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Abstract 

Stress is not defined as a disease in nursing literature, but long-term stress is a risk factor 

for the development of several diseases such as high blood pressure, cardiovascular 

disease as well as anxiety and depression. It has consequences for individuals and the 

society. The research question examined by the project group is “how can a design that 

uses biofeedback help young Danes with stress management?”.  

 

The project group chose to do an interview with a focus group. The project group 

managed to obtain the answers needed to develop the first prototype. An understanding 

of the experience of stress is gained. There was an agreement that the physical activity 

could relieve stress at the moment.  Furthermore, research showed that the psychological 

aspect is just as important as the physiological aspect. The final prototype includes 

features that allow users to communicate with each other. The user interface for the app 

is presented in the form of a storyboard. Software was also developed. It visualizes the 

heart rate. This prototype was introduced and tested during individual interviews.  User’s 

experience was used to see whether something should be made more efficient. Overall, 

the respondents were positive about the product with a few suggestions on what could 

be improved. The background color was mentioned as disturbing and the breathing 

exercises were needed to be added. These corrections were made, and the project group 

ended up with a new prototype. It has its advantages and disadvantages which are 

discussed in the project.  

 

The project group concludes that the NoStress-app can be useful for young people while 

dealing with stress.  
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Indledning  

Udtrykket stress har været brugt i den videnskabelige litteratur siden 1930’erne, og i 

sygeplejelitteraturen siden slutningen af 50’erne. Ordet blev først populært i folkemunde 

i slutningen af 70- og 80’erne (Hill Rice, 2012). I det senmoderne samfund udgør stress 

et stigende sundhedsproblem. Der er ca. 430.000 danskere, som oplever symptomer på 

alvorlig stress hver dag. Det svarer til 12% af befolkningen (Stressforeningen, 2020). 

Projektgruppen har dertil set på statistikken fra Sundhedsstyrelsen (bilag 1). Her fremgår 

det, at stressniveauet blandt 16-24-årige er voksende. 

 

Selvom stress ikke i sig selv defineres som en sygdom, så er længerevarende stress en 

risikofaktor for udviklingen af adskillige andre sygdomme, som f.eks. forhøjet blodtryk, 

hjertekarsygdomme samt angst og depression. Det har konsekvenser for både individet 

og samfundet. Sidstnævnte viser sig bl.a. i form af omkostninger ved sygefravær, tidlig 

død og behandling, hvortil den årlige statsudgift beløber sig til 14. mia. kr. Dertil kommer, 

at de samlede direkte og indirekte samfundsmæssige omkostninger ved mentale 

helbredsproblemer årligt udgør 55 mia. kr. i Danmark (Stressforeningen, 2020). Nyere 

forskning fra Aalborg Universitet (AAU) viser desuden at to ud af tre danskere over 16 år, 

har en kronisk sygdom. Undersøgelsen er unik idet her er tale om verdens første 

kortlægning af et helt lands kroniske sygdomme. De tre hyppigste sygdomme er primært 

livsstilsbetingede og er korreleret livsomstændighederne i en moderne tempofyldte 

hverdag. Disse er: Forhøjet blodtryk: 23,3 % - Forhøjet kolesterol: 14,3 % - Depression: 

10,0 % (Falk Hvidberg, Ehlers and Ahmadi, 2019). Projektgruppen drager denne 

sammenligning ud fra empiri angående stress, samt sociologens Antony Giddens 

modernitetsanalyse, som klarlægger de betingelser senmoderne mennesker lever under.  

 

Da et vedblivende stresset individ er mere eksponeret for at udvikle f.eks. depression 

(Vedel Kessing, 2019), valgte projektgruppen at undersøge, hvordan dette behandles. 

Hvis man desuden tager det daglige antal danskere som oplever alvorlig stress, og 

fratrækker de 10% fra AAU’s undersøgelse, er det omkring 43.000 danskere i 

risikogruppen for behandlingskrævende depression, hvis man antager, at de alvorligt 

dagligt stressede vil udvikle et behov for yderligere behandling.  
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Projektgruppen har derfor sammenlignet uddrag fra Patienthåndbogen1, som 

fremlægges for patienten og fagpersonalet, samt undersøgt eksisterende lovtekst og 

referenceprogrammer for behandling af depression. Dertil har projektgruppen bidt 

mærke i, at der ved lovtekst og referenceprogrammer (Videbech, Dr.med, 2007. 

