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Abstract 

This paper seeks to study different aspects of self-tracking and some of the technologies 

behind it. A selection of technologies in wearable self-tracking units are explained, including 

how they work compared to traditional ways of monitoring, for example heart rate. The 

connection between humans and wearable self-tracking technologies is analysed using actor 

network-theory and Bruno Latour’s concept of purification and hybridization. In addition, 

how a user most effectively uses these technologies is analysed and discussed based of 

personal experiments with self-tracking. These experiments are approached using 

autoethnography. This paper concludes that one cannot use self-tracking successfully without 

having a clear goal and motivation to do so. Moreover, it is important that the user can trust 

the data that the device generates, otherwise the user will lose the motivation. Finally, it helps 

if the process of generating and saving data is easy and straightforward. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 3 af 92 

 

Indholdsfortegnelse 

Abstract 2 

1. Indledning 4 

1.1 Motivation 5 

1.2 Problemfelt 5 

1.3 Problemformulering 6 

1.4 Arbejdsspørgsmål 6 

1.5 Afgrænsning 6 

1.6 Semesterbinding 6 

2. Teoriafsnit 7 

2.1 Bruno latour 7 

2.2 Aktør-netværksteori 8 

2.3 Opsamling 10 

3. Metodeafsnit 11 

3.1 Etnografisk metode 11 

3.1.1 Autoetnografisk metode 12 

3.2 Interviewmetode 12 

3.3 Logbog 14 

3.4 Opsamling 15 

4. Redegørelse 15 

4.1 Self-tracking 16 

4.2 Quantified self 17 

4.3 Opsamling 17 

5. Self-tracking teknologi 18 

5.1 Wearables 18 

5.2 Blodtryksmåler 18 

5.2.1 Oscillerende blodtryk metoden 19 

5.3 Pulsmåler 20 

5.3.1 Elektrokardiografi 21 

5.4 Skridttæller (pedometer) 21 

5.4.1 Mekanisk pedometer 22 

5.4.2 Mekanisk/elektronisk pedometer 22 

5.4.3 Elektronisk pedometer 22 

5.5 Søvntracker 23 

5.5.1 Mængden af søvn 23 

5.5.2 Søvnstadier 23 

5.5.3 Kvaliteten af søvn 24 

5.6 Opsamling 25 



Side 4 af 92 

 

6. Empiri 25 

6.1 Interview med Jakob Eg Larsen 26 

6.1.1 Baggrund for spørgsmål 26 

6.1.2 Resumé af interview 26 

6.2 Eget forsøg med self-tracking 28 

6.2.1 Metodisk fremgang 28 

6.2.2 Interviews 29 

6.2.2.1 Baggrund for spørgsmål 30 

6.2.2.2 Resumé af interviews 31 

7. Analyse 32 

7.1 Purification 32 

7.2 Hybridization & ANT 34 

7.2.1 Delkonklusion 38 

7.3 Analyse af empiri 38 

7.3.1 Motivation 38 

7.3.2 Tillid 39 

7.3.3 Lethed 40 

7.3.4 Mangel på mål 41 

7.3.5 Delkonklusion 42 

8. Diskussion 43 

8.1 Hvad giver meningsfuld self-tracking? 43 

8.2 Fremtiden indenfor self-tracking teknologi 44 

9. Refleksion 46 

9.1 Forskel mellem Self-tracking og Quantified Self 46 

9.2 Fejlkilder i forbindelse med eget forsøg 46 

9.2.1 Self tracking uden formål 47 

9.2.2 Interviews med forsøgspersoner 47 

9.3 Videnskabsteoretiske overvejelser 48 

10. Konklusion 48 

Litteraturliste 50 

Bilag 54 

Bilag 1: Spørgsmål til Jakob Eg Larsen. 54 

Bilag 2: Interview med Jakob Eg Larsen d. 12. November (Transskribering) 54 

Bilag 3: Spørgsmål til informanter. 80 

Bilag 4: Interview med informanter d. 7. November (Transskribering) 80 

Bilag 5: Logbog fra informanter. 90 

Bilag 6: Logbog fra informanter (Data). 92 

  



Side 5 af 92 

 

1. Indledning 

1.1 Motivation 

Motivationen for dette projekt tager udgangspunkt i en fælles observation, angående 

wearables. Her er der bidt mærke i, at både venner og kollegaer påtager sig wearables, 

heriblandt Fitbits, Apple watches og Garmin wearable. Anvendelsen af de førnævnte 

wearables, kaldes blandt andet for self-tracking. Observationen har rejst spørgsmål og 

mobiliseret en lyst, blandt gruppens medlemmer, til at undersøge wearables’ indflydelse på 

mennesker. Et af de væsentligste spørgsmål der blev rejst er, om wearables har en påvirkning 

på menneskers adfærd og handlinger, eller om det bare er fordi det ser smart ud. Wearables er 

en relativ ny teknologi, hvor det derfor findes interessant at undersøge hvordan de kan 

benyttes i forskning og om der er et uopnået potentiale ved brug af wearables.  

 

1.2 Problemfelt 

Self-tracking er ikke noget nyt fænomen. Tidligere benyttede folk journaler eller dagbøger til 

det, fx. førte Benjamin Franklin et overblik over hvor meget tid han brugte på det han kaldte 

for de 13 dyder (Bilag 2 & Neff & Nafus, 2016). Inden for de seneste år, er der sket utrolig 

meget udvikling inden for self-tracking. Udviklingen indebærer blandt andet wearables og 

enheder, som gør ens data let tilgængelige og mere præcise end førhen (Rawassizadeh, Price, 

Petre, 2015). Disse enheder kan blandt andet måle puls, blodtryk, og søvnmønster, og de 

fleste smartphones har indbygget skridttæller. En undersøgelse udstedt af 

PricewaterhouseCoopers viser, at 56 % af folk mente, at brugen af wearables kunne forøge 

levealderen med 10 år, og 46% mente at indførelsen af wearables kunne reducere antallet af 

overvægtige (pwc, 2014). Til gengæld er der et paradoks i, at folk som allerede lever en sund 

livsstil, er mest tilbøjelige for at anskaffe sig et wearable og self-tracke (Piwek, Ellis, 

Andrews & Joinson, 2016). Derudover viser en statistik fra bogen “Self-tracking”, at 21% af 

den amerikanske befolkning er i besiddelse af et wearable (Neff & Nafus, 2016), dog viser en 

anden undersøgelse at 50% af brugerne stopper igen efter 1 år (Piwek et al., 2016). Wearables 

og self-tracking har stadig uopnået potentialer, blandt andet inden for sundhedsvæsenet, hvor 

det er muligt at kigge på fordele og ulemper ved at inddrage data fra wearables ind i 

lægekonsultationer (Piwek et al., 2016). Denne teknologiske udvikling, samt undersøgelser, 

gør det relevant at undersøge, hvor pålidelig denne teknologi er og hvorfor en så stor del af 
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brugerne vælger at stoppe med det igen, samt hvad fremtidsmulighederne er for wearables og 

self-tracking, hvilket munder ud i følgende problemformulering: 

 

1.3 Problemformulering 

- Hvilken type teknologi er wearables, og hvordan skabes et meningsfuldt brug af 

wearables hos brugeren? 

 

1.4 Arbejdsspørgsmål 

● Hvad betyder og indebærer ‘self-tracking’, samt Quantified Self? 

● Hvordan fungerer typiske self-tracking teknologier? 

● Hvordan påvirker det brugerens adfærd at gøre brug af self-tracking? 

● Hvordan kunne fremtiden for self-tracking og dens teknologier se ud? 

 

1.5 Afgrænsning 

I denne rapport ligger fokus specifikt på teknologiernes indflydelse af brugerne, og dermed 

undlader rapporten at undersøge de sociale aspekter af self-tracking. Dertil har rapporten 

fokus på wearable teknologier, og kommer derfor ikke til at inddrage andre self-tracking 

teknologier, såsom madrasser til søvnmonitorering eller manuelle dagbøger. 

 

1.6 Semesterbinding 

Projektet inddrager dimensionen Subjektivitet, teknologi og samfund (STS), idet der er fokus 

på forholdet mellem teknologi og mennesket i form af self-tracking teknologien. Projektet 

søger at studere hvilken påvirkning teknologien har på den individuelle person, samt om det 

overordnet kan have en indflydelse på samfundet. Derudover inddrages teorier og metoder fra 

STS, heriblandt Bruno Latour og Interviewmetoder til at undersøge og svare på 

problemformuleringen. 

Udover STS inddrages dimensionen Teknologiske systemer og artefakter (TSA) også i 

projektet. Dette gøres i forbindelse med, at vi kigger nærmere på selve self-tracking 
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teknologien. Projektet vil undersøge og beskrive, hvordan udvalgte dele af teknologien 

overordnet virker og dertil gå i dybden med udvalgte dele af wearable teknologier. 

 

2. Teoriafsnit 

I det nedenstående teoriafsnit vil vi beskrive og redegøre for de teorier, som der bliver gjort 

brug af i denne rapport. Vi vil først inddrage den franske antropolog og sociolog Bruno 

Latour og hans synspunkter gældende forholdet mellem mennesker og teknologi. Dette er 

gjort, da vi finder nogle af hans begreber relevante til analysering af den indsamlede empiri. 

Dette indebærer blandt andet ‘purification’ og ‘hybridization’, som vil blive brugt til at 

beskrive forholdet mellem brugeren og self-tracking teknologien. Dertil er aktør-

netværksteori brugbar i forbindelse med den senere analyse af wearables og brugere, hvor 

aktør-netværksteori bliver brugt til at opstille og analysere netværket, hvori blandt andet 

wearables og brugerne indgår. 

2.1 Bruno Latour 

Ifølge Latour har mennesket og samfundet aldrig været moderne, som det kommer til udtryk i 

hans værk “We Have Never Been Modern” (WHNBM). Her forklarer Latour, at pga. 

menneskehedens historie, vil ny teknologi og nye æra altid være præget af fortiden (Riis, 

2015). “We have always remained pre-Socratic, pre-Cartesian, pre-Kantian, pre-

Nietzschean. No radical revolution can separate us from these pasts [...]” (Riis, 2015). Ifølge 

Søren Riis, mener Latour tydeligt her, at han ikke mener den moderne verden har fundet sted, 

og der aldrig har været nogle større revolutioner i menneskenes historie (Riis, 2015). Hertil 

tilføjer han begrebet ‘profane’ hvilket vil betyde at noget er fuldstændigt uafhængigt af noget, 

hvilket er det der skal til for at noget kan anses som moderne (Riis, 2015). Dette sker bare 

sjældent og Latour kommer selv med nogle eksempler, heriblandt at det stadig kan ses 

guderne komme til udtryk i moderne teknologier (Riis, 2015). I WHNBM nævner Latour to 

centrale begreber for hans påstand: Purification & hybridization. Purification er opdelingen af 

to ontologiske retninger, hvor mennesker og teknologi adskilles fra hinanden. Latour 

anerkender, at purification finder sted, men kritisere at tidligere filosoffer heriblandt 

Heidegger næsten udelukkende har fokuseret på Purification (Riis, 2015). Hybridization er 

det modsatte af purification: “Hybridization on the other hand designates the reverse process, 



Side 8 af 92 

 

which connect and mediates between separated spheres and ontological zones” (Riis, 2015). 

Det er tydeligt, at de to forskellige zoner er anerkendte, men til gengæld er det ikke zonerne 

hver især der er interessant. Det interessante i hybridization er alt det imellem de to zoner, 

hvilke tilhørsforhold og hvordan der reagerer i forhold til hinanden, er det vigtige at se på her. 

Latour beskriver det som et netværk, meget lig med aktør-netværksteori som også vil blive 

benyttet senere i rapporten. Disse to begreber er med til at opbygge hans påstand om, at vi 

aldrig har været moderne. Samfundet kan sagtens være moderne hvis der udelukkende bliver 

fokuseret på purification, men eftersom det relevante og udviklingen sker i hybridization, vil 

samfundet aldrig være moderne i og med det altid ville bære præg af det der var tidligere 

(Riis, 2015). 

 

2.2 Aktør-netværksteori 

Til at beskrive samspillet mellem teknologi og mennesker, og hvordan de påvirker hinanden, 

benyttes aktør-netværksteorien (ANT). Formålet med ANT er at kortlægge og analysere 

forskellige relationer af aktanter og aktører i et givent netværk, fra et tredjehånds synspunkt. 

Ifølge ANT har alle aktanter en lige stor betydning for netværket, eftersom der ikke ses 

forskel på dem. Derfor hvis der fjernes en aktant, skabes der et helt andet netværk med nye 

relationer. Her er ANT et værktøj til at præcisere og tydeliggøre aktanternes interesse i 

netværket. Grundet valget af ANT i denne rapport er, at teorien er behjælpelig på 

netværksanalysering. ANT er med til at give en forståelse for de aktanter, som befinder sig i 

netværket, og hvorfor de agerer som de gør (Jensen, 2003) 

I ANT indgår der centrale begreber, som er væsentlige at få redegjort, blandt andet aktanter 

og aktører, som allerede er benyttet ovenstående. Aktør henviser til mennesker imens en 

aktant henviser til alt andet i netværket (Huniche & Olesen, 2014; s. 24). Bruno Latour bruger 

dog disse begreber synonymt, og dermed ses der ikke en forskel på en aktant og en aktør. For 

god ordens skyld, gøres der kun brug af “aktør” i det resterende af denne rapport. I 

forbindelse med ANT, ses en aktør som et semiotisk begreb, hvilket betyder, at en aktør kan 

være vitterligt hvad som helst. Dette kan være lige fra en kæmpe organisation til et hul i 

jorden (Jensen, 2003; s. 7).  ANT gør altså brug af ontologiske overvejelser, der er med til at 

give en forståelse for forestilling om, at mennesker og teknologi er forbundet, i et netværk. 
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Eksempelvis hvis der tages udgangspunkt i et vejkryds, vil både bilister (mennesker) og 

trafiklyset (teknologi) være væsentlige aktanter i et lyskryds-netværk (Huniche & Olesen, 

2014).  

Netværket er samlingen af alle de aktører, der påvirker hinanden i en vilkårlig situation. Hvis 

der i netværket tilføjes og fjernes aktører, vil der blive skabt et helt nyt netværk (Huniche & 

Olesen, 2014; s. 24). Dette skyldes, at aktørerne i netværket har forskellige eller fælles 

interesser, hvorpå at de bruger hinanden til at opnå deres mål. Dette samspil minder meget 

om en form for alliance, som de forskellige aktører indgår i, og som de er med til at skabe.  

Aktørerne og netværket sætter på den måde rammerne for hvad der analyseres. Som nævnt i 

Bruno Latour afsnittet, er det interessante og relevante tilhørsforholdene og hvordan de 

reagerer i forhold til hinanden, dette kaldes i ANT for translation. En translation handler om 

når en aktør oversætter en anden aktørs interesse. Ifølge ANT har en aktør ikke nogen essens, 

som er givet i kraft af sig selv. En aktør bliver defineret ud fra de relationer som den har i 

forhold til andre aktører i netværket (Jensen, 2003; s. 6). Et eksempel på dette, samt 

translation kunne være: 

En mand ønsker at opdage ny viden, men han besidder ikke mulighederne til det. Manden 

bliver tilbudt et laboratorium, hvor han kan forske. Manden som aktør har dermed fået 

oversat sin interesse af laboratoriet som aktør, og har nu fået en essens. Denne overgang 

kaldes for translation, fordi at en aktørs interesse er blevet “oversat”. Hvis en forsker 

betragtes, men han står uden et laboratorie, har han ingen kraft eller essens i sig selv. Men 

hvis en ny aktør, i form af et laboratorie træder i spil, kan forskeren gøre brug af den nye 

aktør. Forskeren har nu fået oversat sin interesse via laboratoriet, og kan nu opdage ny viden. 

Forskeren har dermed fået essens igennem det netværk som laboratoriet indgår i, og dermed 

skabes der en alliance i netværket (Sismondo, 2010; s. 84).  

I forhold til translationsprocessen, beskriver Michel Callons dette, som en proces der foregår 

over fire trin. Det første trin omhandler at få bestemt hvilke aktører som er relevante at 

undersøge indenfor det emne i netværket. Det undersøgte emne er noget som forbinder alle 

aktørerne, og som bliver beskrevet som det obligatoriske passagepunkt. Det obligatoriske 

passagepunkt er derfor den ting som forbinder aktørerne i netværket, og som er med til at 

skabe deres interesse (Jensen, 2003; s. 18). 
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Det andet trin handler om en eller flere “interessekonstruktør(er)”. Denne eller disse 

interessekonstruktører er en form for samlingspunkt for aktører, som deler samme interesse. 

Aktørerne deler sig op i netværket og danner grupper, hvor de har en fælles interesse. Dette 

gør aktørerne for at løse deres interessekonflikt, som er det problem, der undersøges i 

netværket (Jensen, 2003; s. 19). 

Det tredje trin i processen analyserer på, hvordan aktørerne har fået deres roller, og hvordan 

de er blevet fastlåst i dem. Dette kan eventuelt skyldes en motivationsfaktor, som får 

aktørerne til at indtage en rolle i netværket. (Jensen, 2003; s. 20). 

Det fjerde og sidste trin i translationsprocessen handler om aktørernes mobilisering. Deres 

mobilisering skal forstås, som at der i hver interessegruppe, som blev dannet ud fra 

interessekonstruktøren, bliver bestemt en form for talsmand. Denne talsmand, findes ud fra 

de magtforhold, som der findes i interessegruppen. Talsmandens rolle er at videreformidle 

interessegruppens interessekonflikt til resten af netværket (Jensen, 2003; s. 20). 

I forlængelse med dette, er det også relevant at nævne blackbox begrebet. Blackboxet er de 

relevante aktører, som ikke nødvendigvis bliver anerkendt eller lagt mærke til i et netværk. 

Det kan være fordi de udfører deres rolle så godt at der ikke gives nogen videre betydning til 

dem, fordi de foregår uproblematisk (Huniche & Olesen, 2014). 

 

2.3 Opsamling 

I dette afsnit er de valgte teorier for rapporten blevet redegjort. Først blev der redegjort for 

Bruno Latours holdning omkring, at mennesket aldrig har været moderne på baggrund af, at 

noget “nyt” altid vil være præget af fortiden. Dertil er der også redegjort for Latours begreber 

‘Purification’ og ‘Hybridization’. Purification er adskillelsen af mennesker og teknologi fra 

hinanden, hvorimod Hybridization er det modsatte, altså der hvor mennesker og teknologi 

forbindes. Udover afsnittet om Bruno Latour, blev der også redegjort for aktør-netværksteori 

og hvordan mennesker og teknologier kan blive analyseret, på baggrund af relevante aktører i 

et netværk. Herunder blev der redegjort for Michel Callons trin i translationsprocessen. Første 

trin omhandler at bestemme de relevante aktører i netværket, andet trin omhandler 

interessekontruktører, tredje trin omhandler hvordan de relevante aktører er blevet fastlåst i 

deres roller og til sidst fjerde trin, som omhandler aktørernes mobilisering. Til sidst har 
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begrebet ‘blackboxing’, i forbindelse med ANT, fået en kort redegørelse, som klargjorde, at 

blackboxing i denne sammenhæng, dækker over de aktører der ikke lægges mærke til i 

netværket. 

 

3. Metodeafsnit 

I det nedenstående afsnit vil der komme en redegørelse af de valgte metoder, som der vil 

blive gjort brug af i denne rapport. Dette indebærer først autoetnografi, som er den tilgang der 

bliver gjort brug af, når vores eget forsøg udføres. Dette giver muligheden for selv at afprøve 

self-tracking og indsamle viden deraf. Dertil kommer også en gennemgang af 

interviewmetode, som der bliver gjort brug af senere i rapporten, hvor både 

forsøgspersonerne og en ekspert bliver interviewet. Til sidst kommer et kort afsnit 

omhandlende brugen af logbog. Logbogen bliver brugt som supplering til vores eget forsøg 

med self-tracking. 

 

3.1 Etnografisk metode 

Etnografi bestod oprindeligt af studier omkring kulturer og samfund, som lå uden for vesten, 

eksempelvis stammefolk. I dag dækker begrebet ”etnografi” dog over en kvalitativ 

forskningsmetode, som ikke kun fokuserer på fremmede kulturer, men i stedet kan bruges til 

alle former for sociale kulturer (Hammersly & Atkinson, 2007; s. 1 - 2). 

“The task is to investigate some aspect of the lives of the people who are being studied, and 

this includes finding out how these people view the situations they face, how they regard one 

another, and also how they see themselves. “ (Hammersly & Atkinson, 2007; s. 3). 

Formålet med etnografi er at give en beskrivelse af en kultur, og derved skabe en forståelse af 

kulturen, både for folk inden- og uden for kulturen (Ellis, Adams & Bochner, 2011; s. 277). 

Altså skal slutproduktet indeholde en beskrivelse af kulturen, som både kan forstås og 

anerkendes af folk som ser kulturen udefra, lige så vel som de folk der er en del af kulturen 

selv. 
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Etnografisk metode gør overvejende brug af feltarbejde og deltagerobservation. Dette kan 

eksempelvis gøres ved at følge og observere en gruppe udvalgte mennesker eller ved at 

forskeren selv forsøger at være en del af den kultur der undersøges. I begge disse tilfælde kan 

forskeren også indsamle viden gennem formelle og uformelle interviews (Hammersly & 

Atkinson, 2007; s. 3) 

3.1.1 Autoetnografisk metode 

Autoetnografi som metode kombinerer aspekter af autobiografi og etnografi (Ellis, Adams, & 

Bochner, 2011; s. 275). Der skrives ud fra egne erfaringer, som i autobiografi, men ligesom 

etnografi, søges det at forske noget kulturelt, ofte ved at forskeren selv deltager i feltarbejdet 

(Ellis, Adams & Bochner, 2011; s. 275). 

Ved brug af autoetnografisk metode undersøges et felt ved, at forskeren tager udgangspunkt i 

sine subjektive erfaringer. Dette kan være i forhold til et emne forskeren på forhånd har 

erfaring med. Dette kan også gøres ved at forskeren selv bliver en del af kulturen, som ønskes 

undersøgt, og derefter analysere på sine erfaringer og indsamling af viden, såsom indtryk og 

selvrefleksion (Ellis, Adams & Bochner, 2011; s. 276). Forskellen fra etnografi er, at 

forskeren betragter sine erfaringer analytisk, så forskeren ikke udelukkende fortæller om sine 

oplevelser, men i stedet gør brug af sin personlige erfaring i samspil med eksisterende viden 

og research (Ellis, Adams & Bochner, 2011; s. 276). 

 

3.2 Interviewmetode 

Valget af at arbejde med forskellige interviewteknikker, tillader at give intervieweren 

mulighed for at holde et overblik over interviewet, så det er lettere at koncentrere sig omkring 

den interviewede og det fokuserede emne. 

Findes der en vis interesse i det emne, som undersøges, kan der skaffes mere viden til emnet 

fra den interviewede person, som der deles interesse med. På baggrund af at der er to parter i 

interviewet med fælles interesse, er forskningsinterviewet nu en interpersonel situation. I 

interviewet skabes der viden mellem intervieweren og den interviewedes synspunkter. (Kvale 

& Brinkmann, 2009; s. 143). 
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For at få et godt interview sat i gang, er intervieweren nødt til at skabe den rette atmosfære. 

Denne atmosfære skal bestå af, at den interviewede person føler sig tryg og tilrette. Personen 

skal gøres opmærksom på, hvad der skal ske i interviewet, før de føler, at de kan tale frit om 

deres oplevelser og følelser til en fremmed. Dette gøres ved at stille den interviewede 

spørgsmål omkring deres synspunkter og opfattelser fra deres side af sagen. Alt imens at 

intervieweren viser interesse, forståelse og respekt over for den interviewede. 

