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Abstract
This report examines associations between physical movement and tracking technology to describe 

how habit-forming technology can impact Danes age 16-64 towards increased health habits. 
Exploiting research within the field of qualitative and quantitative methods, the project has 

collected data to analyze behavior patterns related to the technology's impact on tested respondents 
using GARMIN devices. The paper exhibits contradictory research about the impact of this 
technology in society and reach toward a theoretical solution upon behavioral design for an 

optimized re-evaluation of these artifacts. The results show a general increase in motivation as the 
main effect of this technology. However the evidence at this time is too vague to determine if the 
GARMIN devices can drive its users towards greater health. A possible solution suggests that 
designing an association between the product and a variable reward, either in form of instant 
gratification or pain relief, will increase the device’s habitual use and thereby health value.
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1. Indledning
Efter monitoreringsteknologien blev grebet af de store tech-giganter som Apple og GARMIN, blev 
teknologien re-designet. Fra at være et redskab til sundhedssektoren blev det til et redskab for den 
almindelige borger, som nu kunne tracke fysiske aktiviteter vha. personlige gadgets. Herefter er 
markedet for teknologiske wearables eksploderet med nye muligheder og designs. Især med 
designet af den håndledsbaserede pulsmåling bliver aktivitetstracking til en livsstil fremfor en 
enkeltstående aktivitet. Producenten GARMIN lancerer denne teknologi under kampagnen “Beat 
Yesterday,” som lægger op til en konstant konkurence for at forbedre forbrugerens sundhedsvaner. 
Tech-giganten skriver omkring deres designs formål: “Garmin wearables er beregnet til at være 
værktøjer, som kan give dig oplysninger, der fremmer en aktiv og sund livsstil.” (garmin.com, 
2020). Men gør disse aktivitetstrackere os rent faktisk sundere, eller hvad er de reelle effekter af 
disse produkter? I dette projekt fokuseres der specifikt på GARMIN’s håndledsbaserede puls- og 
aktivitetstrackere i serierne Vivo, Fenix og Forerunner samt, hvilke afledte sundhedseffekter disse 
designs i realiteten har på den voksne dansker. Derudover dykkes der ned i teknologiens indre 
mekanismer og analyseres på hvilke afledte effekter disse har i relation til produktets overordnede 
formål.

1.1 Semesterbinding
Projektet baseres på en teknologisk dimension forbundet til faget Teknologiske systemer og 
artefakter (TSA). Derfor fokuseres der i projektets problemstilling på den valgte teknologi: 
håndledsbaseret puls- og aktivitetstracking samt dennes tilsigtede såvel som utilsigtede 
konsekvenser. I rapporten behandles problemfeltet ud fra TSA-dimensionens teoretiske overvejelser 
og tager herunder udgangspunkt i relevante metodiske redskaber for at kunne adskille og forstå 
delelementerne i den valgte teknologi. Med fokus på design fra GARMIN, belyses tracking- 
teknologien, som en del af et større teknologisk system ud fra et sundhedsfremmende perspektiv. 
Ud fra undersøgelser og indsamlet empiri analyseres teknologiens effekter. 
For at forstå og beskrive teknologiens indre mekanismer udføres en teknologianalyse af produktet 
GARMIN VivoSport for at se på, hvordan artefaktet i sig selv samt dets tilhørende teknologiske 
funktioner bidrager til designets overordnede formål.
Den anden dimension i projektet er faget Design og Konstruktion som bruges til at anskue 
teknologien i en mere praksisorienteret tilgang og bygger årsag og sammenhæng mellem produkt og 
målgruppens adfærd. For at belyse adfærdsdimension og undersøge, dels hvordan teknologier bliver 
vanedannende, dels hvordan denne interaktion kan aflede sundhedseffekter, inddrages teorier fra 
adfærdsdesign, som binder projektet til den anden dimension, Design og Kontruktion (DK).

1.2 Problemfelt
I følge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 vises det, at langt flertallet i den danske befolkning 
vurderer deres helbred over middel. Alligevel fremgår det, at over halvdelen af befolkningen er 
overvægtige eller stærkt overvægtige. (Statens Institut for Folkesundhed, 2017; 6-7) Projektet tager 
fat i dette paradoks og ser på mulighederne for løsninger af denne problematik ved valgte teknologi. 
Sundhed er et vidt begreb og forståelsen for begrebet kan variere for den enkelte i format og 
omfang. Med udgangspunkt i WHO’s definition af sundhed som værende ”en tilstand af fuldstændig 
fysisk, mental og social velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse” (WHO, 
1948), tager projektet fat i problematikken omkring, hvordan teknologi kan medføre fysisk aktivitet 
og sunde vaner. Har disse designs en reel sundhedsfremmende effekt og kan forbrugeren regne med 
de data, teknologien informerer om? Studier siger, at disse monitoreringsprodukter har en vis 
usikkerhed, hvilket giver et fejlagtigt estimat af forbrugerens reelle data. (Pisker, 2016) Hvis 
målefejl i basale ting som f.eks. skridtlænge estimes forkert fra start, bliver teknologien en falsk 
troværdighed som estimerer forbrugeres dag til en anden end realiteten. Desuden er der flere af 
hverdagens gøremål som teknologien har svært ved at måle. Her ses en fejlrate på op til 34% 
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(Pisker, 2016). Omvendt set giver information et større incitament til handling. Professor i 
lægevidenskab Seth Martin, som forsker i mobil sundhedsteknologi udtaler omkring 
fitnesstrackerne “It gives people information and empowers them to start making changes for heart 
health (…) often, their activity level was not something they were paying attention to before they 
started tracking.” (Hopkins, 2020). Rapporten undersøger, om der er sammenhæng mellem 
information omkring sund livsstil og handling og stiller skarpt på, hvor teknologiens friktion opstår. 
Forskellige metoder gribes an for at undersøge problematikken ud fra forskellige dimensioner med 
både teoretisk- og praksisorienterede tilgange. Herigennem analyseres teknologiens formål, hvordan 
den bliver adapteret af målgruppen samt hvilke konsekvenser dette har som følge.

1.3 Målgruppe
Projektet tager udgangspunkt i den almene voksne dansker i alderen 16-64 år. Denne målgruppe 
sættes for at kunne relatere til data i Sundhedsprofilen 2017, dog fokuseres der i projektets egen 
dataindsamling på en delmængde af denne målgruppe, da respondenter med et GARMIN device 
bedst var at finde i grupper med fysisk aktivitet. Aldersgrænserne er sat, da der tages udgangspunkt i 
en fysiologisk fuldt udviklet krop. Børn og unge <16 år samt pensionister >64 år har andre 
specifikke behov for bevægelse og træning, hvilket kan spille ind på utilsigtede konsekvenser for 
den valgte teknologi, derfor er disse udeladt. Med hensyn til den nedre grænse kan det diskuteres 
om den skulle sættes højere for at relatere til WHO’s anbefalinger for fysisk aktivitet for vokse i 
alderen 18-64 (WHO, 2010; 26), men for at projektet bliver relaterbart til Sundhedsprofilen 2017, 
fastholdes den nedre grænse på 16 år. Den øvre grænse er sat for at ekskludere pensionister, som 
kan have en fysik degradering. For stadigvæk at kunne anvende Sundhedsprofilen 2017’s data 
adskiller projektets målgruppe sig hermed fra deres sidste alderskategori (65-74 år) i dette projekt.

