

kan även denna övervakning hämma arbete. En arbetare kanske hellre väljer att göra det som 

systemet säger istället för det som arbetare vet är bäst i den situation som är.  

Slutligen kan Dodson och Fishers (2007) teori på post-panoptikons lyftas, där dom pratar om 

2000-talets nya teknologi som har utvecklat en ny form av övervakning från GPS, 

mobiltelefoner och satelliter. Detta rättfärdigas med säkerhets förklaringar från staten och 

stora företag.  

6.2 Luptons tretton P:n 
Som Lupton (2015) nämner har Big data fått ett stort kommersiellt värde och därför har stor 

del forskning riktat sig mot kundens uppfattning av den eller i vilken utsträckning den är 

användbar för hälsoverksamheter. Rothstein (2015) har skrivit e artikel på det etiska dilemmat 

samt har Cukier (2014) redovisat risken som finns med data insamlingen. Rothstein (2015) 

vill få en bättre reglering kring användningen av denna data för att minska risken för 

felanvändning eller att forskare ska lämna tidigare principer eller metoder. 

Lupton (2015) förklarar begreppet genom ”de tretton P:na” en lista över tretton olika delar 

som big data har inverkan på samt vad som har inverkan på Big data.  

1. Olycksbådande. Den populära diskussionen kring Big data ligger primärt i dess värde 

för kommersiella, lednings, statliga och forsknings syften.  

2. Perversa. Representanter som arbetar med Big data visar inte bara på de ändlösa 

möjligheterna som finns utan även stress och ångest över att inte ha kontroll över den. 

3. Personlig. Big data kan avslöja personlig information om människor. Så som 

Personligt beteende, Kroppsliga funktioner, känslor m.m. 
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4. Produktiv. Big data fenomenet är skapande på många olika eller nya sätt. Att  

konceptualisera, representera eller hantera kroppen, sociala grupper, omgivningen, 

staten, ekonomin och mycket mer.  

5. Delvis. Big data är selektiv, den kan bara utläsa en vissa specifika svar och ignorerar 

då möjligtvis annan data. Vidare är den också begränsad på så vis att det finns olika 

stor mängd data om olika grupper. 

6. Praxis. Insamlingen och användningen av Big data involverar en stor del individuella 

och organisationella intressen. I form av egen insamling av data, från olika bärbara 

verktyg, sociala medier, vistelse på internet och andra metoder.  

7. Prediktiv. Prediktiva analyser görs med hjälp av Big data för att dra slutsatser om 

människors beteende. Dessa analyser optimerar eller begränsar människors 

möjligheter och livschanser, inklusive tillgång till hälso- och sjukvård, försäkringar, 

sysselsättning och kredit.  

8. Politisk. Big data är ett fenomen som innebär maktrelationer. Inklusive kamper kring 

ägandet eller tillgången av/till denna data. Eller hur den bidrar till den digitala 

övervakningen och socioekonomiska nackdelar.  

9. Provocerande. Big data har blivit kontroversiellt. Det väcks många debatter kring 

skandaler som involverar digital övervakning av medborgare. Missbruk av 

personuppgifter från nationella säkerhetsorgan. Kommersialiseringen av big data, hur 

vidare företag ska få använda sig av kundens privata uppgifter.   

10. Privatliv/sekretess. Det är en växande oro kring integritet och säkerhet vid 

användningen av Big data. Där människor blir oroliga över hur företag använder deras 

personuppgifter. I övervakning eller marknadsföring syften, detta görs ofta utan 

kundens medvetande.  

11. Kombinations (Polyvlent). De Sociala, kulturella, geografiska och tidsmässiga 

sammanhang där stor data genereras utan av flera olika aktörer och myndigheter. Data 

profiler sprids om enskilda eller om samhällsgrupper.  

12. Polymorfa. Big data kan ta många olika former som datauppställningar, manipuleras 

och materialiseras. 

13. Lekfull. (Playful). Skapar en materiell möjlighet där trackers kan samla och dela 

information om individen. Konstnärer kan även använda stora datamängder för att 

producera vacker grafik.  
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Med Luptons (2015) tretton P:n så kan vi se till P:n 6-10 Praxis, Prediktiv, Politisk, 

Provocerande samt Privatliv som på något vis berör personliga faktorer, övervakning/makt 

och det kommersiella värdet hos företag. Dessa fem punkter ligger i grund till insamlingen av 

material.    
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7. Metod  

Detta kapitel kommer redogöra för vilken metod som kommer användas. Vidare kommer det 

även framföra analysering, källkritik m.m.  