Det vil også være en god idé at forberede den interviewede på, hvad der kommer til at ske i 

interviewet, så de er mere informerede på emnet, og ikke vil blive overrasket eller forvirret 

over de spørgsmål de bliver stillet, eller undrer sig over hvorfor der er blevet opstillet 

eventuelle kameraer eller optagelsesapparaturer. Derfor kan det være en idé at gennemgå en 

briefing af interviewet, inden det egentlige interview begynder, så den interviewede er 

velinformeret. Den interviewede person skal have lov til at stille enkelte spørgsmål under 

briefingen, hvis de skulle være i tvivl om noget (Kvale & Brinkmann; 2009, s. 148-149). 

På samme måde som interviewet begyndte, sluttes det med en debriefing. I debriefingen 

bliver der rundet af med et kort resume af interviewet, hvor de væsentligste emner og 

konklusioner kan blive taget op igen. Den interviewede skal også have mulighed for at 

udtrykke nogle af de tanker, som de sikkert har fået under interviewet. Hvis der skulle være 

blevet optaget under interviewet, så kan debriefingen sagtens fortsætte, selvom eventuelle 

kameraer eller andre former for optagelsesapparaturer skulle være blevet slukket (Kvale & 

Brinkmann, 2009; s. 149). 

Oftest inden det afholdte interview skal der forberedes en interviewguide (Kvale & 

Brinkmann, 2009; s. 151). Interviewguiden er et script, som eventuelt kan bestå af de temaer 

og emner, som skal dækkes under interviewet, samt hvilke interviewspørgsmål, der skal 

stilles i en bestemt rækkefølge. Som det fremgår af ordet, er ‘Interviewguiden’, så er det en 

guide til interviewet. Intervieweren kan selv bestemme hvor meget de vil følge denne guide, 

alt efter hvad de føler for at relevant for interviewet, så kan de stille mere direkte spørgsmål. 

Guiden strukturerer interviewet mere elle mindre stramt. På denne måde kan intervieweren 

have planlagt en eventuel tragtform af spørgsmål, som virker indirekte, ved at snævre sig ind 

på det som intervieweren ønsker, uden at det opdages af den interviewede (Kvale & 

Brinkmann, 2009; s. 151). Interviewspørgsmålene kan planlægges at være tematiske eller 

dynamiske. Begge typer af spørgsmål bidrager til et godt interviewspørgsmål, eftersom 
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tematiske interviewspørgsmål bidrager til produktionen af viden, og dynamiske 

interviewspørgsmål til at fremme det gode interview samspil. 

Tematisk er som sagt til at producere den nye viden, og er derfor relateret til interviewets 

teoretiske opfattelser af forskningsemnet og dermed til den efterfølgende analyse af 

interviewet. Typen af de spørgsmål forskeren stiller, vil være forskellige alt efter om 

intervieweren “interviewer for at få spontane beskrivelser af livsverdenen, interviewer for at 

få sammenhængende fortællinger eller interviewer for at få en begrebsanalyse af 

interviewpersonen opfattelse af et emne” (Kvale & Brinkmann, 2009; s. 151). 

Hvis intervieweren er spontan med sine spørgsmål og valget af type spørgsmål, desto større 

sandsynlighed vil der være for at få spontane svar tilbage fra den interviewede. Disse svar vil 

dermed ikke være gennemtænkte, og intervieweren får derfor uventede og levende svar fra 

den interviewede (Kvale & Brinkmann, 2009; s. 152).  

Den anden spørgsmålsteknik er den dynamiske teknik. Denne spørgsmålsteknik omhandler 

interviewets “hvordan”; spørgsmålene skal skabe et positivt samspil mellem intervieweren og 

den interviewede, så der holdes en samtale kørende imens, at spørgsmålene er med til at 

stimulere den interviewede til at dele deres oplevelser og følelser. De dynamiske spørgsmål 

skal være letforståelige, korte og fri for akademisk sprog. Denne type spørgsmål er med til at 

skabe et flow i interviewet uden alt for meget tænketid. Den rigtige tilgang til at interviewe 

er, at lægge ud med de dynamiske spørgsmål, selvom det kan være fristende at stille de gode 

begrebsmæssige, tematiske spørgsmål i starten af interviewet. Derfor skal et ellers godt 

tematisk spørgsmål ikke forveksles med et godt dynamisk spørgsmål. Det er nemlig en 

forkert tilgang at begynde med direkte begrebsmæssige interviewspørgsmål. Derfor er det 

vigtigt at skelne mellem de tematiske forskningsspørgsmål og de dynamiske spørgsmål, så 

der bliver taget hånd om begge dimensioner af interviewet. Dette gøres ved at udarbejde to 

interviewguider, som hver især har fokus på hver sin dimension af interviewet (Kvale & 

Brinkmann, 2009; s. 152). 

 

3.3 Logbog 

En logbog kan anses som en form for dagbog, hvor brugeren dagligt nedskriver sine tanker 

og oplevelser i forbindelse med et bestemt emne. Logbogen giver en god mulighed for at 
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fange og dokumentere tankerne og oplevelsen undervejs. Det kan bruges til at se tilbage på 

hvordan brugeren af logbogen følte eller gjorde en bestemt dag, hvilket brugeren normalvis 

ikke har evnen til at huske i detaljer (“Logbog”, s.d.). 

Det er vores forsøgspersoner, som skal gøre brug af logbog. Den skrives med henblik på at 

fange tankerne og refleksionerne ved brug af self-tracking armbåndene, samt give et overblik 

over hvordan de er blevet brugt (eksempelvis hvornår på dagen der måles data). 

Logbogen skal være supplement til interviews med forsøgspersonerne, som skal give en idé 

om, hvordan oplevelsen af self-tracking har været for vores forsøgspersoner.  

Selve logbogen indskrives i bilag 5. 

 

3.4 Opsamling 

I dette afsnit er der blevet redegjort for de relevante metoder, som der bliver gjort brug af i 

denne rapport. Først er der blevet redegjort for autoetnografi, som er en metode der blander 

autobiografi og etnografi. På denne måde har forskeren mulighed for at forske noget kulturelt 

ud fra sine egne erfaringer. Dertil er der redegjort for interviewmetode, og hvordan et godt 

interview opbygges og udføres. Herunder er delafsnittet blandt andet kommet ind på hvordan 

den rette atmosfære sættes, hvordan intervieweren skal forholde sig før, under og efter 

interviewet, samt forskellige interviewteknikker. Til sidst er der i afsnittet blevet lavet en kort 

redegørelse for logbog, og hvordan en bruger kan gøre brug af denne type “dagbog”. 

 

4. Redegørelse 

I dette afsnit vil der blive redegjort for begreberne ‘Self-tracking’ og ‘Quantified Self’. Det 

vil både fungere som en introduktion til, hvad self-tracking er for en størrelse, samt som en 

begrebsafklaring, som klarlægger vores brug af begreberne i denne rapport. Herunder vil 

forskellen mellem de to begreber blive klargjort, da det er vigtigt for forståelsen af rapporten, 

at de to begreber ikke forveksles. 
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4.1 Self-tracking 

Når en person gør brug af self-tracking, vil de måle og holde øje med bestemte værdier i løbet 

af eksempelvis deres dag eller uge. Mange mennesker monitorerer deres søvn, antal skridt 

eller kalorieindtag, men i virkeligheden dækker begrebet ’self-tracking’ bredt over alle 

tænkelige scenarier. Self-tracking kunne også være antal kopper kaffer drukket på en dag 

eller hvor tit personen har hovedpine. Denne dataindsamling af ens hverdag kan ske via 

teknologiske artefakter, såsom smartwatches eller pulsmålere, men det kan også gøres ved 

blot at nedskrive dataene på papir (Lupton, 2014; s. 3). 

Self-tracking er ikke noget nyt fænomen og for hundredvis af år siden blev der også gjort 

brug af eksempelvis dagbøger. Det nye ved self-tracking er de teknologiske artefakter, som i 

stigende grad bliver mere populære (Lupton, 2014; s. 3). De giver brugeren mulighed for at 

indsamle data på en nemmere måde, specielt også med udgangspunkt i, at nogle self-tracking 

teknologier er indbyggede i smartphones, eksempelvis skridttællere. Brugeren behøver 

dermed ikke at hverken indkøbe nye self-tracking artefakter eller selv sørge for og huske at 

nedskrive sine data. 

Der er forskellige kontekst hvori self-tracking bliver brugt. Der er blandt andet kommet en 

stigende interesse i self-tracking på baggrund af nysgerrighed, altså som en hobby. 

Nysgerrigheden kan bunde i en interesse i ens data, enten ”bare fordi” eller fordi personen 

ville opnå nogle mål, såsom vægttab eller nedskæring af den mængde kaffe som drikkes. 

Dertil er der også en nysgerrighed, som omhandler de teknologiske artefakter, som kan 

bruges til self-tracking. Dette er eksempelvis de nyeste smartwatches (Lupton, 2014; s. 3). 

Der bliver også i højere grad købt flere af disse teknologiske artefakter, navnlig såkaldte 

“wearables”. Der blev eksempelvis solgt 45 millioner smartwatches i 2018 (Tapper, 2019). 

En anden kontekst self-tracking typisk sker i, er i forbindelse med sygdomme. Dette er 

eksempelvis diabetespatienter, som måler deres blodsukker. Også her kan self-tracking ske 

ved at nedskrive data manuelt, men udvikles og der kommer hele tiden nye teknologier, som 

kan måle dataene automatisk (Bilag 2). 
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4.2 Quantified self 

Quantified Self er et miljø for engagerede mennesker, som gør brug af self-tracking. Det er et 

samarbejde på tværs af diverse brugere og institutioner, som deler og diskutere deres 

oplevelse med self-tracking (Lupton, 2014; s. 4). Miljøet har sin begyndelse fra 2007, og blev 

dannet af Gary Wolf og Kevin Kelly. Lige siden oprettelsen har miljøet vokset sig større og i 

2014 var Quantified Self fordelt i 100 forskellige grupper i 30 lande, med et medlemstal på 

omkring 20.000 medlemmer (Nafus & Sherman, 2014). 

Folk i Quantified Self miljøet har en egen interesse og motivation til at gøre brug af self-

tracking. De har som regel en målrettet idé om, hvad de skal bruge den indsamlede data til. 

De søger en bestemt viden, som de har en specifik anvendelse til (Bilag 2). Quantified Self 

bliver således en mere videnskabelig tilgang til selvmonitorering, og udelukker dermed den 

gruppe af brugere, som kun gør brug af self-tracking ”for sjov” og ikke bruger sin indsamlede 

data til noget reelt (Bilag 2). 

Når det siges, at Quantified Self har en mere videnskabelig tilgang, betyder det, at brugeren 

eksempelvis finder et reelt problem og dertil spørger ”hvad?”, ”hvorfor?” og ”hvordan?”. Ud 

fra disse undren vil brugeren forsøge at finde svarene ved brug af self-tracking. Det kunne 

eksempelvis være i forbindelse med en sygdom, hvortil brugeren kan undersøge hvornår og 

hvorfor sygdommen er værre i på forskellige tidspunkter af dagen (Bilag 2). Den indsamlede 

data skal altså give en indsigt i det undersøgte emne. 

 

4.3 Opsamling 

I dette afsnit har vi redegjort for begreberne ‘Self-tracking’ og ‘Quantified Self’.  

Forskellen på self-tracking og Quantified Self er blevet klargjort, ved at definere self-tracking 

som en overordnet monitorering af en persons vaner eller andre værdier, som kan måles, 

hvorimod Quantified Self er et miljø af mennesker, som har det tilfælles, at de alle har et mål 

med deres self-tracking. Både self-tracking og Quantified Self kan monitorere alt fra antallet 

af kopper kaffe drukket til vægt og kropstemperatur, forskellen består i, at folk i Quantified 

Self ikke gør det uden en specifik grund. Det kan både eksempelvis være på baggrund af et 

ønske om et bedre helbred, eller for at lære sin krop bedre at kende. Self-tracking kan godt 

udføres uden et klart mål, men så har det ikke noget med Quantified Self at gøre. Dertil har 
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mange i Quantified Self miljøet interesse for de teknologiske artefakter til self-tracking, 

eksempelvis ‘wearables’, som er fokus i denne rapport. 

 

5. Self-tracking teknologi 

I dette afsnit vil vi gennemgå og beskrive nogle udvalgte teknologier, som ofte er brugt til 

self-tracking, herunder blodtryksmåler, pulsmåler, skridttæller og søvnmåler. Teknologierne 

er valgt på baggrund af de funktioner, som vi havde tilgængelige i de wearables, som vi 

gjorde brug af i vores forsøg.  

 

5.1 Wearables 

Wearables betyder i vores opgave teknologier, som kan bæres på kroppen uden større 

begrænsninger eller besvær. Dette betyder også, at når der bliver talt om nogle forskellige 

metoder til at måle en specifik type data, så skal det ikke læses, som at dette er den eneste 

måde at afmåle en specifik type data på. Det skal læses, som om, at det er en af de metoder 

som bedst kan måle den omtalte type data, samtidig med det stadig kan lade sig gøre i en 

wearable teknologi. Altså kriterierne for disse metoder er, at det skal være let, det skal ikke 

kræve en større proces og det skal kunne gøres tilpas billigt, med tanke på teknologien skal 

henvende sig den private person, som køber det (Wright, 2014). 

 

5.2 Blodtryksmåler 

Hvorfor er blodtryk relevant? og hvorfor det ville være vigtigt at kunne måle dette med et 

wearable. Ifølge dansk statistik er den hyppigste dødsårsag i Danmark i år 2018 

hjertesygdomme (Dansk statistik, 2018). Disse former for sygdomme kan næsten altid ses 

ved måling af patientens blodtryk, da denne er en næsten direkte indikator på, hvor stærkt 

patientens hjerte er til at pumpe blod rundt i kroppen. Ud over hjertesygdomme, så er 

blodtryk også relevant viden for overvægtige individer, da både fedt og kolesterol er nogle af 

de ting et menneskes arterievægge er opbygget af. Hvis disse vægge bliver for tykke, kan det 
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hindre blodet i af komme frem og derfor skabe for eksempel blodpropper (Arakawa, 2018). 

En arterie er i daglig tale også kaldet for en pulsåre. 

Der er endnu ikke en perfekt løsning for hvordan det er muligt at måle det 100% korrekte 

blodtryk, ved brug af hvad der er defineret som et wearable (B. McCombie, 2007). Dette 

skyldes, at arterievæggene til en vis grad, gør det besværligt at få en præcis måling på 

mængden af blod, som hjertet pumper rundt i kroppen. 

 

5.2.1 Oscillerende blodtrykmetoden 

Der findes ingen perfekt, ikke engang tilfredsstillende, metode til at måle blodtrykket hos en 

patient med brug af en wearable teknologi som defineret tidligere. Metoden vi gør brug af i 

det i private og på et hospital, er den oscillerende metode. Den er set af mange som at være 

den mest bekvemme og en af de mest præcise metoder. Det er denne metode som en civil 

person traditionelt tænker på, når de tænker på en blodtryksmåler. Det skal her nævnes, at den 

oscillerende blodtrykmetode, ikke gør brug af en wearable teknologi. Dog er denne metode, 

det nærmeste vi kommer på en præcis måling, som er den mest tilgængelige og bekvemme. 

Metoden gør brug af en måler, som er tilsluttet en blodtryksmanchet som pustes op. 

Blodtryksmanchetten ligner til forveksling en ballon formet som et armbind.  

Dette armbind bruges, fordi brugeren er interesseret i at måle det systoliske blodtryk, hvilket 

er trykket dit blod har, når det bliver pumpet ud fra dit hjerte, altså hvor dit blodtryk er på sit 

højeste, modsat det diastolisk blodtryk, som er imellem dit hjertes slag og derfor hvor dit 

blodtryk er på sit laveste. For at sætte nogle tal på disse begreber kan vi se i bilag 6 hvordan 

vores informanter får to tal med enheden mm/hg. Her er det øverste og højeste tal det 

systoliske blodtryk, mens det laveste tal er det diastoliske blodtryk. 

Målet ved blodtryksmanchetten er, at den skal pustes op til ca. 20 mm/hg over patientens 

systoliske blodtryk, dette betyder at du ikke får nogen blodtilførsel fra hvor denne 

blodtryksmanchet er spændt. Denne manchet vil så gradvist miste sit tryk, eller dens luft, for 

at de på et tidspunkt kommer under patientens systoliske blodtryk, som derfor vil tillade 

blodet igen at flyde igennem. Dette giver nogle vibrationer fra patientens arterielle vægge, 

som kan blive observeret af en blodtryksmåler. Blodtryksmanchetten vil derefter fortsætte 

med at fald i tryk, indtil måleren ikke længere observere nogle vibrationer fra de arterielle 

vægge. Det at der ikke længere er nogle vibrationer fra de arterielle vægge, betyder at blodet 
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strømmer igennem uhindret, og dermed også har det minimale blodtryk. Det vil altså sige, at 

når vibrationerne stopper betyder det, at patientens diastoliske blodtryk er fundet (Bergen, 

2001). Dog har denne teknologi også nogle fejlkilder. Denne metode er så tæt på 100% 

nøjagtig, som noget kan komme, men dette er dog kun teoretisk. Denne metode forudsætter, 

at patienten sidder helt stille under hele forsøget, da blodtrykket bliver målt ud fra 

vibrationer. Når der er tale om så små vibrationer, så skal der næsten intet til for at denne 

blodtryksmåler observere noget forkert. Dette er også grunden til læger tit er imod brugen af 

en oscillerende blodtryksmåling (Arakawa, 2018). 

 

 

5.3 Pulsmåler 

Måden et wearable måler din puls på er anderledes fra den normale måde, da den gør det med 

hjælp fra LED lys, som sidder under uret. Dette lyser ind i dine blodåre og måler hvor meget 

dine kapillærer udvider sig og måler hvor hurtigt blodet så bevæger sig igennem, ved at måle 

refleksion af det lys den sender ind. Denne proces kaldes for photoplethysmogram- Dette er 

den måde de fleste wearable bruger, da den er billig og ikke kræver, at der skal gøres noget 

aktivt for at tage en puls, men den bare gør det automatisk. Den er bedst hvis brugeren ikke er 

i bevægelse, hvilket kan gå lidt imod meningen for mange med et wearable (Castaneda, D., 

Esparza, A., Ghamari, M., Soltanpur, C., & Nazeran, H. 2018). 

Der er stor forskel på hvor præcise de forskellige wearables er, og hvis brugeren vil have en 

enhed, som er meget pålidelig, så rækker urene desværre ikke og brugeren er nødt til at 

benytte et brystbælte, som er væsentligt mere pålidelighed end urene. I en undersøgelse vises 

det at brystbæltet havde en korrelations værdi på 0,996 ud af 1, så den var meget pålidelige i 

forhold til de aktiviteter de testede. Det kræver en værdi på højere end 0,8 for at sige 

pulsmålingen er troværdig. De fleste af urene bestod også disse tests, men havde dog værdier, 

som er tættere på 0,8 og er dermed ikke ligeså pålidelige som brystbæltet. 

Fordi, som nævnt tidligere, er den ikke er lige så god i bevægelse og dens nøjagtighed 

varierer efter hvilken aktivitet der udøves. For eksempel var en af aktiviteterne de lavede at 

benytte en ellipsetræner, og der var kun ét ur som havde en accepteret værdi, hvor alle de 

andre ure lå under den accepterede grænse. Hvis urene blot blev brugt til at løbe, var de 
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faktisk alle tilstrækkelige bortset fra ét ur, som lå under 0,8. Dog viste de stadig ikke de helt 

nøjagtige tal (Gillinov, Etiwy, Wang, Blackburn, Phelan, Gillinov,…Milind, 2017). 

  

 

5.3.1 Elektrokardiografi 

Måden et wearable måler puls på, giver ikke altid de bedste resultater. Hvis den skulle være 

så præcis som muligt, skulle den benytte elektrokardiografi (EKG), som er den måde der 

foretrækkes at måle puls med. Måden den måler puls, er ved at holde øje med de elektriske 

impulser, som går igennem hjertet. Den ser det ved hjælp af elektroder, som sættes på brystet 

og eventuelt andre steder, hvis nødvendigt. Dette gør, at den tydeligt kan se din hjerterytme 

og puls. 

Denne måde benytter wearables ikke, fordi den både kræver et større apparat end hvad der 

kan være i uret og det ikke er lige så praktisk at bevæge sig rundt med, da den har nogle 

restriktioner, for eksempel at den skal sidde på specifikke steder på kroppen (Kastrup, 2019). 

Selvom wearables virkede rimeligt tit på almene mennesker, så ligner det, at der er en 

tendens til den ikke fungerer lige så korrekt, hvis en person er under hjerterehabilitering. 

Dette skyldes at tallene er mindre præcise. Dette kan gøre, at det er endnu mindre troværdigt 

for mennesker med hjertelidelser, hvilket gør korrelationen værre. Dette giver endnu mere 

mistro til den data, som uret giver (Etiwy, Zade, Gillinov, Alashi, Wang, Blackburn,… 

Milind. 2019). 

  

5.4 Skridttæller (pedometer) 

En skridttæller bliver også kaldt for et pedometer. Formålet med et pedometer er at måle hvor 

mange skridt brugeren tager i løbet af dagen. 
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5.4.1 Mekanisk pedometer 

De ældre pedometere fungerede overordnet set på samme måde som pendulurer. En kugle 

ville svinge frem og tilbage hver gang brugeren tog et skridt. Når kugle svingede én gang 

frem og tilbage igen, ville et gear flytte sig og tælle én op på displayet (Woodford, 2018). 

Ved brug af denne metode, kan der forekomme mange tilfælde, hvor der bliver talt et skridt, 

selvom der ikke blev taget skridt, altså falske positiver. Dette skyldes at kuglen vil bevæge 

sig, når der er en kraft, uanset om det skyldes et skridt eller fordi enheden blev rystet på 

anden vis. 

Denne metode er i dag erstattet af de mekanisk/elektroniske pedometere, som bliver forklaret 

i nedenstående delafsnit. 

 

 5.4.2 Mekanisk/elektronisk pedometer 

I dag bruger eksempelvis billige fitnessure, en metode som delvist er elektronisk. Princippet 

er mere eller mindre det samme, som det mekaniske pedometer. Til forskel fra det mekaniske 

pedometer er der ingen kugle, men i stedet et elektronisk kredsløb, som bliver brudt hver 

gang brugeren tager et skridt (eller omvendt, at kredsløbet er brudt, når brugeren ikke går) 

(Woodford, 2018). 

I stedet for en kugle, som i det mekaniske pedometer, er der en ’hammerformet’ mekanisme, 

som bevæger sig, når brugeren tager et skridt. Når hammeren bevæger sig, vil det fuldende 

kredsløbet og maskinen registrerer derved, at der er taget et skridt (Woodford, 2018). 

Dette kan igen lede til falske positiver, idet al bevægelse, som får hammeren til at bevæge 

sig, vil blive beregnet som et skridt. 

 

5.4.3 Elektronisk pedometer 

Nyere pedometere er helt elektroniske og gør altså ikke brug af penduler. I stedet gør de 

nyere pedometere brug af accelerometere, og i eksempelvis smartphones bliver gyroskoper 

brugt som supplement. 
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Et accelerometer er et elektromekanisk apparat, som er i stand til at måle acceleration. I 

smartphones er der eksempelvis tre af disse, hvilket gør dem i stand til at måle bevægelse i tre 

dimensioner (frem/tilbage, op/ned og til siden) (Sharma, 2019). Input fra disse accelerometer 

bliver behandlet af en software, som er programmeret til at vurdere hvorvidt der er taget et 

skridt eller ej (Simple Trackers, 2017). 

Da dataene bliver behandlet af en software, er der mulighed for at mindske antallet af falske 

positiver, da enheden har mulighed for at frasortere bevægelse, som ikke nødvendigvis er et 

skridt. 

 

5.5 Søvntracker 

Det er forskelligt for de diverse enheder, hvad de måler i forhold til søvn. Typiske aspekter af 

søvnen, som enhederne holder øje med, er: mængden af søvn, hvor længe brugeren er i de 

forskellige søvnstadier og kvaliteten af søvnen. 

5.5.1 Mængden af søvn 

’Mængden af søvn’ dækker over det antal timer, som brugeren tilbringer i sovende tilstand. 