1.4 Problemformulering
 Hvordan kan teknologien i de håndledsbaserede puls- og aktivitetstrackere fra GARMIN hjælpe 
til mere fysisk aktivitet samt forbedre sundhedsvaner for den almene voksne dansker? 

1.4.1 Arbejdsspørgsmål
1. Hvilke indre mekanismer ligger til grund for teknologien i de håndledsbaserede puls- og 

aktivitetstrackere fra GARMIN?
2. Hvilke muligheder har valgte artefakt og dens teknologiske funktioner for at fremme fysisk 

aktivitet? 
3. Hvad er formålet for GARMINs designs og lever produkterne op til dette? 
4. Er der et behov i målgruppen for teknologiens design? 
5. Hvilken effekt har GARMIN’s håndledsbaserede puls- og aktivitetstrackere for målgruppen? 
6. Hvad skal der til for at skabe vanedannende teknologiske produkter, som kan engagere og 

fængsle brugere og deres adfærd?

1.5 Afgrænsninger
På grund af restriktioner omkring rapportens maksimale omfang fokuseres der specifikt på de 
håndledsbaserede puls- og aktivitetstrackeres afledte sundhedseffekter ud fra et lukket system 
beståede af artefaktet, tech-producenten GARMIN og målgruppen. Effekter i relation til andre 
aktører afgrænses og valgte teknologi vil kun lettere berøres i perspektiveringen samt i det visuelle 
produkt i forhold til et makroorienteret plan. Projektet afgrænser sig også for debatten omkring 
stress i forbindelse med monitorering, motion og sundhed. Dette felt er yderst interessant men 
omfanget er desvære for stort til at kunne inkluderes i denne rapport. Alene sammenhæng mellem 
monitorering og stress kunne fylde et projekt i sig selv, derfor vælges det helt at se bort fra denne 
funktion i rapporten.
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1.6 Begrebsafklaring
Projektet
2. semester projekt ved HumTek på Roskilde Universitet skrevet at Anne-Marie Høhling Schmidt.

Håndledsbaserede puls- og aktivetstrackere fra GARMIN
Her refereres der til alle GARMIN’s produkter med håndledsbaseret pulsmåler. Denne generation 
blev lanceret i 2010 ved modellen Forerunner 310XT, som var det første succesfyldte armbåndsur 
med GPS og pulsmåling på markedet. (pulsure.dk, 2018). Definitionen relaterer til alle 
efterkommende generationer fra GARMIN, såfremt produkterne opfylder kravet om at have en 
håndledsbaseret pulsmåler GPS. Der differentieres i denne opgave ikke mellem forskellige 
produkter fra GARMIN, så længe produkterne bidrager til samme formål. Efter en kritisk 
gennemgang af produkterne vurderes det, at produkterne har samme fundamentale inde mekanismer 
relateret til puls- og aktivitetstracking. Selvom det ydre design og brugeroplevelsen i de forskellige 
serier kan være forskellig vurderes det, at disse serier fra GARMIN er relaterbare for projektets 
problemformulering.

Feedback loop
Bruges til at beskrive en cirkulærprocess, hvori et systems output evalueres og bliver genanvendt 
som nyt input. 

2. METODE
2.1 Metode begrundelse

“The development of education about technology ideally should be supported by educational 
research. Alas, this is often not the case. Sometimes a lack of interest is the cause for that. 

Technology is considered to be such a practical subject that one feels no need to develop any kind of 
theory about its teaching, not even through empirical research into what happens in educational 

practice (… ) In other words: the user has certain intentions (he or she wants something to be 
accomplished) and believes that a certain artifact is suitable for that.” (de Vries, 2016; 4-9) 

Som de Vries pointerer, er den videnskabelige metodiske tilgang ikke prioriteret inden for tekno-
videnskab, da teknologien bunder i en etablering af et praktisk behov, har der ikke historisk set 
været den store interesse i at udvikle teoretiske metoder til at tilgå en empirisk tilgang til 
teknologien. Derfor anvendes Aalborg- og TRIN-modellen som primære analyseværktøjer for en 
metodisk tilgang af valgte teknologi i dette projekt. Disse modeller bliver støttet af andre metodiske 
tilgange for at forstå det teknologiske system i og omkring de håndledsbaserede puls- og 
aktivitetstrackere fra GARMIN samt for at belyse effekterne af disse teknologiske produkter. Med 
udgangspunkt i dimensionen TSA, bruges en techno-videnskabelig tilgang for arbejdet med de 
håndledsbaserede puls- og aktivitets målere fra GARMIN. Denne tilgang skaber fundamentet for 
den måde, hvorpå projektets indsamlede empiri genereres, anskues, begrundes og anvendes. 
Projektet har til hensigt at basere sin empiriindsamling på kvantitative data for at få et indblik i de 
brede tendenser, som problemformuleringen lægger op til. Hertil suppleres med kvalitative 
personinterviews for at udfordre tendenserne og få en større indsigt i målgruppens personlige 
argumenter for og vurderinger af problemstillingen omkring de håndledsbaserede puls- og 
aktivitetstrackere. Da der ikke er én metode, der på tilfredsstillende vis kan afdække dette 
tværfaglige spektrum af særlige analytiske behov, anvendes med fordel et komplekst sæt 
metodologiske værktøjer for at besvare projektets problemformulering. Derfor gøres der bevidst 
brug af triangulering for anvende flere metoder til at støtte op om samme felt og dermed anskue 
problemstillingen fra flere forskellige vinkler. 
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Følgende afsnit vil uddybe fagmetoder indenfor dimensionerne TSA og DK, herunder 
fremgangsmåde og udførelse samt se på fordele og ulemper i valgte metode for projektets 
problemstilling. 

2.2 TSA
2.2.1 Aalborg-modellens trekasse-model
“..teknologi her [i modellen] forstås som noget der både indeholder teknik, viden, organisation og 
produkt (…) teknik (forstået som den måde man har arbejdet med det), viden (som noget man har 
brugt for at fremstille det), organisation (som noget der har været en forudsætning for at man kunne 
fremstille det) samt endelig selve det fysiske produkt, det såkaldte artefakt.” (Meyhoff, 2020)
Denne model bruges til at skabe fundamentet for projektet analyse og giver en metodisk tilgang til 
at forstå og analysere en teknologi. I modellen (bilag 1) ses der ikke alene på den teknologi, der 
ligger til grund for artefaktet, men også på systemet omkring dette i form af årsager i relation til 
aktører og konsekvenser i relation til samfund. Den samlede model fokuserer på vekselvirkninger 
mellem de 3 underkategorier. Modellen bygger desuden på en interaktiv modelstruktur uden et reelt 
begyndelses- og endepunkt.