7.1 Urval 
Urvalet blir utifrån antalet användare företaget har, då dessa företag troligen påverkas mest i 

frågan. Riktningen blir även mot marknadsavdelningen då big data troligen används primärt i 

den sektionen företaget. Detta urval av informanter kommer ske efter ett typfall Gratton och 

Jones (2010) lyfter detta som att välja ut de som ses mest lämpliga för undersökningen.  

Efter urvalet kommer samtliga företag vara anonyma. Detta då detta ökar chansen för respons 

då detta kan vara ett känsligt ämne för företag att diskutera.  Vidare kan detta leda till bortfall. 

Något som måste tas i hänsyn då intervjuerna är en del av empirin. Bortfallet kommer 

diskuteras i avslutande avsnitt (se .9.2)  

Intervjuerna ska ske med aktörer som samlar in Big-data i hälsobranschen.  

7.2 Datainsamlingsteknik  
Denna studie kommer baseras i en Kvalitativ datainsamlingsmetod för att belysa vad som 

företag samlar in och vad syftet är med insamlingen. Då detta är ett relativt outforskat ämne 

menar Bryman (2011) att det är bättre att använda sig av en kvalitativ metod än kvantitativ då 

det inte tidigare finns riktlinjer att följa. Vidare kommer arbetet även att präglas av en 

triangulering för att försöka få olika synvinklar på samma frågor. Något Jones (2015) lyfter 

fram som ett användbart sätt att bemöta en studie. 

Den primära datainsamlingsteknik kommer vara ifrån företagens hemsidor och deras 

användarvillkor samt deras integritetspolicy då det är här företagen måste förklara större delen 

av vad de tänker göra med din data. Detta blir något som Bryman (2011) kallar för en 

dokumentanalys. Bryman (2011) förklarar dokumentanalys som ett sökande efter tema eller 

mönster. Detta kan göras i samband med andra metoder. Vidare lyfter Bryman (2011) fram 

innehållsanalys. En form av dokumentsanalys som används för att analysera insamlat material 

med hjälp från tidigare forskning samt teorier. Enligt Berg (2003)s användning av 

dokumentanalys ska detta ge en bra grund för att få en förståelse av en statligt driven 

verksamhet. Detta då deras verksamhet är juridiskt bunden efter vissa lagar. Online Privacy 

law, European Union (2012) är företagen juridiskt bundna att framföra vissa delar i sin 

integritetspolicy samt användarvillkoren. Detta ger då möjligheten att granska dessa 

dokument. Trotts detta vill självklart företag dela med sig av så lite som möjligt. 

Insamlingsmetoden används för att skapa en grund som inte redan finns. 
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Insamlingen kommer ske med utgångspunkt i syftet. Detta då syftet framför de punkter som är 

av intresse för studien. Utgångspunkten blir alltså följande: vilken data som företaget samlas 

in, syftet bakom den samt vilka som har/ kan få tillgång till den.  

Den sekundära datainsamlingstekniken kommer vara kvalitativa intervjuer som struktureras 

efter en semistruktur. Anledningen till att detta blir den sekundära metoden ligger i att få 

företag kommer vilja prata om detta ämne. Detta för att datainsamling idag sker utan många 

människors vetskap och dos Santos Brito, Cardoso Garcia m.fl. (2013) menar på att 4 procent 

av alla användare läser sekretesspolicyn innan de tillåter den. 

Ahrne och Svensson (2015) menar på att intervjuer är ett bra verktyg för att skapa en större 

förklaring vid ett ämne till skillnad från enkäter som mer riktar sig mot enkla svar på flera 

frågor. Intervjuerna kommer riktas mot större aktörer inom branschen som varit med under 

dess framväxt. Vidare belyser Gratton och Jones (2010) även för och nackdelar med att 

använda intervju som metod. De lyfter fram hur intervjuaren ska börja med öppnare frågor 

och sedan arbeta sig mot mer detaljerade frågor. Detta är även något som Patel, och Davidson 

(1994) stärker med att förklara hur lättare frågor gör den intervjuade bekvämare i situationen 

och med större sannolikhet svarar på de mer detaljerade frågorna. Patel och Davidson (1994) 

beskriver vidare hur semi-strukturerade intervjuer ger möjlighet till öppnare svar kring frågan, 

medan frågorna i en strukturerad intervju är mer specifika och ger smalare möjlighet till svar. 