Måden hvorpå dette kan måles, afhænger primært af brugerens bevægelse. Også her bliver 

der gjort brug af accelerometere, som monitorerer hvordan og hvor meget brugeren bevæger 

sig. Brugerens bevægelse bliver analyseret, og enheden kan derfra bestemme hvorvidt 

brugeren sover. Til dels bevæger mennesker sig betydeligt mindre, når de sover (Sleep Help, 

2019). Dette kan dog også lede til, at enheden tror brugeren sover, hvis de blot sidder stille i 

en længere periode (Tuck, 2019). 

Nogle enheder gør også brug af en pulsmåler, med intentionen om at få mere nøjagtig data. 

Pulsen falder, når mennesker sover (Tuck, 2019). 

5.5.2 Søvnstadier 

Når mennesker sover, oplever de forskellige søvnstadier. Dette skyldes, at hjerneaktiviteten 

ændres (Jonnum, 2009). 
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De forskellige søvnstadier er; 

Stadie 1: Den letteste form for søvn, hvor brugeren døser hen, men nemt kan blive vækket. 

Frekvensen af hjernebølgerne og pulsen bliver langsommere (Tuck, 2019). 

Stadie 2: I dette stadie er brugeren i let søvn, hvilket betyder, at frekvensen af hjernebølgerne, 

samt pulsen falder yderligere og brugeren begynder at rulle med øjnene (Tuck, 2019). 

Stadie 3: I dette stadie er brugeren i dyb søvn. Her er hjernebølgerne på deres laveste og 

brugeren er mest afslappet i dette stadie. 

REM: Når brugeren når til REM (Rapid Eye Movement) søvn, bliver hjernebølgerne igen 

aktive. Frekvensen af hjernebølgerne minder om frekvensen, som brugeren oplever i vågen 

tilstand. Når brugeren er i dette stadie, er der størst sandsynlighed for at drømme, og deres 

øjne vil bevæge sig hurtigt (Tuck, 2019). 

Hvilket stadie brugeren befinder sig i, forsøger enheden at undersøge, ved blandt andet at 

kigge på bevægelsesmønstre og puls (Sleep Help, 2019). 

 

5.5.3 Kvaliteten af søvn 

Når enheden skal måle kvaliteten af søvn, er det en samling af forskellige parametre, som 

spiller ind. Først og fremmest bliver der igen gjort brug af overvågning af bevægelse. 

Accelerometerne holder øje med hvor meget brugeren bevæger sig, når de er i sovende 

tilstand. Ofte eller voldsom bevægelse kan være et tegn på dårlig søvn. Hvor ofte brugeren 

vågner i løbet af natten, bliver også medtaget i analysen af søvnen (Sleep Help, 2019). 

Dertil monitorerer nogle enheder også lyd. Dermed kan det eksempelvis undersøges hvorvidt 

brugeren snorker. Hvor lang tid brugeren er i de forskellige søvnstadier, samt 

kropstemperatur, kan også spille en rolle i den overordnede søvnkvalitet. 
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5.6 Opsamling 

I dette afsnit er en række udvalgte teknologier indenfor self-tracking blevet redegjort. Fokus 

har været på teknologier i ‘wearables’, som er teknologiske self-tracking artefakter, som kan 

bæres på kroppen, uden at være til større gene for brugeren. I afsnittet er der delafsnit 

omhandlende blodtryksmålere, pulsmålere, skridttællere og søvn trackere. Blodtryksmålere 

fungerer ved at detektere vibrationer fra de arterielle vægge efter. at et stramt armbind med 

luft i gradvist lukker luft ud og derved bliver mindre stramt om brugerens blodåre. Dette 

betyder at de wearables, som vi har gjort brug af, formentlig ikke har været i stand til at måle 

blodtrykket, i hvert fald ikke præcist. Dertil kom vi frem til, at en pulsmåler i de fleste 

wearables, virker på en anden måde, end den type som ses hos lægen. De bruger nemlig LED 

lys, som kan lyse ind i blodårerne og se hvor hurtigt blodet bevæger sig, ved at se på hvor 

meget brugerens kapillærer udvides. Skridttællerne i wearables variere efter prisklasse og 

kvalitet. Ældre og billigere wearables bruger en metode, som er halvt mekanisk, hvorimod de 

nyere og dyrere wearables gør brug af en helt elektronisk skridttæller. Til sidst i afsnittet er 

der redegjort for søvntrackere og hvordan disse kan måle søvnmængde, søvnkvalitet og hvor 

lang tid brugeren er i forskellige søvnstadier. Alle tre ting bliver blandt andet gjort ved at 

måle brugerens bevægelse, og dertil suppleret af puls, lyd eller kropstemperatur. 

Søvntrackerne er, ligesom blodtryksmålerne, ikke i stand til at give et meget præcist svar, når 

det kommer til hvor meget tid brugeren er i de forskellige søvnstadier. Dette kræver mere 

avanceret udstyr, som endnu ikke kan implementeres i wearables. 

 

6. Empiri 

I nedenstående afsnit vil egen indsamlet empiri blive fremlagt. Dette indebærer et interview 

med Jakob Eg Larsen, som har forsket i self-tracking, samt eget forsøg med self-tracking. 

Afsnittet vil blandt andet indebærer baggrunden for spørgsmålene til interviewet med Jakob 

Eg Larsen, samt resuméer af både interviewet med Jakob Eg Larsen og interview med egne 

forsøgspersoner. Disse resuméer skal give læseren et overblik over udbyttet af interviewene, 

uden at skulle nærlæse hele transskriberingen i bilagene.  

Et delafsnit omkring den metodiske fremgang af eget forsøg vil også blive fremlagt, for at 

give læseren en klar idé om, hvordan forsøget af udspillet sig. 
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6.1 Interview med Jakob Eg Larsen 

Jakob Eg Larsen er lektor på DTU Compute, hvor self-tracking og Quantified Self er 

genstand for hans forskning (Bilag 2). Derudover har han organiseret Quantified Self 

Copenhagen på Meetup, som består af 378 medlemmer. Det blev derfor fundet interessant og 

relevant at interviewe Jakob Eg Larsen, da han formodentlig ville kunne give os et bedre 

indblik i self-tracking generelt og Quantified Self miljøet.  

 

6.1.1 Baggrund for spørgsmål 

Med udgangspunkt i interviewmetode tilbød vi Jakob Larsen at sende ham spørgsmålene i 

forvejen og oplyste Larsen om at vi ønskede at optage interviewet, til senere at kunne 

transskribere det i rapporten. Larsen takkede ja til tilbuddet, men svarede først på at vi måtte 

optage til selve interviewet. Grunden til vi valgte at sende spørgsmålene på forhånd, var for at 

vi som interviewer kunne skabe den rette atmosfære, hvor Larsen var forberedt på hvad der 

skulle ske til interviewet og havde mulighed for at forberede sig og dermed føle sig tryg.  

Argumentationen, for de spørgsmål vi valgte, er for det første, at de skulle kunne hjælpe med 

at svare på vores problemformulering, samt arbejdsspørgsmål. For det andet da interviewet 

blev afholdt, var det ikke fastlagt, hvilken vej, som projektet skulle gå, derfor forsøgte vi også 

at holde spørgsmålene bredde, så der stadig var mulighed for at ændre retning i projektet og 

interviewet i højere eller i mindre grad kunne benyttes. Der blev lagt vægt på, at de første tre 

spørgsmål til Larsen var af dynamisk karakter, så der blev skabt et positivt samspil mellem os 

og Larsen, som ifølge interviewmetoden skulle opfordre intervieweren at skulle have lyst til 

at dele ud af sine oplevelser. Det synes vi også kommer til udtryk både i bilag 1 og 2. Den 

sidste del af spørgsmålene er der blevet lagt vægt på, at spørgsmålene var af tematisk 

karakter, som skal bruges til at lave vores analyse og diskussion, det synes vi også kommer til 

udtryk i bilag 1 og 2. 

 

6.1.2 Resumé af interview 

Starten af interviewet gik med at fortælle lidt om os selv og hvor vi var fra. Derefter stillede 

vi spørgsmålene hvordan han startede med self-tracking og hvad han self-trackede. Hertil 
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svarede Larsen at hans interesse allerede startede da han skrev ph.d. projekt om personlige 

informationer, hvilket efterfølgende førte ham over i mobilteknologier og undersøgte hvad 

mobil teknologiers data kunne bruges til. Ifølge Larsen er der to grene af self-tracking, den 

ene er den kommercielle del, og den anden er en lyst til at få svar på nogle spørgsmål man 

har. Hertil tilføjer han, at han synes det interessante mest, ligger i den anden del, hvor folk 

undersøger noget ved brug af self-tracking. Han påpeger, at til Quantified Self Meetups, hvor 

folk fortæller om deres oplevelser med at self-tracke, er det faktisk et fåtal, der har benyttet 

sig af forskellige wearables. Han nævner, at det forsøg vi selv er gået i gang med, hvor vi selv 

self-tracker, fås der sjældent noget spændende ud af det, men vi i stedet hver især skulle have 

målt nogle data som interesseret os personligt. Et eksempel på noget af det Larsen selv havde 

målt var hovedpine, her findes der ikke nogen decideret wearables, der kan dette eller 

nedskrive dette, så papir og blyant var egentligt bare nok. Gennem interviewet lægger Larsen 

stor vægt på at skelne mellem forskellen på den kommercielle del af self-tracking og 

Quantified Self:  

 

“Der forskel på de her folk der er i quantified self miljøet, som af egen drift vælger at self-

tracke noget fordi de er personligt motiveret af, fx på grund af kronisk sygdom eller de 

eksempler jeg gav før, parkinson eller hvad det nu kan være, det ligesom en gruppe. Så har 

du, hvis du ligesom tager hele industrien omkring det ikke, det ligesom nogle helt andre 

agendaer ikke, for det handler om at folk skal helst bruge de der aktivitetstrackere så lang tid 

som muligt [...]” (Bilag 2). 

 

Hertil tilføjer han at begreberne Self-tracking og Quantified Self tit bliver blandet sammen 

også af journalister. Quantified Self benytter en videnskabelig tilgang til de spørgsmål de 

ønsker svar på, hvor de spørger: “What did you do. How did you do it. And what did you 

learn” (Bilag 2). Gennem interviewet kommer Larsen med eksempler på Quantified Self, 

hvor denne tilgang er blevet benyttet. Et af eksemplerne er fra Larsens ven Thomas, som er 

allergiker. Hos Thomas egen læge fik han bare medicin mod allergien, hvor bivirkningerne af 

medicinen var værre end hans allergi. Derfor valgte han at tilgå hans allergi med Quantified 

Self metoden, hertil fandt han ud af, at hvis han udelod forskelligt kost så kunne han mindske 

hans allergi så meget at han ikke længere behøvede at tage medicin og faktisk ikke har gjort 

det siden. Et andet eksempel er fra en ph.d.-studerende der har parkinson, hun tog sin medicin 

morgen, middag og aften. Hun satte sig for at finde ud af hvornår på dagen hendes parkinson 
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var værst, ved at downloade et clicker spil, hvor det gælder om at klikke så mange gange som 

muligt inden for et bestemt tidsinterval. Her kunne hun analysere på hendes data, at hendes 

parkinson var værre på nogle tidspunkter af dagen end andre. Derfor ændrede hun de 

tidspunkter på dagen, hvorpå hun tog sin medicin, og kunne på den måde mindske graden af 

parkinson mest muligt. 

Ifølge Larsen er Quantified Self, stadig på et innovators niveau, men han ser et stort 

potentiale indenfor Quantified Self. Nogle af de steder det eventuelt kunne benyttes er i 

sundhedsvæsenet, hvor tilgangen kunne være lidt mere årsagidentificerende, i stedet for bare 

medicin, Larsen påpeger også, at hverken wearables eller sundhedsvæsenet er på et punkt 

endnu, hvor det kan lade sig gøre fuldstændigt, uden at han nedgøre sundhedsvæsenet. 

 

6.2 Eget forsøg med self-tracking 

I dette delafsnit vil der blive gået i dybden med eget forsøg med self-tracking. Den metodiske 

fremgang for forsøget, samt resuméer af interviews med forsøgspersoner undervejs vil også 

være at finde i dette delafsnit. 

6.2.1 Metodisk fremgang 

I sammenhæng med projektet valgte vi at indføre autoetnografi, for bedre at kunne finde ud 

hvad self-tracking går ud på og bedre at kunne sætte os ind i det. Hertil valgte vi tre 

forsøgspersoner fra projektgruppen, til at indgå i autoetnografien. Valget af personerne faldt 

på: 

● Mathias Ravn Stephansen (Aktiv) 

● Thor Kjøller Hartmann (Middel aktiv) 

● Louise Lundegaard (Mindre aktiv) 

 

Argumentationen for dette valg falder på at det er tre personer med forskellig fysik og 

dermed vil blive dækket en større målgruppe. Det kan dertil også undersøges, om der er 

forskel for ens startsted, for hvilken betydning self-tracking har. Der kan argumenteres for, at 

det optimale ville være at finde personer der ikke havde tilknytning til gruppen, og forsøget 

dermed ville blive mere objektivt. Valget faldt alligevel på at bruge forsøgspersoner fra 

projektgruppen af to overvejende årsager. For det første fandt vi det svært at finde nogle 
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personer, der ville indgå i et sådant et forsøg i vores netværk. Forsøget er ikke bare et hurtigt 

spørgeskema eller varer 15 min at udføre. Derudover er det et forsøg der kræver meget 

dedikation over en længere periode, og der var en frygt for at forsøgspersoner ikke vil dele 

den samme interesse for forsøget, og det dermed ville blive et halvhjertet forsøg. En 

argumentation for at det er godt at vi benytter autoetnografi i forsøget, er også, at det giver en 

større mulighed for at blive overrasket over for erfaringerne. Hvis forsøget blev lavet med 

informanter uden for gruppen, kunne der være en tilbøjelighed til at stille spørgsmål der 

svarede på vores forudantagelser, hvilket vil begrænse muligheden for at få øje på ting, som 

vi ikke havde forventet.  

Forsøget går ud på, at de tre forsøgspersoner skal i halvanden måned, self-tracke dem selv 

ved brug af wearables. Her købte vi tre smart bracelets, der blev finansieret af Fablab RUC. I 

løbet af den halvanden måned, skulle forsøgspersonerne måle og registrere deres puls, 

blodtryk, antal af skridt, søvnmængde, søvnkvalitet og deres generelle humør. I 

forsøgsperioden skulle der skrives ned hver dag, hvad forsøgspersonens værdier på de 

respektive punkter havde været. Begrundelsen for at måle de ovenstående fem værdier, er for 

det første, at det var dem, var tilgængelige på de indkøbte smartbracelets, samt at det er dem 

der hyppigst bliver målt af wearables. Derudover er skridt og søvnmængde to variabler, som 

forsøgspersonerne direkte kan påvirke, hvor søvnkvalitet og humør ikke kan påvirkes direkte. 

Her kan det analyseres, om der er en sammenhæng mellem hvor aktiv og ens søvnmængde 

har en påvirkning til de ikke påvirkelige data. Gennem dataene kan det kun observeres om og 

hvad, der observeres og om forsøgspersonerne data stiger eller falder efter tid. Men det kan 

ikke analyseres hvorfor dataene er sådan. Derfor skal forsøgspersonerne i forlængelse med 

registreringen af deres data, skrive en logbog. I Logbogen skal der blandt andet indgå hvornår 

de måler deres data, tanker og overvejelser de gør under forsøget, og om der kan mærkes 

nogen betydning af at gå med smart bracelettet. Til at runde forsøget af med, vil hver af de tre 

forsøgspersoner blive interviewet hver for sig, for at få nogle svar på hvordan forsøget har 

været, hvad har fungeret godt og mindre godt og om de har kunne mærke nogle ændringer. 

6.2.2 Interviews 

Dette er de forskellige spørgsmål stillet informanterne. De lød følgende: 

1. Hvordan går det med at self-tracke? 

2. Hvordan føler du processen er? 

3. Hvorfor måler du dig selv med uret? 
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4. Efter projektet er slut, vil du fremadrettet self-tracke dig selv? 

 

6.2.2.1 Baggrund for spørgsmål 

Som nævnt i vores interview afsnit, så har vi holdt vores spørgsmål ligetil og ikke faglige, så 

der ikke opstår tvivl om meningen ved spørgsmålet. Vi startede også med at forberede dem 

på hvad der skulle ske og hvad vi havde tænkt os at stille spørgsmål til. Dette gjorde vi for at 

undgå undren omkring hvad der skulle ske. Selvom de interviewede er en del af projektet, 

besluttede vi at det var de to medlemmer af projektgruppen, som ikke gjorde brug af self-

tracking, der skulle forberede interviewet. Vi valgte at holde forsøgspersonerne udenfor 

forberedelsesprocessen af interviewet, så de ikke vidste hvilke svar der blev ledt efter. Hvis 

de kendte til dem på forhånd, var der en risiko for, at de måske ville rette alle deres svar i en 

retning af de ønskede svar, frem for at svare ærligt.  

Vi åbnede vores interview med at skabe en åben dialog om hvordan informanter selv følte det 

generelt gik. Dette blev gjort for at få dem til at åbne lidt op og sætte fokus på deres brug af 

uret og eventuelt deres vaner, for at se hvorvidt de brugte uret og hvor tit. Kort sagt også for 

at se om uret havde haft en effekt på deres vaner. 

Derefter spurgte vi ind til teknologien for nærmere at finde ud af hvorfor deres vaner var 

således, og om mængden af muligheder som haves med uret, var tilpas eller om de havde 

problemer med designet. Begge ting kunne ændre deres holdning til uret og dermed deres 

self-tracking proces. 

Tanken bag spørgsmål 3 er, at vi på det pågældende tidspunkt ikke var helt klar over hvad vi 

ønskede svar på. Ment på den måde, at vi ikke vidste hvad der i sidste ende ville være 

relevant for vores analyse. På baggrund af dette, valgte vi at inddrage spørgsmålet. Tanken 

bag var at se hvorvidt informanten havde et klart svar på, hvorfor de målte deres data. Dette 

blev blandt andet gjort, for at se på sammenhængen mellem om informanter havde et mål og 

om de rent faktisk huskede at måle deres data. Hvis tilfældet for flere af informanterne var, at 

de ikke havde et mål og samtidig ikke målte deres data, giver det muligheden for at kunne 

analysere på hvordan det er vigtigt for en informant at have et mål, når informanten skal måle 

sig selv. 
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Vi sluttede af med at spørge, om de fremadrettet ville gøre brug af self-tracking, for selvom 

vi kunne gætte os til det ud fra hvad de havde svaret til de andre spørgsmål, foretrak vi at 

have deres ord på det. 

 

6.2.2.2 Resumé af interviews 

Interview Thor 

Thor indrømmer selv, at han er faldet af på den, i forhold til at gøre brug af funktionerne i 

uret og indskrive dataene. Dette begyndte efter et stykke tid, og han begrunder dette med, at 

det var besværligt at bruge nogle af funktionerne. Han følte ikke, at han blev motiveret til 

aktivt at forsøge at ændre sine data/resultater. Til gengæld fandt han det sjovt at holde øje 

med hvor mange skridt han har taget, efter han er foretaget sig noget, eksempelvis hvis han 

har været på arbejde. Thor benytter sig af skridttælleren og pulsmåleren regelmæssigt, men 

glemmer ofte blodtryksmåleren og søvntrackeren. Han mener at måden enheden gemmer 

dataene på er indviklet og kunne gøres på en bedre, nemmere og mere optimal måde, 

eventuelt helt automatisk. 

Interview Mathias 

Mathias har et meget negativt syn på uret. Dette stammer ikke fra at enheden er svær at 

bruge, men bunder i, at han mener dataene han fik, var forkerte. Heraf mistede han 

overordnet lysten til at self-tracke og de eneste funktioner af uret, han benyttede sig af, var 

dem, der var påtvungne i forbindelse med forsøget. Han har mistro til alle funktionerne på 

nær skridttælleren. Mathias beskrev processen som kedelig og sammenlignede det med at 

børste tænder. Altså han så det som en pligt og ikke et produkt, som han kunne bruge til 

noget relevant eller konstruktivt. Han følte ikke, at der var andre funktioner, som uret skulle 

indeholde. 

Interview Louise 

Louise har også et til dels negativt syn på self-tracking. Til gengæld er hun positiv omkring 

skridttælleren, selvom hun får dårlig samvittighed, når hun ikke opnår de daglige mål. I stedet 

for at blive motiveret til at opnå antallet af skridt, ændres hendes vaner sig ikke, men hun 

tolererer blot følelsen af skuffelse. Der er ingen ændring fra før hun gjorde brug af self-
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tracking, da hun godt var klar over hvis hun ikke var tilstrækkelig fysisk aktiv. Dog sætter 

armbåndet mere fokus på det, og får hende til at tænke mere over det. De andre funktioner i 

uret benytter hun sig ikke af til eget brug, men gør kun brug af dem i forbindelse med 

forsøget. Der er heller ikke andre funktioner som hun savner. Hele processen med self-

tracking sammenligner hun med at lave lektier. 

7. Analyse 

I nedenstående afsnit vil vi til at starte med benytte Bruno Latours teori om purification og 

hybridization til at kigge på wearables og mennesket både adskilt og i sammenhæng. Dette 

vil give os et overblik over hvordan de forskellige aktører arbejder sammen. Derefter vil vi 

begynde analysen af vores egen empiri fra forsøget. I analysen af vores egen empiri vil vi 

lave paralleller mellem både vores egen empiri, Jakob Eg Larsens interview og vores 

teoretiske afsnit. Med disse tre kilder håber vi at have en stor indsigt omhandlende forsøget, 

og derfor give os et nyt perspektiv, som vi ellers ikke ville have opnået.  

7.1 Purification 

Indtil videre har vi i højest grad benyttet os af purification i rapporten. Det kommer blandt 

andet til udtryk i og med vi har et udelukkende redegørende afsnit om teknologien i et 

wearable, men også redegjort for de mennesker der oftest vil benytte sig af et wearable og 

undersøgt dem nærmere i vores empiri. Med udgangspunkt i purifications todelingsprincip af 

teknologi og mennesker vil vi nu undersøge teknologien. Her vil der kunne argumenteres for 

at et wearable er nyt og moderne i og med det er teknologi, som er medieret i en mindre skala 

end set førhen. Eksempelvis hvis der ses på skridttælleren, så er det ikke fordi der ikke findes 

teknologi, som allerede virker og kan monitorere antallet af skridt rimelig præcist. Det føles 

bare moderne nu, fordi den traditionelle måde at måle skridt på har forandret sig og 

teknologien er gjort meget mindre, samt det er blevet mindre besværligt at måle antallet af 

skridt for hverdagsmennesker gennem et wearable. Det samme gør sig egentlig gældende for 

pulsmåleren. Her er måden den måler puls på gennem LED lys relativ ny og moderne, og det 

er gjort til en meget mindre størrelse på selve wearablen end førhen set. Til gengæld er den 

lidt ældre metode med et brystbælte mere præcis og der opstår et paradoks, fordi pulsmåleren 

i wearables er mest præcise i stilstand. Ens for både blodtryksmåleren og pulsmåleren er 

blandt andet, at de to teknologier har ældre metoder, som er langt mere præcise, men ikke 

lige så praktiske i en normal hverdag. Ses der udelukkende på wearables, kan der også 
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argumenteres for, at de fremstår moderne, men i virkeligheden ikke er det. De fleste nye 

moderne wearables teknologier, bliver medieret i ure og armbånd. Dette bliver gjort af flere 

årsager, hvoraf det er højt prioriteret og den vigtigste årsag, at de altid er i direkte kontakt 

med huden modsat eksempelvis telefoner (Rawassizadeh, Price & Petre, 2015). Her kunne 

det igen argumenteres for at wearables heller ikke er moderne i og med ure og armbånd går 

langt tilbage i historien, og wearables derfor ikke er ‘profane’ og dermed ikke uafhængige af 

historien.  

