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ABSTRACT 
The report focuses on the consequences that entail from the use of GPS trackers on people with 

dementia, from the perspective of the relatives, who are acting based on the person’s interests. In a 

broader perspective, we aim to understand how the use of IoT devices can affect the community in 

the future.  

 

To investigate this matter, we have completed an empirical study with a postphenomenology ap-

proach, focusing on the practical use of GPS trackers in everyday life. Through individual interviews 

with relatives of an elder with dementia and a professional working within the field of dementia pa-

tients and technological aids, we have obtained information regarding the relatives’ personal experi-

ences and professional expertise.   

Through technical studies based on Vincenti’s operational principle used in cooperation with Jørgen-

sen’s Trinmodel, the theories have given us a better understanding of how the technology works, and 

how it can impact the user in an unintended way. Through an ethical study based upon the theory of 

Føllesdal, we gained a foundation on how to analyze actions and risks according to an ethically correct 

choice. These studies have elucidated the positive and negative consequences of GPS tracking. 

Furthermore, the postphenomenology view on human-technology relations developed by Ihde and 

Verbeek has been used to achieve a deeper understanding of how technologies function as a mediator 

between the human and the world and affects the perception of their worldview. 

This perspective gives us a relevant insight which leads us to a possible answer on why - despite the 

negative and unintended consequences that follow the GPS technology - the relatives still intend to 

make use of the technology and how this use of GPS technology and IoT devices, in general, deter-

mine the technological development in hindsight of Nye’s and Halpern’s reflection and criticism of 

determinism and smartness. Finally, the project unfolds the conclusion that GPS technology has both 

positive and negative consequences for the individual subject and society. However, the positive short-

term consequences outweigh the long-term consequences.    
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INTRODUKTION 
Dette projekt starter med et introduktionsafsnit, som introducerer rapportens indhold – herunder 

indledning til projektet, beskrivelse af problemet, vores motivation og en problemformulering, der vil 

være omdrejningspunktet for opgavens form. Efterfølgende vil vi redegørende for den anvendte teori 

i form af et teoriafsnit, dernæst vil vi udfolde vores analyse og slutligt diskutere og konkludere på 

metode og resultater. Indledningsvist vil vi starte med at definere og begrebsafklare de nødvendige 

begreber som højner forståelsen og retningen for projektet. 

 

BEGREBSAFKLARING 
I det nedenstående vil vi definere udvalgte begreber, der er essentielle for at forstå vores rapport.  

 

Pårørende 
Når vi omtaler den pårørende, vil det i denne rapport referere til den person, der er den nærmeste 

pårørende til en dement. Det er således den pårørende, der varetager den dementes interesser. Vores 

projekt tager sit afsæt i empiri, der er indsamlet fra voksne børn af en dement forælder, og vi formoder, 

at de handler med den bedste hensigt.  

 

Demens 
Vores rapport tager afsæt i sygdommen demens.  

Demens er en fællesbetegnelse for sygdomme i hjernen, som påvirker de kognitive funktioner såsom 

hukommelse og følelser samt medfører funktionsnedsættelse og besværliggøre helt almindelige hver-

dagsaktiviteter, såsom madlavning, at få tøj på om morgenen og evnen til at færdes udenfor. Demens 

rammer oftest personer over 60 år, men forekommer også hos yngre. Demente vil langsomt miste 

evnen til at fungere selvstændigt og træffe fornuftige beslutninger i takt med sygdommens udvikling, 

ligesom de vil miste sygdomsindsigt (Nationalt videnscenter for demens, n.d., 2019; Rønholt, 2018).  

 

GPS-teknologi 

GPS står for Global Positioning System og er et positionsbestemmelses- og navigationssystem, der er ba-

seret på satellitsignaler. Signalet kan fortælle præcis position og nøjagtigt tidspunkt for positionen. 

Systemet blev udviklet i 1970’erne (Borre, Englev, & Karlshøj, 2017). 
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I denne rapport referer GPS-teknologi til brugen af GPS-tracking som et tryghedsskabende hjælpe-

middel indenfor sundheds- og ældresektoren til brug hos blandt andre demente.  

 

Internet of Things 

Internet of Things er den fulde betegnelse for den mere benyttede forkortelse IoT. Kort sagt betyder IoT, 

at internettet forbindes til ting – enheder, som vi ikke førhen ville se og betegne som teknologiske 

artefakter. Eksampler på enheder der forbindes til internettet kunne være almindelig ting såsom køle-

skabe, lamper og skraldespande. Når tingene forbindes til internettet, betyder det også, at der kan ske 

en dataudveksling. En skraldespand vil således kunne registrere og sende data omkring, hvor fyldt den 

er, så skraldemændene ved, hvornår den skal tømmes. På den måde gøres skraldespanden intelligent, 

hvilket resulterer i en smartere løsning – hvorfor det kan betegnes som en smart-teknologi. 
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INDLEDNING 
Verdenssamfundet befinder sig i en rivende teknologisk udvikling, som vi her i Danmark både påvir-

kes og influeres af. Der dukker løbende nye teknologier og devices op med alskens funktionalitet og 

muligheder. I de senere år er IoT- og smart devices blevet mere udbredte og vores nuværende sam-

fund er på vej ind i en ny teknologisk æra, hvor objekter – skraldespande, køleskabe, køkken- og mo-

tionsudstyr, termostater, elaflæsning, elpærer, overvågnings- og sikkerhedsteknologi – skal være intel-

ligente og smarte. Intelligent og smart er begreber, vi ved første blik associerer med noget positivt, og 

industrien sælger også disse teknologier pakket ind i vendinger, såsom: sikkerhed, effektivitet, hjælp, 

tryghed, besparelse og lettere, som skal kanalisere produktet ind til vores menneskelige følelser med 

henblik på salg. 
I denne underspillede – og til dels indirekte – kommunikation observerer vi med kritiske øjne, hvordan 

dette teknologiske indtog finder vej og plads hos os mennesker. Hvad der før var industri- og virksom-

hedsteknologi, ses nu i form af digitaliserede objekter – som tidligere nævnt: skraldepande, køleskabe 

osv. – alle med det fælles formål at connecte og sende informationer til en anden destination for yderli-

gere behandling. 

I sundhedsvæsenet har den teknologiske IoT-udvikling også fundet indpas, bl.a. på sundheds- og æld-

reområdet i form af sladremåtter, intelligente dørtelefoner og GPS-trackere – alle med samme fokus 

om at skabe trygge rammer og passe på de ældre.  

”Som	led	i	revisionen	af	magtanvendelsesreglerne,	der	træder	i	kraft	1.	januar	2020,	

justeres	terminologien,	så	alarm-	og	pejlesystemer	ændres	til	”tryghedsskabende	vel-

færdsteknologi”.	Formuleringen	skaber	hjemmel	til	at	bruge	nye	typer	af	velfærdstek-

nologi	overfor	borgere	med	betydelig	og	varigt	nedsat	psykisk	funktionsevne.”	

(Socialstyrelsen,	2019)	

Med afsæt i ovenstående revision og justering i terminologien fra det negativt klingende alarm- og pej-

lesystemer til det nye begreb tryghedsskabende velfærdsteknologi, vil vi stille skarpt på brugen af GPS-teknologi 

hos demente og hvorledes denne teknologi påvirker subjektet og samfundet, samt de positive såvel 

som negative konsekvenser heraf. 

 
MOTIVATION 
Vores motivation for projektet bunder i en generel interesse for sundhedsteknologier og de personlige- 

og samfundsmæssige problematikker, der kan opstå ved brugen af forskellige teknologiske artefakter. 
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Anvendelsen af IoT- og smart-teknologier er stigende, men forskning og viden om fremtidige konse-

kvenser er mangelfuldt, hvorfor vores motivation for større indsigt i dette område og felt udspringer. 

 

PROBLEMFELT 
Med den stigende brug af digitaliserede objekter såsom IoT devices i sundheds-og ældresektoren stiller 

vi os kritiske overfor, hvor sammenspillet mellem mennesket og teknologien er på vej hen, og hvilke 

fremtidige konsekvenser dette kan medføre. 
GPS-tracking bruges i stigende grad som et digitalt hjælpemiddel i ældresektoren som en identitets-

bevarende og tryghedsskabende velfærdsteknologi, som særligt benyttes hos sårbare, demente borgere 

– både hos de hjemmeboende borgere, men også på landets plejecentre. 

GPS-trackere bruges som hjælpemiddel for så vidt muligt at bidrage til, at den demente borger til 

stadighed kan bevæge sig frit rundt i samfundet, velvidende at denne aldrig er mere væk end en GPS-

sporing foretaget af enten pårørende eller plejepersonale. 

Blandt pårørende ser vi, at GPS-trackere er medvirkende til tryghed omkring den dementes færden – 

såfremt den demente formår at få GPS’en med sig rundt. Blandt pårørende ser vi imidlertid, at der 

er stor forskel på, hvor meget man ønsker at følge med i den dementes færden – nogle mener, at der 

bør være fuld overvågning, mens andre mener, at den demente stadig – i kraft af at være et menneske 

– har ret til privatliv, hvorfor ikke al data om vedkommendes færden bør være tilgængeligt. Dette 

lægger op til en stillingtagen, der kræver overvejelse om etiske og moralske dilemmaer. 

Vi er derfor kritiske overfor sammenspillet mellem denne sårbare gruppe af demente og teknologien. 

Vi er ligeledes kritiske overfor de konsekvenser, det kan have, hvis vi blindt stoler på teknologien og 

ikke er opmærksomme på de effekter, det potentielt kan medføre. 

Vores problemfelt ligger - i relation til ovenstående - derfor i spændet mellem en den sårbar gruppe 

demente og en overvågningsteknologi, som indskrænker privatlivets fred, men som samtidig giver 

teknologiske muligheder og sikkerhed for den pårørende og demente.   
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PROBLEMFORMULERING 
Vores problemformulering lyder derfor således: 

 

Hvilke konsekvenser ses ved brugen af GPS-tracking af demente set ud fra et 

pårørende perspektiv, og hvilken betydning har IoT-teknologien for samfundet i 

fremtiden? 

 

PROBLEMSTILLINGER 
Ud fra følgende problemstillinger vil vi søge at besvare vores problemformulering. 

1. Hvilke utilsigtede effekter ses ved GPS-trackere?  

2. Hvordan medieres menneskets verden af GPS-teknologien? 

 

AFGRÆNSNING 
Dette projekt har potentiale til at gå mange forskellige retninger, da vi berører forskellige og brede 

områder såsom lovgivning, psykologi, teknologi, samfundsstrukturer medvidere. Dette sætter krav til 

retningen i projektet, hvorfor afgræsningen i dette henseende er essentiel. 

Vi vil i dette afsnit definere retningen ved at redegøre for de fravalg, vi har gjort i en projektmæssig 

sammenhæng. 

 

Perspektiv 

Som det også fremgår af vores problemformulering, har vi valgt at fokusere på den pårørendes per-

spektiv, alternativt kunne vi have skildret den dementes perspektiv, men vi ville være begrænset i dette 

grundet demenssygdommens påvirkning af eksempelvis hukommelse, adfærd, manglende sygdoms-

indsigt mm.  

I analysen kommer vi ind på negative og positive konsekvenser, såvel som de utilsigtede effekter. Da 

de eventuelle utilsigtede effekter og heraf konsekvenser hovedsageligt rammer den demente og ikke 

den pårørende, har vi skrevet disse afsnit ud fra begges perspektiver. Da vi også analyserer GPS-

trackere i relation til determinisme, ender vi ud i et bredere samfundsmæssigt perspektiv, da determi-

nisme omhandler teknologiers udvikling og dets potentielle påvirkning på samfundet. 
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GDPR 

Generel Data Protection Regulation, GDPR, er lovgivningen for beskyttelse af persondata, som kan have 

meget relevans inden for emnet GPS-trackere. Da vi i vores projekt har en retning, som omhandler 

teknologien, brugerne og et sammenspil mellem de to, har vi valgt ikke at forholde os yderligere til 

selve det jura- og lovgivningsmæssige forhold. Dette skyldes også, at der følger en del politik med i 

analysen af disse lovgivninger, hvilket ikke spiller sammen med det perspektiv, vi går ud fra, de kurser 

vi benytter til dette projekt eller den empiri, vi har indsamlet.   

 

Interviews 

Under vores interviews har vi afgrænset os på flere punkter. Vi besluttede, at interviews med de de-

mente, som har benytter GPS-trackere, ikke nødvendigvis ville være valide informanter. Dette skyldes, 

at deres sygdom kan påvirke de svar, vi potentielt kunne få under interviewet, hvis de eksempelvis 

glemmer hvad vi spørger om, eller hvis vi spørger om noget, de ikke kan huske. Inden vi begyndte at 

foretage vores kvalitative undersøgelse, endte verden ud i en global pandemi, hvilket hæmmede vores 

interviewproces, eftersom at ændringer i lovgivningen medførte, at mennesker skulle blive hjemme og 

holde afstand til hinanden. Denne specielle situation gjorde også, at vi ikke kunne få så mange inter-

views, som vi gerne ville, hvilket også er en af grundene til, at vi besluttede os for at holde os til at 

interviewe de dementes pårørende og en enkelt ekspert indenfor området. Ved at interviewe de på-

rørende og udelukke de demente i vores kvalitative undersøgelse tilsikrede vi os høj validitet af den 

indsamlede empiri.   

 

Demens 

Der findes forskellige former for demens, hvilket vi ikke valgt at fokusere på i vores rapport. Demens-

graden – hvor svært påvirket og hæmmet vedkommende er - vil ændres som følge af sygdomsudvik-

lingen, men vi vil ikke gå nærmere i dybden med dette, da vi ikke har den fornødne viden eller ud-

dannelsesmæssige baggrunden for at kunne belyse dette.  
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SEMESTERBINDING 
Dette projekt skal ifølge studieordningen tage afsæt i kurset Subjektivitet, teknologi og samfund, hvorfor 

projektet har en klar samfundsmæssigkarakter og har fokus på samspillet mellem disse tre forhold. 

Derfor vil vi tage udgangspunkt i teori og metoder fra dette kursus – bl.a. metoder omkring interview-

teknikker, etik- og moralfilosofi samt teori om IoT og Smartness, som vi vil benytte i analysen. 

Derudover forventes projektet at være forankret i én anden dimension, som vi har valgt, skal være 

kurset Teknologisk systemer og artefakter. Indenfor dette kursus vil vi gøre brug af trinmodellen, hvor vi vil 

benytte trin1 og 3 - henholdsvis Teknologiers indre mekanismer og processer og Teknologiers utilsigtede effekter - 

for at kunne udføre en teknisk analyse af et GPS-artefakt.  