Den semi-strukturerade intervjuformen Detta blir användbart då ämnet ligger i tiden, är 

väldigt färskt och blir en moralisk fråga som i grund saknar ett rätt svar.  

Som nämnt kommer designen ske efter en semistruktur då har informatörerna möjlighet att ge 

breda svar och vidare har forskaren möjlighet att ställa följdfrågor om det behövs för att 

vidare täcka frågan. Gratton och Jones (2010) menar på att intervjun kommer inledas med en 

förklaring över forskningsområdet för att minska risken för misstro.  
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7.3 Bearbetning av data 
Bearbetningen av data kommer ske i form av en kodning, i textform och inte genom något 

program. Först en transkribering av samtliga intervjuer följt av kommentarer kring 

kroppsspråk, då detta kan vara intressant för syftet av arbetet. Detta kommer följas av en 4 

stegsmetod av kodning.  

Där steg ett är att utlösa nyckelord/meningar ur de svar som fås på frågorna för att utlösa de 

mest väsentliga och användbara ur svaren. Här kan det även vara smart att använda sig av 

öppen kodning Gratton och Jones (2010) där de nämner detta som en metod att komma ihåg 

tankar kring svaren eller intervjun i sig. Vidare (Steg 2) handlar det om att hitta teman, ur de 

meningar och nyckelord som framkommit ur steg 1. Steg 3 handlar om att dela upp temana 

ifrån informanterna i olika grupper. De kan ha gett samma svar men med olika anledningar 

eller olika svar med samma anledning. Steg 4 blir att söka genom sina data och hitta det som 

säger emot och för sin hypotes, detta steg faller bort då hypotes uteblir i denna studie.  

Likt många andra metoder använder denna sig av nyckelord/meningar för att göra det lättare 

att utläsa svaren i frågorna och visa på avvikelser eller sammanband mellan svaren och 

informatörerna.  

Bearbetningen av det sekundära data kommer ske i en summering av en sammanställning från 

samtliga nio företags privat policy samt användarvillkor för att finna en koppling till de tre 

punkter som framkommer i metod delen, data insamlad, syftet bakom den samt vilka som har/ 

kan få tillgång till den. 

7.4 Analys av data 
Dokumenten kommer att analyseras som tidigare nämnt efter en innehållsanalys. Graneheim 

och Lundman (2004) lyfter ett tillvägagångs sätt som följande: 1. Granska/analysera grundligt 

hela texten upprepade gånger för att få en överblick av dokumentet. 2. Plocka ut meningar 

eller fraser som är av intresse för av studien. Detta kallas för meningsbärande enheter. 3. 

Korta ner texten för att göra den lättare att tolka och hantera. 4. Slutligen kan man efter dessa 

formulera teman där de viktiga delarna framförs. 

Detta ska enligt Graneheim och Lundman (2004) ge bättre möjlighet för att få fram det viktiga 

i granskningen. Då många företag försöker dölja eller gräva ner vissa delar i sin 

integritetspolicy för att få folk att inte läsa den.  Detta är något Dos Santos Brito, Cardoso 

Garcia m.fl. (2013) lyfter fram som ett problem. Då företag på detta viset kan utnyttja sina 

användare utan deras vetskap.  
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Efter bearbetning och kodningen av data är det dags att analysera. Gratton och Jones (2010) 

menar här på att forskaren ska koll vad som framkommer ifrån informationen men även ta i 

beaktan det som står mellan raderna. Vidare lyfter Miles, Matthew och Huberman (1994) rad 

frågor som kan användas för att hjälpa analysera insamlad data: 

1. Vilken typ av beteende är demonstrerat?  

2. Vad är dess struktur? 

3. Hur ofta är det? 

4. Vad är dess orsaker? 

5. Vad är dess process? 

6. Vad är dess konsekvenser? 

7. Vad är personers strategi att hantera beteendet? 

Dessa frågor kan vara användbara i analysen då de handlar om åsikter, det kan hända att två 

svar i frågan kan motsäga varandra och då krävs en tolkning för att förstå vad den faktiska 

meningen är eller om personen ljuger. Vidare belyser Miles, Matthew och Huberman (1994) 

fram att det faktum att kvalitativa intervjuer kan ha en trovärdighets svårighet men den 

levererar ofta rikare information som i sin tur ofta ger ett mer utförligt svar på frågan. Det 

finns metoder att göra den mer trovärdig. Den första metoden är att efter en analysering är 

gjort av en intervju fråga informatören om analysen stämmer överens med deras påstående. 