Sundheds- og Ældreministeriet, 2019) nævnes samtaleterapi som første prioritering, 

hvorimod der ved patient og lægelig informatik, først nævnes medicinering som mulig 

behandlingsform (bilag 2). I gennemsnit bliver medicinering givet ca. 20 siders 

redegørelse og anbefaling, hvorimod samtaleterapi bliver beskrevet på ca. 8 sider 

(Videbech, Dr.med, 2007). Dertil viser projektgruppens research at der ud fra den 

eksisterende lovtekst, forventes at den almen praktiserende læge kan håndtere og 

behandle patienter. Med en redskabskasse bestående af samtale, rating scales2 og 

psykofarmaka3 (Videbech, Dr.med, 2007). Projektgruppen ønsker derfor at arbejde med 

designet af et alternativt produkt til unge med stress, hvilket kan bidrage til en mulig 

ændring af fokusset på medicinering, og blive et billigere værktøj end almen terapi.  

 

Derfor har projektgruppen valgt at arbejde med biofeedback. Biofeedback bygger på 

anvendelse af kroppens helhed og det, at kroppen kan trænes til en bedre ydeevne. Dette 

er en anden tilgang til stresshåndtering. Dette kan med fordel udbydes til en yngre 

målgruppe, da de får redskaber, der kan bruges hele livet.  

 

Projektopgaven vil i grove træk starte med en markedsobservation, som har til opgave at 

give projektgruppen en forståelse af hvad, der allerede findes ude på markedet, og hvad 

der fungerer og ikke fungerer. Derefter vil der blive afholdt en fokusgruppe, som 

omhandler respondenternes oplevelse af stress og deres håndtering af dette. Herefter 

udvikles en prototype på baggrund af en analyse af fokusgruppen. Denne prototype vil 

blive afprøvet under enkeltinterview, og en ny prototype vil udvikles. 

 
1 Patienthåndbogen er et elektronisk opslagsværk, som ejes af Danske Regioner og de fem regioner. Den 

er en del af den fælles offentlige sundhedsportal: www.sundhed.dk 
2 A rating scale is a set of categories designed to elicit information about a quantitative attribute in social 

science. Common examples are the 1-10 rating scales for which a person selects the number which is 

considered to reflect the perceived emotion. 
3 Psykofarmaka er en ældre samlebetegnelse for medicin, der bruges mod psykiske lidelser. De første 

psykofarmaka kom frem i 1950'erne.  
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Problemformulering og problemstilling  

Hvordan kan man hjælpe unge danskere med at håndtere stress ved hjælp af et design, 

som gør brug af biofeedback?  

- Hvad er biofeedback og hvem gør brug af det?   

- Hvordan oplever folk stress i deres hverdag og hvordan håndterer de den? 

- Hvordan ville et teknologisk design kunne fungere som alternativt redskab til 

stresshåndtering? 

- Hvordan bærer redesignet præg af dets samfundssyn? 

Afgrænsning  

Projektgruppen har valgt at fokusere på vejrtrækning og puls som biofeedback, i 

sammenspil. Efter en samtale med FabLab blev disse feedbacks udvalgt, da det for 

projektgruppens vedkommende, er muligt at måle, samt anvende til et produkt. Projektet 

ønsker at lære individet en håndteringsstrategi, som vil være det samme, som man 

træner ved meditation - at kontrollere sin vejrtrækningen. Et kritikpunkt til vores projekt 

er at stress bl.a. kan forekomme af overdrevent skærmforbrug, hvor vores 

løsningsforslag vil forøge skærm-tiden. Inden første møde med fokusgruppen, havde 

projektgruppen en fysiologisk tilgang til stress, da der udelukkende blev set på, hvordan 

pulsen og vejrtrækningen blev påvirket af stress. Efter fokusgruppen, var det tydeligt at 

det psykologiske aspekt ikke kunne undlades. Efter at have gennemgået sundhedsdata 

over stressramte, har projektgruppen valgt at afgrænse sig til målgruppen 16-24-årige, 

da det er dem, som har oplevet den største procentvise stigning i henhold til stress i 

samfundet. Teoretisk har projektgruppen valgt at afgrænse sig til Subjektivitet, Teknologi 

og Samfund - som tilføjelse til basisprojektets hoveddimension Design og Konstruktion.     