Desuden vil vi inddrage et videnskabsteoretisk perspektiv for at opfylde dimensionen af kurset Viden-

skabsteori, der ligeledes forventes. I denne forbindelse vil vi benytte postfænomenlogi til at se på tekno-

logiens sammenspil med – og betydning for – mennesket – hvilket også afspejles i valg af metode til 

empiriindsamling. 
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METODE 
Vores projekt bygger hovedsageligt på dimensionen Subjektivitet, teknologi og samfund, hvorfor dette har 

haft indflydelse på metodevalg til indsamling af empiri. Dette gælder ligeledes for dimensionen af 

Videnskabsteori, hvorfor vi vil starte med at redegøre for projektets videnskabsteoretiske ståsted. 

 
VIDENSKABSTEORETISK STÅSTED 
I dette afsnit vil vi redegøre for projektets videnskabsteoretiske ståsted – valget af dette perspektiv samt 

hvordan vi gennem projektet vil benytte teorien. 

Postfænomenologi er et videnskabsteoretisk perspektiv, der udspringer af – på den ene side først Hus-

serls og senere Heideggers klassiske fænomenologi – og på den anden side empirisk forskning indenfor 

videnskabs- og teknologiområde.  

Den klassiske fænomenologi studerede teknologien som et kulturelt og socialt fænomen med fokus på, 

hvordan teknologien var med til at distancere og fremmedgøre mennesket fra den omkringliggende 

verden, mens postfænomenologi ønsker at undersøge teknologi i form af relationen mellem mennesker 

og teknologiske artefakter med fokus på, hvordan teknologien kan være med til at forme menneskets 

perception af verden  – således skal postfænomenologiske undersøgelser medvirke til at forstå, hvordan 

teknologien medierer menneske og verden snare end at beskrive verden, hvorfor teknologien optræder 

som den indirekte relation mellem subjekt og objekt (Rosenberger & Verbeek, 2015).  

“Postphenomenology	is	the	practical	study	of	the	relations	between	humans	and	tech-

nologies,	from	which	human	subjectivities	emerge,	as	well	as	meaningful	worlds”	

(Rosenberger	&	Verbeek,	2015:	12)	 	

Postfænomenlogi undersøger teknologien i relationen, der opstår mellem mennesket og det teknolo-

giske artefakt – og fokuserer på, hvordan teknologien fungerer som mediator mellem menneske og 

verden ud fra teori i sammenspil med empirien.  

Vi har valgt at anskue vores projekt ud fra et postfænomenologisk perspektiv, hvilket kommer til ud-

tryk i vores valg af blandt andet af empiriindsamlingsmetode, hvor vi gør brug af interview. Dette gør 

vi, da vi er særligt interesserede i at opnå viden om, hvordan GPS-teknologien i praksis benyttes af de 

pårørende, samt hvilke erfaringer de gør sig i forhold til teknologien for at kunne analysere på forhol-

det mellem subjekt og objekt – henholdsvis menneske og teknologisk artefakt – ud fra, hvordan GPS-

teknologien fungerer som mediator, hvorigennem de perciperer verdenen.  
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“Subject	and	object	are	constituted	in	their	mediated	relation”	

	(Rosenberger	&	Verbeek,	2015:	12) 

Vi vil senere redegøre for de forskellige medieringsteorier og i relief til empirien analysere, hvilken 

relation der opstår. 

 

KVALITATIV METODE 
Det semistrukturerede interview 
For at få en bedre viden og forståelse for interviewmetoder har vi gjort brug af bogen Interview af Kvale 

og Brinkmann fra 2015. 
Vi har valgt at gøre brug af den kvalitative metode, da vi søger empiri fra pårørende, der kan bidrage 

med personlige oplevelser og erfaringer, samt empiri fra fagpersoner, der kan tilføre en mere følelses-

mæssigdistanceret og faktuel viden om undersøgelsesområdet. 

Vi vil gøre brug af den semistrukturerede interviewform, da dette giver os mulighed for at gå mere i 

dybden i de enkelte spørgsmål, da vi kan tilpasse interviewspørgsmålene løbende til den pågældende 

informant, hvorfor vi vil opnå et mere naturlig flow under vores interviews. 

 

Informanten  

Vi har i dette projekt gjort brug henholdsvis ekspertinterview og livsverdensinterview for at indsamle 

empiri fra flere perspektiver. Vi har således interviewet de dementes pårørende og en demenskoordi-

nator. I interviewet med de dementes pårørende, har vi gjort brug af et livsverdensinterview, da dette 

har til formål at indhente information om informantens livsverdenssyn i relation til GPS-trackeren. 

Dette giver os et godt indblik i brugen af GPS-trackere og valg, der skal træffes op til implementerin-

gen fra de pårørendes perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2015). 

I interviewet med demenskoordinatoren har vi gjort brug af et ekspertinterview, da vi vil argumentere 

for, at denne informant er ekspert inde for dette område. I et ekspertinterview – eller et eliteinterview, 

som Kvale og Brinkmann beskriver det, bruger vi et mere akademisk sprog, da vores informant be-

sidder domæneviden. 

 

Etiske retningslinjer 

Ifølge Kvale og Brinkmann skal der lægges meget vægt på etik under et interview. Etiske problema-

tikker kan f.eks. være spørgsmål, som vedrører informantens private forhold eller om informanten vil 

forholde sig anonym og derved ikke ønsker deres navn oplyst (Kvale & Brinkmann, 2015:113). 
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Kvale og Brinkmann har fire overordnede retningslinjer inden for etik. Den første retningslinje hed-

der informeret sammentykke. Informeret sammentykke betyder, at informanten er blevet underrettet om 

interviewets overordnede formål og er villig til at få sit navn med i undersøgelsen og eventuelt have 

interviewet optaget. I nogle tilfælde kan et interview skabe konflikter, og det kan derfor være vigtigt at 

få et skriftligt samtykke, da dette kan beskytte informanten og intervieweren. Vi har taget højde for 

dette punkt ved at informere informanten før interviewundersøgelsen, om at de vil fremgå anonyme, 

og om informanten giver samtykke til at blive optaget. Inden interviewet startede, informerede vi også 

informanten om formålet ved dette interview samt hvad denne empiri ville blive brugt til. Da vi under 

empiriindsamlingsfasen var underlagt ny lovgivning og retningslinjer som følge af COVID19-epidemi 

i Danmark, er vores interviews blevet holdt over telefonopkald, så vi har fået vores samtykke mundtligt 

og ikke på skrift (Kvale & Brinkmann, 2015: 116). 

Den anden retningslinje hedder fortrolighed og omhandler, hvad den indsamlede empiri vil blive brugt 

til efter interviewet. Dette punkt omhandler ikke bare, hvad den indsamlede empiri handler om, men 

også om informanten kan blive identificeret ud fra de informationer informanten giver. Fortrolighed 

omhandler også beskyttelse af informantens private informationer, hvis empirien skal bruges til of-

fentlige rapporter. Vi har, før vores interview, forklaret informanten, at den empiri vi får indsamlet 

under interviewet, vil blive brugt til et semesterprojekt og vil være tilgængeligt i universitetets databa-

ser. Desuden har vi informeret informanterne om, at lydoptagelserne af interviewene vil blive slettet, 

når opgaven afleveres. Da vi har informeret informanterne om, at de vil fremgå anonymt, har vi 

anonymiseret deres navne samt omtalte byer og kommuner (Kvale & Brinkmann, 2015: 117-118). 

Den tredje retningslinje hedder konsekvenser og omhandler potentielle skader, interviewet kan påføre 

informanten og potentielle fordele, der kan forekomme ved undersøgelsen. Det er vigtigt at mindske 

risikoen for at skade informanten så meget som muligt, eller at de fordele der kan forekomme ved 

undersøgelsen, opvejer risikoen for skader, der kan forekomme informanten. Intervieweren skal være 

indforstået med og tage højde for, at informanten kan afsløre informationer under interviewet, som 

deltagerne senere vil fortryde. Da den indsamlede empiri vil blive brugt til et semesterprojekt og ikke 

en større videnskabelig undersøgelse, og vores emne ikke står til at skade enkelte personer eller større 

firmaer, vil der ikke være nogle risici for informanten. Vi har taget højde for dette punkt ved at ano-

nymisere informanterne (Kvale & Brinkmann, 2015: 118-119). 

Den fjerde retningslinje hedder forskerens rolle og omhandler interviewerens integritet. Dette punkt 

handler om interviewerens moralske integritet og vigtigheden af at bruge den indsamlede empiri på 

en moralsk forsvarlig måde. Dette punkt omhandler også, hvordan intervieweren opnår empiri af en 
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videnskabelig kvalitet, så det kan blive brugt til at skabe præcise resultater indenfor det felt, som bliver 

undersøgt. Intervieweren skal så vidt muligt søge at indtage en neutral rolle under interviewet, så 

denne ikke påvirker informantens svar.  

Vi vil bruge den indsamlede empiri til at skabe en fyldestgørende konklusion indenfor det pågældende 

emne. Vi vil som interviewere gå meget op i at holde os neutrale under vores interview, så vi ikke 

påvirker informantens svar på vores spørgsmål (Kvale & Brinkmann, 2015: 119-120). 

 

Interviewkvalitet 

Kvaliteten af vores interviews ligger i sammenspil med kvaliteten af vores analyse af interviewene, og 

det er derfor vigtigt for os, at kvaliteten er i orden under opbygningen af vores interviewguides og 

under interviewene (Kvale & Brinkmann, 2015: 222). Vi var derfor meget opmærksomme på kvalite-

ten af vores interviewspørgsmål og overordnede interviewguide (Bilag A1; Bilag A2). Vi havde desu-

den meget fokus på at tolke informantens svar under interviewet og spørge yderligere ind til relevante 

holdninger og meninger, vores informanter måtte have. 

For at tilsikre kvaliteten af vores interviews, havde vi fokus på vores valg af informanter. Ifølge Kvale 

og Brinkmann er den idealiserede informant fra den højere middelklasse, da sådan et individ vil have 

et højere intellekt, og derfor vil kunne udføre interviewet med en mere akademisk tilgang. Vi valgte 

derfor at have et interview med en demenskoordinator, da denne formodes at en ekspert inden for 

vores felt, og derfor vil kunne svare på vores spørgsmål med relevante svar (Kvale & Brinkmann, 

2015: 223). Ifølge Kvale og Brinkmann findes den ideelle informant ikke, da alle mennesker er for-

skellige og kan komme med forskellige personlige oplevelser. Informanter kan være gode til forskellige 

emner eller formål, men vil aldrig kunne være perfekte (Kvale & Brinkmann, 2015: 223). Vi besluttede 

os for at få en brugerdefineret vinkel og har derfor valgt to informanter, som bruger disse GPS-track-

ere og derfor kan bidrage med personlige erfaringer. Disse to informanter er ikke eksperter inden for 

området, men kan drage personlige aspekter ind i deres svar, hvilket vil give os et bredere billede af, 

hvordan disse produkter bliver brugt, og om der er nogle etiske overvejelser, som indgå i valget af 

disse produkter. 

Kvale og Brinkmann mener, at det vigtigste forskningsredskab der kan tages i brug i en interviewun-

dersøgelse, kommer i form af intervieweren selv. Intervieweren skal være akademisk stærk inden for 

det gældende emne, så der ikke forekommer nogen tvivl om emnet under interviewet, og så interview-

eren kan sikre at den relevante empiri opnås. Intervieweren skal kunne hjælpe informanten med at 

bygge videre på deres svar og vide, hvornår og hvordan der skal spørges yderligere til relevante 



Metode 
 

Side 15 af 54 

udtalelser (Kvale & Brinkmann, 2015: 224). Før vi begyndte at opbygge vores interviewguides (Bilag 

A1; Bilag A2), undersøgte vi vores emne grundigt igennem fra flere vinkler, indtil vi havde den på-

krævede viden omkring vores emne. Vi begyndte at opbygge vores spørgsmål ud fra den viden, vi 

havde skaffet os om emnet i samspil med den viden, vi havde fået fra interviewbogen. 

Vores særligt store fokus på etiske retningslinjer skyldes, at vores projekt omhandler brugen af GPS-

trackere hos private personer. Vores interviews kan af denne grund omhandle personfølsomme data 

og holdninger, som vores informanter ikke vil associeres med, da det potentielt kan skade dem på flere 

fronter. Vi vil i vores projekt bruge den indsamlede empiri til at analysere brugen af GPS-trackere og 

finde ud af, om vores informanter har taget højde for eventuelle tilsigtede og utilsigtede effekter, som 

forårsages af brugen af GPS-trackere.  
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TEORI 
Vi har valgt at strukturere vores teoriafsnit efter projektets tre dimensioner; Subjektivitet, teknologi og 

samfund, Teknologiske systemer og artefakter og Videnskabsteori. For at følge den røde tråd i projektet vil teo-

rien understøtte analysen af et artefakt samt de samfundsmæssige og teknologiske perspektiver af dette.  

I forhold til Teknologiske systemer og artefakter har vi valgt at inddrage Trinmodellen og Vincenti, som skal 

bidrage til bredere forståelse af teknologien. Vores projekt stiller skarpt på interaktionen mellem en 

teknologi og subjektet, hvorfor vi også har valgt at inddrage David Nyes deterministiske perspektiv i 

forhold teknologien og subjektet og Orit Halperns perspektiver på IoT og dens samfundsmæssige 

påvirkning. Derudover har vi også valgt at inddrage etik-og moralfilosofi for at få en bedre forståelse 

af etiske spørgsmål, som vi vil benytte til at forstå og analysere de processer, der går forud for en 

beslutningstagen.  

 

TRINMODELLEN 
Trinmodellen er en model lavet til at hjælpe med at analysere forskellige teknologier. Trinmodellen 

er bestående af seks trin: 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Trin 2: Teknologiers artefakter 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Trin 4: Teknologiske systemer 

Trin 5: Modeller af teknologier 

Trin 6: Teknologier som innovation 

 

Formålet med trinmodellen er at give et overblik over eventuelle teknologiske analyseformer og der-

ved gøre det nemmere at lave en teknologisk analyse med videnskabelige metoder og teorier.   

Ved brug af modellen udvælges de trin, som har relevans for det pågældende projekt, og derefter 

kobles teorier til hvert af de valgte trin (Jørgensen, 2018). 

Vi har valgt at gøre brug af trin 1, da dette trin vil give os et godt fundament til en bedre forståelse af, 

hvordan GPS-trackere fungerer og bruges. 
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De indre mekanismer og processer - i en teknologi - består af de centrale mekanismer i den pågæl-

dende teknologi, som hjælper til at opfylde dets formål (Jørgensen, 2018).  

Trin 1 er inspireret af Walter G. Vincentis begreb det operationelle princip, som vi vil udfolde nedenfor. 

Vi har også valgt at gøre brug af trin 3, da dette trin vil give os en bedre forståelse for eventuelle 

uventede effekter, som et følge ved brugen af GPS-trackere. 

Trin 3 i trinmodellen omhandler teknologiers utilsigtede effekter. Teknologier har alle tilsigtede ef-

fekter, som er deres designede funktioner. Alle teknologier kan have utilsigtede- som tilsigtede effekter. 