Denna metod används i arbetet då arbetet är baserat på just kvalitativa intervjuer. Då detta 

arbete följer en semistruktur är det viktigt att se på frågorna med lite kritik men de ses ändå 

användbara.  
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7.5 Källor 
De primära källorna i detta arbete är: datainsamling, akademiskt arbete, andras akademiska 

arbete och skrifter som skriver om samma ämne eller berör det på något sätt. Andra 

undersökningar som har med medias påverkan på människor.  

Fackpress, internet och medier blir sekundära källor för att stärka andvändningen av Big-data 

inom hälsobranschen, deras kommersiella värde och den etiska frågan om att använda 

personligdata för just kommersiell vinning. Dessa källor kommer hittas genom OneSearch 

med hjälp av följande Keywords; Big-data, hälsa/health, data insamling/data collecting, 

övervakning/Surveillance. Gratton och Jones (2010) belyser detta som ett bra sätt att hitta 

källor, vidare kan detta bidra till andra källor genom deras referenser. Ett annat ställa att hitta 

de primära källorna på är universitetsbiblioteket där det finns stor mängd böcker som kan 

beröra ämnet. 

De sekundära källorna kan bidra med andras åsikter och skapa förståelse för hur media 

framför sin idé om kroppsideal. Detta kan vidare förklaras med hur informatörerna väljer att 

framföra sin syn.  

Två begrepp att använda som utgångspunkt vid valet av källor är Validitet och reliabilitet. 

Ronny Gunnarsson (2002) beskriver detta kortfattat att, Validitet handlar om att använda rätt 

sak vid rätt tillfälle. Reliabilitet är om det är pålitligt, kan du lita på det som står. Enligt Ronny 

Gunnarsson (2002) följer begreppen regler: 

 Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet. 

 Hög validitet förutsätter hög reliabilitet. 

Denna relevans träder i kraft vid datainsamlingen från företagens användarvillkor och 

sekretesspolicy där det handlar om att utläsa rätt information (Validiteten) och tyda hur 

pålitlig den är (reliabiliteten).  

7.6 Källkritik 
Leth och Thurén (2000) benämner källkritik som en teknik för att sålla bort mindre trovärdig 

källor eller källor som har för vag styrka bakom sig. Vidare belyser de källkritik på 

Internetkällor. De lyfter fram en oändlig möjlighet till källor men samtidigt hur viktigt det är 

att vara kritisk och nyfiken på var texterna grundar sig i, vad som är syftet och vad som ligger 

i grunden till påståenden. 
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Leth och Thurén (2000) menar på att det finns fyra klassiska kriterier som brukar användas 

och är följande: tid, beroende, äkthet och tendens. Men de lyfter även fram fler faktorer som 

kan tas i beaktning vid kritiserar av en källa.  

 Auktoritet, Finns det någon erkänd myndighet, organisation eller expert bakom? 

 Innehåll, hur är texten skriven? Objektivt eller subjektivt? Finns det bättre innehåll i 

annat arbete? 

 Aktualitet, hur aktuellt är arbetet? Finns nyare källor som säger annat? 

 Informationens omfattning, är alla aspekter av ämnet täckt? Finns det begränsat i 

arbetet som hämmar informationen?  

 Tillförlitlighet, vad säger källan jämfört med andra? Vad har de för källor i ryggen. 

 Målgrupp, vilka vänder sig skribenterna mot? Passar detta för arbetet? 

Samtliga av dessa punkter kan tas i beaktande vid granskningen av källorna, samtliga måste 

inte stämma men måste tas i beaktande.  
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7.6 Forskningsetik 

När det kommer till forskningsetik finns det enligt Vetenskapsrådet(2002) fyra krav som 

samtliga innehåller ytligare regler som måste följas. De fyra huvudkraven som finns är: 

Informationskravet, ”forskaren alltid skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte”. 

 Samtyckeskravet, ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan”. 

 Konfidentialitetskravet, ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ge största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av den”. 

 Nyttjandekravet, ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål”.   