Semesterbinding 

Gruppens projektarbejde inddrager to af HumTek’s kurser: Design og Konstruktion 

(D&K) som er projektopgavens hoveddimension, samt Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund (STS) som anden dimension. Projektgruppen har valgt at inddrage STS, da den 
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*designer* et produkt til det moderne unge menneske - og derfor mener det er relevant 

at inddrage en samfundsvidenskabelig vinkel.  

 

Projektgruppen tager udgangspunkt i artiklen ”The information system research cycle” 

skrevet af Hevner og March, samt Hevners tre cyklus model. Tre cyklus modellen består 

af: miljø, teori og IS-forskning cyklusser. Artiklen og modellen forbinder to 

videnskabelige felter; samfundsvidenskab og designvidenskab, (Hevner&March, 2003). 

Hevners model er gennemgået i faget ’Design og Konstruktion’ og projektgruppen vil 

bruge den til at skitsere designprocessen, hvor først et problem/behov vil blive undersøgt 

og herefter, vil en prototype udvikles og evalueres, så den således opfylder behovet. 

 

Projektgruppen har undersøgt problemfeltet, ved at gennemgå sundhedsdata over 

stressramte og kronisk syge i Danmark, samt set på sundhedssektorens funktion, mht. til 

behandling af depression, da et stressramt individ er mere eksponeret for at udvikle dette 

- dertil hvilket behov der eksisterer for et anderledes redskab i eksisterende 

infrastruktur. Begge kurser; D&K samt STS anvendes til at udarbejde analysen af 

stresshåndtering.  

 

Der laves en markedsanalyse af tre forskellige forhandlere af biofeedback-redskaber. De 

udvalgte forhandlere vil blive analyseret, med det henblik at finde frem til, hvad der er 

tilgængeligt på markedet og eventuelle forbedringer, som der kan tages inspiration fra. 

 

Fra D&K vil projektgruppen anvende Hevners model, CCM (Coloured Cognitive Mapping; 

Pries-Hejes powerpoint, 2020), interviewguide og fokusgruppe - samt FEDS fra DSR som 

evalueringsmetode. For at opnå fælles forståelse af problemfeltet, har projektgruppen 

udført Coloured Cognitive Mapping (bilag 8). Dertil har gruppen haft en diskussion om 

viderebehandlingen af stressrelaterede sygdomme i sundhedssektoren, samt hvordan 

man kan designe en alternativ tilgang til behandling vha. biofeedback. Ud fra DSR 

evaluation metoden, vil opgavens proces starte naturalistisk formativt med en 

fokusgruppe, som styres af en interviewguide (Pries-Hejes powerpoint, 2020). 

Fokusgruppen vil give projektgruppen et indblik i individets oplevelse af stress og hjælpe 

med at finde et eventuelt behov, samt videregive information og inspiration til 

udviklingen af en prototype, hvormed biofeedback indgår. Fokusgruppen er også valgt 
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for at undersøge de divergerende personlige oplevelser og holdninger til stress, 

målgruppen har. Den dynamiske effekt en gruppe dialog har, kan være med til at 

nuancere den kvalitative empiri. Interviewguiden, som er introduceret i både D&K og 

STS, bruges til at understøtte og lede fokusgruppens samtale. Således, skal 

interviewguiden også hjælpe projektgruppen med at opbygge “de gode spørgsmål”. 

Senere i projektforløbet vil prototypen blive analyseret summativt fænomenologisk, da 

brugeroplevelsen af prototypen er vigtig for udviklingen af redesignet (Pries-Hejes 

powerpoint, 2020). Den empiri som opsamles fra fokusgruppen, vil blive analyseret ved 

hjælp af kvalitative metoder.  

 

Prototypens udvikling og evaluering vil foregå på baggrund af metoder, der kommer både 

fra D&K og STS. Prototypen udvikles med øje for fokusgruppens udsagn, samt 

markedsobservationen. Prototypen vil blive testet og evalueret med de samme 

fokusgruppe deltagere. Feedbacken vil herefter blive brugt til at effektivisere produktet. 

Det gøres på baggrund af Hevners model, hvor et artefakt skal omprøves flere gange, for 

at opnå det bedste resultat (Hevner & March, 2003).  

 

Forskningsartikler om ny sensorteknologi samt storyboarding vil blive benyttet, som 

hjælpemidler til at skitsere det slutlige produkt.  