Med henblik på menneskene, fandt vi ud af gennem vores interview, at ca. 70% af mennesker 

selftracker i en eller anden form, det kan både være for sig selv, ægtefælle eller ens barn 

(Bilag 2). Det behøves nødvendigvis ikke være ved brugen af wearables, det inkluderer også 

bare at stille sig op på badevægten (Bilag 2). Hertil kan det tilføjes at mennesker ikke er 

startet med at self-tracke, fordi der kommet wearables. Som nævnt i problemfeltet, så 

benyttede Benjamin Franklin sig også af det, hvor han målte hvor lang tid han brugte, på det 

han kaldte de 13 dyder (Bilag 2). Faktisk stammer et af de første eksempler på selftracking 

tilbage fra 1600-tallet, hvor Santorio Santorio målte energi i levende systemer ved at kigge på 

sin vægt i forhold til hvad der blev indtaget af føde over 30 år (Swan, 2013). Til gengæld har 

indførelsen af wearables, gjort det lettere end førhen at self-tracke, og flere er dermed også 

begyndt på det (Bilag 2). Det kan derfor godt virke til at self-tracking er moderne og nyt, men 

der er flere tilfælde fra historien hvor folk har benyttet sig af det. 

Kigges der på Quantified Self miljøet, påpeger Jakob Larsen, at der tilbage til starten 

muligvis var en overvægt af mænd i miljøet (Bilag 2). Til gengæld er der på nuværende 

tidspunkt en større ligevægt, hvor Larsen estimerer, at det ca. er ⅓ kvinder og ⅔ mænd der 

deltager i Quantified Self meetups, og lægger videoer ud på Vimeo om deres Quantified Self 

oplevelse og/eller undersøgelse (Bilag 2). Folk der benytter sig af selftracking og Quantified 

Self, er dermed nogenlunde lige fordelt på demografien. Set gennem purification briller kan 

wearables, og menneskerne der benytter sig af dem, udadtil godt virke moderne, men 

virkeligheden er, at self-tracking og teknologien er noget, der i mindre eller højere grad er set 

før og dermed ikke moderne. Det er ifølge Latour bare en del af den naturlige udvikling (Riis, 

2015). Wearables er ofte medieret i armbåndsure af flere forskellige årsager, men der er 

blandt andet et belæg for, at det ikke er moderne i og med ure er noget der går langt tilbage i 

historien. Men denne afmodernisering sker først, når vi kigger på hybridizationen.  
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7.2 Hybridization & ANT 

Her i hybridization kan der gøres bruge af de ovennævnte eksempler på, hvorfor wearables 

og self-tracking ikke er moderne, men til gengæld også er det, der er med til at gøre det 

interessant at undersøge, fordi det ifølge Latour er mest interessant at undersøge 

sammenkobling af de ontologiske retninger af mennesker og teknologi (Riis, 2015). Til at gå 

mere i dybden med hybridization benyttes ANT, som er et værktøj der kan hjælpe med at 

analysere det netværk, der sker mellem mennesker og teknologi. 

For at lave en ANT-analyse tager vi udgangspunkt i Michel Callons fire trin for 

translastionsprocessen. 

TRIN 1: Aktører 

Trin 1 gik ud på at redegøre og finde de forskellige aktører i et givent netværk. I vores 

netværk finder vi nedenstående aktører relevante. 

● Brugeren 

● Wearables 

● Kommerciel/Producenter 

● Forummer 

 

Det obligatoriske passagepunkt i dette netværk, som er koblingen af de ovenstående aktører, 

er at skabe den bedst mulige viden omkring brugeren. Hertil skal det tilføjes, at der sagtens 

kan findes mange flere aktører, men det er de 4 ovenstående vi finder relevante at undersøge 

nærmere. For at undersøge dem nærmere, går vi til trin 2, hvor det gælder om at identificere 

aktørernes interessekonstruktører.  

 

TRIN 2: Interessekonstruktører og obligatorisk passagepunkt 

 

Brugeren: 

Den første aktør der kommer til udtryk i netværket, er brugeren af wearables. Brugeren har en 

interesse i at skabe ny viden omkring sig selv, da de så enten kan bruge denne specifikke 

viden til at enten at forbedre en specifik del af deres liv, eller for eksempel har det som hobby 

(Bilag 2). Denne viden kan brugeren fremskaffe på flere forskellige måder. Førhen har 

brugeren eksempelvis benyttet papir og blyant til at nedskrive sine observationer, men nu kan 
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brugeren både skabe og gemme denne viden ved brug af en wearable teknologi produceret til 

dette formål. Det er altså her, hvor vi finder det obligatoriske passagepunkt. Brugere som gør 

brug af et wearable, har som udgangspunkt en interesse i at kende sig selv, eller med andre 

ord skabe brugbar viden omkring sig selv. Brugeren bliver altså bundet sammen med det 

obligatoriske passagepunkt, af deres interessekonstruktør som er den wearable teknologi, som 

har til formål at producere den bedst mulige data omkring individet. 

 

Wearables: 

Wearables bliver produceret af en producent, som ikke nødvendigvis har samme formål som 

den wearable teknologi, som de producerer, har. Et wearable har til formål at blive bedre, så 

den kan producere den bedst mulige data for brugeren. Desto bedre data en specifik wearable 

kan producere, desto mere vil den wearable blive brugt af brugerne. Det er derfor også 

formålet ved en vilkårlig wearable teknologi, at kunne producere bedre data, som forudsætter 

at flere vil bruge denne specifikke wearable. Wearables har altså brugeren som 

interessekonstruktør, da det er dem som kobler wearables til det obligatoriske passagepunkt. 

 

Producenter: 

Producenterne af de forskellige wearable teknologier, har alle til formål i sidste ende at tjene 

penge. Derfor ønsker de også at brugeren køber deres produkter, som i dette tilfælde er en 

wearable teknologi, til at måle forskellige data hos brugeren. Det er derfor også brugeren, 

som er interessekonstruktøreren hos producenten, når de er interesserede i det obligatoriske 

passagepunkt. For at producenten kan tjene penge, kræver det at brugeren køber deres 

produkter. Brugeren køber kun deres produkt, hvis produktet er godt og opfylder deres 

obligatoriske passagepunkt. Derfor bliver brugerens obligatoriske passagepunkt også 

producentens obligatoriske passagepunkt. 

 

Forummer: 

Når der bliver nævnt forummer som en aktør, menes der et fællesskab, eksempelvis 

Quantified Self, som består af mange forskellige brugere, alle med det samme obligatoriske 

passagepunkt. Dog kan det godt siges, at forummer som en enhed, har et lidt andet formål 

end det den individuelle bruger har. Hvor den individuelle bruger har som 

interessekonstruktør at skabe bedre og mere præcise data for ham/hende selv, så har et forum 

den interessekonstruktør at skabe mere præcis data for alle brugere, ikke kun individet. 

Brugere kommer altså til forummer for at skabe en alliance omkring wearables. Der er 
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selvfølgelig også andre begrundelser for, at en bruger laver en alliance med et forum, så som 

at møde andre med samme interesse. Disse sociale bånd kan have påvirkning på den 

individuelle bruger til at bruge dette specifikke forum mere, end de ellers ville, og derved 

hjælper forummet overordnede interessekonstruktør. 

 

Brugeren, wearables og forummerne, har dermed næsten samme interessekonflikt, som de 

forsøger at løse. Deres interessekonflikt er mangel på viden omkring brugerens ønskede data. 

Dermed vil de forbedre brugerens muligheder for at opnå ny og mere præcis viden omkring 

dem selv. Dette problem løses ved kommunikation på forummerne, blandt andet om nye og 

forbedrede wearables, der tillader dem at opnå ny og mere præcis viden. 

For producentens synspunkt er deres interessekonflikt at tjene flere penge. Aktøren løser 

dette problem ved at sælge deres produkter i form af wearables til brugeren. 

 

 

TRIN 3: Motivationsfaktor 

 

Brugeren: 

Motivationsfaktoren, som gør at brugeren har det omtalte obligatoriske passagepunkt, er, at 

mennesket generelt har en lyst til at opnå ny viden. Det har været med til at skabe en 

efterspørgsel på wearable teknologier med henblik på indsamling af data omkring den 

individuelle bruger, da de er et praktisk redskab til at skabe viden omkring aktivitetsniveau, 

puls, blodtryk med mere.  

 

Wearables: 

Wearables har fået deres rolle og motivationsfaktor gennem producenterne. De blevet skabt 

til at skabe data for brugerne, som wearables skal kunne gøre efter deres bedste evne og pris. 

 

Producenter: 

Producenterne af wearables’ motivationsfaktor, stammer blandt andet fra, at de kan opfylde 

brugernes efterspørgsel med et udbud af wearables. Med dette udbud kan de både tjene penge 

og tilegne sig ny viden og data, der kan bruges til videreudvikling af wearables og/eller sælge 

denne viden videre til andre producenter. 
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Forummer: 

Da forummer primært består af brugere, kan mange af de samme motivationsfaktorer, som 

indgår hos brugeren, også gøre sig gældende i forummer. Herudover er der en anden 

motivationsfaktorer i og med, at brugerne indgår i et fællesskab med medlemmer der har 

samme interesse. Det kan være med til at give brugeren inspiration, til hvordan de kan gøre 

deres egen self-tracking bedre eller interessant og på den måde skabe mere og bedre viden. 

 

TRIN 4: Talsmænd 

Brugeren: 

Brugernes talsmand er forummerne. Her kan brugerne mobilisere sig i en større flok og 

diskutere, samt have en form for indflydelse på wearables. En bruger alene kan have 

specifikke krav til wearables, men vil ikke kunne have ligeså stor indflydelse som et forum.  

 

Wearables: 

Wearables’ talsmænd er både forummer og producenten. Forummerne fordi det er dem som 

kræver forandring i produktet, altså en wearable teknologi, og producenterne fordi det er 

dem, som direkte går ind og laver de ændringer i teknologien. Det er altså disse to talsmænd, 

som hjælper wearables til at opnå deres interessekonflikt. 

 

Producent & Forum 

Det er efter vores vurdering ikke nogen talsmand for producenterne og forummerne, eftersom 

de er det sidste led. 

 

Blackbox: 

Ud over de ovenstående aktører, så er det også værd at nævne nogle af de blackboxes, som 

umiddelbart gør deres opgave så godt, at der ikke umiddelbart tænkes på dem som aktører. 

Nogle af disse blackbox aktører kunne for eksempel være forhandleren af en wearable 

teknologi, da de modtager en vare fra producenten og derefter videregiver denne teknologi til 

en bruger. 
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7.2.1 Delkonklusion 

I dette afsnit har vi analyseret på vores indsamlede empiri, ved brug af aktør-netværksteori, 

samt Latours begreber om purification og hybridization. 

Vi har her fundet ud af hvordan netværket inden for Quantified Self miljøet ser ud, samt 

hvilke aktører der har en rolle i dette netværk. Aktørerne i netværket består af; brugeren, 

forummer, wearables og producenterne. Disse aktører har et obligatorisk passagepunkt, som 

vi har identificeret til at være “at opnå den bedst mulige data omkring brugeren”. Vi ser 

desuden, hvordan wearables, producenterne og forummerne deler brugeren som 

interessekonstruktør. Wearables vil gerne bruges, producenterne vil gerne tjene penge og 

forummerne vil gerne hjælpe. Vi forstår således hvorfor aktørerne er fastlåst i de roller de er 

havnet i. Det skyldes deres forskellige motivationsfaktorer. Brugeren ønsker at opnå ny 

viden. Wearables’ motivationsfaktor skabes gennem producentens ønske om at tjene penge, 

som opfyldes gennem brugerens ønske om at opnå viden omkring sig selv. Forummerne er 

låst fast i deres rolle, af samme grund som brugeren, men også fordi forummerne ønsker at 

give inspiration til og hjælpe brugeren. Vi har desuden identificeret brugernes talsmand til at 

være forummerne og wearables talsmand til at være både forummerne og producenten. I 

forhold til forummernes og producentens talsmand, er det efter vores vurdering, at de ikke har 

nogen talsmand. 

 

7.3 Analyse af empiri 

I dette delafsnit analyserer vi på vores eget forsøg med self-tracking. Forsøget varede 

omkring en måned og vi afholdt et personligt interview med de tre informanter hen mod 

slutningen af forsøget. Det er denne empiri, som vi har fået fra disse interviews, samt 

logbogen vi vil tage udgangspunkt i under analysen. 

 

7.3.1 Motivation 

Fra begyndelsen af forsøget syntes Louise og Mathias, at det var interessant og sjovt at få et 

indblik i sine personlige data (Bilag 5). Det første Louise noterer i den skriftlige logbog er: 

“Holy fuck. Er jeg nu den person der går rundt og holder øje med mine skridt? Oh no“ 

(Bilag 5). Det ses tydeligt her, at Louise bliver ret overrasket over at et wearable har gjort, at 

hun nu er begyndt at følge med i sine personlige data. Grunden til at hun bliver så overrasket, 
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kan muligvis være fordi, at hun var mindre fysisk aktiv i forhold til de andre informanter og 

det derfor havde en større effekt på hende end på Mathias og Thor. Kigges der på bilag 6, 

som er forsøgspersonernes indskrevne data, tyder det også på, at informanterne har været 

mest motiveret i starten. Alle tre informanter har målt og noteret deres data relativt punktligt i 

starten af forløbet, hvor det kan ses, at når vi kommer længere ind i forsøget, er der flere 

huller i regnearkene, hvor informanterne ikke har indskrevet deres data (Bilag 6). Der er en 

tendens vi ser hos alle tre informanter i selve dataene, men det ses tydeligst hos Thor, hvor 

han efter en uges tid ikke længere noterer blodtryk og søvn regelmæssigt og hertil nævner 

han i logbogen at: “Det der mest halter er at måle min søvn, også fordi det ikke er lige så nyt 

mere. Men føler ligeså meget fordi det kræver mere end at måle puls. [...] Blodtryk giver 

heller ikke rigtig mening, forstår ikke helt hvordan den måler den og føler ikke den er særlig 

præcis” (Bilag 4.1). Det, som gør det interessant for alle tre informanter, er, at det er nyt og 

noget de ikke har gjort før. Men denne følelse forsvinder dog også igen hos alle tre 

informanter. Louise noterer i logbogen, at det bliver mindre spændende d. 13/10, Thor d. 8/10 

og Mathias omkring d. 9/10, hvor han ikke længere noterer sin skridt data særligt præcist 

(Bilag 4.1, 4.2 og 6). 

7.3.2 Tillid 

Det ses også fra alle tre informanter, at de mangler tillid til den data de indsamler. Det ses i 

alle tre interviews, at de mangler tillid til dataene og derfor heller ikke gider måle den 

specifikke data. For eksempel siger Mathias: “Fordi at… tallene de ikke passer. Hvis nu de 

havde stemt overens med det de rent faktisk viste at den virkede så kunne det være 

interessant...” (Bilag 4.1), og Louise siger: ”Int: Noget du ville forbedre på uret? 

Louise: Ved jeg ikke jeg vil nok sikre mig på det var troværdig data... tror jeg ville hjælpe…” 

(Bilag 4.2). Til sidst kan vi læse i Thors logbog fra den 20/10, at han har samme bekymring 

som de to andre informanter: “Blodtryk giver heller ikke rigtig mening, forstår ikke helt 

hvordan den måler den og føler ikke den er særlig præcis…” (Bilag 5). 

Det kan altså læses tydeligt, at ingen af de tre informanter har tiltro til den data, som de 

genererer, og i hvert fald Mathias begrunder dette med, hvorfor han ikke måler sine data: 

”Int: Hvordan går det med at self-tracke? [...] 

Mathias: resultaterne de er ligegyldige, de interesserer mig ikke… også når de… og så 

selvfølgelig… ikke er rigtige… er vel heller ikke spændende… Når man får falske resultater 

altså.” (Bilag 4.3). Denne kritik af dette specifikke ur giver meget god mening, især hvis det 
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sættes op imod afsnit 5.2. Her bliver det også konkluderet, at der ikke findes nogen præcis 

måde at måle blodtryk på ved brug af en wearable teknologi, så det at vores specifikke ur har 

den funktion, betyder at den må lave en del forskellige antagelser, når den måler et individs 

blodtryk. 

Med henblik på pulsmåleren i uret kan vi inddrage nogle punkter fra afsnit 5.3. Vi 

konkluderer i afsnit 5.3, at der findes nogle meget præcise pulsmålere, som er wearable i 

form af ure, under nogle omstændigheder. Dog findes der også mindre gode pulsmålere, som 

kan gå under den korrelationsværdi for en pulsmåler, som lå på 0.8. Det er altså muligt, at 

vores pulsmåler i uret ikke fungerer optimalt, dog har vi ikke nogen måde at kontrollere 

denne data på. 

7.3.3 Lethed 

En anden kritik, som der gentager sig hos alle tre informanter, er, at indskrivningen af nogle 

bestemte data er besværlige og tidskrævende. Dette er også en af de direkte grunde til, at de 

har svært ved at udfylde lige præcis denne data punktligt. 

“Int: Hvordan går det med selftracking? 

Thor: [...]øhhh så er jeg faldet lidt af på den på nogle af tingene, blandt andet søvn og 

blodtryk, er jeg ikke så god til at kontrollere hver dag.  

Int: Hvorfor? 

Thor: øhh blandt andet søvn. Der var det mere besværligt, der var det ikke bare med selve 

uret, men der skal du også bruge appen på telefonen...” (Bilag 4.1) 

Her giver for eksempel Thor sit argument for hvorfor, at han ikke nedskriver al den data, han 

skal, altså at processen er for besværlig. Det er ikke kun Thor, som har dette problem, også 

Louise og Mathias har samme problem med urets proces af at optage data. 

“Int: Nej... egentlig ikke… hvordan føler du processen er? 

[...] 

Louise: … Det er bare irriterende lige inden man går i seng og… skal lige måle min puls og 

skrive det ind” (Bilag 4.2) 

Mathias har ifølge sin logbog også haft samme kritik som ses her: “... uret er irriterende at 

sove med, i håb om at få nogle tvivlsomme tal indsamlet.” (Bilag 5) 

Det kan altså ses på alle tre informanter, at de på den ene eller anden måde ikke har følt 

processen med at indskrive de relevante data har være let. Hos Thor er dette hans begrundelse 
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for at fravælge nogle typer data, mens hos Louise og Mathias begge har haft andre 

begrundelser for ikke altid at indskrive data, dog har det stadig været til irritation for dem. 

Det kan altså ses her, at hvis dette forsøg skulle gentages, så ville den wearable teknologi, 

som blev valgt, ikke kun vælges ud fra dens tekniske kompetencer, men også ud fra 

processen hvorpå denne indskriver data. 

7.3.4 Mangel på mål 

Mangel på mening eller mål var noget, der tydeligt kunne ses under deres self-tracking og det 

gjaldt alle informanterne, at det havde stor indflydelse på hvordan de greb det an. Hvis de 

havde et mål, kunne det gøre det mere interessant for dem og gøre de havde lyst til at bruge 

tid og energi på det, som Jakob Eg Larsen også nævner: 

“[...] Og det som er min erfaring, at det ofte ikke er så interessant, fordi det er ret begrænset 

hvad du kan lære, fordi self-tracking handler meget om, nu taler jeg for mig selv og nu taler 

for hvad jeg har set i det her Quantified Self miljø[...] Fordi self-tracking handler meget om, 

at du har et spørgsmål, du vil have svar til, en eller anden motivation til for at gå ind i og 

self-tracke ik” (Bilag 2). 

Så et mål er tit nødvendigt for at få folk til at blive ved med at self-tracke, for hvorfor ellers 

gøre det? Som det ses i alle interviewene: 

“Int: Okay… lidt overordnet hvorfor måler du dig selv? [...] 

Louise: Skal ”griner” på grund af projektet… hvis jeg ikke havde projektet så havde jeg 

aldrig gjort det” (Bilag 4.2). 

Her ser vi den første, som mangler mening med deres målinger. Da vi spørger ind til det, kan 

hun ikke finde nogen grund til at måle sig selv ud over til projektet, og dette resulterede i at 

hun ikke kunne se en mening med processen 

Hun var ikke den eneste, da Mathias også havde nogenlunde samme syn på det: 

“Mathias: Der kommer ikke så stor udsigt fra dag til dag så sidder bare, hvad er mine tal i 

dag ”griner”. ‘Ej de samme tilfældige tal som sidste gang’ eller ‘ej har gået 200 skridt mere 

end i går’… spændende… så skal du tjekke det hverdag… det er sgu ikke mere spændende 

end at børste tænder synes jeg.” (Bilag 4.3). 

Fordi Mathias heller ikke havde et mål med sin self-tracking, var hans data ubrugelig for ham 

og han begyndte at se det som en pligt. Dette gjorde, at han hurtigt mistede interessen for de 
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ting han skulle måle og specielt dem som aktivt skulle gøre noget for at måle, såsom blodtryk 

og puls. 

Vores sidste informant Thor havde et lidt mere positivt syn på sin self-tracking til at starte 

med, end de andre havde. 

“Thor: Altså lige nu er det jo i projekt, hehe, sammenhængende ik, men også for at få en 

viden om hvordan det egentlig er at kende sine egne tal og sådan noget ik. Hvordan man 

egentlig selv præsterer, hvor tit, eller en sammenhæng mellem hvor meget man går hver dag i 

forhold til hvor meget du går på arbejde i gennemsnit. De ting synes jeg er meget sjove at 

finde ud af ik [...]men efter en måneds tid eller sådan noget så er det jo ikke så overraskende 

de tal man får mere.” 

Grunden til at hans positive syn forsvandt efter en måneds tid, var højst sandsynligt den 

samme grund som de andre, altså at han ikke havde et mål, da han aldrig så noget 

overraskende med de tal han fik. Dette ville et mål ikke nødvendigvis ændre, men det kunne 

gøre, at tallene kunne bruges i sammenhæng med målet og give dem værdi. 

Det var tydeligt at alle informanterne manglede et formål med deres opgave. Det var meget 

tidligt i processen, at vi lagde mærke til det, da det hurtigt blev en irritation for dem at skrive 

alle deres data ind. Dette skete af mangel på motivation, da de ikke selv havde en mening 

med den data de fik. Hvis dette forsøg skulle gøres om, ville vi prøve at finde informanter 

med et mål, da vi ikke bare kan give dem et. 

7.3.5 Delkonklusion 

I dette afsnit har vi analyseret på vores eget forsøg omhandlende de tre informanter. Af dette 

forsøg har vi fået nogle indsigter omhandlende hvordan og hvad der påvirker en bruger, som 

gør brug af en wearable teknologi til selftracking. 

Den første indsigt omhandler, hvorvidt en bruger ikke kan forblive motiveret gennem hele 

forløbet. Dette kan vi se, ikke er en mulighed. Ingen af vores tre informanter havde 

motivation for dette forsøg efter de første to uger, og dermed har de heller ikke indskrevet 

deres data så punktligt, som de gjorde fra starten af. 

Den anden indsigt vi har fået, omhandlede hvorvidt brugeren havde tiltro til deres data. Dette 

viste sig at have en betydelig rolle i deres involvering i projektet. Ingen af informanterne 

havde tiltro til deres data, og de nævner alle tre, at det, at deres data ikke passede med hvad 

de fandt inden for et realistisk område, påvirkede dem negativt i forhold til indskrivningen af 
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denne data. Informanterne havde også besvær med at indskrive nogle af deres data. Dette 

siger de alle tre ikke direkte er en begrundelse for ikke at indskrive deres data, men det er 

stadig en del af den negative oplevelse, som kan have haft indflydelse på deres punktlighed 

omkring indskrivningen af data. 

Den sidste indsigt vi fik under denne analyse, var hvordan et mål eller en mening med 

forsøget var vigtigt. Det kunne ses hos alle tre informanter, at de manglede et mål eller 

mening med deres self-tracking. Dette passer også overens med hvad Jakob fortæller i vores 

interview med ham, nemlig at et mål er vigtigt. Dette var med til at påvirke deres motivation, 

som var årsag til deres mangel på forpligtelse. 