Vidare belyser Vetenskapsrådet(2002) även rekommendationer som berör olika 

forskningstyper. Då detta arbete blir baserat på en semistrukturerad intervju kan det två av 

dessa rekommendationer lyftas fram vid intervjutillfället. Första rekommendationen som ska 

följas är att informatörer ska ha möjlighet att ta del av arbetet innan de publicerats för att 

minimera risken att det framkommer något som stör personen. Dock ska detta inte förvanska 

arbetet. Den andra rekommendationen Vetenskapsrådet(2002) lyfter fram är att forskaren ska 

vid lämpligt tillfälle fråga berörda personer om hen är intresserad av att ta del 

sammanfattningen eller en rapport av undersökningen.  
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8. Resultat 

Resultatet har analyserats och reducerats efter Graneheim, och Lundman (2004) 

innehållsanalys. Detta för att effektivisera och underlätta arbetet som annars hade blivit 

överväldigande. I Slutet av stycket finns en sammanfattning av samtliga företag.  

En summering av samtliga företags samling och hantering av användarnas data (se bilaga 3). 

Det första antagandet vi kan göra är att viss del av denna data är vital för företagens existens 

och måste därför samlas in. 

Med detta sagt finns det mer frågetecken mängden data de samlar in, sparar och sedan delar. 

Detta är svårt att avläsa då empirin bara täcker vad företaget själv lyfter fram. Det går vidare 

att utläsa:  

 Samtliga företag sparar ditt namn, e-mejladress samt födelsedatum. 

 Tre av dessa företag använder sig av din GPS för att se vart du rör dig.  

 sju av nio företag samlar in fakta om din längd, vikt och kön.  

 Åtta av nio företag använder sig av cookies.  

 Tre av nio spar din adress. 

 Tre av nio företag vet när och hur länge du varit inne på deras sida/ applikation.  

 Fyra av nio spar din IP-adress 

 Fyra av nio samlar in data kring dina matvanor 

 Du har även möjligen att koppla fem av nio företag till social medier där företagen 

samlar extra data.  

 Samtliga företag har även möjligheten att ändra integritetspolicyn, varav tre företag 

kan även göra detta utan att meddela användaren om detta.  
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Det framkommer från Resultatet att samtliga företag lever på datainsamlingen, och att utan 

den kan inte företagen driva ett fungerande företag. Här kan vi direkt se ett samband till 

Benthams (2002) design av fängelset. Foucault (1987) menar att övervakningen i fängelset är 

vital för att det fungera som tänkt. Sambandet blir att utan övervakning från företaget kan inte 

en insamling ske varpå företaget inte kan drivas på ett fungerande sätt. Detta är något som 

respondenten från företag 9 stärker vid intervjun där han säger följande; ” This is the data that 

allows our computers to think on their own, without it we would have to do it on our own, 

which we never would”.  

Detta blir då syftet till varför företagen samlar in denna data. För deras egen funktion. Vidare 

kan man diskutera sekundära syften. Men detta göras i kommande avsnitt (.7 diskussion). 

I tidigare forskning framgår Chang-Dae och Nelson (2016) tolkning av OBA och vad det 

handlar om. Likt dessa annonsbolag samlar samtliga företag i empirin in data. Sambandet här 

blir att båda företagen drivs eller effektiviseras av datainsamlingen. Som McDonald och 

Cranor (2009) nämner är OBA inte uppskattat hos majoriteten av människorna på grund av de 

intrång som sker. Ett samband kan kopplas till empirin som visar på liknande insamling och 

på så vis visa ett samband till att användarna inte är bekväma med insamlingen. Men då de 

inte är medvetna om den gör de inget åt det.  

Sju av nio företag har även tredje parter som är involverade i deras applikationer eller 

hemsidor som även de samlar in data från din användning av tjänsten. Detta är ofta icke-

identifierbar data men fortfarande data som berör individen. Exempelvis kan detta vara dina 

Cookies för att se vilka sidor du varit på för att på så vis göra en marknadsprofil och använda 

sig av OBA. 

Vidare kan vi uttyda att samtliga företag har möjlighet att dela denna data med tredje parter. 

Något som företaget inte behöver meddela användaren om eller till vilken part detta är. Här 

finns även det en otrygghet som McDonald och Cranor (2009) menar på finns vid OBA. Det 

går även att utläsa att åtta av nio företag har möjlighet att dela, sälja eller inkludera denna data 

i en försäljning till utomstående företag eller partners.  