Metode 

Hevners tre cyklus model  

Formålet med Information System Research (IT-research), også kaldet 

informationssystem-forskning, er at producere viden om et bestemt emne. Dette 

anvendes af forskere, som ønsker at undersøge et behov eller problem hos en virksomhed 

eller i et samfund. Et artefakt udvikles, for at løse et problem eller udfylde det fundne 

behov. IS-forskning udføres ved brug af to paradigmer, som inddrager to videnskabelige 
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felter; samfundsvidenskab (eng. social science)4 og designvidenskab (eng. design science)5, 

der betragtes som en teknisk videnskab (Hevner&March, 2003). 

Hevners tre cyklus model viser, 

hvordan paradigmerne integrerer 

med hinanden. Den navigerer 

forskere i forståelsen af de 

interaktive processer, som er 

nødvendige for et godt design. Den 

illustrerer også, hvordan 

designprocessen forløber, og 

artefaktudvikling og -evaluering 

udføres (Hevner&March, 2003). 

 

Miljø-cyklus (eng. Environment)  

Miljø-cyklussen definerer problemfeltet. Den indeholder områder, såsom mennesker, 

virksomheder og eksisterende eller planlagte teknologier. Inden for disse områder findes 

et mål, problem, eller behov, som forskere forsøger at undersøge. Når behovet eller 

problemet er fundet og defineret, kan IS-forskningen påbegyndes (Hevner&March, 

2003). 

 

Relevans (eng. Relevance)  

Aktiviteter, såsom analyser, eksperimenter eller feltstudier, anvendes og evalueres. Dette 

muliggør opdagelsen af svagheder i teorier eller artefakter, hvilket resulterer i en 

eventuel revurdering (Hevner&March, 2003).  

 

IS forskning–cyklus (eng. IS- research)  

 
4 Samfundsvidenskaben har sine rødder i naturvidenskab, hvor en hypotese skabes og teorier forklares på 

baggrund af empiri. Dette bruges til at forklare eller forudsige menneskelige fænomener omkring analyse, 

design, implementering og brug af informationssystemer. Interaktioner blandt mennesker forskere 

forklarer også ud fra teorier, som understøtter effektivitet af IS-forskning (Hevner&March, 2003). 
5 Designvidenskab søger at udvikle artefakter. Det kræves at udføre analyse, design, implementering og 

brug af informationssystemer for at effektivisere designprocessen (Hevner&March, 2003). 

Figur 1: Hevners tre cyklus model. Kilde: Hevner&March, 2003. 
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Selvom artefakterne skal levere løsninger til problemerne, så er artefakterne også 

afhængige af allerede eksisterende teorier. Derudover skal forskere stole på deres 

erfaring, kreativitet og problemløsningsmetoder. Vurderingen af disse er en vigtig del af 

processen, hvorfor designet skal testes flere gange. Evalueringen kan forbedre forskerens 

forståelse af problemet og artefaktet. Hver interaktion bruges til forbedring af artefaktet 

og designprocessen (Hevner&March, 2003).  

IS-forskning har to faser:   

● Første fase: Forklaring eller forudsigelse af fænomener, der ligger inden for et 

opdaget problem eller behov. Herunder bruges samfundsvidenskabelig 

forskning. Her er det vigtigt at finde et reelt problem eller behov.  

● Anden fase: Opbygning eller udvikling af et artefakt, som skal evalueres. 

Artefaktet skal løse problemet eller opfylde behovet i samfundet. 

Anvendeligheden er en essentiel pointe under evaluering.  

IS-forskning forstås som helhed - fordele og ulemper kan ikke ignoreres. Paradigmerne, 

taget hver for sig, kan være ineffektive, da IS-forskning er en iterativ proces. Produktet er 

baseret på innovative design, hvor teori er inkluderet. En ulempe af vidensbase- 

paradigmet, er at den kan understrege gamle og/eller ineffektive teknologier, når den 

ikke kobles sammen med design-paradigmet. Modsat kan designparadigmet fokusere for 

meget på et veldesignet artefakt, der er ubrugelig i den reelle verden (Hevner&March, 

2003).   

 

Teori – cyklus (eng. Knowledge base)  

Teori-cyklus giver ‘rådata’ til IS-forskning. Metoder, modeller eller instrumenter, der 

anvendes i udviklingen af et artefakt, kan komme fra forskellige discipliner og 

frembringer fundamentet eller en guide til designprocessen (Hevner&March, 2003).   

 

Rigor       

Forskere sikrer rigor ved at anvende eksisterende fundamenter og metoder. I 

samfundsvidenskab er det typisk dataindsamling og analyseteknikker, man anvender. 