2.2.2 TRIN-Modellen
Det skal understreges at TRIN-modellen ikke er en metode, men et metodisk analyseværktøj. TRIN 
er en forkortelse for: “Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk” og består af 
følgende 6 trin: 
1. Teknologiers indre mekanismer og processer
2. Teknologiers artefakter
3. Teknologiers utilsigtede effekter
4. Teknologiske systemer 
5. Modeller af teknologier 
6. Teknologier som innovation (Jørgensen, 2018)

De 6 trin åbner op for undersøgelser og spørgsmål omkring bl.a. teknologiens formål og dens indre 
mekanismer som bruges til inspiration til projektets teknologiske analyse.
Modellen lægger op til en vurdering i forhold til at udpege, hvilke mekanismer og processer, der er 
relevante for pågældende sammenhæng. Dermed bliver denne metodiske tilgang en relativ model, 
hvor de forskellige trin kan bruges i sammenhæng eller alene efter ønske.
Ud fra projektets problemfelt vælges trin 1 og 2. Disse trin undersøges med udgangspunkt i 
artefaktet Vivosport fra GARMIN. Her laves en metodisk gennemgang artefaktets indre 
mekanismer for at undersøge, hvordan de teknologiske funktioner kan bidrage til artefaktets 
overordnede formål. Desuden bruges trin 3 'teknologiers utilsigtede effekter' i relation til forskellige 
aktører for at vurdere på teknologiens samlede sundhedsrelaterede effekt.

2.3 DK
2.3.1 Adfærdsdesign
Denne metode er er evidensbaseret og bygger på adfærdsøkonomi, socialpsykologi, nudging og 
kognitiv psykologi (Hankelbjerg et al, 2019), hvilket gør den ideel for at forstå målgruppens 
handlinger og adfærdsmønstre. Metoden baseres på den forudsætning, at mennesker ikke handler 
rationelt i deres hverdag, men i høj grad handler adfærdsøkonomisk, dvs. mennesker handler ud fra 
det, der kræver mindst mulige ressourser, hvilket er vanebaserede, automatiske handlinger. (Fogg, 
2019) Adfærdsdesign handler om kløften mellem vilje og handling og arbejder med teoretiske 
værktøjer så som “Choice architecture” (Sunstein et al, 2010) for at forstå og ændre menneskers 
adfærd. Med udgangspunkt i teoriens modeller skabes nogle rammer, som tegner et mønster  for, 
hvordan menneskers handlinger kan guides i en bestemt retning. Metoden er effektiv i tilgangen af 
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handlingsbaserede teknologier som valgte teknologi, og hjælper til at forstå de teknologiske 
virkemidler, der er indbygget i GARMINprodukterne. Adfærdsdesign bruges i projektet til at forstå 
de indre mekanismer i de håndledsbaserede puls- og aktivitetstrackere for senere at kunne lave en 
effektanalyse af disses design.

2.3.2 Impactmapping
Impactmapping er en alternativ metode til et roadmap, som bruges til at organisere og simplificere 
et kompakt system, der ellers kan virke kaotisk. (MTarnowski, 2016)
Denne metode bruges til at skitsere valgte teknologis impact i et større system af forskellige 
stakeholders og demonstrerer en vej fra overordnet mål til produktbidrag og investering. Der 
fokuseres på at finde den korteste vej til målet igennem en spørgeteknik baseret på “SMART” -mål. 1

Metoden tages som udgangspunkt for projektets visuelle produkt, hvor projektets overordnede 
findings visualiseres i denne planche af modellen. (Bilag 2).
I stedet for modellens oprindelige “Business Goal” fokuseres i projektet på teknologiens mål dvs. 
formålet bag GARMINprodukterne, for at undersøge en sammenhæng mellem teknologi, aktører og 
sundhedrelateret effekt.

2.4 Tværfaglige metoder
2.4.1 Kvalitativt (survey)interview
Denne metode bruges til at skabe en detaljeret forståelse for en eller flere personers holdninger til 
valgte teknologi og danne et nuanceret billede. Der tages udgangspunkt i det kvalitative 
forskningsinterviews 7 hovedtræk (kvale & brinkmann, 2015; 83) hvoraf der fokuseres på at 
indhente en pragmatisk, narrativ og kontekstuel viden. 
Det var oprindeligt hensigten at lave fysiske eksplorative personinterviews i et fitnesscenter, hvor 
viden kunne indhentes via interaktion mellem interviewer og interviewperson, men grundet 
Covid19, blev de intenderede spørgsmål adapteret til et survey-format i stedet. Da undersøgelsens 
formål stadig var at indsamle kvalitative data omkring målgruppens interaktion med valgte 
teknologi fastholdes de åbne uddybende spørgmål bevidst for at få nogle velovervejede svar fra 
respondenterne. Intentionen er at stille non-bias, åbne spørgsmål samt at give respondenterne tid til 
at reflektere over svar. Survey’et er udsendt på sociale medier i grupper med tilhørsforhold til sport, 
træning og vægttab. Dette valg tages med henblik på at finde respondenter med en håndledsbaseret 
puls- og aktivitetstracker. Valget betyder, at denne gruppe af respondenter kun repræsenter en del af 
målgruppen og dermed også et bias, da respondenterne allerede har et forhold til fysisk aktivitet. 
Alligevel giver data en uddybelse for relation og impact mellem disse respondenter og GARMINs 
produkter. (Spørgsmål og svar kan ses i bilag 3) 

2.4.2 Statistisk metode
Den statistiske metode bruges at tilgå et datasæt omkring målgruppen. Med udgangspunkt i 
Sundhedprofilen 2017 har projektet adgang til signifikant data, som er indsamlet af 
Sundhedsstyrelsen. Sundhedsprofilen har en høj grad af repræsentativitet, som gør det muligt at 
påvise en statistisk signifikans med mere end 180.000 danskere som svarer på spørgsmål omkring 
deres sundhed. (Sundhedsstyrelsen, 2018) Baseret på tidligere personlig erfaring er sandsynligheden 
for at lave egne statistiske undersøgelser, med en repræsentativ respondans meget lille, derfor 
bruges sundhedsprofilens data i stedet. I Sundhedsprofilen gøres der udelukkende brug af lukkede 
spørgeskemaer. Fordelen her er, at data er nemmere at strukturere og analysere. Ulempen er modsat, 
at man ikke kan finde de muligheder, der ligger imellem de givne udfald i spørgeskemaet og dermed 
heller ikke få en uddybende beskrivelse af, hvorfor et bestemt svar er givet eller, hvad der ligger til 
grund for svaret. Da denne undersøgelse er lavet i en anden sammenhæng, er det heller ikke muligt 

 “SMART” er et akronym for: Specifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound1
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at specificere spørgsmål bestemt til projektets problemstilling, og det bliver derfor en vurdering, 
hvilke data fra sundhedsprofilen, der er relevante for netop dette projekt. Dog kan denne data give et 
overordnet indblik i nogle tendenser, som senere udfordres ved hjælp af andre metoder. 