Utifrån Luptons (2015) tretton P:n kan vi se punkt 6. Praxis, som Lupton använder för att 

förklara att det krävs ett stort intresse bakom för att samla in den mängd data som krävs. Här 

kan vi uttyda ett samband till empirin där samtliga företag samlar och spar data. Vi kan även 

se att samtliga företag samlar in specifik data. Vidare kan punkt 8. Politik, visa en relationen 

mellan till Foucault (1987) övervaknings teori och till att företagen i ägandet av denna data 
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kan vi se relationen till makt och övervakning., punkt 9. Provocerande samt Punkt 10. 

Privatliv/Sekretess, där Lupton (2015) lyfter fram oron bland media och allmänheten över det 

kommersiella och privata kring big data verkar inte beröra företagen. Då vi som tidigare 

nämnt kan se att sju av nio företag har möjligheten att dela denna data samt har åtta av nio 

möjligheten att dela, sälja eller vara en del av en större försäljning. 

 

 

  

 

  



26 

  

9. Diskussion 
Som dos Santos Brito, Cardoso Garcia m.fl. (2013) lyfter fram är det bara fyra procent av 

användarna som läser dessa villkor och detta gör att den blir näst intill osynlig för användarna. 

Foucault (1990) lyfter detta som en stor del i utvecklingen av makten. Just att övervakningen 

sker i en osynlighet bakom strukturen. Likt fångvaktaren i Benthams (2002) Panoptic som 

gömmer sig i vakttornet, gömmer sig företagen bakom sin struktur och text.  Något som 

människan inte ser utan med tiden börjar rätta sig efter. Detta sker trotts att McDonald och 

Cranor (2009) menar på att 66 procent inte vill att företagen ska samla data och skapa profiler 

om dem.  

Foucaults (1990) teori om biomakt framför hur skolan, sjukvården och företag samlar in 

information för att profilera människor. För att programmera dem till att följa ett samhälle 

uppbyggt på makthierarki som styrs av övervakning. Som tidigare nämnt menar Foucault 

(1987) dock inte att denna utveckling är något negativt, snarare positiv. Övervakningen ska 

kunna skapa en struktur som saknas.  Här finns likheter till hur företag idag profilerar sina 

kunder genom en digital övervakning. Detta kan leda till en ny form av övervakning som sker 

från företag. Kan denna övervakning och biomakt sedan leda till en mer strukturerad hälsa? 

Att skapa nya normer för att strukturera människors hälsa utifrån det Företagen strävar efter. 

Likt Foucault (1987) förklaring av samhällets förvandling från ett samhälle med straffsystem 

med tortyr och dråp till ett samhälle med övervakning och kontroll, finns möjligheten till att 

gå från ett samhälle med fetma och ohälsa till ett hälsosamt och sunt samhälle genom kontroll 

och övervakning.  

Här går Cukier (2014) oro över att Big data används på fel sätt. Cukier (2014) menar på att 

Big data ska vara ett utveckling verktyg för forskningen och inte bli ett kommersiellt verktyg 

för att styra sina kunder. Som Luptons (2015) punkt 7 Prediktiv, görs analyser som kan både 

mota och hjälpa individers tillgång till hälsa och sjukvård. Här gäller det att företagen som 

samlar denna data och använder den på rätt sätt. Det finns som Cukier (2014) säger stora 

risker och stora möjligheter med big data. 

Då inget av företagen var villiga eller möjliga att ställa upp på en muntlig intervju blir svårt 

att säga vad företagen anser att de har rätt till (frågeställning fyra). Det som går att diskutera 

är deras val av data de samlar, sparar och möjligtvis delar. Åtta av nio företag samlar in något 

extra data utöver dina personuppgifter. Denna data är av intresse för någon. Här går det att 
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utläsa att förtagen troligen anses sig ha rätten till detta. Annars drivs företagen på något de 

anser är fel men är vitalt för deras överlevnad.  

 

9.1 Slutsats 

Det är svårt för företag att prata om och gör det därför svårt att få en uppfattning om deras 

intresse i Big data. Den utläsning som gjorts baseras därför på deras dokument. De slutsatser 

vi kan dra här blir då följande. 1. Samtliga företag drivs på denna data och den är som tidigare 

nämnt vital för dem. 2. Sett till tidigare forskning där McDonald och Cranor (2009)  menar på 

att majoriteten inte gillar att bli profilerade och Dos Santos Brito, Cardoso Garcia m.fl. (2013) 

påvisning om hur många som inte läser användarvillkor och sekretesspolicyn kan vi göra 

slutsatsen att dess policys med största sannolikhet hade ändrats om folk var medvetna om vad 

som stod i dokumenten och vad som gjordes av deras uppgifter. 3. Vi kan göra slutsatsen att 

din data inte stannar hos företaget då majoritet har tredje parter de delar denna data med.  