Designvidenskab bruger de samme metoder og teknikker, men er ikke afgrænset for brug 

af computer eller matematiske metoder (Hevner&March, 2003).  

 

Tilføjelse til teori (eng. Addition to the knowledge base)  
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Viden, der er opsamlet under forskning, skal bidrage med noget nyt til den eksisterende 

viden. Hvis dette ikke er opnået og den indsamlede viden, eller artefaktet er ubrugeligt, 

har man ikke udviklet et godt design (Hevner&March, 2003).   

 

Anvendelse i miljøet (eng. Application in the appropriate environment)  

Hevners tre cyklus model, som muliggør bidrag fra begge paradigmer, er nødvendig for 

at udvikle et godt design, der opfylder behovet eller løser problemet i det undersøgte 

miljø (Hevner&March, 2003).   

Empirisk fænomenologi   

Empirisk fænomenologi er en tilgang, som er brugbar for kvalitativ dataindsamling, 

hvilket både studerende og forskere kan bruge i deres projekter. Udgangspunktet i 

analysen inden for empirisk fænomenologi er det menneskelige subjektive perspektiv.  

Udover det spiller teori og utilsigtede konsekvenser en central rolle i empirisk 

fænomenologi.  

Historien bag empirisk fænomenologi  

Den første filosof, der beskrev fænomenologi, var Edmund Husserl (1859-1938). Der er 

dog mange forskere, som har fortsat hans arbejde. Selvom der findes mange 

fænomenologiske ideer, så har de alle noget tilfælles. Kernen er, at analysen ikke er 

objektiv, hvilket den ofte er i samfundsvidenskaben og naturvidenskaben, men derimod 

har et subjektivt perspektiv (Aspers, 2004). 

Husserl mener at hver person oplever verdenen med det, som han kalder “the natural 

attitude”. I denne naturlige holdning tager mennesker alt for givet, f.eks. socialt liv og 

værdier, samt reflekterer ikke over disse. Han mener også, at der er sandheder, som kan 

forholde sig til alle. Schultz, som er sociolog, argumenterer imod dette. Hans tanke er, at 

forskere skal undersøge mennesker individuelt i deres naturlige holdning (Aspers, 2004). 

Han siger:  

 

“As we proceed to our study of the social world, we abandon the strictly phenomenological 

method. [...] The object we shall be studying, therefore, is the human being who is looking 

at the world from within the natural attitude” (Schultz, 1932 i Aspers, 2004). 
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First-order conducts er forbundet med forståelsen af mennesket mening eller oplevelser. 

På baggrund af first-order conducts kan man tage en beslutning om second-order 

conducts (Aspers, 2004). Dette betyder, at menneskets oplevelser (deres naturlige 

holdning) automatisk ses gennem forskerens øjne (forskerens naturlige holdning) 

(Aspers, 2004).  

 

Sproget spiller også en vigtig rolle i forståelsen af menneskers oplevelser. Verbal 

kommunikation er essentiel i den empiriske fænomenologi. Sproget er et redskab til at 

udtrykke sig med. Det kan ses som værende objektiv og subjektiv, da det er socialt og ikke 

individuelt konstitueret. Sandsynligheden for fælles forståelse øges ved ansigt-til-ansigt 

samtale og hvis personerne kender hinanden (Aspers, 2004).   

En ting, som er vigtig at understrege, er at fænomenologi ikke undersøger verden 

objektivt, men derimod undersøger individets oplevelser. Patrick Aspers siger:   

 

“The social world does not come ready-made but is constructed and reconstructed by its 

inhabitants” (Aspers, 2004).  

 

Man må ikke bare levere en beskrivelse af menneskers oplevelser ifølge empirisk 

fænomenologi. Socialforskere skal forstå hvorfor og hvordan ting forekommer og 

samtidig forholde sig til, hvad folk tænker om disse fænomener (Aspers, 2004).   

Empirisk fænomenologisk forskning  

Den empirisk fænomenologiske tilgang kan opsummeres i 7 punkter, som er beskrevet i 

nedenstående figur (figur 2). Aspers siger, at processen er delt op i 7 punkter for 

pædagogisk behov, men i virkeligheden er den mere interaktiv (Aspers, 2004).  
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Figur 2: Den empiriske fænomenologiske tilgang opsummeret i syv punkter. Kilde: Aspers, 2014. 

 

1. Definere forskningsspørgsmålet  

Forskningsspørgsmålet kan stamme fra forskernes interesser, det fundne behov eller et 

igangværende problem i miljøet.   