 

8. Diskussion 

I nedenstående afsnit vil der blive diskuteret med udgangspunkt i analysen og hvad der skal 

til for, at et wearable bliver meningsfuldt hos forbrugeren. Dernæst vil fremtidsmulighederne 

for wearables og Quantified Self blive diskuteret med udgangspunkt i bilag 2. 

8.1 Hvad giver meningsfuld self-tracking? 

Det kan diskuteres om vores forsøg med autoetnografi har været vellykket. Der er ikke tvivl 

om, at forsøget ikke var et meningsfuld brug af wearables, men det er måske i virkeligheden 

lige så godt i og med, at vi fandt ud af en hel masse ting, som brugeren skal undgå. Noget af 

det, brugeren ikke skal gøre, er blindt at gå ud og købe et wearable og forvente en 

livsstilsforandring i højere eller mindre grad. Det var en forudantagelse fra gruppen, at det at 

købe en wearable og begynde at self-tracke, ville have en betydning. Dog viste det sig, at det 

egentlig kun var i starten af forsøget, at det havde en effekt. Det hænger rigtig godt sammen 

med det Jakob Eg Larsen fortæller i bilag 2, hvor han kunne fortælle os, at ‘det der får I ikke 

særlig meget ud af’. Det eneste brugeren opnår, er et overblik over ens generelle data, som 

brugeren hurtigt mister interessen af. Larsen forklarer også, at brugeren på en måde kan skabe 

en ekstra sans, hvor brugeren intuitivt kan gætte, hvor mange skridt de har gået på en dag, 

indenfor en relativ kort margen.  

De data vi valgte at måle, altså søvn, blodtryk, puls og skridt er generelt ganske udmærkede 

at måle, men kun hvis det har en betydning, for det brugeren gerne vil have svar på. Vi havde 

på forhånd bestemt os for, at det var de her data informanterne skulle måle, og det har 
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muligvis haft en betydning for deres motivation for forsøget. Jakob Eg Larsen fortæller i 

bilag 2, at det vigtigste er at måle noget, der giver mening for en selv, hvis der ønskes et 

vellykket self-tracking. Vores udgangspunkt til forsøget, har i højere grad været lidt ligesom, 

den innovators har, hvor vi har sagt: “Vi har den her teknologi, hvad kan vi bruge den til?”. 

Det var på sin vis også sådan Quantified Self opstartede, hvor Gary Wolf og Kevin Kelly, 

observerede folk fra deres netværk måle forskellige data på dem selv, hvor de tænkte, hvad 

sker der egentlig her? For at få svar på det her spørgsmål, oprettede Kelly og Wolf meetups, 

hvor formatet blev: What did you do? How did you do it? And what did you learn? (Bilag 2). 

Som tidligere nævnt, er det faktisk langt fra alle inden for Quantified Self miljøet, der 

benytter sig af wearables. Det er rigeligt at benytte papir og blyant, det vigtigste er bare, at 

brugeren har et spørgsmål de gerne vil have svar på. Brugeren finder en måde hvorpå du kan 

få og nedskrive dine data, som du efterfølgende kan analysere (Bilag 2). Det er også disse 

ting vi mangler i vores eget forsøg, og som Jakob Eg Larsen forklarer os, er det vi mangler. 

Alligevel kom vi frem til i analysen, hvad der var vigtig hvis brugeren ville have et 

meningsfuldt self-tracking. 

En faktor, der også har haft afgørende rolle på forsøgspersonerne motivation, var tiltro til 

dataene. Mathias gav udtryk for, at han ikke havde tiltro til den data, som enheden kom med. 

Der er en tydelig mistillid til eksempelvis blodtryksmåleren hos alle tre forsøgspersoner. 

Dette har været med til at give følelsen af ligegyldighed, når forsøgspersonerne har skulle 

måle deres blodtryk (Bilag 5). Det er vigtigt for brugeren at have en mening med sin måling, 

og derfor er det også vigtigt, at brugeren kan stole på den data, som de får præsenteret. 

 

8.2 Fremtiden indenfor self-tracking teknologi 

Wearables 

Ud fra vores eget forsøg kunne vi se, at informanterne manglede tillid til den data, som de fik 

af deres wearables, samt at selve processen med indskrivning og måling var besværlig. Hvis 

vores informanter ikke følte de fik troværdige data, gad de ikke bruge tiden på at måle dem, 

specielt ikke, når processen var tidskrævende og krævede for meget. Der findes wearables, 

som er bedre, end dem vi havde til rådighed, dog er der stadig plads til forbedringer i både 

præcisionen af dataene, samt letheden ved brugen af enhederne. 
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Sammen med dette ser vi også ud fra vores ANT-analyse, at en wearable teknologi forudsat 

vil kunne forbedres, i form af mere præcise data og flere forskellige data. Med disse to 

konklusioner laver vi et kvalificeret gæt om, at i fremtiden vil den wearable teknologi blive 

både mere præcis for at undgå frustrationer hos brugeren, og eventuelt have flere forskellige 

muligheder for indsamling af data, eksempelvis en fungerende blodtryksmåler. 

 

Quantified Self  

Ifølge Jakob Eg Larsen, forventer han, at vi kommer til at se mere til Quantified Self og deres 

videnskabelige tilgang til self-tracking i fremtiden. Han tør dog ikke at komme med noget 

præcist tidspunkt, for hvornår det vil være. På nuværende tidspunkt vil Jakob Larsen mene, at 

Quantified Self stadig befinder sig i innovators, så det svært at præcis at kunne komme med 

nogle konkrete bud. Men noget af det Jakob Larsen kunne forestille sig i fremtiden er, at vi 

kommer til at se flere af de tilgange Quantified Self har inden for sundhedsvæsenet. Han 

nævner selv eksemplet med hans kammerat Thomas, som ved brug af self-tracking kunne 

finde årsagen til hvornår hans allergi slog ud, og dermed kunne undgå disse årsager, og derfor 

ikke længere behøvede at tage medicin imod det mere. Det samme gør sig gældende med 

parkinson eksemplet, hvor personen kunne mindske hendes rystelser ved at tage medicinen 

på andre tidspunkter end lægen havde anbefalet (Bilag 2). Dog nævner Jakob Larsen i 

forlængelse af de to ovennævnte eksempler at: “Det er absolut ikke trivielt at gøre, og det 

ikke alle, absolut ikke alle, det er en lille minoritet. Det er de innovators der gør det her lige 

nu, simpelthen fordi der alt for meget man skal gøre” (Bilag 2). Det er altså kun en lille del af 

de her mennesker, som er i stand til at gøre det her, og hvis det er noget der skal rykke i 

fremtiden, mener Jakob Larsen at værktøjerne (wearables) skal gøres bedre og informationen 

om disse muligheder, skal gøres bedre tilgængeligt til den næste bølge, som ville være early 

adopters (Bilag 2). Det er ikke meningen at Quantified Self skal være med til at løse eller 

behandle sygdomme, men han ser et stort potentiale i, at det kan være med til at forøge 

livskvaliteten hos mange mennesker. 

Noget af det Jakob Larsen kritiserer, er den måde sygehusvæsenet behandler folk på idag. 

Sygehusvæsenet ser på hvert enkelte individ og betragter individet som alle andre. Jakob 

mener at det er en forkert tilgang at se på hver enkelt person, og tro at de hører under 

gennemsnittet. Han mener, at vi bør se på hvert enkelte individ og tilpasse behandlinger efter 

dem. Han mener derfor, at Quantified Self miljøet kan være behjælpeligt i denne situation, 

for at lære og forstå hvert enkelte individ. Jakob nævner en kvinde, som fandt ud af, at hendes 
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kropstemperatur lå 2 grader under gennemsnittet. Han fortalte hvordan hun søgte lægehjælp 

da hendes temperatur lå på 39 grader. Der hvor normalen har feber, var hun dødelig syg 

(Bilag 2). Hertil skal det tilføjes, at Jakob Larsen på ingen måder kritisere sundhedsvæsenet 

og synes generelt det fungerer godt, men at der er måder hvorpå, det kan forbedres. Jakob Eg 

Larsen nævner også og påpeger, at der hvor vi er nu, er dette slet ikke muligt, fordi 

sundhedsvæsenet ikke er bygget op til det her endnu (Bilag 2). 

9. Refleksion 

I det nedenstående afsnit vil vi nævne og forklare nogle af de refleksioner, vi har gjort os i 

løbet af projektet, som vi enten kunne have gjort anderledes, udeladt eller taget med. 

Dette indebærer blandt andet nogle fejlkilder i forbindelse med vores interview og vores eget 

forsøg med self-tracking. Refleksionen skal bruges til fortsatte projekter, så vi ikke begår de 

samme fejl igen og kan komme bedre fra start. Men i højere grad også for at vise, at vi kan 

reflektere og se kritisk på det vi har lavet. 

 

9.1 Forskel mellem Self-tracking og Quantified Self 

For det første lavede vi helt tilbage i starten, den fejl Jakob Eg Larsen mener mange laver, 

heriblandt også journalister (Bilag 2). Det var, at vi tog alle begreberne Quantified Self, self-

tracking og wearables og bare blandede det sammen. Det har helt sikkert haft en betydning 

for udformningen af projektet i starten, og har været med til at bestemme hvordan vi valgte at 

lave vores forsøg. I stedet for skulle vi nok have skabt os en bedre forforståelse og indsigt i 

hvad de forskellige begreber indebærer og hvad forskellene er. Det kunne vi have gjort ved at 

finde noget mere litteratur i starten og have haft interviewet med Jakob Eg Larsen tidligere i 

projektet, eftersom det først var der det gik op for os, hvor stor forskel der er på begreberne. 

 

9.2 Fejlkilder i forbindelse med eget forsøg 

I dette delafsnit vil vi kortlægge nogle af de fejlkilder, som er opstået i forbindelse med vores 

eget forsøg med self-tracking. Disse fejlkilder kan have haft en indflydelse på forsøgets 

endelige resultater, og dette afsnit skal blandt andet indeholde overvejelser omkring dette. 
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9.2.1 Self-tracking uden formål 

Hvis vi skulle gøre vores rapport og forsøg om, havde vi taget udgangspunkt i den tilgang, 

som Quantified Self anbefaler. Dette ville være at finde noget specifikt, som 

forsøgspersonerne skulle undersøge og derefter benytte Quantified Selfs standard til at self-

tracke. Ud fra dette ville vi se, om forsøgspersonerne ville få noget ud af deres self-tracking, 

ved at self-tracke på den optimale måde. Dog er det svært at give forsøgspersonerne et mål, 

da det helst skal være noget, som de selv har lyst til at finde ud af, for at få dem motiveret til 

at gøre det. 

I stedet for at give alle forsøgspersonerne de samme data at skulle måle, kunne det måske 

have været bedre at give dem friheden til selv at vælge hvad de hver især synes var 

interessant. Dermed ville vi undgå, at de ville føle sig tvunget, og hvis den data de undersøgte 

gik hen og blev kedelig, ville de kunne skifte over til en ny ting at undersøge af ren interesse. 

Fremgangsmåden til forsøget var i høj grad: Vi har den her teknologi, hvad kan vi bruge den 

til? I stedet for Quantified Self tilgangen hvor hver forsøgsperson sagde: What did i do? How 

did I do it? And what did I learn? (Nafus & Sherman, 2014). 

9.2.2 Interviews med forsøgspersoner 

Vi stødte ind nogle problemer undervejs i forbindelse med vores interviews af 

forsøgspersonerne.  

Fordi vi havde valgt at måle os selv i gruppen, og det derfor var nogle personer vi kendte, 

blev vi i tvivl, om de ville være pålidelige i forhold til hvad de sagde til os. Derfor besluttede 

vi at få en anden til at udføre interviewet. Vi introducerede hende til spørgsmålene og 

hvordan det skulle gøres, men fordi hun ikke vidste helt præcist, hvad vi vil finde frem til, var 

der to interviews som ikke blev tilstrækkelige i første forsøg. Det at intervieweren ikke har 

været helt inde i stoffet, kan også have givet en ikke så organisk dialog med den 

interviewede, og derfor har vi måske ikke fået de indsigter, som den interviewet måske har 

haft, men bare ikke er blevet spurgt ind til. Dette var grundene til, at vi var nødt til at tage 

dem om og der benyttede vi ikke en person ude for gruppen, da vi var bange for samme 

problem kunne opstå igen.  
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Ud over at interviewpersonen ikke var helt inde i stoffet, så kan der også være flere grunde 

til, at disse to interviews ikke gik så godt. Det kan være den interviewede ikke har følt sig 

tryg ved intervieweren og måske derfor har ændret deres svar. 

Et andet problem med vores interview var, at vi skulle have lavet interviews før vi begyndte 

at self-tracke, for at finde ud af hvordan deres vaner var før de startede, da formålet med 

interviewet var at finde ud af om deres vaner ændrede sig. Dette kunne give os andre 

resultater, da vi bedre kunne spørge ind til deres vaner, for at se om der var kommet nogle 

ændringer. 

  

9.3 Videnskabsteoretiske overvejelser 

Vi har benyttet videnskabsteorien ANT, fordi det er et godt værktøj til at beskrive 

technoscience (Sismondo, 2010). Der kan i høj grad argumenteres for, at vores projekt 

omhandler, da vi har teknologien på den ene side og menneskene på anden og vi ser på alt det 

imellem. Dette kunne også argumenteres for andre videnskabsteorier, som måske ville give 

nogle andre svar. For eksempel kunne vi have haft en positivistisk tilgang til projektet, hvor 

vi udelukkende kunne observere mennesker, der brugte wearables uden nogle forudantagelser 

og derfra komme med universelle retningslinjer for self-tracking og wearables. Positivister 

argumenterer for, at den bedste videnskab er gennem enkeltobservationer uden nogle 

forudantagelser fra forskeren selv (Holm, 2011). Det ville muligvis kunne give nogle svar 

som, at alle der brugte wearables var mere aktive end gennemsnittet og at folk der benyttede 

sig af self-tracking generelt, havde en bedre livskvalitet eller omvendt. Men som det kan ses i 

de mulige svar, har vi allerede som forsker en forudantagelse og det bliver også udtrykt i 

refleksionen at vi haft forudantagelser. Derfor valgte vi ikke at benytte positivisme, selvom 

den sagtens kunne have givet nogle interessante og relevante svar. 

 

10. Konklusion 

Med udgangspunkt i følgende problemformulering: Hvilken type teknologi er wearables og 

hvordan skabes et meningsfuldt brug af wearables hos brugeren? kan vi konkludere 

følgende: 
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Wearable teknologi dækker over de self-tracking teknologier, som brugeren har på kroppen. 

Som vi konkluderede i afsnit 5, giver det nogle begrænsninger, omkring hvilke type 

teknologier den kan besidde, samt hvor præcise disse data kan blive. I vores diskussionsafsnit 

8.2, kom vi dog frem til, at teknologien fortsat vil udvikle sig i en retning, hvor wearables 

bliver bedre, inklusivt at dataene bliver mere præcis. 

Under udførelsen af denne rapport er vi også kommet frem til nogle konklusioner vedrørende, 

hvad der gavner et meningsfuldt brug af wearables, altså hvilke aspekter der spiller ind, når 

brugeren vil have et succesfuldt forløb med self-tracking. 

Når en person begynder at bruge en wearable teknologi med hensigt på self-tracking, så er 

der nogle overvejelser personen skal gøre sig inden de starter. Det vigtigste for brugeren er et 

klart formål med sin self-tracking og dertil skal brugeren fokusere på kun at måle relevant 

data. Ud fra vores forsøgspersoners erfaringer, spiller det også en rolle hvor besværligt selve 

processen er. Hvis brugen af self-tracking skal være succesfuldt i længere tid, skal der også 

være en tiltro til dataene. Hvis tiltroen ikke er der, forsvinder meningen for brugeren. 
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Bilag 

Herunder er vores bilag. 

Bilag 1: Spørgsmål til Jakob Eg Larsen. 

Interview med Jakob Eg larsen (Spørgsmål). 

1. Hvordan og hvorfor startede din rejse med self-tracking? 

2. Hvad self-tracker du og hvorfor har du valgt disse? 

3. (Hvordan) har self-tracking ændret din hverdag? 

4. Hvad kan du bruge din data til og kan du konkludere noget ud fra dataen? 

5. Hvilke tendenser ser du inde for quantified self fælleskabet? 

a. Oplever du en stigende interesse for quantified self? 

b. Hvad tror du, der er den generelle årsag til at folk self-tracker? 

c. Hvilken demografi ser du indenfor quantified self? 

6. Ser du quantified self og self-tracking som en hobby eller kan det bruges som 

decideret forskning? 

7. Hvordan forestiller du dig, at fremtiden for self-tracking ser ud? 

 

Bilag 2: Interview med Jakob Eg Larsen d. 12. November 

(Transskribering) Varighed 49:43min 

Deltagere 

● Mathias Stephansen (MS) - (Interviewer) 

● Thor Hartmann (TH) - (Interviewer) 

● Jakob Eg Larsen (JL) - (Den interviewet) 

Læsevejledning: Vi fik under interviewet lov til at lydoptage. Interviewet er transskriberet fra 

der trykkes start på lydoptageren og starter derfor lidt i det blå, med en informerende samtale 

omkring hvor vi er fra og hvad vi laver. Det skal gøres opmærksom at ‘øhm’ og/eller ´mhh’ 

ikke er skrevet ind i transskriptionen, for at gøre den mere læsevenlig, men det forekommer i 

lydfilen af interviewet. 

 

TH: Som er humaniora og teknologi.  

JL: Yes, okay. 



Side 55 af 92 

 

TH: Også nu læser vi godt nok nogle forskellige bachelorfag, heriblandt informatik. 

JL: Men det er jeres bachelor projekt? 

TH + MS: Nej, det er vores tredje semester projekt 

JL: Det tredje semester projekt, okay 

TH: Det skal skrives i subjektivitet, teknologi og samfund, som er det emnet skal handle om. 

JL: Ja 

TH: Der har vi så valgt Quantified Self og self-tracking generelt 

JL: Ja 

TH: Og der stødte vi på det her fællesskab ikke 

JL: Ja, hvor meget kendte i til det inden i kastede jer over 

MS: Ikk særligt meget, vi startede med noget, med noget brainstorm, og vi ville egentlig 

gerne, vi var sådan lidt usikre så vi havde noget med lidt cyborg tema. Der havde vi en 

vejleder som foreslog det her self-tracking og quantified, og så fulgte vi hans råd. 

JL: Hvem er jeres vejleder? Jeg nysgerrig. 

MS: Det er Kim Sandholdt. Har han et mellemnavn? 

TH: Nej, han hedder bare Kim Sandholdt 

JL: ja 

MS: Han er huskoordinator for HumTek 

JL: Ja 

TH: Men ellers så har vi bare lagt mærke til der kommet de her fitbits og Garmin har lavet 

forskellige ting og sådan noget. Så det er der vi sådan først rigtigt har stødt på det ikke 

JL: Ja 

TH: Også vores egen skridttæller på iphone og sådan noget. 

JL + MS: Ja 

TH: Det er sådan, første gang vi er stødt på det. Så synes vi det var spændende og så ville vi 

gerne dykke mere ned i det. 

JL:  Ja, okay super fedt nok. Jamen, skyd løs 

TH: Ja 

JL: Jeg kan snakke i timevis så 

MS: Super godt 

JL: Jeg har beskæftiget mig med det her i mange år såå 

TH: Jamen det altid godt at høre. Til at starte med vil vi gerne høre hvordan og hvorfor din 

rejse med self-tracking startede. 
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JL: Så hvad det hedder, jeg jo lektor her på DTU Compute, og det her kan man sige fænomen 

omkring Quantified Self og self-tracking er jo sådan set det der genstand for min forsking. 

MS + TH: Ja 

JL: Så jeg startede jo egentlig helt tilbage i mit Ph.d projekt i sin tid. Der kiggede jeg på 

hvordan vi håndterede personlig information. Sådan information som handler om os selv eller 

relaterer til os selv på en eller anden vis. Og det førte mig så over i mobilteknologier, og så 

begyndte jeg at kigge på hvordan de her første smartphones, altså før iphones kom ud 

TH: Ja  

JL: Hvad vi ku se og forstå om mennesker ud fra de signaler som vi kunne hive ud af de her 

telefoner. 

TH: Okay 

JL: Det jo sådan noget med, de havde jo GPS-sensorer og osv osv, en hel række sensorer, 

plus de her apps man bruger på dem. Så de her data som ligger, de siger jo et eller andet om, 

kan man sige en proxy for at sige noget om den adfærd som brugerne har 

TH: Ja, jo 

JL: Det var sådan nogle af de komponenter der gjorde at jeg kom ind i det her med self-

tracking. Et er hvad vi som forskere kan lære om mennesker ved og fx udstyrer dem med 

mobiltelefoner se om nogle af de der signaler som vi har set i stor stil herude de senere år, 

eller de seneste 10 år i virkeligheden er det måske mere. 

TH: Ja 

JL:  Men også, hvordan ku det være nyttigt for den enkelte bruger af den her enhed og få de 

her data tilbage og bruge dem til at reflektere over noget, eller få forståelse af forskellige 

fænomener, som fysisk aktivitet eller mobilitetsmønstre, hvor social aktiv man er  

TH: Ja 

JL: hvor mange man omgås, altså på alle måder man kan bruge. 

TH + MS: Ja 

TH: Så det åbner op for en hel masse muligheder  

JL: Så det var ud fra sådan en forskningsinteresse der kom flere ting fra forskellige retninger 

der mødtes 

MS: Og så har du også valgt at tage det til dig også? 

JL: Jaja, Det kan man jo så sige det jo, det jo meget forskelligt hvad man forsker, her er det fx 

et emne hvor man kan sige, man kan ligesom prøve tingene af selv. jeg forsker jo ikke at lave 

levertransplantation så havde jeg nok ikke kaster mig over det. 

TH: *Griner* nej nej 
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JL: Men her der ligesom noget der ret tæt på, inden for rækkevidde og prøve nogle ting af 

selv i forhold til at få en dybere forståelse af hvad handler det her om. 

TH: Ja 

JL: Frem for ligesom bare kan man sige, at observere på afstand ikk 

MS + TH: Jo 

TH: Hvad har du så selv valgt at self-tracke, nu når du self-tracker dig selv? 

JL: Dels har jeg prøvet at se hvad er der teknologisk muligt og måle 

MS + TH: Ja 

JL: Så det har jeg ligesom prøvet og, der er sådan noget til at starte med mobilitetsmønstre og 

interaktionsmønstre og sådan noget ikk, ud fra de første simple sensorer der lå i de første 

smartphones ikk 

TH: ja, jo 

JL: Sådan noget med at se på GPS data og wifi data og  

MS: Og skridttæller ikk 

JL: Det var før der i virkeligheden lå skridttæller i 

TH: jo 

JL: Vi havde til mange år tilbage, der havde vi et stort samarbejde med Nokia, der lå ude i 

sydhavnen som havde en kæmpe stor udviklingsafdeling, hvor der sad næsten 1000 mand og 

udviklede Nokias telefoner. Der havde vi et stort forskning, kan man sige samarbejde med 

dem. Så det var nogle af deres telefoner, det var før der var noget der hed iphone og Android, 

det var ikke opfundet endnu 

MS: Nej 

JL: Eller også eksisterede det kun i laboratorierne den ene og den anden ikke 

TH: Ja 

JL: Så det var sådan noget med at kigge på de data der var der ikke. Også har jeg så senere 

gået ind i Quantified Self miljøet, og startet Quantified Self Copenhagen, der hvor i skrev til 

mig  

TH: Ja  

JL: Og så også kastet mig over self-tracking projekter af forskellige art 

MS: Jo 

JL: Så listen er meget meget lang af hvad jeg har kigget på 

MS: Men du bruger så fx alle mulighederne på ringen (Henvises til Oura ring på JL’s finger)  

der du har. 
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JL: Jamen der ligesom to veje ind i det, der ligesom det her det kommercielle kommer med 

som fx. Oura Ring der laver den her ring du kan bærer som måler temperaturer og din heart 

rate og heart rate drivebilytet (Uklart under lydklip) og kan den afkode aktivitet, som hvor 

aktiv du er og afkode søvn, det mere eller mindre det samme også med lidt svingende 

kvalitet. Så det kan jo give dig noget viden om, noget som de ligesom på forhånd har 

defineret. 