2.4.3 Desk research
Er en metode til at tilgå viden fra andre forskere. Empirien indsamles i denne tilgang ved brug af 
eksisterende ressourcer. Metoden har været yderst fordelagtig i Covid19 tiden, hvor mange 
ressourser ikke var til rådighed. I projektet bruges ekstern desk research i form af: online desk 
research, desk research af statens offentligt udgivne data og forbruger desk research. Denne metode 
tilgås kvantitativt dvs. uden nogen vurdering af empiri men lægger op til et videre dokumentstudie 
af mere gennemgribende forskningsbaseret materiale. (Juneja, 2015)

2.5 Metodekritik
Den kvalitative metode giver muligheder for specifik fordybelse og reflektiv tilgang til den 
indhentede empiri men kan hurtigt give bias for de individuelle kilder. Det betyder, at denne metode 
snarere bliver en indikator for de specifikke repræsenterede kilder.
Den kvantitative metode giver stor muligheder for objektive tendenser men giver ikke mulighed for 
at undersøge forhold omkring svar og respondent. Spørgeskemaundersøgelserne for både projektets 
eget og sundhedsprofilens repræsenterer tværsnitsundersøgelser. Dette betyder at undersøgelserne 
viser mønstre for et øjebliksbillede, men ikke påviser hvad årsag og sammenhæng er for disse 
mønstre. Dele af den indsamlede empiri især ved desk research kommer fra andre lande. Da 
projektets målgruppe er afgrænset til danskere kan denne empiri ikke direkte relateres, da der vil 
være kulturelle afvigelser, men da forskningen på området ikke er repræsenteret i Danmark endnu, 
bruges denne empiri som et fundament for basal menneskelig adfærd.
Trods disse fejlkilder vurderes den metodiske empiriindsamling stadig at være valid, da der hele 
tiden bruges mere end en metode og teori til at støtte op om data. 

3. TEORI
3.1 Nudging Teori 
Nudging teoriernes formål er at gøre det “rigtige’’ valg ligetil for forbrugeren og dermed forsimple 
valget mht. ønsket adfærd, dog forudsættes det, at valget for brugeren stadig står frit. Der er derfor 
tale om et høfligt puf i den rigtige retning frem for tvang. Forfatterne pointerer 12 vigtige nudges for 
en en adfærdsændring såsom forøget lethed og bekvemmelighed, offentliggørelse, advarsler 
eksempelvis grafiske, push-notifikationer, personlig henvendelse, identificering samt information 
om adfærd og konsekvens. (Sunstein et al, 2014)

3.2 The Hooked Model
Denne model er en process med 4 faser, som beskriver, hvad der gør teknologiske produkter 
vanedannende (bilag 4). Hook’et er et særligt feedback loop, som stimulerer til vanedannelse, jo 
oftere brugeren cirkulerer igennem denne proces. Modellen betår af elementerne: trigger, handling, 
variabel belønning og investering. En trigger er det, der stimulerer brugerens interesse og skubber 
til en bestemt adfærd. Der findes 2 typer af triggere; den interne som henviser til emotioner hos 
brugeren og eksterne triggere som er udefrakommene stimuli f.eks. push-notifikationer. Normalt 
starter loopet ved en extern stimuli som dernæst skaber en indre følelse. Efter triggeren har udløst 
brugerens interesse, kommer handling. Mennesker handler generelt i søgen efter en belønning og 
drevet af den basale motivation for enten at opnå glæde eller at undgå smerte. Det næste element i 
loopet er variable belønninger, hvilket ifølge forfatteren er det, der adskiller The Hooked Model fra 
et almindelig feedback loop, ved at stimulere til cravings, som gør brugeren “hooked”.  Herunder 
tales der om 3 forskellige typer af variable belønninger der appellerer til “the tribe” søgen efter 

Side �  af �9 18



S2024791295
social accept, “the hunt” søgen efter ressourser og/eller information derom samt “the self” søgen 
efter en indre følelse af accept, mestring og færdiggørelse. Den sidste fase i modellen er investering, 
som er brugerens egen aktive del i produktoptimering. Investeringen kan være i form af tid, data, 
indsats, social kapital eller økonomisk kapital. (Eyal, 2014; s 11 ff) Et godt eksempel på et kendt 
hook er, når en bruger scroller igennem sociale medier og hurtigt bliver fængslet i længere tid end 
planlagt. 

4. ANALYSE
4.1 Teknologianalyse ud fra GARMIN-produktet VivoSport
For analysere valgte teknologi undersøges et eksempel på et design med henblik på de teknologiske 
funktioner, som bidrager til artefaktets overordnede formål om at fremme en aktiv og sund livsstil. 
Her tages der udgangspunkt i modellen VivoSport, som artefaktet. Artefaktet antages som værende 
et menneskeskabt produkt, designet til at have en funktion og et formål. Herved bliver artefaktet et 
medie, der transformerer en tilstand til en ny. I VivoSports tilfælde er den nye tilstand oplysning 
omkring sund og aktiv livsstil. Den teknologiske analyse behandler artefaktet for valgte teknologi, 
dets indre mekanismer og utilsigtede konsekvenser. Alm. SMART-funktioner som ikke har en 
direkte sundhedsfremmende effekt i artefaktet er ikke beskrevet, da de ikke vurderes som relevante 
for denne opgaves problemfelt. Opgavens problemfelt dækker over to typer for teknologier: 
håndledsbaseret pulsmåling og aktivitetstracking, hvorfor der fokuseres på disse indre mekanismer.

Tracking- eller monitoreringteknologi er ikke en selvstændig teknologi men et produkt af: IT-
programmet Geographic Information Systems (GIS), navigationssystemet (GPS), 
Radiofrekvensidentifikationss systemet (RFID) og det trådløse netværkssystem Wireless Local Area 
Network (WLAN) også kendt som Wifi. Disse 4 teknologier arbejder sammen i et teknologisk 
system om at udføre formålet at monitorere. (Bonsor, 2020). Ultimativt kan tracking måle, hvor 
brugeren eller objektet er, analysere det geografiske område brugeren er i og planlægge en rute fra 
a-b. Hvis produktet har kontakt til et Wifi kan systemet yderligere opdatere ruten ad hoc mm. De 
fleste GARMIN devices (Vivosport incl.) har kun Wifi forbindelse via en bluetooth forbindelse til 
en smartphone. Trackingteknologien bruges i funktionerne udendørsgang, -løb, -cykling mf. Ved 
indendørsaktiviteter samt fitnessfunktioner som ikke bevæger sig fra a-b bruges den 
håndledsbaserede pulsmåling som primær indikator for aktivitetens omfang. 

Teknologien Elevate™ 24/7 håndledsbaseret pulsmåling var GARMIN en af de første til at 
eksperimentere med. Tidligere har motionister været nødsaget til at bære et ekstra device i form af 
et pulsbælte for at måle puls under fysisk aktivitet. Denne innovative teknologi muliggør at tracke 
pulsen 24 timer i døgnet og se resultaterne heraf i et og samme artefakt. Funktionen giver brugeren 
mulighed for ikke alene at tracke sport og fitnessaktiviteter men giver også et estimat af hverdagens 
fritidsaktiviteter afhængig af pulsfrekvens. Teknologien bag denne funktion bygger på teknikken 
photoplethysmography (PPG). Denne teknik er baseret på to hovedelementer: en lyskilde med grønt 
LED-lys og en optisk sensor, som kan registrere reflekteret lys fra brugerens blodbane. 
Lysmængden som absorberes og reflekteres ændres med stor forudsigelighed alt efter hvor meget ilt 
der er i blodet. Den optiske sensor kan opfange forskellen i lysreflektion fra en blodbane under og 
mellem et hjerteslag og dermed måle frekvensen af hjerteslag. De målte signaler omregnes vha. en 
Digital Signal Processor (DSP) til hjerteslag/min. også kaldet puls. (Garmin, 2020)
Selvom GARMIN forsøger at filtrere signal støj med algoritmer, er der stadig mange ting såsom 
sved, vibrationer, temperatur udsving som teknologien er udfordret af. Noget af denne støj 
afhjælpes med en differentieret frekvensstyrke alt efter det fysiske aktivitetsniveau, men selv her er 
teknologien udfordret af at skulle følge med kroppen. Garmin pointere desuden at ny forkning viser 
at den almindelige mand også kan gavnes at denne teknologi udenfor træningsregi, da denne kan 
opfange sundhedsproblemer før de opstår. (Garmin, 2020)
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Skridttæller, Etagetæller og tilbagelagt distance fortæller noget om daglig aktivitet og distance. 
Målet for disse funktioner kan indstilles efter brugerens egne præferencer ellers er default indstillet 
efter almene anbefalinger om min. at gå 10.000 skridt om dagen for voksne mennesker. 
(Sundhedsguiden, 2019)