De utilsigtede effekter er effekter, som teknologien ikke var designet til at skulle have, men som stadig 

følger med teknologien. Utilsigtede effekter er oftest negativt ladet, men kan også være en neutral 

effekt uden nogen potentiel risiko (Jørgensen, 2018). 

Vi vil sætte GPS-trackere op imod trin 3 i trinmodellen, hvilket vil give os et bedre indblik i eventuelle 

utilsigtede effekter ved denne teknologi. Vi vil derefter kunne sætte de utilsigtede effekter i relation til 

brugen af GPS-trackere og finde ud af, om der kan være nogen form for risici ved nogle af dem, og 

hvordan disse vil kunne påvirke brugen. 

 

DET OPERATIONELLE PRINCIP 
I dette afsnit vil vi tage udgangspunkt i det operationelle princip, som er et begreb af Walter G. Vincenti 

(1917-2019). Vincenti er forfatter og tidligere ingeniør og professor i luftfart ved Standford University. 

Han har skrevet bogen What Engineers Know and How They Know It i 1990 (Jørgensen, 2018).  

I dette afsnit vil vi med udgangspunkt i Vincentis bog, forklare det operationelle princip i relation til 

vores projekt. 

I bogen bruger Vincenti begrebet operationelt princip, som lægger sig tæt op ad trin 1 i trinmodellen, der 

omhandler teknologiers indre mekanismer og processer. Trin 1 i trinmodellen har fokus på de indre 

mekanismer og processer, og anser disse for at være to forskellige ting. Vincenti ser de indre mekanis-

mer og processer som en helhed, hvilket udgør en lille forskel mellem de to teorier, der gør det nemt 

for os at bruge det operationelle princip i trin 1 i trinmodellen. 

Det operationelle princip forklarer, hvordan hovedkomponenterne i en teknologi har et samspil for 

at opnå dets gældende formål. Vincenti beskriver i korte træk, at det operationelle princip er forkla-

ringen på, hvordan en teknologi virker. I en GPS-tracker sidder der eksempelvis et batteri, en antenne 

og et simkort, som alle er hovedkomponenter, der er nødvendige for at GPS-trackeren virker 

(Jørgensen, 2018).  
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Mindre komponenter som en del af en teknologi har også deres eget operationelle princip. Antennen 

i en GPS-tracker skal eksempelvis bruge en modtager, som kan opfange det signal, som den sender 

ud, for at den kan opnå sit formål.  

Det er ikke nødvendigt at redegøre for alle de operationelle principper i en teknologianalyse, da vi 

ikke ser på, hvordan hver enkelt komponent virker, men i stedet ser på, hvordan den overordnede 

teknologi fungerer. Vi har af denne grund valgt at holde vores fokus på det operationelle princip for 

den overordnede teknologi (Jørgensen, 2018).  

I sammenhæng med det operationelle princip, bruger Vincenti to begreber: normal konfiguration og 

normalt design. Normal konfiguration er den generelle opbygning, som bedst muligt udformer det ope-

rationelle princip. 

“The	general	shape	and	arrangement	that	are	commonly	agreed	to	best	embody	the	

operational	principle”	

(Vincenti,	1990:	209)	

Hos en GPS-tracker til demente, eksempelvis en Otiom sporingsenhed, vil den normale konfiguration 

bestå af en kort antenne og et lille batteri. Da sporingsenheden består af en lille neutral brik, for ikke 

at drage unødig opmærksomhed, vil disse mindre komponenter være det normale design, da de er 

udformet på normalvis, men tilpasset formålet af denne specifikke teknologi. Begrebet normalt design 

omhandler en optimering af et normalt design til at løse eventuelle utilsigtede effekter, som kan fore-

komme (Jørgensen, 2018). 

Udover begrebet normalt design, er der også et begreb, der hedder det radikale design. Det radikale 

design er en modsætning til det normale design. Det radikale design er nye teknologier, som erstatter 

tidligere versioner af lignende teknologier. I dette projekt kunne det radikale design eksempelvis bestå 

af en sensor i en husstand, som ikke kan se hvor den demente er, men som alligevel kan overvåge, 

hvornår den demente forlader husstanden, og hvor længe den demente er væk. En sådan type sensor 

ville kunne erstatte en GPS-tracker, og ville ikke medføre den samme overvågning af privatlivet. 

Vi benytter trin 1 i trinmodellen for at få en overordnet forståelse af teknologiens processer, og hvor-

dan den fungerer som helhed. Vi mener, at det er vigtigt at have basisforståelse for teknologien, inden 

vi kan sætte teknologien i relation til den demente og dennes pårørende.   
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ETIK- OG MORALFILOSOFI 
Med udgangspunkt i afsnit fra bogen Politikens introduktion til moderne filosofi og videnskabsteori af den norske 

filosof, Dagfinn Føllesdal (1932-) udgivet i 1992, vil vi redegøre for begreber og teorier indenfor etik- 

og moralfilosofi for senere at kunne bruge denne viden i analysen af GPS-teknologi ud fra et etisk 

grundlag.  

Indledningsvist er det væsentligt at se på forskellen mellem ordene etik og moral. Føllesdal redegør for 

dem således; moral benyttes om de holdninger, som vi har i vurderingen af handlinger, medens etik 

dækker filosofi om moralske spørgsmål (Føllesdal, 1992).  

Føllesdal har opsat en model, som vi i analysen af de etiske spørgsmål, der fremkommer ved brug af 

GPS-teknologi, vil gøre brug af. Modellen består af to trin og skal 1) benyttes til at skitsere en oversigt 

over mulige handlingsalternativer, der er til rådighed i en given situation. Det er vigtigt at have for 

øje at alternativerne ofte består af en række af handlinger. Dernæst 2) at se på konsekvenserne ved de 

skitserede handlingsalternativer. Dette for bedst at kunne træffe en beslutning om, hvad man bør gøre 

i den givne situation. Beslutningen herefter er betinget af a) hvordan handlingsalternativerne forhol-

der sig til moralske normer, b) hvilke værdier de forskellige konsekvenser har, og c) hvor stor sandsyn-

ligheden er for, at en given konsekvens indtræffer ved valget af den tilhørende handling (Føllesdal, 

1992).  

Det næste spørgsmål er naturligt: hvad er det bedste alternativ? Dette kan man søge at besvare ud fra 

en række af forskellige etiske teorier, vi i det følgende kort vil berøre.   

 

Konsekventialistisk teori 

Som konsekventialist vil man hævde, at:  

”	(…)	rigtigheden	af	en	handling	afhænger	udelukkende	af	dens	konsekvenser.”	

	(Føllesdal,	1992:	38)	

Den gode handling vil således være den med de bedste konsekvenser. Inden for konsekventialistisk 

teori er der flere forgreninger, hvorfor der vil være forskellige bud på den bedste handling alt efter, 

hvilket værdigrundlag, man anskuer fra. Indenfor konsekventialistisk teori ses hedonisme, eudaimo-

nisme, pluralisme, egoisme, universalisme – herunder utilitarisme, hvor det bedste alternativ er det, 

der giver den største nyttesum for flest af de berørte parter (Føllesdal, 1992).  
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Deontologisk teori 

Som deontologist vil man derimod hævde, at:  

”(…)	rigtigheden	af	en	handling	afhænger	ikke	udelukkende	af	dens	konsekvenser,	men	

også	af	(eller	eventuelt	udelukkende)	af	andre	faktorer.”	

		 (Føllesdal,	1992:	38)	

Indenfor deontologisk teori skelner man mellem handlingsdeontologi; der beror på den konkrete kontekst, 

hvori handlingen udspilles uden at skele til konsekvenserne – ofte kaldes disse intuitionister – og af de, 

der er flest – regeldeontologi; hvor handlingsalternativerne baseres på regler og normer (Føllesdal, 1992). 

 

KRITIK AF IOT-UDVIKLING OG SMARTNESS 
Internet of Things, IoT, er et begreb som er kommet med internettet og giver muligheden for at være 

connected – det vil sige at være tilkoblet internettet og derved være tilgængelig.  

Den smarte løsning er den løsning, som kan trække mest information ud af ting og kan skabe den mest 

optimale produktion. I dette scenarie bliver mennesker pludselig set som en ressource, som generer 

værdi i form af information, der efterfølgende kan behandles med det formål at opnå mest effektiv og 

optimal produktion.  

Da vi i dette projekt har at gøre med et IoT device - i form af en GPS-tracker - er det med stor relevans 

at inddrage Orit Halperns kritik af daværende IBM-direktør, Palmisanos tale A Smarter Planet, hvor 

man ud fra titlen kan udlede begrebet smart i sammenspil med vores planet. Derfor vil vi nedenfor 

indledningsvist redegøre for selve talen, derefter Halpern og afslutningsvist hendes teoretiske kritik, 

som vi vil inddrage i analysen. 

 

Palmisanos tale 

Palmisanos tale er ved første øjekast inspirerende og lyder lovende i form af en præmis, som beror sig 

på en smartere planet – en ny generation af intelligente systemer og teknologier, som er mere kraft-

fulde og tilgængelige end før (Palmisano, 2008). 

Han fortæller om IBM’s smarter planet vision, og hvordan denne er drevet af tre i’er: instrumentation, 

interconnectedness og intelligence (Palmisano, 2008). Han viser igennem hans vision, vejen for virksomhe-

der til at blive mere produktive, effektive og responsive. Dette gøres ved hjælp af at connecte alle arte-

fakter og behandle de oceaner af data, de ville genere med det formål at blive mere effektive og pro-

duktive. 
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“This	future	world	would	come	into	being	through	the	integration	of	human	beings	

and	machines	into	a	seamless	“Internet	of	things”	that	would	generate	the	data	neces-

sary	for	organizing	production	and	labor,	enhancing	marketing,	facilitating	democ-

racy	and	prosperity,	and—perhaps	most	important—for	enabling	a	mode	of	auto-

mated,	and	seemingly	apolitical,	decision-making	that	would	guarantee	the	survival	of	

the	human	species	in	the	face	of	pressing	environmental	challenges”	

(Halpern,	Mitchell,	&	Geoghegan,	2017)	

 

Denne vision om at koble forskellige devices til internettet og behandle den data, de generer, er en 

udvikling vi ser mere og mere af, og dette scenarie gør sig også gældende for vores problemstilling og 

projekt. Af denne årsag vil vi gerne inddrage et perspektiv, som udfordrer denne vision og kigger på 

IoT-udviklingen med mere kritiske øjne, hvorfor vi har valgt inddrage Halperns kritik af samme visi-

onære tale. 

 

Orit Halpern - ’The Smartness Mandate: Notes towards a Critique 

Dr. Orit Halpern er specialiseret indenfor Interactive Theory and Design og er assisterende professor på 

Concordia University i Canada. Hun har udgivet flere forskellige bøger bl.a. Beautiful Data: A History 

of Vision and Reason since 1945 og flere peer reviewed artikler bl.a. The Smartness Mandate: Notes towards a 

Critique (“Orit Halpern | MPIWG,” n.d.), som udfordrer tidligere IBM-direktør, Palmisanos smart-

vision. 

I Halperns The Smart Mandate definerer hun begreberne smart- og IoT-udvikling i en firfoldig kritik 

som fordeler sig på følgende begreber: zones, populations, optimization og resilience.  

Zones 

Zones er - i relation til Halpern - det geografiske sted eller dimension, man gerne vil undersøge og 

analysere. Zonen er, hvor man sætter sine sensorer op, så de kan transmittere data. Ved hjælp af 

denne metode, gøres det muligt at inddele hele verden i relevante zoner med henblik på yderligere 

undersøgelse.  

”As	architectural	theorist	Keller	Eastling	notes,	the	zone	should	be	understood	as	a	

method	of	‘extrastatecraft’	intended	to	serve	as	a	platform	for	the	operation	of	a	new	

‘software’	for	governing	human	activity”		

(Halpern	et	al.,	2017)	
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Populations 

“If	zones	are	the	places	in	which	smartness	takes	place,	populations	are	the	agents	–	

or,	more	accurately,	the	enabling	medium	–	of	smartness”		

(Halpern	et	al.,	2017)	

En forudsætning for at skabe smartness er, at verden inddeles i zoner, men det der egentlig fokuseres 

på - inden for zonerne - er populationer. Ved populationer menes der mennesker. Det, der er essen-

tielt at kigge på, er adfærd og opførsel. Igennem dette studie af adfærd, gøres det enkelte menneske 

dumt. Det enkelte menneskes perception af verden ses i denne kontekst, som værende begrænset, og 

det er kun igennem studiet af mennesket - som en population og gruppe - at den gode og rigtige 

løsning findes. 

“A	key	premise	of	smartness	is	that	while	each	member	of	a	population	is	unique,	it	is	

also	”dumb”	–	that	is,	limited	in	its	”perception”	–	and	that	smartness	emerges	as	a	

property	of	the	population	only	when	these	limited	perspectives	are	linked	via	environ-

ment-like	infrastructure”		

(Halpern	et	al.,	2017)	

Optimization 

I forhold til populations lægges der op til, at mennesket - som enkelt individ - er dumt, og at det kun 

er gennem brugen af IoT-teknologien og studiet af mennesker i populationer, at mennesket kan agere 

intelligent og finde den mest optimale løsning. Idéen om, at det kun er igennem smartness, at vi kan 

finde den mest optimale løsning, taler samtidig ind i, at den optimale løsning bygges op omkring, hvad 

populationen ”lige-nu-og-her” finder bedst og smart. Dette snævre de teoretiske muligheder ind for 

løsningsdesigns, da grundlaget er populationens adfærd på det givne tidpunkt. 

”Smartness	emerges	when	zones	link	the	increasingly	fine-grained	quasi-autonomous	

dynamics	of	populations	for	the	sake	of	optimization”		

(Halpern	et	al.,	2017)	

Derudover ligger der implicit et stærkt og nødvendigt incitament om at forfølge og tracke populatio-

nens adfærd med henblik på at udforme den bedste ”her-og-nu”-løsning. 

 

Resilience 

Ifølge Palmisano er formålet med optimeringen at skabe et resilient system, som er modstandsdygtigt 

overfor forandringer, hvilket vil sige, at systemet kan korrigere for potentielle ubalancer. Da IoT byg-

ger på mennesker – populationer – gør man, igennem denne ide, samfundet resilient overfor 
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forandringer. Dette betyder, at det resiliente systems værdier, virkemåder og parametre bliver en lo-

gik, som kan adopteres i andre systemer og sammenhænge. 

“Smartness	abstracts	the	concept	of	resilience	from	a	systems	approach	to	ecology	and	

turns	it	into	an	all-purpose	epistemology	and	value,	positing	resilience	as	a	more	gen-

eral	strategy	for	managing	perpetual	uncertainty	and	encouraging	the	premise	that	

the	world	is	indeed	so	complex	that	unexpected	events	are	the	norm”		

(Halpern	et	al.,	2017)	

Det, vi vil bruge Halperns kritik til er at analysere på, hvilke konsekvenser denne IoT-udvikling har i 

et samfundsmæssigt perspektiv i forhold til ressourceliggørelse af verdenen og koordinering af ressour-

cer. Derudover vil vi sætte de fire begreber i relation til GPS-tracking og dennes udvikling. 