 

Dette er projektopgavens problemformulering og problemstillinger. Et medlem i 

projektgruppen havde en interesse for alternative stressbehandlinger og havde en 

forståelse for et behov indenfor dette felt. 

 

2. Udførelse af pre-study  

Pre-study omhandler at finde et problem som finder sted i den virkelige verden. Efter 

dette kan forskningsspørgsmålet eller metoder ændres. Under denne fase undersøger 

forskere miljøet og læser akademiske og ikke-akademiske tekster. Interview og feltets 

observationer foregår i denne fase. Dette gøres for at skabe et overblik om det undersøgte 

felt og tilpasse strategierne for forskningen. Brug af informanter i pre-study kan i det 

senere arbejde være en fordel for projektets forløb, da en kontinuerlig kommunikation 

kan skabe en god relation, som kan være uvurderlig.   

 

I denne projektopgave vil dette være markedsobservationerne samt de sundhedsfaglige 

statistikker og data, der er blevet undersøgt. Markedsobservationerne er til for at give 

projektgruppen en forståelse af problemet, og hvad der allerede er ude på markedet. For 

at kunne udvikle en designløsning er det vigtigt at have en forforståelse af problemet, så 

man på bedre vis kan udvikle en løsning. Både akademiske tekster, ikke akademiske 
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tekster, samt Coloured Cognitive Mapping er gennemgået for at give projektgruppen en 

bedre forståelse for problemfeltet. 

 

3. Valg af teori, som reference skema   

Teorier virker, som en guide, der hjælper forskere med at holde fokus på det, som er 

relevant for undersøgelsen. Hvordan vælges en teori? Aspers siger:  

 

“The chosen theory must fit the empirical evidence and research questions, and it must 

give an answer that satisfies the demand for a phenomenological explanation” (Aspers, 

2004). 

 

Denne fase omhandler opgavens valg af teorier, som findes under metodeafsnittet.  

Dette giver projektgruppen redskaber til at undersøge problemet. Dette hjælper 

desuden med at holde opgaven nuanceret og gøre det muligt at tilgå opgaven på en 

akademisk måde. 

  

4. Undersøg first order construct 

Dette trin handler om forståelsen af menneskers oplevelser, uden at fokusere for meget 

på teori. Det betyder, at man opsamler informationer om; hvad folk mener, hvilke ord de 

bruger til at udtrykke sig, hvilke begreber og værdier de udtrykker. Dette kan analyseres 

ved brug af kvalitative metoder. Teorier bruges, som en guide, hvilket betyder, at empiri 

kan omformulere teori eller tilføje nyt til den (Aspers, 2004).   

 

Fjerde punkt omhandler analyse af fokusgruppens citater. Efter fokusgruppen, kommer 

der endnu en opgave, hvilket er analysedelen af respondenternes oplevelse af stress. 

Dette giver anledning til at forstå de individuelle oplevelser og derefter finde ud af, hvad 

der menes, og om der er mønstre eller sammenhænge i, hvad der bliver udtalt.  

  

5. Undersøg second order construct 

Brug af teori betyder, at man starter på second-order construct i forhold til first-order 

construct. Undersøgelsen skal være forståelig for folk inden for det undersøgte miljø, men 

på den anden side skal undersøgelsen være forståelig for det videnskabelige samfund, 

hvorfor de videnskabelige teorier inddrages (Aspers, 2004).   
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Tredje sidste trin er når teori finder sted i analysen af interviewet med fokusgruppen. Når 

et citat bliver nævnt, og herefter beskrevet, kan det samtidigt blive begrundet af en teori. 

På denne måde tilkobles empirien til videnskabelige teorier, som kan findes under 

metodeafsnittet (fase 3 i den fænomenologiske tilgang).  

 

6. Check for utilsigtede konsekvenser 

Utilsigtede konsekvenser går ud på at mennesker kan tænke på noget, som værende 

uinteressant, hvorimod det har interesse for forskeren, fordi de undersøgte mennesker 

og forskerne kan have forskellige synsvinkler. Det er forskere, der skal etablere 

forbindelsen mellem menneskenes perspektiver på handlinger. Menneskene kan ikke 

forudse eller forestille sig konsekvenserne af deres handlinger. Ved at inddrage en 

videnskabelig holdning kan forskeren præsentere et billede af menneskenes verden, der 

forbinder deres meningsfulde holdninger med tilsigtede og utilsigtede konsekvenser 

(Aspers, 2004).   