MS + TH: Jo 

JL: Og det som er min erfaring, at det ofte ikke er så interessant, fordi det er ret begrænset 

hvad du kan lære, fordi self-tracking handler meget om, nu taler jeg for mig selv og nu taler 

for hvad jeg har set i det her Quantified Self miljø, hvor der, jeg ved ikke om i har været inde 

på Quantified Self hjemmesiden, der ligger jo tonsvis af de her Quantified Self talks, hvor 

folk fortæller om forskellige fænomener de har tracket og det meget lidt i virkeligheden folk 

bruger de her forskellige trackers, som i også selv, i forhold til at få svar på de spørgsmål  

TH: ja, okay 

JL: Fordi self-tracking handler meget om at du har et spørgsmål, du vil have svar til, en eller 

anden motivation til for at gå ind i og self-tracke ik 

MS: Jo 

JL: Hvis man bare blindt går i gang med at self-tracke og køber de der, jeg ved ikke hvad i 

selv har oplevet ikke om i får noget ud af at gå med den der eller hvor længe i tror i får noget 

ud af 

TH: Nu har vi gået med den her i snart halvanden måned og vi synes man får mere en 

bekræftelse i, ihvertfald fra mit eget tilfælde, mere en bekræftelse og oplyst om hvor ligger 

din puls generelt og sådan noget, dit blodtryk og hvor mange skridt går du på en dag hvor du 

bare er hjemme foran computeren eller hvis du er på arbejde generelt sådan. Det er mere det, 

jeg synes ikke der har været noget decideret overraskende over 

JL: Nej 

TH: Så det har mere bare været sådan en oplysning indtil videre synes jeg 

JL: Så mange af de projekter, jeg kan helt klart anbefale jer prøv at gå ind på Quantified Self 

også gå ind og kigge på det der projekter der ligger 

TH: Ja 

JL: Jeg tror der ligger omkring 500 eller sådan noget, der eksistere 1000 videoer samlet inde 

på vimeo, inde på den der Quantified Self gruppen der ikke og, 

MS: Jeg skulle lige se om den stadig var i live (Henviser til lydoptager) 
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JL: Den er stadig i live. Og der kan i altså se at det er vidt forskelligt hvad folk tracker. Det er 

alt mulige forskellige fænomener 

MS + TH: Ja 

JL: Men det der er fælles for dem, det er at det ligesom tager udgangspunkt i et eller andet 

som optager dem af den ene eller anden grund. Det kan være de har en kronisk sygdom, der 

gør at de prøver og forbedre deres livskvalitet, ved at tracke symptomer eller noget. Men der 

rigtig mange forskellige motivationer og rigtig mange forskellige emner ikk 

TH: Jo, så har self-tracking på nogen måder ændret din hverdag i forhold til de tal du har 

fundet eller fået?  

JL: Men det der er interessant det er, hvis du ser det udefra, så handler det meget om data og 

tal. 

TH: Ja 

JL: Det der kunne være interessant for jer tror jeg, det kunne være at prøve at self-tracke 

noget der ikke involvere de der dimser i går med på armen der. Men prøv at tænk på om der 

var et eller andet der optog jer eller hvis man havde allergi eller et eller andet 

TH: Ja 

JL: Så prøv at track noget i forhold til det i stedet for, det i virkeligheden der hvor jeg kan se 

der er noget værdi ikke 

MS + TH: Jo 

TH: Kunne det også være sådan noget hvis folk har diabetes fx. 

JL: Det kunne det være, helt banalt jeg trackede for, jeg gik i gang for, med at tracke 

hovedpine fx.. 

TH: ja okay 

JL: Fordi jeg engang imellem oplevede jeg havde hovedpine 

TH: Ja 

JL: Der findes jo ikke sådan en dims, som i har på armen, der kan måle om man har 

hovedpine 

TH: Nej 

JL: Så det var sådan noget med at gå ind manuelt og registrere, hver gang. Og det viste sig at 

det faktisk ikke så nemt  

MS: Nej 

JL: Fordi hvornår er en hovedpine en hovedpine, det kan være meget forskelligt og sådan 

noget ikk. Det simpelthen, det for svært, jeg prøvede ligesom at rate hvor meget hovedpine 
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havde jeg fra en skala. Det kan godt være der nogle der kan gøre det, men jeg kan ikke finde 

ud af det  

MS: Prøvede ud så også at ændre, nu siger du, nu har jeg hovedpine i dag, kan det være fordi 

jeg har gjort det her og sådan noget eller glemt? 

JL: Det jo så det næste skridt, hvor man prøver at finde ud af hvad det er. I første omgang det 

der, som self-tracking handler om, det ligesom, i skal se det som en proces. 

MS + TH: Ja 

JL: Og det tit den proces der mangler i de der devices som i har ikk 

MS + TH: Jo 

JL: Det handler om at samle data ind, de der virksomheder der har en agenda om at sælge de 

der data, så det har egentlig ikke så meget om self-tracking at gøre. Self-tracking der starter 

du med et spørgsmål eller et eller andet der optager dig, også går du i gang med at observere 

MS: Ja 

JL: Fx hovedpine ikke  

TH: Jo 

JL: Jeg har en eller anden opfattelse af at jeg relativ tit har hovedpine, men har jeg i 

virkeligheden det, Fordi vi jo rigtige dårlige til sådan og genkalde hvor hyppigt forekommer 

sådan nogle ting ikk  

MS + TH: Jo 

JL: Så det er ligesom ideen med at registrerer de her ting, få nogle data på som man kan 

analysere. Også kan man sige, hvis jeg så har gjort det så har du etableret en eller anden base 

line, nu forstår jeg okay, det forekommer så og så hyppigt eller det kommer mere i 

weekenderne eller det kommer i hverdagene eller hvad pokker det nu kan være, hvis der er et 

mønster i det  

MS: Jo 

TH: Så ville man måske kunne ændre noget ud fra det man observerer  

JL: Ja så kan du begynde, hvorfor fanen er det jeg altid, eller oftere har hovedpine, det 

kommer sådan snigende op ad formiddagen eller henad eftermiddagen eller hvad er det der er 

årsag til det, også går du i gang. Så det sådan meget en meget langstrakt proces, der låner fra 

et videnskabeligt tilgang til tingene ikke 

TH: Jo 

JL: Hvor du opstiller hypotese, måske laver du nogle eksperimenter eller du går ud og 

observere, indsamler nogle data også sidder du og stirrer på det og klør dig i nakken, prøver 

at finde ud af hvad er det egentlig der på færde her  
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TH: Ja 

JL: Og prøver at se, hvad kan jeg gøre her for at ændre noget, kunne jeg gøre noget for at 

mindske en hovedpine, hvad er det der måske tricker den her hovedpine. Så sådan en 

langstrakt proces. Det jo overhovedet ikke bygget ind i de her kommercielle trackers. og det 

derfor at de fejler ikke. Folk går ikke med de der så længe 

TH: Jo 

JL: Eller også så det fordi de ikk, det fandt jeg ud af, jeg havde en fitbit tilbage for stort set da 

de kom på markedet og der gik ikke ret lang tid før jeg var gået i gang med, det var sådan en 

lille, i har sikkert de første med de der klips der 

TH: Jo 

JL: Og den gik jeg med i min lomme, også kiggede jeg jo hverdag, når hvor mange skridt har 

jeg så gået ikke og der gik ikke ret lang tid, så begyndte jeg at gætte på, hvor mange skridt 

har jeg taget, inden jeg kiggede på enheden og jo længere tid der gik, jo mere præcis blev jeg 

faktisk til at gætte det 

MS + TH: Ja 

JL: Så den gjorde faktisk det at, den i virkeligheden skabte sådan en ekstra sans kan man sige 

ik. En skridt sans 

MS + TH: Ja 

JL: Fordi uden at jeg sådan skulle gå og tænke over det, det lå bare, selvfølgelig jeg kunne 

ikke gæt det på x decimaler vel 

TH: Nej 

JL: Men jeg kunne nogenlunde skyde mig ind på +/- 500 ikke, Jeg har sådan ca gået 7000 

skridt i dag ikke også var det meget sjældent det ikke lå sådan lige +/- ikke  

TH: Jo 

JL: Så får man en fornemmelse, hvor meget har jeg egentlig gået, når ja det jo ca. der det 

ligger ikke og i dag er det ikke så meget der det kun et par tusinde ikke 

MS: Jo 

JL: Så det kan have mange effekter kan man sige, og hvis, jeg ved ikke, det fungere måske 

anderledes med det der, jeg tror også på et eller andet tidspunkt, at hvis i gik med de der 

tilstrækkeligt lang tid og kiggede ned på det hverdag 

MS + TH: Jo 

JL: Det tydeligt at der var også noget hvor man skulle tage det ud og sætte det ind i en 

craddle (Utydeligt under lydfil) også skulle man med USB også overfører det var bøvlet ikke. 

TH: Så er det lidt mere brugervenligt nu 
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JL: Ja, men det har bare den effekt at du ikke ser på det, kan man sige. Ved at du manuelt 

havde det der skridt, og synkroniserer det her data, det gjorde, at du automatisk, du havde en 

proces hvor du kom til at se de her ting. Så selvfølgelig kan man godt sige at det er klundret 

og bøvlet man skal gøre det her, men du får faktisk set det her, du får hver dag eller hver 

anden dag, får du set på de her data. hvorimod, hvor det bare sidder der og samler ind og sker 

i baggrunden, hvor ofte ser i på de der data der. Det måske ikke, så skal man være engageret 

it det 

TH: ja, selvfølgelig. Det har vi også været, men jeg føler personligt at man ser mest på det 

når det er man ved at man har gået meget. 

JL: Ja, man vil gerne bekræftes  

TH: Ja, altså ikke så meget hvis det bare er søndag derhjemme, så kigger man måske ikke så 

meget på det. 

JL: Nej, så lader man være. Det er der også folk der har beskrevet, hvordan folk de bruger for 

at klap sig selv på ryggen. Også glemmer de at kigge på den når, den ikke viser det de vil 

have 

TH: Ja 

JL: Det bare igen, bare for at forstå, det der forskel på, kan man sige hvad er self-tracking set 

med de der kommercielle briller og de muligheder der ligger i det 

TH: Ja 

JL: Ligesom, der bagt nogle antagelser ind, hvad vil folk spørge om, hvor mange skridt har 

jeg gået i dag ikke 

TH: Jo 

JL: Men er det det der skal til for at få svar på de spørgsmål der skal svares på, så kommer du 

ikke så langt. Og det er der igen, hvis i kigger jeg ned og kigger på de der, så kan i se at folk 

gør alverdens forskellige ting, for at få en indsigt i noget omkring sig selv. 

TH: Jo, Jeg ved ikke om vi har været inde på spørgsmål fire, om hvad du kan bruge dine data 

til, om du kan konkludere noget ud fra, nu snakker du selvom du trackede hovedpine, er der 

nogle til hvor du har målt, hvor du kan sige, så nu ved jeg at her om, nu får jeg snart 

hovedpine inden for de næste tre dage eller om du kan konkludere noget ud fra de data du har 

haft. 

JL: Det der år lange proces med hovedpine track, det har gjort. Det jeg så gjorde, det var at, 

fordi jeg ikke kunne rate, jeg kunne ikke finde ud af at rate en hovedpine 

TH: Nej 
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JL: Så det jeg gjorde det var, hvis jeg tog sådan en hovedpinepille, så registrerede jeg at jeg 

tog den, for det var ligesom fuldstændigt sikkert, hvis jeg havde fået så meget hovedpine, nu 

bliver jeg nødt til at tage en hovedpinepille ikke, så registrerede jeg dette  

TH: Ja 

JL: Også begyndte jeg at lede efter de der sammenhænge og det flere år siden jeg sidst har 

taget en hovedpinepille, jeg fuldstændigt styr på det, jeg ved lige præcis hvornår og hvad der 

tricker det. Så det jo den værdi at jeg har skabt ved self-tracking og forstå hvad er det for en 

dynamik der på færde og hvad er det for nogle ting der påvirker at jeg hovedpine eller ikke 

får hovedpine, kan jeg forudsige om hvis jeg skal have hovedpine i dag øhh, ja det kan man 

ikk. hvis jeg skulle have en hovedpine i morgen så ved jeg lige præcis hvad jeg skulle gøre 

for at få hovedpine 

TH: Vil man så drikke mere vand eller sørge for at man får sovet godt eller 

JL: ja det kan være mange ting. Det er det der er pointen, det er meget individuelt hvad der 

går ind og påvirker og det er det der også er hele pointen i self-tracking, det tager 

udgangspunkt i hvad er det der betyder noget for individet og hvad er det der på færde for det 

individ. 

MS: Ja 

JL: Hvor man traditionelt har, der handler det meget om hvad er gennemsnittet. For 

gennemsnittet der virker det godt at gøre sådan her ikke.Vi ikke gennemsnittet vel, de her 

kostråd ikke, det jo fuldstændigt hul i hovedet, vi skriver 2019, vi kører stadigvæk rundt i de 

der kostråd. For mig at se, kan vi ikke bruge det til noget 

TH: Nej 

JL: Der så mange der har forskellige typer af allergier og alverdens ting og sager 

TH: Ja 

JL:  Så du kan ikke bruge det der, vores tarmsystem fungerer forskelligt altså, det jo enormt 

komplekst 

MS: Det en meget tynd guideline  

JL: Ja, det er det, og det fungere hvis du gennemsnittet, men der ingen der er gennemsnittet 

MS + TH: Nej 

JL: Så det fungere, hvis du ligesom stiller dig tilfreds med at det fungere lige dårligt for alle, 

hvis man tager den der self-tracking tilgang, nu jeg måske i gang med at svare på jeres sidste 

spørgsmål ikke, så kan du finde ud af hvad der virker for individet ikk 

TH: Jo 
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JL: På en systematisk måde, ved hjælp af data, jeg ved ikke svarer jeg på dit spørgsmål? 

Hvad jeg kan konkludere på min egen data 

TH: Jaer 

JL: Når jamen det jo et eksempel ikke 

TH: Hvis du har andre eksempler må du også meget gerne komme med dem 

JL: Så har jeg kigget på sådan noget som resting heart rate, altså din hvilepuls 

TH: Ja 

JL: Mange af de her, der er der sådan et basis de kom ud, det var de første der blev lavet af de 

her smartwatches som havde alle de her sensorer integreret, nu det jo sådan standard som du 

køber for ingen penge ikk, men de kom ud i 2012 med det her ur og den målt. Jeg tror faktisk 

det var den første der automatisk legitimiteret søvn og aktivitet også målte den temperature 

og puls osv. Fuldstændig standard i dag ikke. Men de rapporterede så også dagligt hvilepuls. 

Til at starte med tænkte jeg hvad skal det til for, fordi en hvilepuls den er jo nogenlunde 

konstant  

MS + TH: Ja, jo 

JL: Det viser så bare, at det er den bare ikke hvis man kigger dybere ind i det ikke 

TH: Ja, okay 

JL: Så jeg har tror jeg, siden 2012 har jeg dagligt, det jeg gør hver morgen nu, der kigger jeg 

på hvad min hvilepuls. Jeg vil ikke sige hvad min hvilepuls er, men jeg kan forudsige hvis 

den er, ligger højere end normalt ikke. 

TH: Jo 

JL: Jeg ved præcis hvad der går ind og påvirker at hvilepulsen den kører op og ned. 

MS: Er der en grund til at du gør det om morgen, i stedet for om aftenen eller midt på dagen 

JL: Fordi at det kommer sammen med søvn data. Typisk så måler de her, altså Oura Ring fx, 

måler din hvilepuls når du er i ro. Den bruger en optisk sensor den er den mest nøjagtige 

MS: Ja 

JL: Når du er i ro, også måler den hvilepulsen henover natten 

MS: Når ja 

JL: Så det første jeg gjorde om morgenen, det er lige at synkronisere mine data over fra 

ringen til appen også får jeg de der overblik over de data der kommer ud 

MS: Jo 

JL: Hvilepulsen er en af de parameter der kommer ud, så det simpelthen derfor. Jeg får det 

også fra det fitbit ur jeg har her ikke, og de i øvrigt fuldstændig, meget meget korrigeret ikke. 

MS: Jo 
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JL: Så det derfor jeg kigger på det, hvis du syg fx. så, jeg havde en ret heftig virus infektion i 

foråret 2014, og der var min hvilepuls helt oppe. Altså jeg har relativ lav hvilepuls, den ligger 

faktisk uden for normalområdet, eller lavere end normalområdet 

TH: Ja 

JL: Og der røg den helt oppe i 90’erne. 

MS: Okay 

JL: Og hvilepulsen lå oppe mellem 80 og 90 ikke. 

TH: Var det allerede inden du kunne mærke det, inden du fik virussen, lod du så mærke til 

stigninger, eller var det først da du rigtig blev syg? 

JL: Nej, der var sådan rigtig mange ting på færde der ikk, der var noget feber der var mange 

ting på færde. Men det der var interessant var at den virus, det tager 6-8 uger at komme over 

den ikke 

TH: Jo 

JL: Så, og det kunne jeg faktisk se, så (JL, tegner en graf på tavlen) hvis min hvilepuls ligger 

normalt der ikke. 

TH: Jo 

JL: Og det der så skete det var, da jeg røg ind i den virus der så gjorde den sådan der også 

gjorde den sådan der (JL tegner at hans hvilepuls steg markant, og derefter var dalende 

henover et forløb) 

TH: Var det i perioden hvor 

JL: Hvor lang tid tror i der gik her? 

TH: Du nævnte lige sådan 6 uger  

JL: Cirka 8 uger, så var den nede på normal, fordi immunforsvaret kæmpede en bravt kamp, 

men den røg helt deroppe. Men det der var interessant det var at jeg stadig lå inden for 

normalområdet. 

TH: Ja 

JL: Hvis jeg var kommet ned til en læge og målt min hvilepuls og sagt det ser meget fint ud 

ikke 

TH: Jo 

JL: Bare i ikke glemmer at den der den ligger lige lavere end de flestes gør  

TH: Men det måske det der igen, at man ikke kan tage gennemsnittet 

JL: Præcis, du kan ikke bruge gennemsnittet 

TH: At det skal være individuelt for at du virkelig kan få noget ud af det.  

JL: Det igen et svar på jeres spørgsmål syv ikke 
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TH: Jo 

JL: Hvordan kan man bruge self-tracking i fremtiden, vi kan få baseline data på folk ikke. 

Der ligger faktisk en interessant, jeg ved ikke om den ligger online, men jeg så den på et 

Quantified Self konference et år, og der var en kvinde der holdte et oplæg der om 

temperaturmålinger, og hendes kropstemperatur den lå, jeg tror det var halvanden eller to 

grader lavere end en gennemsnittet. Normalt siger vi, vi har de der 37.5 ikke 

TH: Jo 

JL: Hendes lå altså bare lavere, så hun havde oplevet at komme ind på sådan et emergency, et 

amerikansk emergency room, med 38 i feber, hvilket vil svare til at vi andre havde 40 eller 

40.5 og 38.5 eller hvor meget hun havde ikke. Så det lå helt oppe, der hvor det var virkelig 

kritisk ikke, og lægerne så var ohh du har kun 38 

TH: Ja 

JL: Det ikke noget problem, hvor man vil sige, ja som gennemsnit person så det fint nok, men 

for hende så var det simpelthen lige før at det var livstruende ikke 

MS: Jo 

JL: Der er jo en anden fordeling og det jo det der giver mening det er hvis vi kan etablere 

hver vores baseline, altså jo flere parameter jo bedre kan man sige og sætte ind med 

behandling og vide hvad er situationen for, især for sådan en særlig situation  

MS + TH: Jojo 

JL: Nu har i ihvertfald nogle punkter i kan proppe ned i 7’eren ikke 

TH: Jo, selvfølgelig. Så har vi bare lige nogle spørgsmål inden for Quantified Self 

fællesskabet 

JL: Ja 

TH: Oplever du generelt stigende interesse for Quantified Self, er der flere der sådan benytter 

sig af det end førhen  

JL: Det er der helt sikkert, det kun gået en vej igennem de seneste 10 år ikke altså. 

TH: Jo 

JL: Det startede sådan kan man sige med den her meget tætte gruppe, det startede jo i Silicon 

Valley der tilbage i 2007-8 stykker ikke. Hvor Gary Wolf og Kevin Kelly de ligesom 

observerede de der folk, som de kendte omkring sig, de går og måler forskellige ting, og hvad 

er det der er på færde her. Så vi prøver at lave et møde, vi bringer folk sammen og prøver at 

lade dem udveksle deres erfaringer med og self-tracke, med stor succes. 

TH: Ja 

JL: Så jeg tror der var en 30 deltager der til det første 
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MS: Ja 

JL: Så blev formatet ligesom et show and tell, man kommer ind og man fortæller hvad og så 

har formatet ligesom været hvor man svarer på de her 3 spørgsmål, What did you do. How 

did you do it. And what did you learn. Ligesom en måde at få en struktur på den der 

formidling af og ultrakorte snakke, det kan i se på de der, hvis i går online og kigger på de der 

videoer, det sådant noget 7 ½ minut typisk. Så har man fortalt den her historie om, hvad er 

det jeg har tracket og hvorfor jeg har gjort det og hvordan gjorde jeg det, hvad er det for 

nogle instrumenter og hvordan har jeg samlet data ind osv osv. og hvad lærte jeg så i den 

proces ikk. 

TH: Jo 

JL: Så det har kun været opadgående, det spredte sig jo ud i hele verden med møde grupper i, 

jeg tror det var i 12 i virkeligheden københavn ikke 

TH: Jo 

JL: Også har det så bredt sig ud fordi at, hele den der industri omkring det 

TH: Den kommercielle del  

JL: Den kommercielle del kom, som også har gjort det. Men altså der var en amerikansk 

undersøgelse, der lavet for en del år siden, hvor de undersøgte hvor mange der egentlig 

engagerede sig i self-tracking i en eller anden art. Egentlig for sig selv eller fordi de måske 

tager sig af en anden 

TH: Ja 

JL: Ens ægtefælle eller barn eller sådan noget ikke det viste sig jo at det var 70% der tracker i 

et eller andet ikke  

MS + TH: Jo 

JL: Men ikke nødvendigvis på den måde man gør det i quantified self miljøet, der ligesom 

opstået en fælles forståelse af at man i processen der obser man de her data, kan registrere, så 

man senere kan analysere dem osv ikke. Altså det der med at holde det i hovedet, det er der jo 

nogle der gør ikke 

TH: Jo 

JL: Der jo mange de stiger på en badevægt om morgenen og ser hvordan går det med 

temperaturen. Det betyder nødvendigvis ikke de skriver ned hver eneste dag 

MS: Nej 

JL: Hvad vægten lige giver i dag  

TH: Nej, det mere en fornemmelse 
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JL: Så det et spørgsmål om den der systematik, og igen tilbage til den der lidt, låne den der 

videnskabelige metode, vi laver de her observationer, vi sørger for at få det verificeret 

(Uklart) på en eller anden måde, få det skrevet ned, registreret, skrevet det ind i en database. 

Det sådan set ligegyldigt hvad man bruger ikke 

TH: Jo 

JL: Bare at de der data er tilgængelige så man kan kigge på det senere ikke 

TH: Ja, det der måske også allerede svaret på men, hvad du tror der er den generelle årsag til 

at folk self-tracker. Hvorfor folk starter med det, det vil 

JL: Det meget meget forskelligt og det kan i også se hvis i går ind og kigger på de der videoer 

der. 

MS + TH: Jo 

JL: Det kan være vidt forskelligt, nogle er interesseret i at forbedre deres produktivitet for 

eksempel. 

TH: Ja 

JL: Og nogle måler på fysisk aktivitet, nogle måler på deres humør og  

TH: Ja 

JL: Nogle, jeg vil anslå at en 10-15% af dem i quantified self og måske højere endda, har en 

eller anden sygdom, så kronisk lidelse, det kan være parkinson eller allergier og alverdens 

ting og sager. Et eller andet som gør at de ligesom forsøger at forbedre deres livskvalitet 

gennem self-tracking. Og rigtig mange lykkedes med det, der rigtig mange gode eksempler 

på det for at folk faktisk kan lykkes med det ikke.  