 

DETERMINISTISK SYN PÅ TEKNOLOGI 
David Nye (1946-) er en anderkendt professor i amerikanske studier, som har udgivet 25 bøger, hvor 

to blev indstillet til en Pulitzer pris – den verdenskendte amerikanske pris, der gives i forbindelse med 

journalistik, litteratur og musical kompositioner (Pulitzer, 2020). 

I David Nyes Technology Matters – Questions to Live With bearbejder Nye ti centrale spørgsmål omkring 

vores forhold til teknologien. En af hans pointer er bl.a. at årsagen til, at vi er så glade for maskiner 

og systemer er, at vi fra barnsben leger med teknologiske legetøj, og som voksne derfor har et meget 

hjemmevant forhold til teknologiske artefakter (Nye, 2006). 

Nyes syn på teknologi og dennes relation til subjektet er interessant, og da vores projekt også omhand-

ler interaktionen mellem teknologi og subjekt, giver det god mening at se projektet igennem hans 

teoretiske perspektiver for at få en bredere samfundsmæssig forståelse. 

Nye lægger i Technology Matters op til diskussion om, hvorvidt teknologi er deterministisk og bruger 

som eksempel pistolens indtog i Japan.  

”The	gun	would	appear	to	be	the	classic	case	of	a	weapon	that	no	society	could	reject	

once	it	had	been	introduced.	Yet	the	Japanese	did	just	that.	They	adopted	guns	from	

Portuguese	traders	in	1543,	learned	how	to	make	them,	and	gradually	gave	up	the	

bow	and	the	sword.	As	early	as	1575	guns	proved	decisive	in	a	major	battle	

(Nagoshino),	but	then	the	Japanese	abandoned	them,	for	what	can	only	be	considered	

cultural	reasons”		

(Nye,	2006)	
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I dette eksempel argumenterer han for, at det var kulturelle årsager som var determinerende for tek-

nologien, hvorfor pistolen blev henkastet til fordel for samuraisværdet. Perspektivet om hvorvidt tek-

nologi er deterministisk og uundgåelig, vil vi derfor inddrage som teori i projektet, i relation til GPS-

trackeren, hvor vi ved hjælp af Nyes kritiske syn på teknologisk determinisme, vil kigge på vores arte-

faktet og analysere i relation til, hvorvidt denne kan være determinerende for andre teknologier, ek-

sempelvis overvågning - dette vil blive udfoldet senere i analysen. 

 

POSTFÆNOMENOLOGI 
I det følgende vil vi redegøre for centrale begreber indenfor postfænomenologien af teoretikerne Don 

Ihde (1934-) og Peter Paul-Verbeek (1970-) med henblik på senere at benytte disse i analysen. 

Ihde anses for at være en af de mest indflydelsesrige bidragsydere indenfor teknologifilosofien og har 

defineret fire former for relationer mellem menneske og teknologi som kan beskrive den teknologiske 

mediering. De følgende afsnit vil have til opgave at beskrive disse. 

 

Embodiment relations 

“When	a	technology	is	“embodied,”	a	user’s	experience	is	reshaped	through	the	device,	

with	the	device	itself	in	some	ways	taken	into	the	user’s	bodily	awareness.“		

(Rosenberger	&	Verbeek,	2015:	14)	

Et eksempel på en embodiment relation kunne være brugen af briller. Mennesket perciperer verdenen 

igennem artefaktet – i dette tilfælde ser brugeren verdenen igennem sine briller. Forholdet kan beskri-

ves således: (I —Technology) → World. 

I denne relation bliver teknologien en del af den kropslige opfattelse og træder i baggrunden. Om 

dette bruger Ihde begrebet transparency, når teknologien i mere eller mindre grad bliver en del af nor-

malen, så man ikke længere er bevidst om den (Rosenberger & Verbeek, 2015). 

 

Hermeneutic relations 

Hermeneutic relations beskrives som følgende: I → (Technology — World). Det er måden, hvorpå men-

nesket gennem en direkte oplevelse og tolkning af teknologien møder verdenen. Tolkningen afhænger 

af tidligere erfaringer samt hvor bekendte vi er med teknologien. Des mere bekendte med teknologien 

man er, des mere transparent vil teknologien være.  
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Et eksempel på en hermeneutic relation kan være et ur. Uret er et artefakt, men tolkning af uret er 

forskellig afhængig af, om man kan aflæse klokken, der vises. For den, som aflæser klokken uden pro-

blemer, vil det ikke kræve noget, det vil ske stort set automatisk, mens det for den der ikke kan klokken 

har en helt anden tolkning og betydning (Rosenberger & Verbeek, 2015). 

“(…)	technologies	which	are	used	through	an	act	of	perceiving	and	interpreting	the	

device’s	readout.”	

(Rosenberger	&	Verbeek,	2015:	17)	

Alterity relations 

Alterity relations referer til teknologier, som vi har en direkte og menneskelig form for interaktion 

med. Relationen kan beskrives ved formlen: I → Technology – (– World). 

Et eksempel på denne relation kommer til udtryk, når vi benytter en hæveautomat med et interaktivt 

interface, der forventer feedback fra brugeren for at foretage en handling. Teknologien kan ses som 

værende en quasi-other – noget, der tilsyneladende synes som lignede. (Rosenberger & Verbeek, 2015).  

“The	idea	is	that	some	forms	of	interface	are	devised	specifically	to	mimic	the	shape	of	

person-to-person	interaction,	and	that	sometimes	we	encounter	a	device	as	itself	a	

presence	with	which	we	must	interrelate.”	

(Rosenberger	&	Verbeek,	2015:	18)	

Background relations 

Baggrundsrelationer referer til teknologier, der udgør vores omgivende miljø. Det er teknologier, som 

vi ofte ikke direkte gør brug af, men som fungerer i baggrunden. Eksempler på dette kan være køle-

skab, aircondition osv. 

Når man taler om baggrundsrelationer er det nærliggende også at se på transparensen ved disse tek-

nologier. Som det fremgår af navnet, udgør teknologierne baggrunden for vores oplevelser, og tekno-

logierne i sig selv giver ikke foranledning til meget opmærksomhed (Rosenberger & Verbeek, 2015).  

“They	shape	our	experiences,	protecting	us	from	the	elements	or	keeping	our	food	

safely	chilled,	but	do	so	in	ways	that	do	not	require	direct	interaction.”	

(Rosenberger	&	Verbeek,	2015:	19)	

Cyborg Relations 

Udover Ihdes fire medieringsteorier argumenterer den hollandske teknologifilosof, Verbeek for, at 

der er behov for endnu en relation, der passer bedre til nyere tids teknologier, såsom hjerneimplanta-

ter, vi ikke længere blot benytter, men som fysisk er en permanent del af os.  
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“(…)	there	is	a	relation	of	“fusion,”	in	which	the	physical	boundaries	between	humans	

and	technologies	are	blurred,	and	technologies	merge	with	our	bodies.”	

(Rosenberger	&	Verbeek,	2015:	20)	

Fusionen, der sker mellem teknologien og den menneskelige krop, kan beskrives ved: (I / Technology) 

→ World og betegnes som en fusion relation. 

Verbeek beskriver også en anden relation – immersion relation, der kan beskrives ved: I1 Techno-

logy/World. I denne relation gør det sig gældende, at det ikke er en fusion mellem teknologi og krop, 

men mellem teknologi og omgivelser.  

“(…)	the	relation	between	human	beings	and	that	hybrid	environment	is	interactive:	

smart	environments	“perceive”	their	users	too,	and	“act”	upon	them.”	

(Rosenberger	&	Verbeek,	2015:	22)	

Et eksempel på dette kunne være smart beds, der registrerer, hvis nogen falder ud eller forlader sengen. 

Mennesket er rettet mod teknologier, der også er rettet mod dem.  

Dertil kommer en tredje relation augmentation relations – et eksempel på dette kunne være Google Glasses. 

Brugeren af brillen ser verdenen igennem teknologien, medens denne får informationer om verdenen 

fra teknologien. Ved brug har mennesket en embodiment relation med brillen samtidig med en her-

meneutic relation med skærmen i brillen. Relationen kan beskrives således:  

(I - Technology) → World 

 m (Technology –World) (Rosenberger & Verbeek, 2015). 

Med disse teorier redegjort, vil vi sætte dem i relief til GPS-teknologiens betydning for mennesket i 

analysen af dette menneske-teknologi-forhold.  
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ANALYSE 
I vores analyse vil vi - ved hjælp af vores teoretiske afsæt – analysere på de argumenter, vi har udledt 

fra vores interviews med henblik på at besvare vores problemformulering. Strukturen i analysen for-

løber sig således, hvor vi starter med at fremhæve de vigtigste empiriske pointer og argumenter, der-

næst bruger vi teorien – redegjort for i teoriafsnittet – til at analysere og anskue empirien. 

 
OPSUMMERING AF INTERVIEWS 
Interview med anonym I 

Det følgende er en overordnet konklusion på baggrund af Bilag B1. 

Interviewet med Anonym I er et livsverdensinterview med en datter til en dement – i dette tilfælde er 

det pårørendes far, der er svært vaskulær dement. Faren har haft bevilliget GPS-ur af mærket Safecall, 

men dette er inddraget af kommunen igen grundet forværring i demenssygdommen.  

Som pårørende har hun mødt mange vanskeligheder forbundet med at bruge af uret. Det har været 

en kamp at få faren til at bruge uret, hvorfor de pårørende har følt sig nødsagede til at lyve i et forsøg 

på at overtale ham til at bruge det. Oveni det er det selvsagt svært for faren grundet demens at huske 

at få det på. Desuden har de pårørende følt det nødvendigt at forsøge at forhindre faren i overhovedet 

at kunne forlade sin bopæl ved at udskifte alle låse i huset, hvorfor de i princippet har låst faren inde 

i eget hus. Derudover er der det faktum, at uret skal oplades, hvorfor der er nogle timer i løbet af 

døgnet, hvor det heller ikke er faktisk muligt, at hendes far bruger uret. I forbindelse med dette det 

kan være svært at finde det rigtige tidspunkt at oplade uret, da hendes far ikke har begreb om tid – og 

derfor kan finde på at gå på alle tider af døgnet.  

Datteren havde gennem Safecalls applikation på sin telefon konstant mulighed for – med udslag op 

til 800 meter – at se sin fars præcise lokation. Hvis faren skulle være gået fra hjemmet og være væk, 

ville datteren ikke være tilfreds ved, at der kunne være så stort et udslag i præcision. Med dette sagt 

ændrede det ikke ved hendes tillid til produktet, da hun var vidende om, at dette var den største – og 

eneste – tryghed hun kunne få, hvis uheldet skulle være ude.  

Datteren ser ingen negative følger af at benytte en overvågningsteknologi, såsom GPS, overfor de-

mente, og mener, at desuden at overvågningen af demente skal opgraderes. Hun er af den holdning, 

at man bør kunne chippe demente – dette med begrundelsen af, at hun ikke mener, at man skal have 

rettigheden til at blive væk. Udover at dette ville sikre 100 % tryghed i, at den demente altid kan GPS-
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trackes, ville dette også minimere diskussioner mellem datteren og hendes far, hvorfor denne løsning 

også ville bidrage til en bedre relation.  

For datteren har dét at få GPS-ur til faren givet hende en tryghed i, at når det alligevel lykkedes faren 

at gå fra hjemmet, var der en mulighed for at finde ham – i live.  

 

Interview med anonym II 

Det følgende er en overordnet konklusion på baggrund af Bilag B2.  

Interviewet med Anonym II er et ekspertinterview.  Hun er ansat som faglig koordinator på demens-

området i en dansk kommune og arbejder på tværs af forskellige funktioner indenfor demensområdet 

for at fordele og koordinere viden. Hendes primære fokus er borgere, der er flyttet på plejecentre, 

men hun har en generel viden omkring, hvordan processen er for demente og deres pårørende.  

I denne kommune er det hjælpemiddelafdelingen, der visiterer til GPS fra leverandøren, Safecall. Man 

forsøger så vidt muligt at finde det produkt, der passer den dementes behov bedst, og så der er størst 

sandsynlighed for, at den demente har GPS på sig, hvis vedkommende forlader hjemmet – der findes 

forskellige GPS-typer på markedet; halskæder, ure, chip til skosåler mm. Hun pointerer, at bare fordi 

den demente får bevilliget en GPS, er der ingen 100 % sikkerhed, da det kan være svært at sikre, at 

den demente borger altid har GPS’en på sig.  

Hos de hjemmeboende borgere er de alene-boende svagere stillet, hvis de skulle gå fra hjemmet, fordi 

der ikke er nogen til at holde opsyn med dem, mens de hjemmeboende med ægtefælle ofte er bedre 

beskyttet mod at gå fra hjemmet, da det hurtigere opdages, at de er gået hjemmefra. På plejecentrene 

vurderes hver beboer, om vedkommende er trafiksikker nok til at denne må gå hjemmefra, og der 

sættes en tillidsmargin for hvor længe, beboeren forventes at være ude, inden der skal laves en søgning. 

Ifølge demenskoordinatoren bruges data om beboeren kun, når beboeren er ude længere tid end den 

fastsatte tillidsmargin. Plejecenterets ansatte kan på deres Ascom telefoner se lokaliseringsdata på be-

boerne.  

Før i tiden var det kompliceret, når en beboer skulle lokaliseres, fordi man først skulle ringe op til en 

central for at anmode om lokaliseringsdata for derefter at få dem tilsendt, mens beboerne kunne nå 

længere og længere væk, mens det i dag er blevet mere smidigt og meget nemmere. Det var før i tiden 

også et problem, at der var mange tekniske udfald, hvor det ikke var muligt at søge beboeren frem, 

eller at lokationen ikke opdaterede hurtigt nok. Det største problem i forbindelse med GPS-enhederne 

er batterilevetiden, men også denne er blevet meget bedre med tiden.  
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Demenskoordinatoren beskriver, at GPS-teknologien generelt fungerer bedst, når den benyttes med 

det, der kaldes demenssikring. Demenssikring er kabler, der graves ned i en ring omkring plejecente-

ret, som kan aktivere en alarm hos personalet, hvis en beboer forlader området. Løsningen forudsæt-

ter, at beboerne har en et tag på sig, men hvis de har dette og forlader området, får personalet besked 

om, hvilken beboer der er gået samt hvilken udgang beboeren er gået fra ud fra den givne tracker 

station. Denne løsning er god til at give personalet information om, at en beboer er gået, men den 

fortæller ikke noget om, hvor beboerne efterfølgende går hen, hvorfor den fungerer bedst i kombina-

tion med GPS-teknologi, hvor man kan fremsøge præcis lokation. Hvis disse to løsninger kunne kom-

bineres i ét produkt, ville det være det mest optimale, så man ikke skal sikre, at beboerne har flere 

forskellige devices på sig.   