 

Dette punkt kan virke lidt abstrakt, men sker utallige gange under de forskellige 

interviews, hvor man bemærker de mindste detaljer og udtalelser. Et eksempel på dette 

forekommer senere i projektet, hvor en respondent giver udtryk for ikke at kunne lide en 

farve ved prototypen, hvorefter det er op til projektgruppen at afgøre om den skal 

forblive eller genovervejes. 

 

7. Forhold evidensen med den videnskabelige litteratur og det empiriske felt  

Det sidste punkt i den empiriske fænomenologi handler om forholdet mellem empiri og 

den eksisterende teori eller erfaringer fra forskere i feltet (Aspers, 2004).   

 

Sidste punkt i den fænomenologiske tilgang, finder sted til sidst i projektopgaven under 

’Diskussion’. Dette afsnit handler om hvordan produktet vil blive set på i forhold til dets 

funktion i det senmoderne samfund - hvorledes individualismen spiller en rolle til det 

udviklede produkt. Herefter vil produktet diskuteres i forhold til, hvorvidt det opfylder 

de opstillede krav og hvilke fordele og ulemper der er. Slutteligt vil indledningen blive 

besvaret samt problemformuleringen og problemstillingerne.  
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Dataindsamling – kvantitativ og kvalitativ metode 

Den kvantitative metode er god til at skabe et overblik over et problems omfang. 

Resultater som kan tælles og statistisk beregnes, bedre kendt som hårde data, er 

kvantitative data. Kvantitative metoders styrke er generaliserbarhed og testbarhed. 

Testbarhed er en styrke, da denne metode er understøttet af standardiserede målinger. 

Tilsvarende er generaliserbarheden også en styrke, da der kan rammes en bred 

repræsentativitet.  

 

Den kvalitative metode gøres brug af når man f.eks. går i dialog eller observerer bestemte 

testpersoner. Resultaterne i denne metode er data, som ikke er kvantificerbare, og derfor 

kaldes for bløde data. Fordelene ved denne metode er muligheden for at opnå nuancerede 

svar og dermed få en dybere forståelse for ens problemfelt (Harboe, 2014). 

Denne projektopgave vil fokusere på den kvalitative måde at forske på. Denne 

forskningsmetode har en mindre fast struktur, da formålet er at beskrive fremfor at måle 

et emne. Ved brug af denne metode ses der ikke udelukkende på slutresultatet, men 

samtidigt det bagvedliggende – hvor det får den enkelte til at forklare og på den vis 

uddybe, hvorfor man har en bestemt holdning.  

Dette kan resultere i en dybere forståelse, hvilket findes nødvendigt, for at få svar på om 

allerede eksisterende designs opfylder efterspørgslen. Ulempen ved denne 

forskningsmetode findes i den efterfølgende analytiske del af resultaterne, da man har 

svært ved at arbejde statistisk med resultaterne, hvorfor det er vigtigt for forskerne at 

være objektive, når resultaterne analyseres. Modsat den kvantitative forskningsmetode, 

hvor det man forsker i, er generelle konklusioner.  

 

Denne forskningsmetode er valgt på baggrund af formålet med vores undersøgelse. Der 

ønskes ikke alene viden omkring, hvorvidt de allerede eksisterende designs opfylder de 

krav, der er på markedet, men i højere grad, hvorfor et nuværende redesign menes 

værende godt eller dårligt. På denne måde vil arbejdsprocessen være mere effektiv, da 

man ikke vil ændre i det som brugerne er glade for, men blot det som ikke virker. For at 

opnå et godt kvalitativt interview er det et vigtigt element at have en god interviewguide, 

med en række åbne spørgsmål. Derudover kræver det at moderatoren har en god 
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situationsfornemmelse og indlevelsesevne, hvor man ligeledes er bevidst om kropssprog 

og er en engageret lytter.  

Fokusgruppe 

Fokusgruppe er en interviewform, hvor man samler flere respondenter i samme lokale, 

for at lade dem diskutere bestemte emner. Efterfølgende vil der analyseres på den 

diskussion, som opstår mellem respondenterne. Det adskiller sig fra gruppeinterview, 

hvor interviewet følger en stram interviewguide og dynamikken mellem respondenterne 

ikke er relevant. Fokusgruppens kendetegn er den dynamik der skabes mellem 

respondenterne, når de diskuterer et emne – respondenter kan komme med tilføjelser 

samt udfordre hinandens holdninger (Harboe, 2014). 