TH: Jo 

JL: Thomas min gode ven der han allergi ikke, og han har jo, da det blev meget værre for 

ham, altså lige der for, ja det måske 10 år siden nu ikke. Så gik han jo til en læge også fik han 

så af vide, at du skal bare tage det her medicin også bliver det bedre ikke. Det der bare var det 

ikke, at bivirkningerne der var ved den medicin var sådan set meget stærkere end problem 

han kom med til at starte med 

TH: Ja okay 

JL: Så der ikke rigtig nogle option og når du så går til lægen og siger hvad gør vi så. 

Så der bare ikke flere muligheder. 

TH: Nej 

JL: Thomas han gik så til en mere problemløsende systemtænkning ikke, nu skal jeg prøve at 

finde ud af, hvad fanden er det egentlig der er årsager til det her, medicin behandler bare 

symptomerne. Hvis jeg nu i stedet for kan finde ud af hvad er årsagen til det her. 
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TH: Ja 

JL: Også gik han i gang med at tracke, en hel masse som kost, aktivitet osv osv og fandt 

faktisk ud af årsagen til hans allergi og han tager ikke noget medicin i dag og han er ikke 

generet af sin allergi overhovedet 

MS: Fordi nu han blevet så opmærksom på det 

JL: Fordi han ved han skal undgå gluten fx. 

MS + TH: Ja 

JL: En række ændringer har han introduceret ikke i sin dagligdag. Som har gjort at, det kan 

man sige, det måske noget og igen nu vi inde på spørgsmål 7 igen  

TH: Vi kan også bare tage spørgsmål 7 løbende 

JL: Som hele sundhedsvæsenet kunne lære noget af ikke, hvis man havde sådan en mere 

problemløsende tilgang eller årsags identificerende 

MS: Ja 

JL: Tilgang til tingene ikk, i stedet for, og det ikke fordi jeg sidder og siger at sådan gør man 

overhovedet ikke i sundhedsvæsenet men ihvertfald for det eksempel med allergi, der kunne 

der måske være en anden vej 

TH: Ja 

JL: Og så kan man sige, nu ud skriver jeg noget medicin og nu prøver vi at dæmpe 

symptomerne på det, men i stedet for, lad os prøve at finde ud af hvad er årsagen til det 

MS + TH: Jo 

JL: Det tror jeg, jeg har et andet fedt eksempel hvis i vil have det  

TH: Jo 

JL: Fra Sarah hedder hun, hun er i stockholm og er Ph.d studerende der, hun har parkinson og 

hun får selvfølgelig medicin for det her, blot for at understrege at der er slet ikke noget galt 

med medicin, og slet ikke i sådan et tilfælde som det, man ved ikke hvad man skal gøre med 

parkinson. Men hun er også self-tracker og hun har fundet ud af at, hun havde gået og 

observerede sig selv, og hun synes ligesom at der var tider på døgnet hvor hun havde flere 

symptomer end hun havde på andre, også gik hun i gang med systematisk at registrere. Det 

hun gjorde det var at hun hentede sådan et ala mobilspil. Sådan en tapping test 

TH: Når Ja 

JL: Man skal tappe så mange gange man overhovedet kan inden for 30 sekunder fx. 

MS + TH: Ja 
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JL: Også prøvede hun at score sig selv med både højre hånd og så venstre hånd, for at se 

hvordan hun så scorede. Det gjorde hun over døgnet for ligesom at se, der kunne så tydeligt 

at der var nogle tendenser, på nogle tider af døgnet var hun rigtig god til tapping test 

TH: Ja 

JL: Og andre tidspunkter var hun dårlig til det, og så fik hun den ide, hvordan influerer min 

medicin jeg tager på min performance her, ku jeg ændre på hvornår jeg tager medicinen. Hvis 

man nu har fået af vide, du skal tage din medicin morgen, middag og aften 

TH: Ja 

JL: Det er det vi typisk får at vide, hvorfor gør vi det 

MS: Jo 

TH: Ja, måltider vel 

JL: Ja, måltiderne så der chance for vi husker det ikke. 

TH: Jo 

JL: Hvem siger at medicinen virker bedst ved at vi tager dem morgen, middag, aften sammen 

med måltiderne. Hun gik i gang med, sammen med sin parkinson læge, hvad hvis jeg, stadig 

3 gange i døgnet, men hvis jeg forskød tidspunktet af døgnet hvor jeg tager den her medicin 

TH: Ja 

JL: Kan man så gøre noget, også systematisk igen med telefon og tapping testen, undersøge 

hvad min performance, og det gjorde hun så og over en periode. Og så fandt hun faktisk ud 

af, hvis hun forskød medicinen så hun tog den, de første to doser meget tidligere på døgnet og 

jeg tror den sidste tredje om eftermiddagen eller om aftenen. Så kunne hun faktisk kunne se, 

hun holdte sine symptomer nede ikke. 

TH: Okay, og det så igen som du selv siger det meget individuelt, hvad der bedst for en selv 

JL: Det er fuldstændigt individuelt, der kan være en anden parkinson patient, der kan det give 

bedre mening at vente med at tage første dosis til midt på dagen også de sidste, altså hvad ved 

jeg.  

TH: Jaja 

JL: Altså det jo fuldstændigt individuelt hvad der virker bedst og igen nu vi nede i spørgsmål 

7 ikke  

TH: (Griner) Jo 

JL: Der kan i jo godt forestille jer, hvad jeg ville sige der ikke 

TH: Jo 

JL: Det igen det der med at etablere base line igen med at finde ud af hvad der virker for 

individet ikke og det kan også med medicin ikke, der jo sygdomme hvor man tager medicin. 
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TH: Ja 

JL: Men hele sundhedssystemet er ikke gearet til og egentlig samle op på hvordan det virker 

TH: Nej 

JL: Ikke på nogen systematisk måde, hvordan går det fru. Hansen ikke - hvad skal fru. 

Hansen svarer når lægen spørg hvordan går det, altså 

MS: Ja 

JL: det jo fuldstændigt umuligt, men hvis nu fru. Hansen havde noget hvor hun kunne sige 

her er hvordan det går ikke 

TH: Jo, lige præcis 

JL: Nå ja det kan være vi skal prøve at du måske tager de der piller der lidt tidligere, altså det 

et eksempel men i you get the point ikk 

TH: Jo 

JL: At det var noget man kunne se at det var noget man kunne bruge det til i fremtiden 

TH: Jo, så har vi et spørgsmål om du ser en bestemt demografi inden for Quantified self, er 

det mest mænd, er der også mange unge mennesker der gør det eller mest kvinder eller  

JL: Det blandet, altså lad mig sige quantified self det har ændret sig lidt over årene  

TH: Ja 

JL: Fordi til at starte med, der var det meget drevet frem af den her teknologi ting, så det var 

sådan mange var motiveret af teknologien var til stede og nu hvad kan det gøre og sådan 

noget ikke. Og det kan godt have en overvægt af mænd, hvis du kigger på det, jeg har siddet 

og analyseret lidt på de der talks der har været, der cirka en ⅓ kvinder, knap en ⅓  

TH: Okay 

JL: og ⅔ mænd ikke der har givet talks 

TH: Jo 

JL: Over årene ikke men som sagt den der undersøgelse før det var 70% ikke og der tror jeg 

ikke lige der nogle særlig. Det kommer lidt an på hvad du mener med self-tracking, er det 

dem der er hardcore engageret i det her miljø og gør noget og faktisk også gør sig den umage 

med at lave en præsentation af hvad de har gjort, eller er den person her der bare går, den 

ældre kvinde der går og tager sig af sin mand og går og registrere et eller andet. Hun kommer 

jo ikke og fortæller det til et eller andet meetup vel 

TH: Nej nej 

JL: Det sådan lidt, hvad mener vi når vi taler om de her ting ikke, som sagt det der før, jeg 

tror det er ekstremt bredt. Men der har været sådan en italesættelse også af nogle forskere, 

som der ikke ved hvad de snakker om - Det bare hvide midaldrende mænd allesammen 
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TH: Ja 

JL: Og det er der altså ikke, hvis man kigger lidt dybere i det 

TH: Det her spørgsmål har vi nok også været inde på, men om du ser self-tracking lidt som 

en hobby eller om det kan bruges som decideret forskning 

JL: Der ingen tvivl om der nogle, også igen den der fra før ikke som startede tidligere, det var 

sådan noget som hobby ikke 

TH: Jo 

JL: Men men det har jo masser af anvendelsesmuligheder, nu har jeg jo peget på nogle kan 

man sige 

TH: Så du kunne godt se i fremtiden at hvis man havde en læge, lægemøde at man så havde 

medbragt sine egne data, til sådan et møde 

JL: Det kunne jeg sagtens se, jeg tror der går mange år endnu inden at sundhedsstyrelsen 

finder ud af det. 

TH: Ja 

JL: Prøv bare at rend til din egen læge med de der data, altså det får du ikke ret meget ud af, 

og fuldt forståeligt fordi 

TH: Jaja 

JL: Der er ikke noget system omkring det her endnu, men det kunne der jo blive 

TH: Så det kan sagtens bruges som decideret forskning? 

JL: Det kan det, vi har jo brugt det, lige i øjeblikket har vi i gang i et stort studie, jeg arbejder 

sammen med nogle forskere på Københavns universitet, hvor vi undersøger fysisk aktivitet 

hos gravide altså fysisk aktivitet.  

TH: Ja 

JL: og der bruger vi sådan nogle Garmin, ja jeg ved ikke hvad det var for en du sad med der 

men Garmin tilsvarende 

TH: Ja 

JL: Aktivitets tracking device ikke, som de så går med. Men det jo mere monitoring kan man 

sige ikke. Fordi de ser jo de der tal som der kommer op på den her Garmin device ikke 

TH: Jo 

JL: Som det jo sådan ikke self-tracking men vi bruger det som instrument til at måle på deres 

fysiske aktivitet over en meget lang periode fra de bliver gravide og henover graviditeten, så 

føder de, men også efter graviditeten 

MS: Ja 
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JL: Prøve at se nogle sammenhænge på hvor fysisk aktive de er og hvordan påvirker det 

barnet bagefter og sådan nogle ting ikke. Så det sådan meget traditionelt kan man sige 

medicinsk  forskning ikke  

TH: Så det kan det helt klart godt,  

JL: det har jeg masser eksempler på og der jo, der er en database med artikler der skrevet 

hvor man bruger for eksempel aktivitetstracker, som fitbits 

TH: Ja 

JL: Til at monitorere fysisk aktivitet, der er jo over, jeg tror det næsten over 700 papers i der, 

så det bliver brugt vidt omkring 

TH: Ja 

JL: af de her forskellige, igen kommercielle enheder til at måle forskellige ting ikke og det 

bliver brugt ret aktivt i forskning 

TH: Ja, okay 

TH: Så nu har du jo selv sagt at du er kommet lidt ind på syveren der, har du flere eksempler 

på hvordan du kunne forestille dig hvordan fremtiden for selftracking ser ud, kunne du 

forestille dig det kom ind i sådan nogle virksomheder hvor man målte medarbejder 

selftracking? 

JL: Det findes allerede 

TH: Det findes allerede 

JL: Men det jo ikke self-tracking  

TH: Det kunne være vi skulle have valgt et andet ord her  

JL: I skal lære ja, i skal læse, der var i søndags var der i the observer The Guardian, var er en 

artikel hvor jeg var interviewet af en journalist der. Problemet er lidt at han tager og putter 

alle de der begreber ned i en kasse eller i en gryde også rører han egentlig bare godt rundt ikk. 

MS: Ja 

JL: Der forskel på de her folk der er i quantified self miljøet, som af egen drift vælger at self-

tracke noget fordi de er personligt motiveret af, fx på grund af kronisk sygdom eller de 

eksempler jeg gav før, parkinson eller hvad det nu kan være, det ligesom en gruppe. Så har 

du, hvis du ligesom tager hele industrien omkring det ikke, det ligesom nogle helt andre 

agendaer ikke, for det handler om at folk skal helst bruge de der aktivitets trackere så lang tid 

som muligt så de kan samle så meget data som muligt, så de så kan sælge til en eller anden 

tredjepart ikke. Så for dem er det en katastrofe at folk holder op med at bruge deres 

aktivitetstracker ikke. 

TH: Ja 
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JL: Og de sidder de kan ikke rigtig forstå det, hvis skal gøre noget for at engagere folk noget 

mere i trackerne. Men det jo ikke så sært 

TH: Nej nej 

JL: Hvis du læser det der kan man sige, gå med den i 2 måneder så kan du godt lægge den på 

hylden, fordi så ved du godt selv hvor aktiv du er, den der lære ting jeg snakkede om før ikke 

MS + TH: Ja 

JL: Også den tredje gruppe det, eller tredje område det er fx. i virksomheder og det bruger 

man allerede ikke 

TH: Jo 

JL: At det prøver de at måle på folk, det der monitorerer folk, hvor fysisk aktiv er folk. Og 

der ikke meget self-tracking over det, fordi det handler om at monitorere folk også gøre et 

eller andet 

TH: Ja 

JL: Eller forsikringsselskaber gør det ikke 

TH: Jo 

JL: Hvis du kan gå x antal skridt pr døgn, så får du nedsat din præmie ikke 

TH: Jo 

JL: Din forsikringspræmie. Men der jo kæmpe stor forskel mellem de der grupper og hvad 

hedder det, hvad motivationen er og hvad incitamenterne er 

TH: Ja 

JL: osv osv ikke. Det mega vigtigt at holde det lidt adskilt ikke. Men når man læser om det 

også bare sådan en artikel som den der ikk, så bliver tingene ligesom nævnt i flæng, jeg kan 

sende jer linket til den. Så man sidder tilbage, hvis ikke man lige holder tungen i munden, 

som om det i virkeligheden bare det samme 

TH: Ja 

JL: Men for mig at se er det vidt forskellige ting der på færde der 

TH: Så det vigtigt man lige sørger for at man kan adskille dem 

JL: man bliver forvirret af at, når men det jo sådan et fitbit device. der bliver brugt i alle 

steder. Men fordi det jo bare et instrument 

TH: Ja 

JL: Til og måle et eller andet fænomen, men det bliver brugt til vidt forskellige formål, af vidt 

forskellige personer, motiveret af lidt forskellige ting, så der kan i være fremme i skoene hvis 

i får skilt det godt ad 

MS: Ja 
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JL: I jeres opgave 

TH: Det skal vi prøve at sørge for, har du andre eksempler til syveren? 

JL: Vi har været vidt omkring 

TH: Ja  

JL: Vi har bådet snakket om forskningsanveldelse, vi har snakket om anvendelse i 

sundhedsvæsenet, men også af enkelte ikke man kan sige  

TH: Jo 

JL: Den type tracking jeg snakkede herom før, hvor man kan sige man tracker sin hovedpine 

det kan være alt muligt 

TH: Ja 

JL: Thomas som jeg snakkede om, med allergien som engagerer sig dybt i at tracke alt muligt 

omkring, for at forstå hvad er årsageren til de her ting  

MS: Ja 

JL: Det er absolut ikke trivielt at gøre, og det ikke alle, absolut ikke alle, det er en lille 

minoritet, det er de innovators der gør det her lige nu, simpelthen fordi der alt for meget man 

skal gøre  

TH: Ja 

JL: Der ikke sådan færdig skræddersyet løsninger, der kan hjælpe dig til at gøre det her og 

sådan. De kommercielle løsninger, fx de der trackers fra mig, de er så ufatteligt langt fra det 

her at man næsten ikke kan begribe det ikke, så det jeg tror på det er at man kan, hvis man 

kan lave nogle  bedre værktøjer og gøre informationen om de her muligheder tilgængelige for 

ligesom den næste bølge 

TH: Ja 

JL: Som ikke er de her innovators, men måske er early adopters  så kan man gøre dem i stand 

til at gøre noget lignende, det tror jeg på et eller andet tidspunkt vil sprede sig, som ringe i 

vandet og på den måde gøre self-tracking gøre mere alment 

TH: Ja 

JL: den der med at kan man sige, opfattelse hos nogle af, det er jo allerede alment, for jeg kan 

gå ned og købe en fitness tracker, så ja, så kan du måle hvor mange skridt du tager 

TH: Ja 

JL: Eller få et estimat på hvor meget energi du forbrænder 

TH: Og sammenligne dig med gennemsnittet 

JL: Og sammenligne dig med gennemsnittet eller hvad du så kan bruge det til, men hvis du 

har allergi og har nogle spørgsmål omkring allergi 
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TH: Ja 

JL: Hvad skal du så gå ned og købe, der ikke noget i kan købe eller hvis du har parkinson 

eller den der langt langt række 

MS: Ja 

JL: 15% af verdens befolkning har psykiske lidelser ikke 

TH: Jo 

JL: Det over en milliard mennesker, der ikke nogle løsninger til dem eller folk der har andre 

sygdomme ikke, kraft eller hvad det nu måtte være ikke 

MS: Jo 

JL: Der ikke på samme må løsninger, og det kan man, for mig at se, det burde der være, jeg 

tror self-tracking kunne gøre noget der, for at være med til og øge folks livskvalitet  

TH: Ja 

JL: Vi behøver ikke løse, vi skal ikke behandle eller gøre om på de der sygdomme der er der 

men hvis self-tracking kan være med til at forbedre folks livskvalitet, så ville det være et 

kæmpe plus 

TH: Dertil med din kammerat, at lade være med at tage medicin og sådan noget 

JL: Ja, der var en anden løsning, der var et alternativ til medicinen 

TH: Ja 

JL: Man kan sige, som han systematisk, med en videnskabelig tilgang, ku afdække, kunne 

forbedre hans situation ikke. Så det kunne være sådan et bud på hvordan fremtiden for self-

tracking ser ud 

TH: Ja 

JL: Men den ligger nok heller ikke lige om hjørnet  

TH: Måske ikke 

MS: Som du sagde, så var det med early adaptors lige for tiden, så det kommer jo 

JL: Jeg tror det innovators så det før early adopters 

TH: Ja, det er det stadie vi på nu det innovators  

JL: Jeg tror stadigvæk vi er på innovators 

MS + TH: Ja 

JL: Vi står et eller andet sted blandt innovators og early adopters 

MS: Ja, okay 

JL: Og det er det der er, måske er det kontraintuitivt, fordi, det også derfor jeg ser det som to 

forskellige parallelle adskilte udviklinger, de har været inde og rører hinanden det her der er 

kommet i industrien over de seneste 10 år med at udvikle de her trackers også videre 
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TH: Ja 

JL: Også den her bølge der har været med os andre omkring Quantified Self osv ikke. Og det 

man kan sige, det der med og self-tracke det har sådan set været der hele tiden. Benjamin 

Franklin, den amerikanske præsident, han er jo kendt for at han self-trackede, det han kaldte 

13 dyder ikke, jeg tror i 20 år eller jeg ved ikke hvor lang tid det var, der gik han med pind og 

papir gik han og noterede ned, og scorede sig selv, til hvilken grad har jeg levet op til de her, 

hver af de her 13 dyder 

TH + MS: Jaja 

JL: På daglig bevægelse, brugt det til selvrefleksion osv ikke, der masser af kan man sige 

ikke eksempler i historien hvor folk har self-tracket ikke 

MS + TH: Jo 

JL: Og kan man sige, grunden til det måske er vokset, det er jo, kan man sige de teknologiske 

muligheder og vi kan dele informationer over internettet osv, det gør bare at nu udvider det 

sig stille og roligt, der mange flere der kan gøre det og jeg tror den der udvikling, det er den 

kan man sige jeg peger på, jeg forsøger at svare på syveren, men jeg tror at fremtiden ser ud 

ikke. At det der kommer til at udvide sig, efterhånden som teknologi og information og 

metoder efterhånden som de bliver tilgængelige for folk ikke 

MS: Ja 

JL: Så kan man gøre det her ikke, lidt ligesom, vi kan sammenligne det lidt udviklingen af 

computer eller den personlige computer ikke som startede i den der homegroup computer 

club ikke 

MS: Jo 

JL: Tilbage i 70’erne der ikke i silicon valley ikke 

MS: Jo 

JL: Og det var sådan nogle entusiaster ikke, der mødtes om og prøve at lave deres egne 

boards, bruge deres egne computere sammen ikke og hvad pokker kan man bruge en 

computer til ikke 

TH: Jo 

JL: Altså almindelige mennesker kan bruge computer, det gav ingen mening på det tidspunkt. 

Men så, det sat så gang i den her udvikling og i dag så er det jo omvendt, vi kan ikke 

forestille os at individet ikke skulle have en computer vel 

MS: Nej 

JL: Og jeg tror et eller andet sted, du kan ikke oversætte den der udvikling en til en, men der 

nogle paralleller i, at man kan sige det på en meget tidlig fase hvor vi står og nørkler med de 
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her og jeg tror at Quantified Self miljøet er i det der, er i den fase hvor man sådan går og 

nørkler med sine egne boards og prøver 

TH: Ja 

JL: at finde ud af, at mødes i home group computer clubs, som så er Quantified Self meetups 

i stedet for, og udveksler erfaring, hvad gør du og sådan, og det ikke fordi man 1 til 1 gør 

hvad de andre gør, man henter inspiration i når okay, du analyserede dine data, det kunne 

egentlig være interessant hvis jeg analyserede mine data, det godt nok noget helt andet jeg 

har, men det er inspiration på mange niveauer ikke, jamen hvilke instrumenter bruger du til at 

indsamle de her data og 

TH: Ja 

JL: Hvad har din motivation været for at gøre det her, hvordan analyserer du den data, 

hvordan visualisere du den data, hvilke intentioner er du gået i gang med og så videre det er 

på det plan 

TH: Ja 

JL: At der sker en udveksling ikke. Men så længe at det kun sker i sådan et relativt lille forum 

stadigvæk ikke 

TH: Jo 

JL: Der skal et eller andet til før det begynder og vokse og boble, det føler jeg mig overbevist 

om at det kommer det til at gøre på et eller andet tidspunkt 

TH: Spørgsmålet er bare tiden 

JL: spørgsmålet er bare om der går 10, 20 eller 50 år, det tør jeg simpelthen ikke  

MS: Nej, men det virker jo fornuftigt nok at det skulle ske jo 

JL: For mig er det intuitivt rigtigt, at det kommer til at ske, for jeg, som sagt i kan jo til hard 

content (Uklart)  kan i jo gå ind på de der videoer, der eksempel på eksempel på at folk har 

haft en værdi og en nytte af at self-tracke  

TH: Ja 

JL: Tag lige de eksempler på at folk har forbedret deres livskvalitet igennem det her, jeg gav 

jer nogle, et par eksempler ikke 

MS: Ja 

JL: Men det jo bare nogle få eksempler på de der rigtig mange der er ikke, så det giver 

intuitivt mening det her at man kan gøre det her. Hvorfor skulle jeg andre ikke også kunne 

gøre det. Det kan godt være det kun var nogle få nørder i home group computer club i sin tid, 

der kunne se værdi og få en glæde ud af at gå at nørkle med de der boards ikke, men i dag har 
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alle glæder af de der, hvorfor skulle det samme ikke være tilfældet for self-tracking, det føler 

jeg mig overbevist om, 

TH: Ja 

JL: At sådan kommer det til at gå, men jeg tør ikke, jeg vil ikke give et bud 

TH: Nej nej, det er kun et estimat og det  

JL: Det et gæt  

TH: Jamen, jeg tror det var det vi skulle bruge  

JL: Det super 

TH: Ja 

JL: Fedt, jeg håber at i kan få nytte af det, lad os nu se 

MS: Det kan vi sikkert 

TH: Uden tvivl 

JL: Hvornår skal i afleverer projektet 

TH: Det er sidst i december 

MS: Det er den 18 december tror jeg det er  

JL: Okay ja 

TH: Lige inden juleferien 

JL: I har noget tid at løbe på endnu 

TH: Ja også skal vi op sidste januar 

JL: Ja, og forsvarer 

TH:Yes 

JL: Jamen i må jo sende når i får transskriberet og skrevet rapporten så vil jeg da mægtig 

gerne se hvad i har 

TH: Vil du have hele rapporten eller 

JL: Ja hele rapporten også hvis del af den 

MS: Må vi gøre os umage 

JL: Ja, hvad sagde du? 