Demenskoordinatoren ser ikke nogen bekymringer i forhold til GPS-teknologier, da hun ser det som 

en identitetsbevarende velfærdsteknologi snare end en overvågningsteknologi. Hun pointerer, at det 

er en måde til at hjælpe de demente, så de kan komme trygt tilbage, lige så vel som at det giver en 

større frihed, idet man tør sende de demente ud på egen hånd, så de i længst mulig tid kan opretholde 

det liv og aktivitetsniveau, de førhen har haft. 

Hun kan ikke se, hvordan data skulle misbruges på plejecentrene, da man kun kigger på data, hvis 

beboerne er væk, men hun pointerer, at hun ikke ved, hvordan de pårørende bruger og håndterer 

lokationsdata på deres hjemmeboende demente, men hun har med det sagt ingen bekymring omkring 

det. Hun ser størst gevinst ved at introducere GPS så tidligt som muligt i demensforløbet.  

Når man introducerer GPS hos en dement borger, forudsætter det, at den demente giver sit samtykke 

til at bære en GPS-enhed. Hvis den demente modsætter sig dette, kan man gøre brug af magtanven-

delse, men dette kan så vidt muligt undgås, hvis man introducerer hjælpemidlet så tidligt i forløbet, 

mens vedkommende stadig har sygdomsindsigt.  

 

Interview med anonym III 

Det følgende er en overordnet konklusion på baggrund af Bilag B3. 

Interviewet med Anonym II er et livsverdensinterview med en datter til en mor med fremtræden 

Alzheimers demens. Datteren har selv taget initiativ til at anskaffe en GPS i form af en nøglebrik af 

mærket Otiom til sin mor, som selv er klar over, hvad det vil sige. Valget faldt på Otiom, da datteren 

fandt produktet meget sympatisk, fordi man selv kan graduere niveauet af overvågning, så det sker i 

det mest minimale omfang, således har datteren indstillet et område, hvor hun ikke får besked om, 

hvis moren færdes i. Hun har dog mulighed for til enhver tid at se morens fem sidste lokationer, men 
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kan ikke følge med i, hvor moren har befundet sig henover en dag, som hun ikke synes kommer hende 

ved. Datteren finder det vigtigt, at hun kan stå inde for produktet ud fra et etisk synspunkt 

For datteren og hendes mor betyder GPS-teknologien, at moren så vidt muligt stadig kan bibeholde 

sin normale hverdag og udsætte behovet for en plejebolig, som datteren mener vil besværliggøre mo-

rens mulighed for at kunne bevæge sig frit. Datteren pointerer, at det er åbenlyst, at GPS-teknologi 

ikke kan stå alene, men at det indgår som en måde at organisere sig på, som indebærer samarbejds-

relationer. 

For datteren er det vigtig at forholde sig kritisk til GPS-produkter – bl.a. hvordan politi og andre 

instanser måske i fremtiden kan bruge data om borgeres lokationer i retssager mm. 

Datteren finder det absurd, hvis det var muligt at få chippet demente og synes, at det ville lægge op 

til misbrug, hvis man kan logge en person, fremfor – som i hendes mors tilfælde – at det ”bare” er 

nøgleringen, der bliver logget.  

 

Positive og negative konsekvenser ved GPS-tracking 
I det følgende afsnit vil vi med udgangspunkt i indsamlet empiri fra interviewene skitsere positive og 

negative konsekvenser ved GPS-tracking set ud fra de pårørendes samt en fagpersons synspunkter. 

 

Positive konsekvenser 

Der tegner sig et tydeligt billede af at den største katalysator for at etablere brug af en GPS-teknologi 

er trygheden – både for den pårørende, men også for den demente. For den pårørende er det tryghe-

den og visheden om, at der en chance for at finde sin demente pårørende i live, når denne går fra 

hjemmet. Anonym I udtrykker således om det behov GPS’en opfylder for hende:  

”(…)	det	var	sådan	set	en	tryghed	for,	at	han	ikke	bare	lå	og	døde	et	eller	andet	sted.	

(…)	at	der	var	en	chance	for,	at	man	kunne	finde	ham	–	i	live.”		

(Bilag	B1:	5:28-6:18)	

Og den gensidige tryghed der kan opstå mellem pårørende og demente, er også noget af det, som 

demenskoordinatoren pointerer. Den opstår især, hvis den demente tidligere har været væk og har 

erfaret den følelse, der medfulgte - et faktum, der også kan gøre det lettere for den demente, at forstå 

behovet for - og vigtighed af brugen af en GPS-tracker. Konsekvensen for den demente af at nå derud, 

hvor vedkommende ikke kan finde hjem og bliver utryg, kan være acceleration af sygdommen.  
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"(…)	nogle	har	været	ude	i	situationer,	hvor	de	har	mærket	på	egen	krop,	hvor	bange	

de	er	blevet.	De	er	meget	modtagelige	for	at	få	et	hjælpemiddel,	for	de	vil	bare	ikke	ud	i	

den	situation	igen.	Og	mange	gange	er	det	også	en	gensidig	tryghed	for	begge	ægte-

fæller	at	de	har	den	tillid	og	tiltro	til	hinanden,	og	at	man	har	det	her	hjælpemiddel,	

der	gør,	at	man	kan	prøve	at	have	en	normal	hverdag,	som	man	har	haft	tidligere."	

(Bilag	B2:	20:07)	

Demenskoordinatoren pointerer også her, hvordan en positiv konsekvens ved at bruge GPS-tracker 

kan være fastholdelse af den dementes "normale" hverdag. Anonym III udtrykker følgende:   

"Jeg	ser	den	fordel,	at	–	for	min	mors	vedkommende	–	man	kan	udskyde	det	indgri-

bende	forhold,	at	min	mor	ville	få	brug	for	en	plejebolig	(…)	Jeg	ved	selvfølgelig	godt,	

at	man	ikke	låser	folk	inde,	men	i	praksis	ville	det	være	så	besværligt	for	hende	at	for-

lade	en	plejebolig,	så	hun	reelt	ville	være	i	en	form	for	fængsel.	Og	med	denne	tekno-

logi,	så	kan	hun	meget	bedre	klare	sig	hjemme	uden,	at	vi	behøver	at	frygte	for	hendes	

sikkerhed."	

(Bilag	B3:	13:19)	

Og beskriver endvidere hvordan de ved hjælp af GPS-trackeren kan bibeholde moren i eget hjem og 

kan udskyde behovet for plejebolig, som anonym III ikke mener moren vil have godt af, da moren 

krampagtigt kæmper for at fastholde sit hverdagsliv, som hun holder meget af (Bilag B3). Om det at 

fastholde den dementes ”normale” hverdag, benytter demenskoordinatoren begrebet identitetsbevarende 

velfærdsteknologi og siger således:  

”Jeg	ser	det	mere	som	en	identitetsbevarende	velfærdsteknologi,	så	borgeren	kan	få	

større	frihed	og	mulighed	for	noget	tid	til	sig	selv	uden,	at	de	føler	sig	overvågede.	Eller	

føler	sig	begrænsede	i	forhold	til,	hvad	de	kan	lave,	fordi	de	pårørende	er	så	bekymrede	

for,	at	de	skal	blive	væk.”	

(Bilag	B2:	16:25)	

Demenskoordinatoren pointerer efterfølgende igen, hvordan det især er vigtigt for personer i de tidlige 

demensstadier, der stadig har forståelse og indsigt i deres sygdom – og som stadig er bevidste om, 

hvad er er vigtigt for dem at vedligeholde (Bilag B2). 

 

Negative konsekvenser 

Af negative konsekvenser ses bl.a., hvordan både det praktisk og teknisk kan være svært at sikre at den 

demente altid bærer GPS-trackeren. Den demente kan være et sted i sit sygdomsforløb hvor vedkom-

mende ikke længere kan huske at tage GPS-trackeren med sig eller måske ikke forstår vigtigheden af 
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det og ikke længere har indsigt i vigtigheden af at bruge den. Demenssygdommen kan også betyde 

ændret adfærd og humør, hvorfor nogle demente vil blive meget vrede og aggressive eller angste for 

at skulle bruge en GPS-tracker (Nationalt videnscenter for demens, 2017a).  Dette oplever bl.a. Ano-

nym I hos sin far:  

”(…)	det	var	en	kamp	med	kommunen	at	få	det	udleveret	–	og	da	vi	så	fik	det,	så	var	

det	en	kamp	med	min	far,	at	han	skulle	have	det	på.	Det	ville	han	sgu	ikke	–	og	så	blev	

vi	sådan	set	nødt	til	at	lyve	(…)	jeg	tror,	at	der	er	rigtig	mange	situationer,	hvor	man	

som	pårørende	er	nødt	til	at	lyve	for	at	få	det	lort	på	dem.”	

(Bilag	B1:	03:43;	Bilag	B1:13:20)	

Det kan derfor – udover at være praktisk svært at få den demente til at benytte GPS’en – være med-

virkende til mange diskussioner og kampe mellem pårørende og demente, som kan være belastende 

for forholdet udover det faktum, at man er ramt af sygdom. Dertil kommer at GPS-enheder skal 

oplades regelmæssigt, hvorfor der af tekniske årsager vil være et tidsrum, hvor det ikke er muligt at 

benytte GPS’en og at det af rent praktiske årsager kræver, at man finder det mest hensigtsmæssige 

tidspunkt at lade på, hvor der er mindst sandsynlighed for, at den demente forlader hjemmet. Dette 

kan være svært grundet demenssygdom, da denne kan påvirke døgnrytmen (Nationalt videnscenter 

for demens, 2017b).  

”(..)	på	et	tidspunkt,	der	ansøgte	vi	faktisk	om	at	få	to	GPS’er,	fordi	sådan	et	ur,	det	skal	

jo	lades	op.	Vi	var	fuldstændig	desperate	for,	at	mens	det	ladede	op,	om	han	så	skulle	

forlade	hjemmet.”	

(Bilag	B1:	03:43)	

Demenskoordinatoren beskriver ligeledes, hvordan det – især i hjem, hvor den demente er alene bo-

ende – kan være svært at sikre henholdsvis, at den demente får GPS’en med sig, men også at den 

bliver ladt op, da hjemmeplejen kun kommer forbi tre gange dagligt, hvorfor de pårørende har et 

langt større ansvar. Dette underbygger det faktum, som demenskoordinatoren også senere hen poin-

terer – at GPS-teknologien ikke er 100 % sikker (Bilag B2). Som Anonym III beskriver det: 

”	(…)	jeg	synes,	at	det	er	åbenlyst,	at	GPS-teknologi	ikke	kan	stå	alene.	Det	er	altid	en	

del	af	–	det	indgår	altid	i	en	måde	at	organisere	tingene	på.	Man	kan	ikke	isoleret	set	

se	på	en	GPS-løsning.	Det	indebærer	samarbejdsrelationer,	organisation	og	mange	an-

dre	ting.”	

(Bilag	B3:	18:45)	
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En anden negativ konsekvens ved GPS-teknologien kan være håndteringen af den data, der generes 

– i den aktive session - eller senere kan misbruges på den ene eller anden måde. Anonym III reflekterer 

over, at: 

	”(…)	der	kan	blive	gemt	data,	som	vi	ikke	ved,	hvordan	vil	blive	brugt	i	fremtiden.	Man	

kan	også	se	at	i	politiet,	der	har	der	været	flere	sager	omkring	misbrug	af	teledata	(…)	

lige	pludselig	sker	der	en	helt	masse	ting	–	utilsigtet	–	omkring	logning	og	brug	af	

data.”	

(Bilag	B3:	15:16)	

Denne utilsigtede konsekvens vil vi se nærmere på i afsnittet  

 

Utilsigtede effekter. 

En konsekvens af at indføre GPS-tracking af den dementes færden er, at der gives afkald på noget af 

den dementes privatliv i og med, at en anden kan følge med i, hvor vedkommende befinder sig. I 

yderste konsekvens kan dette føre til en regulær overvågning af vedkommende – især hvis personen 

der har adgang til denne data, ikke bruger den med gode hensigter.  

Som det fremlægges her, er det tydeligt, at de har to forskellige syn på det etiske forhold omkring, 

hvad man kan og bør gøre i denne situation.  

 

GPS-TRACKERE SET I LYSET AF DET OPERATIONELLE PRINCIP 
I dette afsnit vil vi se nærmere på hovedkomponenterne i de to GPS-tracker, som vores informanter 

gør brug af. Vi vil forklare, hvordan de ser ud, hvad de bruges til samt hvordan de spiller sammen for 

at opnå teknologiens overordnede formål gennem en teknologisk proces. Dette vil vi gøre, da det giver 

os et bedre grundlag til at finde GPS-teknologiens eventuelle utilsigtede og tilsigtede effekter ud fra 

sammenspillet mellem teknologiens hovedkomponenter og dets sammenspil med den demente.  

I det operationelle princip argumenterer Vincenti for, at der skal ses nærmere på teknologiens hoved-

komponenter og deres sammenspil for at få en bedre forståelse af teknologiens overordnede proces 

(Jørgensen, 2018).  

En GPS-tracker består af mange forskellige dele. En af de første hovedkomponenter vi vil tage fat i, 

er det ydre plastikhus, som er til for at beskytte alle de indre elektroniske komponenter, så disse kom-

ponenter ikke går i stykker eller bliver beskadiget, hvis GPS-trackeren bliver tabt. På både Otiom og 

Safecall trackeren er plastikhuset vandtæt. Grunden til at disse GPS-trackere er vandtætte er, at de 

bliver brugt til at fremsøge demente, som eventuelt ikke kan finde hjem, da de ikke kan huske, hvor 
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de kom fra, eller hvor de befinder sig og er derfor sårbare. Denne situation kan hænde i al slags vejr, 

hvorfor GPS’en er nødt til at være robust og modstandsdygtig – også i regnvejr. Hvis disse GPS-

trackere ikke var vandtætte, ville deres indre tekniske dele kortslutte af regnvandet, og GPS-trackerne 

ville ikke være i stand til at sende et nødsignal eller vise den dementes lokation (Otiom, n.d.-a). 

 
Figur 1 Otiom GPS-tracker (Otiom, n.d.-b) 

På ydersiden af Safecall GPS-trackeren er der en SOS-knap, som – hvis trykket, udsender et SOS-

signal til en eller flere pårørendes mobilapplikationer. Denne knap fungerer således, at den skal holdes 

nede i nogle sekunder, hvorefter den giver en tilbagemelding i form af nogle vibrationer, som betyder, 

at signalet er sent. Denne knap har et nødvendigt sammenspil med en vibrator, da disse vibrationer 

er den eneste måde, den demente kan vide, at der er blevet sendt et gyldigt signal efter hjælp. Denne 

SOS-knap styrer også nogle dioder, som sidder i udkanten af Safecall trackeren. Ved at trykke kort 

på SOS-knappen, vil dioderne tænde og slukke alt efter, om der er brug for et lyssignal (Safecall, n.d.-

b). Otiom GPS-trackeren har ikke en SOS-knap, men sender et SOS-signal, hvis den demente bevæ-

ger sig ud over bestemte forud indtastede områder på den tilhørende mobilapplikation (Safecall, n.d.-

a). 