Aktive minutter er en funktion som giver mulighed for at holde øje med brugerens aktive minutter 
med høj intensitet. De aktive minutter vises på ugentlig basis, standardindstillet efter 
sundhedsstyrelsens anbefalinger om aktivitet. Dog tæller Vivosport “aktive minutter” ud fra loggede 
fitnessaktiviteter i devicet og derfor ikke hverdagens aktive gøremål i denne sammentælling. 
Sundhedsguiden derimod omtaler fysisk aktivitet som alle gøremål, der øger energiomsætningen, 
men anbefaler min. 30 minutter fysisk aktivitet med moderat-høj intensitet om dagen, som ligger 
over almindelige hverdagsgøremål. Desuden med aktiviteter som øger knoglestyrke og 
bevægelighed min. 2 gange om ugen. (Sundhedsstyrelsen, 2019)

Kalorieforbrænding er en funktion der viser samlet antal forbrændte kalorier ud fra brugerens 
aktiviteter. Disse data baseres enten på artefaktets egen pulsmåling eller på generelle estimerede 
forbrændingssatser for en fitnessaktivitet. Vægt er grovest sagt produktet energiindtag (kcal) og 
energiforbrug (aktivitet). For folk der ønsker at holde øje med vægten, er denne funktion ideel til at 
estimere et dagligt energibehov. 

Vo2 max måler (samt fitnessalder i app) er funktioner som giver en indikation på brugerens 
maximale iltoptagelse og estimerer brugerens atletiske ydeevne. Jo bedre form brugeren er i, jo 
bedre iltoptagelse. Denne funktion estimeres ud fra beregninger som ikke er et absolut resultat, som 
hvis VO2max var målt med en iltmaske under fysisk aktivitet. (Garmin, 2020)
Med udgangspunkt i brugerens interne konkurrence giver denne funktion både mulighed for at 
forbedre sundhedsniveau og tracke forbedring for konditionsudvikling undervejs som omregnes til 
en estimeret fitnessalder ud fra den fysiske form. 
 
Fitnesstracker for gang, løb, cykling, step, styrketræning og cardio (svømning og andre aktiviteter 
kan tilkobles). Registrerer data ud fra forskellige sensorer som er designet til at levere gode 
vurderinger af brugerens aktiviteter, men der kan være unøjagtighed i målingerne. I Vivosport 
baseres vurderingerne på følgende sensorer: GPS, Håndledsbaseret pulsmåling, trykhøjdemåler (er 
en sensor der måler brugerens omtrentlige elevation ud fra trykændringer.) samt accelerometer (er 
en sensor der kan beregne afstand når gps ikke virker). (Garmin, 2020) Ting som hvorvidt artefaktet 
bæres korrekt, om brugeren holder i et gelænder eller lign. under aktivitet kan skabe usikkerhed i 
data som desuden også er afhængige af om brugeren har indtastet korrekte personoplysninger som 
højde, vægt og alder samt evt. skridtlænge. Teknologien bliver derfor hypersensitiv for designets 
forbehold. Derfor skal aktivitet og fitnesstracking ses som vejledende og ikke et absolut resultat. 
Funktionen til registrering af styrketræningsaktiviteter er ved afprøvning af undertegnede heller 
ikke tilstrækkelig præcis. GARMIN skriver om denne funktion at Vivosport kan registrere 
gentagelser, hvis de udføres i et ensartet og bredt dækkende bevægelsesområde. En gentagelse 
tælles med udgangspunkt i den bærende arm for Vivosport dvs. en repetition tælles kun hvis armen 
afviger fra udgangsposition, hvilket giver en stor usikkerhed i alle isolationsøvelser, hvor armen 
ikke bevæger sig under et sæt. (Garmin, 2020)

Garmin Move IQTM er en funktion som automatisk identificerer og registrerer aktivitetsperioder ud 
fra match af kendte træningsøvelser f.eks. cykling, løb, svømning, gåture eller ved brug af en 
maskine, for at gøre oplevelsen endnu nemmere for brugeren. (Garmin, 2020) På Vivosport startes 
aktiviteter som gåture automatisk på det håndledsbaserede pulsur, hvor aktiviteter som cykling kun 
vises i appen Garmin Connect. Aktiviteter som ikke automatisk registreres kan senere 
efterregistreres i appen og synkroniseres til det håndledsbaserede pulsur. 
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Movebar “move!”, denne funktion er et nudge som anvendes for at motivere brugeren til at bevæge 
sig efter for lang tids stilstand. Intensionen er at hjælpe brugeren til det sunde valg og notificere om 
behov for bevægelse, når brugeren har glemt det. Producenten skriver selv om funktionen “Garmin 
provides a motivational move notification on its activity trackers in order to encourage users to stay 
active throughout the day “ (Garmin, 2020).

Garmin Connect, er en ekstern funktion på brugerens smartphone. Appen samler alle brugerens data 
via bluetooth forbindelse, og giver mulighed for sparring med et online fællesskab af andre brugere. 

2.4.1 Delkonklusion
Mange forskellige mekanismer spiller sammen i GARMINs produkt, hvilket måske kunne forklare, 
hvorfor der gås på kompromis med kvaliteten i de specifikke funktioner eller, at designet ikke er 
optimalt for alle teknologierne. Meget af teknologien bygger på estimater frem for absolutte 
værdier, hvilket gør datamålingen usikker i flere af funktionerne. Den håndledsbaserede pulsmåling 
er stadig en relativ ny og innovativ teknologi med plads til designforbedringer for at eliminere 
utilsigtede konsekvenser. Selvom GARMIN udtrykker, at brugerens puls bliver “præcist vurderet” 
af denne teknologi skriver de også omkring designet at det forsøger at måle brugerens puls hele 
døgnet, hvilket ikke tyder på nogen garanti for et absolut resultat. Trackingteknologiens funktioner 
er præcise, når det kommer til at registrere tilbagelagte distancer inden for aktiviteter som gang, løb, 
cykling samt andre aktiviteter, der baseres på trackingteknologiens system. Når det kommer til 
tracking af fysiske aktiviteter, der måles i gentagelser, aktiviteter på samme sted eller udefinerbare 
aktiviteter som ex. rengøring og havearbejde o.l. er usikkerheden i målingerne større jf. Pisker 
(Pisker, 2016) op til 34%. Desuden virker teknologien i lav eller ingen grad hvis det bærende 
håndled ikke bevæger sig som f.eks., hvis der holdes i et gelænder, barnevogn eller lign, hvilket er 
designets største udfordring. Derfor kan Vivosport være en god guide for fysisk aktivitet under 
forudsætning af, at brugeren ved, at data kan være variable ift. nævnte faktorer. 