MS: Så må vi gøre os umage 

JL: Ja, så må i gøre jer ekstra umage 

TH: Jeg skal nok sende når vi har fået skrevet det ind, selve interviewet.  

JL:Ja 

TH: Så skal jeg nok sende det bare til dig der og så vil jeg også gerne sende rapporten 

JL: Så kan I sende rapporten,  når I er færdige 

TH: Man kan ikke sende en vedhæftet fil på meetup kan man 
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JL: Nej bare send den til min mail i stedet for 

Bilag 3: Spørgsmål til informanter. 

1. Hvordan går det med at self-tracke? 

2. Hvordan føler du processen er? 

3. Hvorfor måler du dig selv med uret? 

4. Efter projektet er slut, vil du fremadrettet self-tracke dig selv? 

Bilag 4: Interview med informanter d. 7. November (Transskribering) 

Bilag 4.1 Interview med Thor (28. Oktober Varighed 7 min 33 sek) 

Int: Hvordan går det med selftracking? 

Thor: øhhh til at starte med gik det sgu meget godt synes jeg. øhhh så er jeg faldet lidt af på 

den på nogle af tingene, blandt andet søvn og blodtryk er jeg ikke så god til at kontrollere 

hver dag.  

int: Hvorfor? 

Thor: øhh... blandt andet søvn. Der var det mere besværligt. Der var det ikke bare med selve 

uret men, der skal du også bruge appen på telefonen, og du skal sørge for at indstille den i 

forhold til hvornår du går i seng og hvornår du regner med at stå op også. Og som jeg sover 

så, så sover jeg meget forskelligt hvornår jeg står op. Jeg havde ikke et fast tidspunkt jeg stod 

op, så synes jeg de data der kom der på søvnappen, de var meget forskellige i forhold til min 

egen opfattelse. Jeg synes ikke de var særlig præcise. øhh... og så tror jeg bare, jeg valgte at 

lade vær, så jeg også kunne forstå, at så er det bedre at holde øje med de ting som man synes 

giver mening for en selv og der hvor man synes det er sjovt. 

Int: Har dataen haft indflydelse på dig? Altså har du gjort noget anderledes på grund af din 

data? 

Thor: Ik ik rigtigt. Jeg føler at jeg har en mig-dag derhjemme, som man siger, så ligger uret 

egentlig bare på bordet ik. På den måde har den ikke på den måde motiveret mig til at tænke, 

“så nu skal jeg ud og lave et eller andet”. Til gengæld synes jeg, det er sjovt, når man så laver 

noget. At følge med i hvordan, hvor mange skridt man har taget og sådan noget ik, blandt 

andet hvis man er på arbejde eller er ude og spille pokemon go for eksempelvis. 
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Int: Hvordan synes du processen er? altså ikke bare at have det på, men også det her med at 

holde øje med det og tage sine data? 

Thor: Altså jeg er vant til at går med ur før hen ik, så det der med at man skal huske at have 

noget på håndleddet eller sådan noget, det er meget normalt. Den kan jo også det der, som et 

normalt ur gør ik. Selve mere med at kigge på, jeg tror det er det der igen, jeg tror det er 

mere, når man ved man laver noget, fordi så er der måske noget overraskende ik. Selvom det 

ikke er specielt overraskende tal mere, så det er mere… ja det er sjov at kigge, når man laver 

noget, men når man ikke laver så meget så, så glemmer man det lidt. 

Int: Er det svært at skrive ind? i forhold til sine data? 

Thor: nej, det dataen synes jeg egentlig er nem at skrive ind synes jeg. Man skal bare lige 

huske det selvfølgelig, hahah man skal jo tage sine tal flere gang uden at skrive dem ind altid 

ik. 

Int: Benytter du alle de funktionen som uret har til rådighed? 

Thor: nej. De ting som, ja, så er der nogle størrer sådan nogle indstillinger, som man kan 

sætte dem til hvis man dyrker en bestemt sport, hvis man er ude og løbe eller hvis man 

svømmer eller cykler. Jeg gør ikke rigtigt nogle af disse ting sådan normalt i min hverdag, så 

det har egentlig bare været skridttælling. Puls har jeg også brugt rigtig meget. De 2 ting og så 

har jeg kigget på blodtryk en gang imellem, det er bare ikke at jeg har altid været så god til at 

skrive blodtryk ind. 

Int: Er der nogle funktionenr du synes fungere godt eller dårligt? 

Thor: Skridttælleren synes jeg er rigtig præcis. Der kan man sådan følge med sådan hver gang 

man selv tager et skridt. Man kan også selv indstille, selve sin skridtlængde, hvor store skridt 

man tager, inde i appen og så går jeg ud fra at den regner ud fra dem. Men den synes jeg er 

rimelig præcis, fordi man sådan kan følge med når den køre. Du ved, hver gang man tager et 

skidt og så tæller den ligesom helt præcis hver gang man tæller ik. Vil du ikke lige gentage 

spørgsmålet igen? 

Int: Om der er nogle funktioner du syntes fungere godt eller dårligt. 

Thor: Når ja. Skridttælleren synes jeg fungere godt. Søvnen fungerer vel egentlig også, jeg 

synes den var lidt upræcis. Men det var nok lige så meget fordi, jeg er dårlig til at indstille 
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den. Pulsen den virker fint nok, jeg synes bare at den springer meget i tallene i forhold til 

pulsen, altså den plejer at ligge imellem, alle de der 65 og 58 men, nogle gange kommer den 

også med noget helt ude i hampen ik. Blodtryk, jeg ved ikke helt hvordan den måler 

blodtrykket ud, men som jeg forstår så ligger tallene egentlig meget fint, så den fungerer 

egentlig meget fint. 

Int: Er der nogle funktioner, du savner, altså funktioner som ikke er i uret? 

Thor: Det kunne være fedt, hvis det var, at når man trykker på appen eller ikke på appen, på 

uret, så den selv gemte det i appen også, det gør den kun hvis du er inde og trykke på puls i 

appen, men det er noget nemmere, at bare gå ind på uret, men så går det ikke ind på appen, så 

skal man skrive det ned med det samme eller huske tallet ik. Så på den måde kunne det være 

fedt. 

Int: Hvorfor går du selv med uret? 

Thor: Altså lige nu er det jo projekt, hehe, sammenhængende ik, men også for at få en viden 

om hvordan det egentlig er at kende sine egne tal og sådan noget ik. Hvordan man egentlig 

selv præsterer, hvor tit, eller en sammenhæng mellem hvor meget man går hver dag i forhold 

til hvor meget du går på arbejde i gennemsnit. De ting synes jeg er meget sjove at finde ud af 

ik og så for at finde hvad din puls egentlig er i gennemsnit til hverdag og sådan noget ik. De 

ting synes jeg har været sjovt at finde ud af, men efter en måneds tid eller sådan noget så er 

det jo ikke så overraskende de tal man får mere. 

Int: Har du undersøgt om dine tal er inde for normalen for din alder? 

Thor: Nej, det har jeg ikke undersøgt, men hvad jeg lige ved så tror jeg min puls er meget 

normal, hehe, hvad jeg går, nogle går jeg nok, det kommer an på om jeg er på arbejde, der går 

jeg mere end gennemsnittet, hvis jeg ikke skal noget, så går jeg nok mindre end 

gennemsnittet, hehe, det tør jeg godt indrømme hehe. 

Int: Vil du efter projektet så fremover så selv self-tracke dig selv? 

Thor: Ja. Joo, det tror jeg egentlig godt men det er nok mere fordi det allerede er impliceret i 

de fleste smartphones og sådan noget. og jeg havde allerede kigget på sådan et polar ur, som 

er lidt mere præcise og kan nogle flere ting. Så ja det tror jeg godt, eller jeg ville nok 

udelukkende kun gøre det på de ting jeg selv synes er interessante, men jeg tror ikke jeg ville 

skrive det ned dagligt, det er mere bare for at have et overblik.   
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Bilag 4.2 Interview med Louise (7. November Varighed: 6:01) 

Int: Hvordan går det med at self-tracke? 

Louise: Det går godt. 

Int: Hvad? Hvordan? 

Louise: Jeg gør det. Ikke at jeg har er glad med det og ikke at jeg får nogle resultater jeg kan 

bruge, men jeg gør det… og det.. 

Int: Og hvorfor bruger du det der, hvordan, hvordan føles det at bruge det? 

Louise:  Irriterende. Altså jeg lægger ikke mærke til det i løbet af dagen, men når jeg er nødt 

til at skrive ting ind om aftenen, bliver det bare sådan… Gider ikke 

Int: Hmm så du bruger det. Hvordan, hvor meget i løbet af dagen? 

Louise: Jeg kigger kun på tallene om aftenen, det.. virkelig det eneste jeg bruger sådan.. også 

skriver jeg dem ind. 

Int: Har dataen nogen indflydelse på dig.. i forhold til du vil nå noget eller? 

Louise: Skridtene kan godt… give en indikation på, at jeg nok ikke har været ud for døren 

hele dagen, men det er ikke fordi jeg går ud for døren, jeg får bare dårlig samvittighed… og 

de andre bruger jeg ikke til noget overhovedet. 

Int:  Hmm. Du får dårlig samvittighed kan du uddybe lidt på det? 

Louise: Jeg ved godt, jeg har mange dage hvor jeg ikke bevæger mig ud for sengen, men altid 

det der lille ur råber ad mig… “Det skal jeg lade vær med”… så får jeg dårlig samvittighed 

og tænker, ej hvor er det usundt, men… Det går hurtigt over. 

Int:  Hvorfor tror du ikke selv, at det ikke har noget betydning for dig at det ikke akti… at det 

ikke direkte aktiverer dig? 

Louise: Tror bare jeg er ligeglad… altså den siger ikke noget jeg ikke ved… jeg ved godt 

hvis jeg har siddet indenfor en hel dag… ved ikke, det motiverer mig bare overhovedet ikke 
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Int: Hvad… kan du… ved du hvorfor det ikke motiverer dig? 

Louise: Næ… altså jeg har prøvet at motiverer mig i mange år og det gør bare ikke noget 

Int:  Ja… 

Louise: (utydeligt) 

Int:  Nej... egentlig ikke… hvordan føler du processen er? 

Louise: Generelt?  

Int:  Ja 

Louise: Fint nok… jeg tænker ikke over det og så om aftenen, så skriver jeg de der tal ind på 

5 minutter… så er det virkelig det. Så ligger knap nok mærke til jeg bruger det… Det er bare 

irriterende lige inden man går i seng og… skal lige måle min puls og skrive det ind 

Int: Så det… Det er ikke fordi det er… Det er ikke fordi det er svært, men det er mere en 

irritation? Eller hvordan? 

Louise: Ja, det er lidt ligesom at sgu’ læse lektier, man skal gøre det, ikke fordi det er svært, 

man gider bare ikke. 

Int: Øhm… Benytter du alle funktionerne i ure? 

Louise: Nej. Der er alle de der sport, hvor hvis du er ude og løbe eller lave armbøjninger eller 

lignende. Dem bruger jeg ikke... bruger heller ikke alle de der smart funktioner, det er 

virkelig kun skridttæller og puls og… hvad er det blodtryk… bruger det en gang om dagen 

Int: Ved du hvorfor du bruger dem og ikke nogen andre? 

Louise: Bruger dem fordi det er dem jeg skal skrive ind, ”griner”, hvis jeg havde valgt det 

havde jeg overhovedet ikke brugt uret ”griner” og de andre bruger jeg ikke, fordi de er ikke 

nødvendige. Jeg laver ikke armbøjninger. 

Int:  Er der nogle funktioner i uret du savner? 

Louise: Nej… tror jeg ikke… 
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Int: Noget du vil forbedre på uret? 

Louise: Ved jeg ikke jeg. Vil nok sikker mig på det var troværdig data.. tror jeg ville 

hjælpe… fordi nu sidder jeg bare… hvis jeg skal måle min puls og den siger den er 500 så 

tager jeg den bare igen indtil det bliver noget realistisk… så det er lidt lige meget hvad min 

puls er 

Int: Så du… Så du stoler ikke på uret? 

Louise: Nej… Jeg tror det er bullshit  ”griner” 

Int: Alle funktionerne eller nogle? 

Louise: Skridttælleren er nogenlunde, hvis man husker at tage den af… når man rør i en sovs 

eller et eller andet… hmm blodtrykket ved jeg virkelig ikke… får som regel de nogenlunde 

samme resultater… men om det er rigtigt… Ved ikke hvordan den skal kunne gøre det og 

pulsen er bare helt fucked. Altså kan sidde lige efter hinanden og få imellem 34 og 114 

Int: Okay… lidt overordnet hvorfor måler du dig selv? 

Louise:  Fordi jeg skal… 

Int: Hvorfor? 

Louise: Skal ”griner” på grund af projektet… hvis jeg ikke havde projektet så havde jeg 

aldrig gjort det. 

 Int: Hvad giver det vores projekt at… at du måler det? 

Louise: Det var meningen det skulle give en indsigt i hvordan det er at måle om det ændrede 

noget… jeg ved ikke hvad det giver. 

Int: Så det var meningen sådan datid. Hvad er det nu? 

Louise: Eller det er meningen at det skal vise… hvordan det er at gå med uret… så hvis jeg 

syntes det er træls, så er det vi får ud af det. 

Int: Efter projektet slutter vil du så fremad self-tracke dig selv? 

Louise: Nej ”griner” 
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Int: Hvorfor ikke? 

Louise: ”griner” Det er nederen. 

 

Bilag 4.3 Interview med Mathias (7. November Varighed: 6:38) 

Int: Hvordan går det med at self-tracke? 

Mathias: ”griner” Dårligt. 

Int: Hvordan? 

Mathias: Jeg… gider ikke rigtigt tracke. 

Int: Hvorfor ikke? 

Mathias: Jeg synes det er umotiverede. Det er ikke interessant 

Int: Hvilken aspekt af det synes du ikke er interessant? 

Mathias: Resultaterne de er ligegyldige. De interesserer mig ikke… også når de… og så 

selvfølgelig… ikke er rigtige… er vel heller ikke spændende… Når man får falske resultater 

altså. 

Int: Hvad mener du med det? 

Mathias: Resultaterne de er ikke rigtige, det kommer bare op med… genererer bare nogle 

tilfældige tal, også siger de, at det er det du har gjort… lige bort fra skridttælleren… Den 

kører sgu nok bare på gps. 

Int: Nu har du måske svaret på det, men bruger du den hver dag? 

Mathias: nej… jo, jeg brugte den der søvnmåler næsten hver dag. 

Int: Så du bruger ikke nogen af de andre? 

Mathias: Næ… fordi som sagt, så blodtrykket eventuelt og pulsmåleren duer jo ikke… også 

er der skridttælleren der tager… så meget går jeg sgu ikke anderledes for hver dag, til jeg 

gider at have den på en hel dag for det… men ellers har jeg haft… uret på, hvis jeg nu skulle 
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ud og gå en tur eller sådan noget… sådan noget som afviger lidt for hverdag, så har taget det 

på bare for at se… men syntes stadig det er ligegyldigt 

Int: Nu siger du, at du tog det på, når du går tur for eksempel… hvorfor gør du det? 

Mathias: Fordi det vil min kæreste gerne… jeg skal ud og fange pokemonner 

Int: Det er ikke kun derfor. 

Mathias: Når jeg går tur? 

Int: For du bruger uret. 

Mathias: Jo, det er for på grund af opgaven her 

Int: Okay 

Mathias: Jeg kan sgu ikke se, hvorfor nogen synes der her er interessant 

Int: okay… har du… nu snakker du om at du har gået tur på noget tidspunkt… øhm har denne 

data haft indflydelse på dig på nogen måde?... Har du… har du gjort noget anderledes for 

eksempel i forhold til dataen? 

Mathias: Nej, men det er som sagt kun skridtmåleren man kan gå efter… og så syntes jeg, at 

jeg ligger sgu meget fint. Jeg ligger sådan gennemsnitlige på en 8000 eller sådan noget i den 

stil… Syntes det er sgu fint nok, ikke noget jeg gider ændre. 

Int: Hvorfor tror du ikke det interesserer dig? 

Mathias: Fordi at… tallene de ikke passer, hvis nu de havde stemt overens med det de rent 

faktisk viste, at den virkede så kunne det være interessant, men lige nu ser jeg bare som et 

stykke legetøj 

Int: Hvordan føles... Føler du at processen er? Sådan 

Mathias: Tedious… 

Int: øhm. Kan du uddybe? 
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Mathias: Der kommer ikke så stor udsigt fra dag til dag, så sidder bare “hvad er mine tal i 

dag?” *griner* “ej de samme tilfældige tal som sidste gang” eller “ej har gået 200 skridt mere 

end igår… spændende”… så skal du tjekke det hverdag… det er sgu ikke mere spændende 

end at børste tænder syntes jeg. 

Int: Hvis du nu tænker... 

Mathias: Det er bare en pligt 

Int: Hvis du nu tænker affordance 

Mathias: ja? 

Int: Hvordan synes du så, det fungerer? 

Mathias: Hvad mener du? 

Int: øhh… Synes du hele processen er let, er den svær? 

Mathias: Det sgu let nok… synes den er lidt bøvlet med sovetingen der… det sgu let nok… 

man kunne sagtens gøre det smartere, men det er sgu ikke noget… at råbe op efter 

Int: Bruger du alle funktionerne? Eller? 

Mathias: Nej. Der de der cykel og basketball det gider jeg sgu ikke kigge på… kan godt selv 

tælle til 10 

Int: Bruger du så alle andre funktioner end de to? 

Mathias: Altså… blodtryk, pulsmåler og skridttæller og søvn… ja 

Int: Det bruger du? 

Mathias: Ja 

Int: Okay… øhh hvorfor så ikke for eksempel basketball eller hvorfor, hvorfor lige dem du 

nævnte der og ikke de andre? 

Mathias: Fordi jeg har ikke tiltro til uret. 

Int: Du har ikke tiltro til nogle aspects eller du har tiltro til de aspects du bruger? 
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Mathias: Ikke til nogle af dem overhovedet… den er ikke særlig præcis… så det… det er ikke 

seriøst synes jeg 

Int: Ja… er der nogle funktioner du savner i uret? 

Mathias: *griner* at de virker *griner* ellers ikke nej 

Int: Okay. Lidt åbent spørgsmål måske, men hvorfor måler du dig selv? 

Mathias: *griner* fordi jeg blev tilfældigt udvalgt. 

Int: Til. Hvorfor? Hvorfor? 

Mathias: For opgaven. 

Int: Som går ud på hvad 

Mathias: At måle sig selv… se hvad det gør med en… irritere mig ”griner” 

Int: Det er derfor vi gør det? Det er for at… at se hvad der sker når man måler sig selv eller 

hvad 

Mathias: Ja 

Int: Eller hvorfor? Hvorfor gør vi det her hvad får vi ud af i rapporten, at vi måler… at vi 

måler dig? 

Mathias: At jeg er træt af at bruge uret og jeg er ked af at fablab skulle bruge 300 kr på det 

Int: Okay… efter projektet er slut vil du øh… 

Mathias: Nej ”griner” 

Int: Fremad… okay du vil ikke måle dig selv 

Mathias: Overhovedet ikke 

Int: Okay 
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Bilag 5: Logbog fra informanter. 

Louise 

d. 07/10: Holy fuck. Er jeg nu den person der går rundt og holder øje med mine skridt? Oh no 

d. 13/10: Det er blevet meget rutinepræget. Det er ikke nyt og spændende mere og jeg tænker 

slet ikke over, at jeg bruger uret. Har også fået en tendens til at være ved at glemme at 

indskrive og måle data. Dataen er stort set ens det samme hver dag. 

d. 17/10: Same same. 

d. 23/10: Det er blevet en ting der bare skal gøres. Glemmer det ikke, men kommer som regel 

først i tanke om det om aften, sommetider inden jeg skal i seng og sommetider lige inden kl: 

bliver 00 (efter 00, kan man ikke se den fulde data for søvn, så det skal skrives ind før). 

Målte puls og blodtryk, samt indskrev data omkring kl: 22 

d. 24/10: Same same. 

Målte puls og blodtryk, samt indskrev data 23:30 

d. 25/10: Det føles som en ”chore”, mere end noget man gør for at opnå noget. Hvis ikke jeg 

var en del af projektet, havde jeg næppe gjort brug af uret. Kan ikke se meningen og kan ikke 

se hvad det giver mig, at kende min puls og blodtryk. Søvnen kunne måske være interessant 

for mig, men når jeg selv skal skrive ind hvornår jeg står op og går i seng, forsvinder idéen 

lidt i at bruge uret. 

Målte puls og blodtryk, samt indskrev data 23:55 

d. 26/10: Same same. 

Målte puls og blodtryk, samt indskrev data omkring kl: 23:30 

d. 27/10: Lægger ikke mærke til uret, andet end når det er i vejen. Har vænnet mig til at gå 

med ur (så jeg kan se hvad klokken er), men tror det bliver en lettelse at komme af med uret. 

Kan godt se hvorfor man vil holde øje med sine skridt eller kalorieforbrænding, men forstå 

ikke hvilken funktion det har for et ”rask” menneske at kende sin puls og blodtryk. 

En ting der er gør det ekstra ”ligegyldigt” i mine øjne er, at dataen virker upålidelig. Kan 

måle pulsen flere gange efter hinanden og få resultater fra over 100 til ned omkring 50. Jeg 

føler jeg gør det ”bare fordi”. Dataen har heller ingen indflydelse på mig. Hvis min puls 
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pludselig er høj en aften, tænker jeg bare ”det er bare fordi den ikke virker, så jeg prøver bare 

indtil jeg får noget realistisk”. 

Målte puls og blodtryk, samt indskrev data kl: 21:21 

 

Thor 

8/10: Der er ikke længere lige så ny og spændende at måle sig selv. 

Resultaterne er ikke længere særligt overraskende, man bliver mere bekræftet i at tingene er 

som det plejer. 

17/10: Det der mest halter er at måle min søvn, også fordi det ikke er lige så nyt mere. Men 

føler ligeså meget fordi det kræver mere end at måle puls. Her skal man indtaste det 

tidsinterval man forventer at sove og det passer meget dårligt i mit tilfælde. Derudover skal 

man have sit ur på mens man sover, har en tendens til at tage det af efter arbejde eller skole 

og jeg sidder foran computeren eller skærmen. Så er det det der med at man skal rejse sig fra 

sengen igen, fordi man glemmer at tage det på igen.  

20/10: Blodtryk giver heller ikke rigtig mening, forstår ikke helt hvordan den måler den og 

føler ikke den er særlig præcis.  

 

Mathias 

7/10: Det er meget sjovt at holde øje mens sine forskellige målte værdier. Det bliver 

spændende at se om der kommer nogle mønstre og sammenhænge i de indsamlede data. 

19/10:  oktober. Der danner sig et mønster, som gik op for mig nogle dage siden, om at 

dataen virker ret så tilfældig. Jeg var oppe om natten for at gå på toilettet, men uret havde 

ikke registreret at jeg havde været vågen i det tidsrum. Udover det, er det begyndt at blive 

trættende at have uret på hele tiden, kun for at tjekke skridttælleren, og uret er irriterende at 

sove med, i håb om at få nogle tvivlsomme tal indsamlet. 

27/10:  Så er det heldigvis snart slut. Der er ingen sammenhæng i tallene.  Det antal skridt jeg 

tager om dagen er meget det samme, alt efter om jeg er i skole, ude at gå med hunden eller 

oppe og træne. Min puls og blodtryk giver heller ikke mening. Der var ingen udslag tilbage i 

sidste uge hvor jeg var syg 
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Bilag 6: Logbog fra informanter (Data). 

Se supplerende dokument 