 
Figur 2 Safecall GPS-tracker (Safecall, n.d.-b) 
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Begge disse GPS-trackere har genopladelige lithiumbatterier i sig, da lithiumbatterier har længere 

levetid end normale batterier. Da GPS-trackere til demente skal være meget brugervenlige, hjælper 

disse batterier til en længere levetid, før de skal oplades igen. Dette er brugbart i flere situationer som 

bl.a., hvis den demente fare vild og ikke kan finde hjem igen, så der ikke vil være samme risiko for, at 

GPS-trackeren går ud og de mister signalet og positionen af den demente, som ved brugen af andre 

former for batterier. 

Safecall har også en højtaler og en mikrofon, så den demente kan snakke med signalmodtageren gen-

nem deres GPS-tracker. Dette er en funktion, som Otiom GPS-trackeren ikke har. GPS-trackeren vil 

modtage et signal via en antenne, som højtaleren vil afspille for den demente. Den demente kan på 

samme måde tale ind i mikrofonen, som så sender disse lydfrekvenser tilbage til signalmodtageren. 

Denne funktion hjælper den pårørende, som modtager SOS-signalet, med at forstå situationen før de 

ankommer til den dementes lokation og bidrager også til, at der er mulighed for at tale den demente 

til ro, inden hjælpen når frem. 

Som forklaret tidligere har Safecall-trackeren en antenne, som modtager og sender signaler videre 

under kommunikation med Safecall applikationen. Otiom har også en antenne som bliver brugt til at 

sende satellitsignaler, så de pårørende kan se den dementes lokation om nødvendigt. Da Otiom-track-

eren ikke modtager signaler, blive antennen ikke brugt til lige så mange processer, som antennen i 

Safecall-trackeren. Antennerne på begge GPS-trackere hjælper satellitter til at opfange lokationen af 

den demente, når dette er nødvendigt i gældende situationer. 

 
Figur 3 Bundkort af en GPS-tracker med, som ses nede i højre hjørne af bundkortet (CNET, 2019) 

Begge GPS-trackere har et bundkort, som sammenkobler alle de elektroniske komponenter, så de kan 

kommunikere med hinanden. Bundkortet er eksempelvis det, der sender strømmen fra batteriet ud til 

de andre elektroniske komponenter i GPS-trackerne og sammenkobler antennen med højtaler og mi-

krofon, så signaler kan blive sendt og modtaget mm. En GPS-tracker ville ikke kunne fungere uden et 

bundkort, da det i så fald blot ville være en masse løse dele i et vandtæt plastikhus. Bundkortet er af 
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denne grund den vigtigste komponent i en GPS-tracker, og det er denne komponent, som samler alle 

de andre dele i en større proces (Compware, 2020). 

UTILSIGTEDE OG TILSIGTEDE EFFEKTER VED GPS-TRACKERE 
I dette afsnit vil vi med en teknologisk tilgang se nærmere på utilsigtede og tilsigtede effekter ved GPS-

trackere fra de føromtalte mærker, Safecall og Otiom. Vi vil derudover analysere nærmere, om disse 

potentielle utilsigtede effekter er af negativ eller positiv art. 

 

Utilsigtede effekter 

Som forklaret i analysen af de indre mekanismer og processer af GPS-trackere, har Safecalls GPS-

tracker en SOS-knap. Denne SOS-knap er den eneste knap på GPS-trackeren og har derfor flere 

funktioner end blot at sende et SOS-signal. Ved at holde SOS-knappen nede i kort tid, styrer den 

nogle LED-lys på siden af trackeren. For at sende et SOS-signal til fx de pårørende, skal SOS-knappen 

holdes nede i nogle sekunder. Det, at denne SOS-knap har flere funktioner alt efter, hvor længe den 

bliver holdt nede kan skabe forvirring og give vanskeligheder for den demente. Alt efter, hvor langt 

den demente er i sygdomsforløbet kan vedkommende glemme, at knappen skal holdes nede i længere 

tid, før den sender et SOS-signal til den pårørende. At GPS-trackeren samtidig giver den demente 

feedback i form af LED-lys, når knappen holdes nede i kort tid, vil kunne forvirre den demente til at 

tro, at SOS-signalet er blevet sendt. En sådan utilsigtet effekt er af negativ art og udgør en risiko. Da 

dette er en utilsigtet effekt forbundet til den vigtigste del af GPS-trackeren – SOS-knappen – kan dette 

være et stort problem i situationer, hvor den demente er blevet væk og ikke kan finde hjem. Effekten 

kan være skyld i, at den demente først bliver fundet, når det er for sent. Et scenarie kan være, at det 

er vinter og minusgrader udenfor, og den demente kan pludselig ikke finde vej hjem. Den demente 

trykker på SOS-knappen og ser, at den begynder at lyse, hvilket understøtter den dementes tro om, 

at der nu er blevet sendt et SOS-signal videre til de pårørende. I virkeligheden har den demente kun 

tændt lys på trackeren, hvorfor vedkommende kan ende med at skulle stå ude i op til flere timer, eller 

i værste tilfælde hele natten. Dette kan have skadelige konsekvenser for vedkommendes helbred og 

kan i sidste ende have fatale følger (Safecall, n.d.-a).  

Otiom GPS-trackeren er i modsætning til Safecall-trackeren helt uden knapper og påvirkes derfor 

ikke af den demente så let som Safecall-trackeren. Dette gør Otiom GPS-trackeren simplere at benytte 

for den demente. GPS-trackeren kræver ikke en handling fra brugeren for at sende et SOS-signal ud 

til de pårørende. Dette kan dog medføre en utilsigtet effekt i form af en systemfejl. Da denne GPS-

tracker arbejder uden hjælp fra den demente, men automatisk sender signaler ud om nødvendigt, vil 
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den demente ikke vide, hvis der sker en fejl i systemet, og SOS-signalet derfor ikke bliver sendt ud til 

de pårørende. Otiom GPS-trackeren samarbejder med en Otiom mobilapplikation, hvor den pårø-

rende kan indramme det område, som den demente normalt bevæger sig rundt i, og hvis den demente 

så forbigår den grænse, vil der blive sendt et signal til de pårørende, som informerer om, at den de-

mente er gået ud over den opsatte grænse, og muligvis ikke kan finde hjem igen. Et scenarie her kunne 

være, at den demente er gået ud for den opsatte ramme, men en fejl i applikationen gør, at der ikke 

bliver sendt et signal til den pårørende. Dette kunne føre til, at den pårørende ikke ved, at der er noget 

galt, og der er derfor ikke nogen, der tjekker op på, hvor den demente er henne. Denne utilsigtede 

effekt ville ikke ramme den demente, hvis vedkommende havde Safecall GPS-trackeren, da der er en 

SOS-knap på trackeren, som skal trykkes manuelt af den demente. SOS-knappen er en direkte for-

bindelse mellem den demente og den pårørende. Hos Otiom-trackeren starter forbindelsen med ap-

plikationen først, når applikationen ser, at den demente er gået ud for de pågældende grænser, vil 

først her sende et signal ud til GPS-trackeren, som så sender et signal og lokation til den pårørende. 

GPS-trackeren uden en SOS-knap har flere led i processen og derfor flere steder, der kan opstå fejl 

end på GPS-trackeren med en SOS-knap (Otiom, n.d.-c). 

En utilsigtet effekt som kan forekomme ved alle GPS-trackere, kan være misbrug af indsamlet data 

fra GPS-trackere. Al data fra GPS-trackere er ikke påtænkt til andre mennesker end de pårørende, 

som bruger denne data til at beskytte og holde øje med den demente, så der ikke sker dem noget. 

Denne data kan dog blive stjålet ved fx hacking, hvor dataet kunne ende i andres hænder og blive 

brugt til andet, som potentielt kunne skade den demente. I relation til denne utilsigtede effekt kunne 

et scenarie være, at GPS-dataet bliver hacket og pludselig ved andre mennesker, hvor den demente 

er og går hen i løbet af en dag. Denne data kunne fx blive brugt af en indbrudstyv, som nu ved hvornår 

den demente ikke er hjemme. Indbrudstyven har således mulighed for at bryde ind hjemmet og stjæle 

deres værdigenstande, mens den demente ikke er hjemme.  

Et andet muligt brug af GPS-dataet kunne være til markedsføring. Ved at vide hvor den demente går 

hen i løbet af en dag, kan forskellige virksomheder få en ide om, hvad den demente går og laver og 

lave målrettet markedsføring. Dette kunne fx være, hvis den demente ofte går ned til en sø, så ville 

firmaer kunne markedsføre fiskegrej mm., som ville være målrettet denne person ud fra de data, der 

bliver indsamlet gennem deres GPS-tracker. Der kan argumenteres for, at en dement person kan være 

lettere påvirkelig til at købe nogle produkter, og derpå ville denne data kunne blive misbrugt. Dette 

er også en bekymring for en af vores informanter, som pointerer, at data potentielt kan blive gemt og 

brugt til forskellige ting i fremtiden, uden den demente eller de pårørende ved af det, hvilket 
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understøtter denne utilsigtede effekt (Bilag B3). Dette er en utilsigtet effekt, som ikke bare kan påvirke 

demente og andre personer på nuværende tidspunkt, men som kan påvirke dem og andre langt ud i 

fremtiden. Den nuværende GPS-teknologi, som vi har fokus på i vores projekt, kan påvirke og sende 

brugen af overvågningsteknologier ud i andre baner. Dette kan åbne op for brugen af overvågning til 

fx fokuseret markedsføring til bestemte individer, ud fra hvor denne person har været, og hvad ved-

kommende har lavet.  

Den GPS-teknologi som vi arbejder med og gør brug af i dag, er ikke nødvendigvis deterministisk, 

men kan derimod være determinerende for andre teknologier som overvågning. Overvågning vil 

kunne blive determineret på en måde, hvorpå den som sagt vil blive udviklet til fx markedsføring, 

frem for at beskytte udsatte individer, hvilket ville kunne påvirke firmaer, privatpersoner og potentielt 

samfundet som helhed. 

 

Tilsigtede effekter 

Målet ved at have GPS-trackere til demente er sikkerhed, hvis de fx er gået for langt væk og ikke kan 

finde hjem igen. Det er også målet om at skabe tryghed for de pårørende, så de ikke skal gå i en frygt 

for, at den demente kan komme ud for ulykker eller fare vildt. En tilsigtet effekt ved GPS-trackeren 

er at give de pårørende tryghed i deres hverdag, da den demente har mulighed for altid at tilkalde 

dem, hvis de er ude i problemer. Det er en tilsigtet effekt for de pårørende, da det giver dem mulighed 

for at have en normal hverdag og ikke gå rundt med en bagtanke om, at der kan være sket noget for 

den demente. Dette bliver også understøttet af et af vores interviews, da informanten forklarede, at 

GPS-trackeren skabte en tryghed for, at den demente ikke bare lå et sted, men at der faktisk var 

chance for at finde den demente i live (Bilag B1).   

En tilsigtet effekt for den demente er, at de ikke er begrænset til at blive hjemme og kun kunne gå 

uden for døren, hvis de har nogen med sig, som kan holde øje med dem. GPS-trackere giver for de 

demente, som også de pårørende, en mulighed for en normal hverdag. Da GPS-trackeren giver dem 

mulighed for at tilkalde hjælp uden at skulle have fx plejepersonale med sig, når de går ud, giver dem 

mulighed for ikke at skulle ændre på deres daglige rutiner i hverdagen. Dette bliver understøttet i et 

af vores interview med en demenskoordinator, da vores informant forklarer, hvordan den demente 

ikke hele tiden skal føle sig overvåget, men kan få større frihed og ikke føle sig begrænset af, hvad de 

kan lave i løbet af en dag (Bilag B2). En anden informant beskriver også, hvordan denne person kan 

udskyde behovet for plejebolig til sin mor, da moren stadig har muligheden for at kunne gå udenfor, 

da hun har en GPS-tracker (Bilag B3).  Hvis moren ikke havde en GPS-tracker, ville en plejebolig 
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være en nødvendighed, da en plejebolig ville være mere besværlig at forlade end en privatbolig, for-

klarer informanten – hvilket ville begrænse morens frihed (Bilag B3).   

I eksemplet som omhandlede behovet for en plejebolig og evnen til at forlade denne, når lysten ram-

mer, kunne vi også have haft et etisk perspektiv. Dette eksempel såvel som mange af de andre eksem-

pler i dette afsnit, indeholder også mange etiske og moralske beslutninger. Dette vil vi undersøge 

nærmere i vores næste afsnit. 

 

ETISKE OG MORALSKE FORHOLD OMKRING GPS-TEKNOLOGI 
Vi har tidligere skildret positive og negative konsekvenser som følge af GPS-tracking ud fra de pårø-

rendes perspektiv. I dette afsnit vil vi kigge nærmere på at finde den bedste løsning, når den demente 

forlader sin bopæl og ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv denne gang med udgangspunkt 

i etisk teori.  

Vi har redegjort for en model af Føllesdal, der bidrager til at skabe overblik i forbindelse med beslut-

ningstagningen vedrørende etiske dilemmaer. Med udgangspunkt i modellen vil vi i det følgende skit-

sere konsekvensen ved mulige handlingsalternativer, der gør sig gældende i den omtalte situation.  

 

Handlingsalternativer 

Vi vil tage udgangspunkt i de to nedenstående handlingsalternativer, som vi finder, er de mest rele-

vante i forhold til vores problemformulering.  

1. handlingsalternativ: Indførsel af GPS-tracker  

Når man beslutter at indføre en GPS-tracker er næste step at finde ud af, hvilken form for tracker, 

man ønsker – herunder hvilken der er den bedste løsning hos den pågældende person. 

2. handlingsalternativ: Fravalg af indførsel af GPS-tracker 

 

Konsekvenser  

I dette afsnit vil vi gå se på konsekvenserne af de to forskellige handlingsalternativer blandt andet med 

udgangspunkt i udtalelser og overvejelser fra de interviewede.  

1. handlingsalternativ: Indførsel af GPS-tracker 

En konsekvens af at indføre GPS-tracking af den dementes færden er, at der gives afkald på noget af 

den dementes privatliv i og med, at en anden kan følge med i, hvor vedkommende befinder sig. I 

yderste konsekvens kan dette føre til en regulær overvågning af vedkommende – især hvis personen 

der har adgang til denne data, ikke bruger den med gode hensigter.  
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Som det fremgår i de tidligere afsnit i opsummering af interviewene, har begge pårørende sørget for 

GPS-tracking af deres forældre, hvorfor dette vil være udgangspunktet i deres udtalelser og overvejel-

ser, men herfra har de forskellige etiske syn på, hvor langt man kan tillade sig at gå for praktisk at 

sikre GPS-tracking. 