4.2 Aktøranalyse af målgruppens sundhedsvaner
Denne analyse sætter fokus på målgruppens baggrund samt deres normer inden for fysisk aktivitet. 
Med udgangspunkt i data fra den nationale sundhedsprofil 2017 samt projektets survey, undersøges 
årsager og sammenhænge for målgruppens adfærd og interaktion med valgte teknologi.  

Det pointeres i Sundhedsprofilen 2017, at det på flere områder er gået tilbage for borgernes 
sundhed. Knap 1/3 del af de voksne danskere opfylder ikke WHO’s minimumsanbefaling for fysisk 
aktivitet. Og mere end halvdelen er overvægtige eller svært overvægtige. (Sundhedsstyrelsen, 2018; 
3-7) Sundhedsprofilen beskriver at målgruppens kulturelle baggrund i forhold til uddannelse, 
erhverv og region har en reel betydning for fysisk aktivitetsniveau. Desuden vurderer den også, at 
fysisk aktivitet har en betydning på danskernes fysiske og mentale helbred, da det ses hos de 
borgere, der lever op til WHO’s anbefalinger om fysisk aktivitet, at der er færre personer med 
dårligt fysisk og mentalt helbred (Sundhedsstyrelsen, 2018; 24).
På baggrund af ovenstående vurderes det, at manglende fysisk aktivitet er et reelt problem for den 
danske befolkning. Desuden ses der et behov for mere fysisk aktivitet hos de borgeren der ikke 
opfylder WHO’s minimumsanbefalinger. Her ses det at 71% af målgruppen har et ønske om et 
højere aktivitetsniveau.
Empirien fortæller noget om nogle sammenhænge, men den beskriver ikke årsagerne til disse 
tendenser. For at udfordre hvilken effekt valgte teknologi har på denne problematik, samt om disse 
design fra GARMIN har en sundhedsfremmende effekt på målgruppen, udformes projektets survey 
undersøgelse. Survey’et består af 9 spørgsmål omkring målgruppens afledte sundhedsvaner i 
relation til valgte teknologi samt dertil 3 uddybende tillægsspørgsmål. Undersøgelsen har ligget 
online i 10 dage fra d. 06.-16. juni og fået 41 svar fordelt på 14 mænd og 27 kvinder. Selvom denne 
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undersøgelse ikke er repræsentativ for hele målgruppen, men kun viser et tværsnit for en del af 
denne gruppe, giver den en indikation på, hvordan virkeligheden forholder sig i ud fra denne 
stikprøve. Det skal dog ikke kunne siges, om tallene havde forholdt sig anderledes, hvis stikprøven 
var sendt ud til andre respondenter.
I surveyet undersøges bl.a. om brugerens Garmin-device medfører mere aktivitet jf. sp. 5 samt et 
uddybende reflekterende spørgsmål om i så fald, hvordan devicet hjælper med dette. Det uddybende 
spørgsmål stilles med henblik på at få nogle narrative beskrivelser for denne sammenhæng. Her ses 
det, at valgte teknologi har en signifikant effekt på respondenternes fysiske aktivitet med 85,4% 
(bilag 5). Ud fra det uddybende spørgsmål beskriver langt størstedelen artefaktets motiverende 
effekt som værende en årsag til mere aktivitet. Det at den fysiske aktivitet kan trackes, og at man 
dermed får en visuel præsentation for dagens aktiviteter, omtales af flere som en hjælp, og flere 
nævner, at dette stimulerer deres konkurrencegen til at slå egne rekorder. Det er dog forskelligt, 
hvad respondenterne beskriver som værende motiverende. Nogle skriver, at det er den negative 
effekt om ikke at nå målet og dermed påmindelsen om at komme i gang, der har en effekt. Andre 
skriver modsat, at det er den positive effekt om, hvor meget de har udrettet, der har en effekt. Jf. 
svar sp 5. (Bilag 3) Herefter spørges der til om respondenterne føler, at deres generelle 
sundhedsvaner er forbedret, efter de har anskaffet sig produktet jf. sp. 6. Her ses at 80,5% føler, at 
dette er tilfældet (bilag 6). Igen stilles der et uddybende spørgsmål for at få respondenterne til at 
forklare sammenhængen til, hvordan disse vaner er forbedret. Her pointerer flere igen motivation, 
men også mere specifikt, at det er bevidstheden omkring deres daglige aktiviteter, der er øjenåbner. 
Flere beskriver også, at devicet hjælper dem til at få gået de 10000 skridt som gængse anbefalinger 
råder til. Jf. svar sp 6. (Bilag 3) Sammenhængen mellem bevidsthed og forøget aktivitet påtales 
også i Sundhedguiden. Her skrives det, at forskning viser at skridttælleren har vist en positiv effekt 
på personers adfærd omkring bevægelse. (Sundhedsguiden, 2019) Dette tyder på, at der er en reel 
sammenhæng mellem valgte teknologi og forøget fysisk aktivitet. Det er relevant at påpege, at 
flertallet af respondenterne i survey’et, der svarer at devicet ikke har forbedret deres sundhedsvaner, 
ligger i den øvre del for fysisk aktivitet både for arbejde, fritid og sport/fitness. Jf svar sp 1a, b og c 
(Bilag 3). Dette kunne tyde på, at disse respondenter allerede har gode sundhedsvaner inden 
anskaffelse af denne teknologi og derfor ikke har brug for nogen særlig forbedring. Jf sp 7 har 
størstedelen af respondenternes, GARMIN devices funktionen move-bar eller lignende 
notifikationer, som nudger brugeren til aktivitet, efter brugeren har været inaktiv i en længere 
periode. Men svar fra det følgende uddybende spørgsmål viser en klar indikation på, at denne 
teknologiske motivation har lille eller ingen effekt på respondenterne. Her skriver en anonym 
respondent: “Ja mit ur har det. Men bruger det ikke. Funktionen i sig selv er fuldstændig værdiløs. 
Jeg kan komme hjem fra en Ironman. Og 1 time efter minder uret mig om, at jeg skal bevæge 
mig.” (svar nr 17, Bilag 3) Dette er en interessant pointe, da teknologien ikke vurderer 
nødvendigheden af bevægelse ud fra et helhedsbillede, og dermed lever formålet med funktionen 
ikke nødvendigvis op til brugernes behov.

4.2.1 Delkonklusion 
Med udgangspunkt i at respondenterne i survey-undersøgelsen ikke er repræsentative, men kun kan 
bekrive en tendens for den udspurgte gruppe, kan det herudfra sammenfattende udledes at 
teknologien har en signifikant sundhedsfremmende effekt. Tværsnitsundersøgelse som empirien 
bygger på viser et øjebliksbillede for målgruppens adfærd som gør det svært at konkluderer på en 
generelt afledt effekt. Desuden er det usikkert ud fra disse data at vurdere om det er måden hvorpå 
teknologien bruges eller teknologien i sig selv der har den sundhedsfremmende effekt. 
En vigtig indskydelse er også at teknologien i sig selv ikke giver mere sundhed, da det kræver at 
teknologien bliver brugt.

Side �  af �13 18



S2024791295
4.3 Samfundmæssig effektanalyse af håndledsbaserede puls- og aktivitetstrackere             
fra GARMIN 
I følgende afsnit undersøges valgte teknologi ud fra et samfundsanalytisk perspektiv, med en 
proaktiv og en reaktiv vurdering af de samfundmæssige konsekvenser for de håndleds-baserede 
puls- og aktivitetstrackere fra GARMIN. 