9.2 Metoddiskussion 
Metoden fallerar i det att två av kontaktade företag ville ställa upp på intervju, varav en bara 

hade tid för mejl intervju. Anledningen till detta kan vara olika. Delvis att det kan vara ett 

känsligt ämne att diskutera då det handlar om sekretess och något som är lite tabu, eller det 

inte finns tid. Att använda sig av en enkät hade troligen inte gjort något positiv skillnad.  

Metoden kan diskuteras i den formen av att bortfallet blivit stort. Intervjuer i större 

utsträckning hade gett möjligheten till att jämföra med deras dokument och gett mer konkreta 

svar på om de finns något bakomliggande syften samt gett en lättare utläsning om vilken data 

de är de sparar och delar med tredje parter. Med detta sagt hade inte en kvantitativ metod i 

form av enkät gjort någon skillnad.  

Viss del har varit på engelska och har därför översatts till svenska, lika så var båda 

intervjuerna på engelska. Detta kan ha skapat en konflikt även om författarens engelska är 

stark är modersmålet inte engelska.  

9.3 Vidare forskning 

Intressanta vidareforsknings möjligheter ligger i var data tar vägen och hur den används. Som 

nämnt är Big data något som kan forma framtiden och därför är det viktigt att vara medveten 

om dess potential och vilka som använder den.  
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Ett annat intressant ämne kan vara hur företag faktiskt följer sina integritetspolicys. Då det 

idag finns en stor del stämningar mot företag som samlat in privat data eller delat med sig den 

på ett sätt som inte framkommit kan detta vara intressant att undersöka.  

Ett tredje exempel kan vara hur utvecklingen av digital övervakning genom Big data kan 

utveckla ett mer hälsosamt samhälle.   
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Bilaga 2 
Mejl-Intervju med företag 7. 

- How are you working with data collecting about/from you costumers? 

When users register a user account and use the app on a network connection their data is sync 

to their user profile on our servers. This is just the standard user generated data, foods eaten, 

custom foods created, etc. This is the data that allows for things like syncing between multiple 

devices, restoring your user data when getting a new device and those types of data back up 

services that should be standard with any application that has user generated data. 

- How are you using this data? 

Our data is kept completely private. We share no data with any outside companies without the 

users consent and the only data we do share is through other diet services that connect to our 

API that the user uses. The user chooses to opt in to connecting to our API so it is by choice. 

Example being ”tredjepart”.com where we sync the users weights they log to automate some 

of företaget services. 

Other than that we use the data to provide better search results when the user searches with 

'global search' turned on and helps provide better results when a barcode is scanned. 

- Are your costumers informed about this usage of data? 

Yes. We don't use any of the data outside of their own user profile other than them 

"Connecting with ”företaget” " through our API on other services. That is done completely on 

their own and not necessary . 

- Can you see any moral or ethical issues with this data-collection? 

No. As I mentioned we keep all of the user data collected strictly in their own user profile and 

private. 

- Where do you see the future of data collection in the health industry?  

The future of data collection in the health industry is really exciting. More than just what diet 

tracking services can provide but when you think of health data related to doctors, hospitals 

and if you're able to safely and securely tie that into consumer facing products the possibilities 

are endless. 
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Bilaga 3 
Mejl-Intervju med Företag 9. 

- How are you working with data collecting about/from you costumers? 

We ask the client to share the basic data with us, name mail, day of birth. Then we allow them 

to put in the data they feel like sharing with us or their doctors.   

- How are you using this data? 

We collecting the necessary data for us to develope (develop)  and maintain the development. 

This is the data that allows our computers to think on there own, without it we would have to 

do it on our own, which we never would. 

- Are your costumers informed about this usage of data? 

Yes, we would not collect data without their knowledge.  

- Can you see any moral or ethical issues with this data-collection? 

No.  

- Where do you see the future of data collection in the health industry?  

The future in the health industry is where we take it. This is a new market and with big 

possibilities and i think there will be some big breaktrough in the near future thanks to big 

data.  