Særligt Anonym III har gjort sig tanker omkring sin mors ret til privatliv inden anskaffelsen af en 

GPS-tracker. Hun undersøgte markedet for GPS-trackere på HMI-basen1 og faldt over Otium, der 

rent etisk og funktionelt kunne levere den bedste løsning. Hun siger således om, hvorfor valget faldt 

på netop Otiom: 

”Jamen,	det	er,	fordi	graden	af	overvågning	kan	gradueres,	så	det	hele	tiden	kan	ind-

stilles	til	det	mindst	nødvendige	niveau	–	og	det	fandt	jeg	meget	sympatisk.”	

(Bilag	B3:	08:17)	

Anonym III tager aktiv stilling til sin mors ret til privatliv og ønsker at moren så vidt muligt stadig kan 

bevæge sig frit rundt uden hendes viden, men ønsker ligeledes heller ikke at gå på kompromis med 

konsekvenserne af, hvis moren ikke havde en GPS-tracker – konsekvenserne heraf vil vi se nærmere 

på under 2. handlingsalternativ (Bilag B3). 

”(…)	jeg	kan	se	de	fem	sidste	(koordinater,	red)	(…),	men	så	kommer	de	ind	og	falder	

ud	i	den	anden	ende,	så	man	kan	ikke	følge:	”hvor	har	min	mor	været	i	dag?”		–	og	det	

synes	jeg	heller	ikke	kommer	mig	ved”	

(Bilag	B3:	11:05)	

Anonym I derimod mener ikke, at de nuværende metoder for tracking af demente er sikre nok, hvor-

for hun ville ønske at opgradere muligheden for tracking, således at det blev muligt at chippe demente.  

For Anonym I synes konsekvenserne af den usikre tracking at være langt værre end konsekvenserne 

ved give afkald på sin fars ret til at færdes uden hendes viden – og dermed fratage ham noget af sit 

privatliv. Hun ville gerne have muligheden for og lov til – på sin fars vegne – at kunne få ham chippet 

(Bilag B1).  

”Jeg	kan	ikke	forstå,	at	man	skal	have	en	rettighed	til	at	blive	væk.	Det	vil	jeg	kæmpe	

en	brav	kamp	for.”	

(Bilag	B1:	14:48)	

  

 
1 Socialstyrelsens hjælpemiddelbase 
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For Anonym III er det derimod en helt absurd tanke at chippe mennesker, og hun udtaler således: 

”(…)	jeg	håber	aldrig	nogensinde,	at	vi	kommer	til,	at	der	er	nogle	mennesker,	som	skal	

chippes!”	

(Bilag	B3:	16:43)	

Som det fremlægges her, er det tydeligt, at de har to forskellige syn på det etiske forhold omkring, 

hvad man kan og bør gøre i denne situation.  

2. handlingsalternativ: Fravalg af indførsel af GPS-tracker 

Konsekvensen og de negative følger af ikke at indføre en GPS-tracking af demente er allerede frem-

lagt. Dog må den værste konsekvens siges at være, at den demente går hjemmefra og ikke bliver fundet 

igen, inden der er sket en ulykke – i yderste konsekvens at den demente findes død. Konsekvenser af 

mildere art kunne være, at den demente vil være lang tid i en utryg situation, inden vedkommende 

bliver fundet. Dette vil medføre forværring i sygdom. 

Indenfor nogle etiske teorier vil de to fremlagte handlingsalternativer være konsekvenser i sig selv. 

Opvejningen af konsekvenser og værdier for med det formål at finde det handlingsalternativ med de 

mest acceptable konsekvenser vil være individuelt, og som det tidligere er fremlagt findes der mange 

forskellige etiske teorier herom.  

 

IOT-TEKNOLOGIENS SAMFUNDSMÆSSIGE PÅVIRKNINGER 
I det forgående afsnit har vi set på konsekvenserne for det enkelte menneske ved henholdsvis at til- 

eller fravælge GPS-teknologi – og hvilke etiske forhold man skal tage stilling til. I dette afsnit vil vi - i 

stedet for subjektet - kigge på teknologien i relation til samfundet og de konsekvenser GPS-teknologien 

potentielt kan have. 

GPS-teknologi bygger på det samme princip som IoT, hvorfor vi vil fokusere på IoT-teknologien i 

relation til Orit Halpens firfoldige kritik og samtidig kigge på de potentielle konsekvenser IoT-udvik-

lingen har på samfundet.  

Ud fra vores interviews skitseres der to holdninger omkring GPS-teknologien, hvor den ene holdning 

er positiv og den anden mere kritisk. 
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Pro GPS-teknologi: 

”Hun	er	af	den	holdning,	at	man	bør	kunne	chippe	demente”	

	(Interview	med	anonym	I)		

”Demenskoordinatoren	ser	ikke	nogen	bekymringer	i	forhold	til	GPS-teknologier”	

	(	

Interview	med	anonym	II)	

 

Kritisk overfor GPS-teknologi: 

”For	datteren	er	det	vigtig	at	forholde	sig	kritisk	til	GPS-produkter	–	bl.a.	hvordan	po-

liti	og	andre	instanser	måske	i	fremtiden	kan	bruge	data	om	borgeres	lokationer	i	

retssager	mm.”	

	(	

Interview	med	anonym	III)	

Den positive holdning - set under pro GPS-teknologi - mener vi også er tilstede i samfundet, og det 

interessante er derfor, hvilke konsekvenser denne samfundsmæssige holdning fordrer. Dette spørgsmål 

vil vi forsøge at besvare ved først at definere GPS-teknologien i relation til Orit Halperns fire begreber 

og dernæst skitsere positive og negative konsekvenser. 

 

Zones 

Med zoner skal der forstås det geografiske område eller den dimension, man gerne vil undersøge 

nærmere, og derved opsætter sine sensorer. Zoner skal også forstås som en metode, hvorved man kan 

inddele hele verden – en simplificeret måde at enkeltgøre en kompliceret virkelighed. Da vi i dette 

projekt analyserer GPS-trackere, er vores zone demente eller det geografiske sted, hvor demente op-

holder sig fx plejehjem.  

 

Populations 

Med populationer menes der i denne kontekst den specifikke og inddelte gruppe, man gerne vil un-

dersøge. I vores tilfælde er den population eller gruppen, vi gerne vil undersøge – de demente. For at 

øge forståelsen af dette begreb, skal man forestille sig, at alle de demente på et plejehjem er udstyret 

med en GPS-tracker, som sender lokationsdata til en server for yderligere behandling og analyse. Det 
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essentielle ved dette begreb er også, at det ikke er oplevelsen og data fra den enkelte person, som anses 

for brugbar, men derimod kun data fra hele populationen som helhed, der kan bruges. 

Optimization 

Optimering hænger sammen med populationen og den forståelse som, at data kun er brugbar såfremt 

det kommer fra en gruppe, hvorfor det enkelte individs oplevelse ikke længere bruges. Optimeringen 

ligger derfor i analysen af populationen med henblik på den optimale løsning. I henhold til vores 

projekt, ville man fokusere på at analysere lokationsdata med fokus på optimering af GPS-løsningen.  

 

Resilience 

Resiliensen – eller modstandsdygtigheden, skal i denne sammenhæng findes i det unikke system, man 

bygger ved at implementere IoT og samtidig have fokus på optimering. Systemet, hvor alle de de-

mente er udstyret med GPS-trackere - som sender data til en central instans for yderligere behandling 

- giver et smart-system, der ved analyse giver en modstandsdygtighed. 

 

Positive konsekvenser 

Kigger vi på GPS-teknologien på et konceptuelt niveau, bygger denne på et IoT-princip om at give 

et artefakt en digital identitet og transmittere data, som derefter analyseres. I dette tilfælde giver det 

de pårørende en tryghed, kontrol og et overblik. Set i et samfundsmæssigt perspektiv er der mange 

fordele ved IoT-udviklingen, da dette system har et analyse- og optimeringsprincip fx optimering af 

Co2-reduktion eller optimering af en virksomheds produktion. Dette fokus på optimering giver i sa-

gens natur en bedre og mere optimal løsning. 

 

Negative konsekvenser 

De negative konsekvenser er ikke så transparente som de positive, da de ikke direkte beror sig på 

målbare tal og metrikker, men en samfundsmæssig holdning og retning. IoT-teknologien kan kun 

fungere såfremt verdenen er simplificeret ned i zoner og populationer, og disse sender data med hen-

blik på analyse og optimering. I denne optik forvandles hele verden til store produktionshaller, hvis 

eneste formål er at genere data til de servere og den logik, der koordinerer og planlægger ressourcerne. 

Konsekvensen ved dette scenarie er, at mangfoldigheden forsvinder, og det eneste fokus er den fælles 

produktion og tilhørende optimering.  
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GPS-TRACKEREN SOM MEDIATOR MELLEM MENNESKE OG 
VERDEN 
I dette afsnit vil vi ud fra et postfænomelogisk perspektiv søge at beskrive, hvordan teknologien medi-

erer subjektets perception af verdenen ud fra den nuværende teknologi, men også ud fra hvordan 

forholdet vil være med udgangspunkt i en teknologisk udvikling, hvor det bliver muligt at chippe de-

mente, som der lægges op til som en ønsket mulighed.   

Som GPS-trackerne benyttes lige nu, er de teknologiske artefakter, man tager på sig og benytter. Dette 

kan beskrives med relationen, Ihde kalder embodiment relation, der beskriver denne kropsliggørelse af 

teknologien. Den demente tager GPS-trackere på sig, hvad enten det er i form af et ur, en halskæde, 

en nøglering mm. Alt afhængig af den dementes sygdomsindsigt og forståelse af den valgte GPS-en-

hed, kan der sås tvivl omkring, hvor i høj grad vedkommende perciperer verdenen igennem teknolo-

gien. Man kan argumentere for at artefaktet for den svært demente nærmere er en background relation, 

som den demente ikke forholder sig yderligere til eller gør brug af, hvorfor teknologien bliver trans-

parent for den demente.  

Forestiller man sig at den teknologiske og samfundsmæssige udvikling – herunder også de etiske og 

moralske forhold – tillader at chippe demente, vil det teknologiske artefakt ikke længere blot være en 

teknologi – eller et objekt – man benytter, men derimod være en fysisk del af kroppen. Dette må siges 

at være den ultimative form for kropsliggørelse af et teknologisk artefakt, som resulterer i, at menne-

sket fusioneres og bliver ét med teknologi i en form for cyborg2 eller hybridmenneske – det er denne 

relation Verbeek referer til som en fusion relation.  

For begge teknologier gælder fra et pårørende perspektiv at verdenen perciperes gennem en applika-

tion på telefonen, der er forbundet til den specifikke GPS-tracker. Fra et pårørende perspektiv opfyl-

der applikationen kun et behov og har værdi, hvis den demente bærer GPS-enheden. Den informa-

tion, der kan aflæses på applikationen, forudsætter at vedkommende, der aflæser informationen, for-

står hvad der vises. Det vil således være op til det subjekt – mennesket, der ser – at fortolke det viste 

og omsætte til brugbar viden. Eksempelvis vil den pårørende til en dement og en tilfældig person opnå 

en forskellig opfattelse af fx et kort med et lokationsstempel for den dementes koordinat. Mens det for 

den tilfældige person bare vil et kort med et stempel på en tilfældig lokation, vil den pårørende fortolke 

denne lokation og vide, hvorvidt vedkommende er hjemme eller har forladt bopælen og kunne 

 
2 Ordet er en sammentrækning af cybernetic (kybernetisk) og organism (organisme). Begrebet referer til et væsen, der en 
sammensmeltning af et menneske og en maskine (Det etiske råd, 2017) 
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vurdere, hvorvidt den demente er i risiko for at være faret vil – og med denne perception vil den 

pårørende møde verdenen. Denne relation kaldes af Ihde en hermeunetic relation. For den pårørende vil 

forholdet til mobilen i sig selv udgøre en alterity relation, da mobilen kun har sin berettigelse og udgør 

en værdi, hvis mennesket har en interaktion med denne. Mobilen forventer feedback fra mennesket 

og giver således et svar tilbage.  

Nedgraver man demenssikring i form af sensorer i jorden, som det fremgår af interviewene, at man 

gør på plejecentrene, vil man have en immersion relation, hvor teknologien fusioneres med omgivelserne 

– og i dette tilfælde også fremgår transparent. 

Som det er tydeliggjort her, er relationen – alt afhængig demensgraden, sygdomsindsigt og GPS-tek-

nologi – og afhængigt af, hvorvidt man ser på teknologien fra et pårørende perspektiv eller med ud-

gangspunkt i den demente – mellem mennesket og teknologien – herunder forståelsen for, hvordan 

teknologien mediere menneskets verdenssyn meget forskellig.  

 

SKAL GPS-TEKNOLOGIEN VÆRE DETERMINERENDE? 
Zoomer vi ud og fokuserer mere på selve GPS-teknologien er det relevant også, at berøre nogle af de 

samfundsmæssige konsekvenser denne teknologi medfører, eksempelvis om GPS-teknologien er de-

terminerende for andre teknologier og hvad de potentielle konsekvenser heraf er. 

Det essentielle ved teknologisk determinisme er grundtanken om, at teknologiudvikling har set eget 

liv, følger sin egen kurs i samfundet og at subjektet slæbes efter – en form for autonomi - og kigger vi 

i bakspejlet, er det også svært at tro, at fx IoT- eller GPS-teknologi ikke ville være udviklet før eller 

siden, dvs. deres udvikling er uundgåelig.  

“Are	technologies	deterministic?	Many	people	talk	as	though	they	are.	Students	have	

often	told	me	that	the	spread	of	television	or	the	Internet	was	“inevitable.”	Likewise,	

most	people	find	the	idea	of	a	modern	world	without	automobiles	unimaginable.	How-

ever,	history	provides	some	interesting	counterexamples	to	apparently	inevitable	tech-

nologies.”	

(Nye,	2006)	

Som modargument til ovenstående deterministiske retning, nævner Nye pistolens indtog i Japan, hvor 

teknologien - i form af pistolen - ikke fik lov til at gå sin gang og følge sin egen kurs, men i stedet blev 

defineret af samfundet og kulturen, som blev determinerende for pistolens teknologiske udvikling i 

samfundet. Dette skitserer Nyes standpunkt omkring teknologisk determinisme, da han her 
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argumenterer for, at det er kulturen, der har overhånden for, hvilken teknologi der implementeres og 

udvikles og ikke teknologien selv, dvs. mennesket bestemmer og ikke pistolen. 

Kigger vi på vores GPS-trackere kan man stille nogle af de samme spørgsmål: var GPS-teknologien 

uundgåelig? Dette spørgsmål kan ikke entydigt besvares, da det afhænger af mange forskellige fakto-

rer, som ifølge Nye eksempelvis er; sociale forhold, prissætning, traditioner, normer, sociale regimer, 

grupperinger, klasseforskelle samt politik og lovgivning. 