Omkring formålet for disse produkter skriver GARMIN, at produkterne skal fremme en sund 
livsstil for brugerne og forbedre deres fysiske aktivitet i omfang, udholdenhed fart og hastighed. 
(Garmin, 2020) Ud fra en reaktiv undersøgelse af produkterne jf. projekts survey, udledes det, at 
brugerne finder en større bevidsthed omkring fysisk aktivitet eller mangel på samme efter at have 
anskaffet sig et Garmin produkt. I forhold til opfyldelse af personlige mål som aktivitetsniveau, 
kalorieregnskab og/eller daglige gået skridt, hjælper teknologien også brugerne i dagligdagen.

Det er problematisk, at så stor en andel af målgruppen er overvægtige og dermed ikke lever op til 
WHO’s budskab. Dette er ikke alene en omkostning for den udsatte men også for samfundet, da 
følgesygdomme og ekstraydelser og tabt produktion for svært overvægtige koster samfundet mange 
milliarder om året. (Sundhedsstyrelsen, 2018; 92). Det er et paradoks, at de fleste voksne danskere 
alligevel vurderer deres helbred som over middel (Sundhedsstyrelsen, 2018; 5). Hertil kunne de 
håndledsbaserede puls- og aktivitetstrackere ud fra en proaktiv tankegang synes at være være en 
god hjælp til at give danskerne en større bevidsthed omkring deres reelle aktivitet og 
sundhedsniveau. Alligevel viser forskning modsigende resultater. På den ene side vises det, at 
aktivitetstracking med stor sandsynlighed kan forbedre daglig motion, især hvis teknologien bliver 
brugt sammen med SMART  mål. Md. Seth Martins forsker i Mobile Health Technology påtaler, at 2

fitnesstracking sandsynligvis har en positiv effekt, såfremt den kombineres med specifikke mål at 
stile efter. (Hopkins, 2020). På den anden side påpeger kritikerne, at fitnesstrackere ikke 
nødvendigvis forbedrer folks sundhedsvaner. Her pointeres det, at selvom teknologien måske kan 
have en motiverende effekt i starten, er det ikke nødvendigvis nok til at få befolkningen til at 
bevæge sig mere end WHO’s minimumsanbefalinger. (Zickl, 2019)
Zickl refererer i denne artikel fra Runners World til ny forskning fra the University of Florida’s 
College of Public Health and Health Professions, og citerer medforfatter og Phd Ara Jo: “some 
functions of fitness trackers—say, like hourly reminders to get your steps in or competitions 
between friends—may prompt people to move and then reward them for their activity, so this acts 
as an incentive to exercise, Jo said.” (Zickl, 2019). Dvs. at teknologiens funktioner opmuntrer til 
mere fysisk aktivitet, men dette er ikke ensbetydende med, at teknologien får folk til at handle på 
disse “promts”. Hvis produktet bruges og brugeren følger dets hjælpeværktøjer til en sundere og 
mere aktiv hverdag har produktet en effekt, men hvis ikke teknologien bruges som tiltænkt, er 
effekten også svær at finde. I the hooked model beskrives ‘prompt’ som en “trigger”, der er en af de 
4 kriterier for, hvad der skaber vanedannende produkter. Her beskrives det, hvordan brugeren 
“hookes” i en teknologis feedback loop baseret på de 4 faktorer: trigger, handling, variabel 
belønning og investering. (Eyal, 2014)

Teknologiens plausible succesrate afhænger af, hvordan den bliver adapteret, men også ud fra, hvad 
den forbindes med. Er denne teknologi et mål i sig selv eller et middel til målet? Forfatteren Nir 
Eyel beskriver dette som “vitamins vs. painkillers”. Han pointerer, at succesraten er højest for de 
produkter, der løser reelle problemer og dermed er den sikre investering i at imødekomme 
øjeblikkelige behov ved at støtte produkter, der fungerer som en smertelindring og har en “her og nu 
effekt”. Vitaminer derimod er ingen garanti for effekt, men appellerer snarere til forbrugerens 
emotionelle overbevisninger om behov. (Eyal, 2014; 29 ff). Eyal argumenterer at ofte er 
forbrugeren dog ikke bevidst om at sit behov for et objekt, før dette er et fast inventar i daglige 
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rutiner. Den vanlige adfærd er, “when not doing an action causes a bit of pain”, (Eyal, 2014; 30). 
Her tages der udgangspunkt i en vane som værende en handling ofte udløst af situationsbetingede 
signaler, der udføres pr. automatik uden kognitiv overvejelse. Vanen er modsat afhængighed noget, 
der kan have en positiv påvirkning på en persons liv. (Eyal, 2014; 31) I relation til de 
håndledsbaserede puls- og aktivitetstrackere fra GARMIN er innovationen fra at have en puls- og 
aktivitetsmåler i et bælte eller lignende, som kun bruges under høj fysisk aktivitet, til at have en 
teknologi, der kan tracke brugerens dagligdagsbevægelser i døgndrift. Desuden er teknologien 
pakket ind i et almindeligt dagligdagsprodukt som armbåndsuret, hvilket i forvejen er en vanligt 
gadget for mange. På denne måde beror artefaktets design på dagligdagsrutiner. Eyal finder, at de 
producenter der designer de stærkeste vanedannende teknologier tilknytter deres produkt til 
forbrugerens interne triggere. (Eyal, 2014; 8) GARMIN’s langering af denne innovation ved 
kampagnen “beat yesterday’’ appellerer til den variable belønning i “the self”. Brugeren motiveres 
til at udvikle sine kompetencer og føle sig bedre end den foregående dag. Selvom der er tænkt over 
appellen, bliver denne handling ikke gjort nem for brugeren, da denne belønning appellerer en 
belønning i form af forbedrede resultater, som tager tid og hårdt arbejde at opnå. For at denne 
belønning skal virke kræver det at brugeren i forvejen kan se det belønnede i fysisk aktivitet. Dette 
betyder, at brugeren ikke nødvendigvis fanges i teknologiens feedback loop, og at vanedannelse 
bliver usikker. Derfor kommer teknologien her her til at agerer som en “vitaminpille” uden nogen 
garanteret effekt.
Ved den foregående aktøranalyse blev det fundet, at den største effekt af GARMINprodukterne er 
motivation. Med udgangspunkt i motivation som enten at være bestræbelse på glæde eller lindring 
af smerte, bliver de håndledsbaserede puls- og aktivitetstrackere en kombination af et middel til 
målet, vitaminpillen og målet, painkillers. Produkterne giver et motiverende stimuli til en fysisk 
aktivitet, som for mange ellers er kedelig. 
“The ultimate goal of a habit-forming product is to solve the user’s pain by creating an association 
so that the user identifies the company’s product or service as the source of relief. “ (Eyal, 2014; 43) 
Disse produkter viser sig i nogen grad at gøre fysisk aktivitet sjovere og mere underholdende (bilag 
3), hvilket kan stimulere denne “source of relief”. Men da denne gruppe af respondenter kun 
undersøger en afgrænset del af målgruppen, relateret til allerede aktive brugere kan dette ikke 
vurderes at være sammenhængen for hele målgruppen.  
For at etablere en vanedannende teknologi skal brugeren først tiltrækkes af en trigger. Triggeren er 
katalysatoren for al adfærd, hvad enten den er ekstern eller intern. Dernæst skal brugeren tage 
stilling til om denne trigger er værd at handle på. Ifølge adfærdsdesigneren Dr. B.J Fogg er 
tilgangen til en ny adfærd altafgørende for succes. Denne skal baseres på et nemt og troværdigt 
system og ikke på produkter der baseres på estimater. Dette er en klar udfordring for GARMINs 
produkter, da disse netop ikke giver reelle værdier. Desuden beskriver Fogg, at information ikke 
opfordrer til handling. Snarere er det “ability” samt en følelse af succes, der stimulerer adfærden. 
Derfor er det et must for at få brugeren til at handle at gøre det så nemt som muligt og gerne helt pr. 
automatik. (Fogg, 2019; 10 ff) Adfærd kan ifølge Fogg designes, ved at fokusere på de små 
forandringer relateret til miljø og forventninger hos brugeren. Desuden påtaler han, at en promte 
belønning efter handling fordrer vaner. (Fogg, 2019; 305 ff) I relation hertil giver det mening 
hvorfor GARMINs “Move” nudge ikke har den store effekt. Ifølge disse teorier ville funktionen 
være mere funktionel, hvis den byggede på succes fremfor fejl i brugerens adfærd, samt hvis den 
nudgede imod et konkret nemt mål, der tager højde for brugerens “ability" i den givne situation. Det 
ultimative mål for at designe vaneskabende teknologier er dermed at forstå, hvordan produktet kan 
løse brugerens behov og dermed lindre deres “itsch”. Dette gøres ved at designe en associering hos 
brugeren, der forbinder producentens produkt med en variabel belønning og/eller en form for “itsch-
lindring”. 