”Few	historians	argue	that	machines	determine	history.	Instead,	they	contend	that	

new	technologies	are	shaped	by	social	conditions,	prices,	traditions,	popular	attitudes,	

interest	groups,	class	differences,	and	government	policy”	

(Nye,	2006)	

I forhold til valget omkring brug af GPS- trackeren blev denne – ligesom fravalget omkring brug af 

pistolen grundet samuraikulturen – bestemt af en højere instans, i dette tilfælde staten, som besluttede 

at teknologien ville gavne og hjælpe samfundet, hvorfor det kan udledes at kommunen har været 

determinerende for GPS-tracking.  

Formålet med teknologi har altid været at hjælpe mennesket, at agere hjælpemiddel og værktøj for et 

givent problem, som eksempelvis hammeren - der også nævnes af David Nye (Nye, 2006). At se tek-

nologien som et værktøj og hjælpemiddel er antageligvis den mest udbredte grundtanke, men grundet 

samfundets teknologiske udvikling har vores værktøjer fået en mere kompliceret og systemmæssig ka-

rakter. En smartphone er ikke længere kun et kommunikationsværktøj til at ringe og skrive fra. Det er 

et medie, som huser mange forskellige funktioner såsom; underholdning, flere forskellige varianter af 

kommunikation og diverse beregnings- og hjælpeapplikationer. Derfor er det mere relevant end før 

at overveje, om der givetvis er en underlæggende påvirkning – værktøj og samfund imellem. 

Kigger vi på GPS-tracking, er dette værktøj – i relation til vores projekt og problemformulering – 

udviklet med henblik på at skabe tryghed, kontrol og overblik for brugeren, men funktionaliteten 

bygger på et overvågnings- og tracking-princip, hvilket i forskellige grad også er med til at forme, 

udvikle og påvirke samfundet. Vi kan derfor udlede, at vi er med til at skabe vores værktøjer, og at 

værktøjerne er med til at skabe os – både som subjekter, men også som samfund. 

Fortsætter vi med analysen af GPS-trackerens teknologiske principper, finder vi også et IoT-princip, 

der bygger på at give artefaktet en digital signatur, og derved muliggøre en opkobling fra artefaktet til 

internettet med det formål at transmittere og analysere data. Et eksempel er Samsungs digitale køle-

skab, som via en kameralæser registrerer hvornår der mangler mælk, og sender så besked til ejeren. 
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Overskriften på hjemmesiden, hvor køleskabet findes, vidner også om stærkt IoT-fokus, som indikere 

jo mere connected man er, jo mere kontrol har man: ”the more connected the more control” (Samsung, 2020).  

IoT-teknologien er et værktøj, som er udviklet til at afhjælpe brugeren med et problem, men som det 

fremgår af afsnittet  

 

IoT-teknologiens samfundsmæssige påvirkninger, kan en teknologi godt have samfundsmæssige på-

virkninger.  

Kigger vi på vores empiriske argumenter fra vores interviews, skitseres der en holdning, som er  

pro GPS-teknologien:  

”Hun	er	af	den	holdning,	at	man	bør	kunne	chippe	demente”		

(Interview	med	anonym	I)	

”Demenskoordinatoren	ser	ikke	nogen	bekymringer	i	forhold	til	GPS-teknologier”		

(	

Interview	med	anonym	II)	

Ud fra ovenstående kan der udledes en stor og næsten blind accept af teknologien, og der anses ikke 

nogen bekymring eller tanke for følgerne heraf, hvilket antageligvis er en udbredt og generel holdning 

i samfundet. 

Denne blinde tillid til teknologi kan have forskellige følger og påvirke vores adfærd. Eksempelvis 

smartphonen som gør det nemmere at sende en sms i stedet for et brev, den hårde retorik vi ser på de 

sociale medier og i vores tilfælde – IoT-ressourcetækningen, som simplificerer verdenen i zoner og 

gør hele samfundet til data-genererende enheder, hvorfor der er en klar sammenhæng mellem tekno-

logi og menneskelig påvirkning. 

Hvis vi skal lave nogle forudsigelser om, hvilke teknologier der vil blive udviklet i fremtiden, bliver vi 

ifølge Nye nødt til at forstå fremtidens samfund i form af, hvad der er behov for, og hvor problemerne 

er i samfundet, men for at forstå et problem, er vi først nødt til at definere objektet som et problem, 

hvilket kan være en udfordring, da værktøjets eksistens bygger på afhjælpning og ikke problematise-

ring.  

“All	technological	predictions	and	forecasts	are	in	essence	little	narratives	about	the	

future”	

(Nye,	2006)	
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DISKUSSION 
I dette diskussionsafsnit vil vi med kritiske øjne bearbejde de problemstillinger, som vi er stødt på 

gennem dette projekt. Diskussionen tager afsæt i de problematikker, der er forbundet med vores valg 

af metode samt de resultater, vi er nået frem til i vores analyse.  

 
DISKUSSION AF METODE 
 

Videnskabsteoretisk ståsted 

Ud fra en postfænomenlogisk tilgang benytter vi os af interview til empiriindsamling – dette med 

henblik på at høre, hvordan de pårørende praktisk anvender GPS-teknologien, men én ting er, hvad 

de pårørende siger, at de gør – noget andet er, hvad de reelt gør i situationen. Det ville være interessant 

at have foretaget feltobservationer – både af de pårørende, men også af de demente for at se, hvordan 

det praktisk foregår i forskellige situationer. Dette ville give os et andet grundlag for senere at analyse 

mere specifikt, de pårørendes såvel som de dementes forhold til teknologien, og dermed hvordan de i 

specifikke situationer medieres af teknologien, og hvordan dette kommer til udtryk i deres perception 

af verdenen. Det har ikke været muligt grundet den allerede omtalte COVID19-epidemi. Alligevel 

kan vi godt ud fra vores interviews og i sammenspil med den tekniske analyse af de benyttede GPS-

produkter danne os en forståelse for teknologiens funktion som det medierende objekt mellem de 

pårørende og verdenen lige såvel som de demente og den omgivende verden.  

 

Empiriindsamling 

Interviewmetode er et meget bredt begreb, som kan gribes an fra mange forskellige vinkler og per-

spektiver. Vi besluttede os for at gøre brug af den semistrukturerede interviewform, da det ville give 

os mulighed for at tilpasse vores interviewspørgsmål løbene gennem hele interviewet. Ved brug af det 

semistrukturerede interview kan det dog forekomme, at interviewet løber ud på et sidespor, som ikke 

har relevans for det givne emne. Denne interviewform har derfor nogle risici, som intervieweren skal 

være opmærksom på. Vi kan dog argumentere for, at vi har undersøgt metoden grundigt igennem og 

taget højde for de potentielle risici. Vi kan også argumentere for, at brugen af GPS-teknologier med-

fører mange etiske spørgsmål, hvilket brugerne kan have meget forskellige holdninger til, hvorfor det 

semistrukturerede interview i denne kontekst har hjulpet os med at gå i dybden af disse. 
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I vores interviewmetode forholder vi os til de etiske forhold, da vores emne ligger op til mange etiske 

overvejelser og valg. Det kan diskuteres, hvorvidt valget af etik i vores interviews, har nogen værdi for 

dette projekt, men vi vil argumentere for, at etikken i vores interviews har relevans for vores infor-

manter og er en opstart på vores afsnit  

Etik- og moralfilosofi, som fremgår i teoriafsnittet.   

 

DISKUSSION AF RESULTATER 
Vores projekt har været udfordret af at være blevet udarbejdet under den føromtalte COVID19-

epidemi, hvorfor dette har haft en stor betydning i forhold til den ønskede mængde af interviews, vi 

indledningsvist havde forventet. Vores empiri bygger på sammenlagt 3 interviews, hvorfor det har 

været svært at bruge empirien i relation til en større gruppe. Som modargument til denne pointe, har 

vi igennem vores projekt ikke sat empirien i relation til nogle former for demografiske grupper, men i 

stedet behandlet det holdningsmæssige perspektiv, hvorfor vi vurderer, at empiren og dens anvendelse 

i dette projekt er pålidelig. Det er ligeledes som følge af den snævre empiriindsamling – og det faktum, 

at vi ikke har screenet eller eksplicit søgt efter modstandere af GPS-teknologi, af den etiske analyse 

ud fra model af Føllesdal – at handlingsalternativerne og de dertilhørende konsekvenser bærer præg 

af, at vores informanter overordnet set begge går ind for at benytte GPS-teknologi som et trygheds-

skabende og identitetsbevarede hjælpemiddel for henholdsvis dem selv og deres demente forælder. De 

har vurderet, at konsekvenserne af at fravælge GPS-teknologien er værre end de konsekvenser, der er 

ved at benytte teknologien.  

I afsnittet IoT-teknologiens samfundsmæssige påvirkninger skitseres endnu engang denne henholdsvis pro- og 

skeptiske holdning til GPS-teknologien, som analyses ud fra Orit Halperns teoretiske kritik.  Da denne 

teori i selv er en kritik, skildres smartness og IoT ud fra et relativt negativt ståsted, hvilket medfører at 

de positive følger af IoT-udviklingen ikke får samme ligevægtige fokus, hvilket kan give et ubalanceret 

billede af IoT-udviklingens samfundsmæssige påvirkning. Kritikken og teorien kan derfor diskuteres i 

konteksten om, hvorvidt de positive følger vægter højere end de negative. Årsagen til at denne kritiske 

og tildeles ubalancerede skildring har en værdimæssig relevans i forhold til problemformuleringen, 

skal ses i lyset af de negative følger – i form af ressourceliggørelse af verden – som er en konsekvens af 

udbredelsen og brugen af IoT. 

I projektet bringer vi David Nyes kritiske syn på teknologisk determinisme i spil i relation til, om GPS-

teknologien er determinerende for samfundsmæssige konsekvenser. Hvorvidt man er tilhænger eller 

modstander af teknologisk determinisme er i sig selv et stort diskussionsspørgsmål. Ud fra analysen 
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kan vi udlede to forskellige holdninger til GPS-teknologien og ud fra disse konkludere, at teknologen 

er i udvikling, hvorfor man kan diskutere hvorvidt denne udvikling er deterministisk. David Nye bru-

ger som eksempel pistolens indtog i Japan som eksempel på, at kulturen var determinerende for pi-

stolens udbredelse hos de japanske soldater, men hvis vi kigger på japanske soldater i dag, bruger de 

ikke samuraisværdet, men i stedet pistolen, hvorfor vi kan udlede, at kulturen kun var determinerende 

for en specifik periode. Sættes dette deterministiske perspektiv i relation til GPS-teknologien og vores 

problemformulering - om de samfundsmæssige konsekvenser - kan en nutidig konklusionen, hvor tek-

nologisk determinisme har samfundsmæssige påvirkninger – i forhold til tid – altid diskuteres. Per-

spektivet er stadig interessant, da det sætter fokus på sammenspillet mellem mennesket og teknologien, 

hvilket giver tematisk værdig til vores projekt.  
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KONKLUSION 
Vi vil i denne afsnit inddrage de diskussioner der udfoldes i diskussionsafsnittet og sammenfatte en 

konklusion, der tager udgangspunkt i de overvejelser og problematikker vi har erfaret gennem pro-

jektet, med det endelige formål at besvare vores problemformuleringen: Hvilke konsekvenser ses 

ved brugen af GPS-tracking af demente set ud fra et pårørende perspektiv, og hvilken 

betydning har IoT-teknologien for samfundet i fremtiden? 

 

I dette projekt har vi forsøgt at skildre positive – såvel som negative konsekvenser som følge af at 

implementere GPS-teknologi som et hjælpemiddel i dagligdagen for både den pårørende og den de-

mente – set ud fra et pårørende perspektiv. Vi har gennem en snæver empiriskundersøgelse og analyse 

af denne konkluderet, at de positive konsekvenser står særligt stærke hos de pårørende, hvor især tryg-

heden, som teknologien giver vægter højt. Teknologien bidrager også til, at den demente i længst 

mulig tid kan føre en så normal hverdag så muligt, hvor vedkommende har friheden til at kunne 

bevæge sig rundt velvidende, at vedkommende kan få hjælp og blive fundet, hvorfor teknologien også 

fungerer som en identitetsbevarende teknologi. De negative konsekvenserne skildres primært som 

frygten for, at den demente bliver væk og i yderste konsekvens bliver fundet død, hvorfor det i høj 

grad er frygt og i mangel af andre muligheder, at de pårørende vælger at implementere GPS-tracking 

af den demente. Friheden i at kunne bevæge sig frit rundt med en GPS-tracker kan klinge hult, men 

når tracking opvejes mod konsekvenserne af at fravælge GPS-tracking, ser vi en enig tilslutning til og 

moralsk opbakning fra fagpersoner i at indføre GPS-teknologien. Denne konklusion bærer præg af, at 

vi ikke har empiri, der belyser fravalget af GPS-teknologi.   

I afsnittet IoT-teknologiens samfundsmæssige påvirkninger definerede vi indledningsvist GPS-trackeren ud fra 

Orit Halpens fire IoT-begreber, og dernæst satte vi hendes kritiske perspektiv i relation til de to em-

piriske holdninger, der var henholdsvis pro og skepsis overfor IoT-teknologi. Selvom vores indledende 

diskussion problematiserede, hvorvidt Halperns kritiske perspektiv ikke skildrer de positive og nega-

tive samfundsmæssige konsekvenser ligevægtigt, kan vi stadig – ud fra det empiriske grundlag – kon-

kludere, at såfremt der er en positiv holdning omkring IoT-teknologi, vil dette automatisk påvirke 

samfundet. Vi kan endvidere konkludere, at et naturligt følge og en konsekvens af den positive hold-

ning og dermed udbredelse af IoT, er et underlæggende fokus på optimering, hvilket ikke vil være lige 

så transparent som de positive konsekvenser, som fx målbare metrikker.  
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Ud fra dette kan vi konkludere, at der er to holdninger til GPS-teknologi, hvorfor vi kan udlede at 

denne nutidige teknologi lever og er i udvikling. David Nye er modstander af teknologisk determi-

nisme, og vi fremfører hans argumenter for og diskuterer argumenter imod, fx at kulturen kun var 

determinerende for en specifik periode. Konklusionen som derfor kan udledes, bygger således på en 

indlysende forståelse af, at teknologi har samfundsmæssige påvirkninger, og selvom en teknologi kan 

være determinerende for andre teknologier eller samfundsmæssige påvirkninger, er dette scenarie af-

hængig af tid, da det determinerende element ændres med samfundet, nutiden og fremtiden. Ligeledes 

ser vi på baggrund af Ihde og Verbeeks medieringsteorier på relationen mellem en (GPS-)teknologi 

og brugeren heraf – og kan konstatere, at relationen vil ændres som følge af den samfundsmæssige 

udvikling, som åbner op for nye muligheder for at benytte teknologi, hvorfor der til stadighed vil opstå 

nye relationer i dette menneske-teknologi-forhold, der i endnu højere grad i fremtiden vil have betyd-

ning for menneskets perception af verdenen. 
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