4.3.1 Delkonklusion
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Teknologien i sig selv kan ikke fremme sundhed. Teknologien giver visuelle informationer omkring 
brugernes daglige aktiviteter, men den sundhedsfremmende effekt opstår først, når brugerne handler 
mere sundt. Motivationen til denne handling ses i forbindelse med brug af disse produkter, men 
motivation alene er sjældent nok til at fastholde en adfærd. For at teknologien bliver vanedannende, 
kræver det at brugerne “craver” produktets features. Dette forhold skabes ved at fokusere på 
variable belønninger ved brug af produktet. Om teknologien er et middel til sunde vaner eller om 
den er målet i sig selv, er svært at konkludere. Men som GARMIN skriver er disse skabt til at være 
værktøjer, som giver informationer, hvilket bedst relaterer til et middel, der er “nice to have”. Men i 
det tilfælde teknologien bliver en fast rutine, skaber den et mål i sig selv og bliver en nødvendig 
“need to have”. Derfor vurderes det, at teknologien har potentiale til at være begge dele, da det 
kommer an på den individuelle brugers forhold til teknologien. 


5. KONKLUSION
Ud fra den samlede empiri i dette projekt tyder det ikke på, at de håndledsbaserede puls- og 
aktivitetstrackere fra GARMIN entydigt lever op til deres formål om at fremme en sundere livsstil 
for deres brugere. Vaner skal fodres jævnligt, og derfor er det essentielt at have en trigger, der 
minder om denne vane. Her har artefakterne et potentiale, da dette gadget er designet til at sidde på 
brugeren hele døgnet rundt. Dette potentiale bliver dog ikke udnyttet til fulde, hvilket bl.a. ses i 
funktionen “move” som har en meget begrænset effekt. Produkterne giver en større oplysning og 
bevidsthed omkring brugerens sundhedsvaner og kan således have en motiverende effekt, men for 
at teknologien har en reel effekt, kræver det, at den bruges vanligt for, at brugeren kan se en 
belønning i den fysiske aktivitet. Dette stiller et krav til at at målgruppen kan se en belønning i en 
sundere adfærd, men også at de har en bevidsthed omkring, hvad artefaktet kan og ikke kan bidrage 
med. Den største udfordring i GARMINs designs er, at teknologien ikke virker efter hensigten, hvis 
det bærende håndled ikke bevæges. Overordnet set har både teknologiens indre mekanismer og 
designet plads til finjusteringer for at gøre de målbare data mere præcise. Forskningen omkring 
teknologien viser ikke entydigt, at disse produkter har en direkte sundhedsfremmende effekt. Dog 
ses der en enighed i, at denne teknologi har en motiverende effekt på dens brugere. Her kan 
adfærdsteoretiske strategier give et bud på, hvordan friktionen minimeres ved at designe løsninger, 
som ubevidst får brugeren til at associere deres GARMIN device med en form for tilfredsstillelse. 
Disse løsninger er ikke testet i relation til problemstillingen, hvorfor løsningerne forbliver på et 
teoretisk plan. For at en teknologi bliver vanedannende kræver det, at brugerne “craver” dets 
features. Her spiller variable belønninger en signifikant rolle, som GARMINprodukterne omgås let. 
Flere af artefaktets teknologiske funktioner har i sig selv en effekt på større fysisk aktivitet, her ses 
skridttællerens som den væsentligste, men uden specifikke mål har teknologien ikke den store 
gennemslagskraft. I kraft af indsamlede data kan det derfor ikke konkluderes entydigt, hvordan 
teknologien påvirker målgruppens sundhedsvaner, men det kan vurderes, at teknologien fremmer 
motivationen hos målgruppen, som i flere tilfælde fører til mere fysisk aktivitet.

6. REFLEKTION & PERSPEKTIVERING 
Der er reflekteret over mange andre metodevalg i projektet såsom Norads Logical Framework 
Approach og dertil hørende project matrix, problem- og løsningtræ. Det kunne have været 
interessant at undersøge om denne hypotetisk orienterede arbejdsgang havde givet andre eller 
samme resultater. Desuden har Motorolas Technology Roadmapping været overvejet, men da denne 
metode mere fokuserer på nye teknologiske design, blev det valgt at bruge impactmapping i stedet i 
denne opgaves problemfelt. 
Det er svært at vurdere om de testede respondenter, har en GARMIN, fordi de er fysik aktive, eller 
om de er blevet fysisk aktive pga. denne teknologi. Ideelt set havde det været optimalt at undersøge 
effekten hos en repræsentativ gruppe, med et lavere aktivitetsniveau end WHO’s anbefalinger og se 
på, om deres fysiske aktivitetsniveau ændrede sig ved at begynde at bruge en håndledsbaseret puls- 
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og aktivitetstracker fra GARMIN. Ud fra indsamlet data er der en vis usikkerhed omkring, hvorvidt 
det er teknologiens indre mekanismer eller designet der fejler i relation til GARMINprodukternes 
usikkerhed ved dataindsamling. Dette kunne have været spændende at udforske ved at undersøge 
teknologien i andre design end GARMINs. 
Havde opgavens omfang været større havde det været interessant at undersøge data i ydergrænserne 
omkring fysisk aktivitet og mentalt & fysisk helbred, for at se på en evt. difference mellem inaktive 
danskere og meget aktive danskere i forhold til den bredt indsamlede data i sundhedsprofilen 2017. 
I relation hertil havde stressdebatten også været interessant at tage op og undersøge, om der er en 
sammenhæng mellem et forhøjet stressniveau og tracking teknologi.
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