 

Stress kan både være et følsomt og abstrakt emne for en del mennesker, hvorfor der 

blandt andet er valgt fokusgruppe - da fokusgruppens dynamik er med til at skabe en 

følelse af tryghed og tillid. Interaktionen kan samtidigt også fremme kreativitet og 

spontanitet, som kan være til fordel, når man skal udvikle et redesign. Samtidigt findes 

der også ulemper ved fokusgruppe, som projektgruppen vil have i mente, når mødet skal 

eksekveres. En ulempe ved denne form for interview kan være gruppepres eller risiko for 

et dominerende gruppemedlem. Da stress, som tidligere beskrevet, er et følsomt emne, 

kan ovenstående ulemper have en betydelig forskel for den indsamlede data. Der vil være 

to fra projektgruppen til at lede fokusgruppen på bedst mulig vis og sørge for at dette 

bliver undgået.  

Enkeltinterview  

Efter første møde med fokusgruppen, vil der blive udarbejdet en prototype, på baggrund 

af en analyse af den data, som blev indsamlet til mødet med fokusgruppen. Denne 

prototype vil blive testet af under enkeltinterviewsene. Den primære årsag til 

enkeltinterviews, er grundet manglende tid, da det tager længere tid at samle flere 

mennesker på én gang. Den manglende tid opstod, da prototypen tog længere tid at lave 

end forventet.  
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Der findes mange fordele ved enkeltinterview, som er gode under produktafprøvning. 

Her er der ikke på samme vis brug for den gruppe dynamik, da spørgsmålene 

udelukkende omhandler den enkeltes oplevelse af prototypen. Da prototypen kan virke 

lidt uoverskuelig, uden en grundig forklaring, kan enkeltinterview være en fordel da den 

giver personlig kontakt mellem respondent og interviewer. Gruppepres er ikke noget 

man skal fokusere på, og svarene vil derfor være upåvirket af andre medlemmer.  

Design Science Research 

Projektgruppen vil i dette metodeafsnit redegøre for “Design Science Research” og dets 

anvendelse i projektet, ud fra Venable et al. “FEDS: a Framework for Evaluation in Design 

Science Research”.  

 

Design Science Research er kendetegnet ved metodisk at fokusere på evalueringen af det 

designede artefakt. DSR er med til at sørge for designprocessens udførlighed, samt give 

mulighed for efterfølgende at forbedre designet. DSR fokuserer på analysen af designets 

evne til at udføre dets tænkte opgave, for at sikre sig at den ønskede virkning er sket og 

derpå kunne analysere, om de forandringer designet har medført skyldes designet, og om 

de er favorable (Venable, Pries-Heje and Baskerville, 2016). For at anvende et FED skal 

der gøres overvejelser om hvorfor man evaluerer, hvornår og hvad målene med 

evalueringen er (Venable, Pries-Heje and Baskerville, 2016). Når man designer i DSR, 

siges det at man evaluerer episodes eller instantiations, som skal forstås som evaluering 

af iterationer eller punkter i processen, hvor en evaluering finder sted. 

 

Hvorfor man evaluerer, kan besvares ved at se, om formålet med evalueringen er at lave 

empirisk funderede beslutninger, som kan forbedre designet. Dette kaldes en formativ 

evaluation. Der fokuseres på konsekvenser af designet og forbedringen af dette. Ellers 

kan man evaluere med det mål at skabe en empirisk baseret fælles forståelse af det 

evaluerede, så man kan vurdere det i kontekst og tage stilling til dets anvendelse 

(Venable, Pries-Heje and Baskerville, 2016). Dernæst kommer, hvornår i processen man 

evaluerer. I dette projekt har vi gjort brug af et ante, som betyder at vi har evalueret 

designet inden vi er gået i gang med skabelsesprocessen af dette. Det er en tilgang, som 

fordrer en iterativ proces, da den er med til at understøtte en løbende forbedring af 
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designet og siges derfor at være formativ. Ex post er en evaluering af designet efter endt 

designproces (Venable, Pries-Heje and Baskerville, 2016). 

 

Hertil kommer spørgsmålet, hvad målet med evalueringen er. Venable et al. har 

identificeret mindst seks forskellige formål med evalueringen. Først er det, hvorvidt et 

design har opnået sit ønskede udfald. Dernæst er evaluering som en tydeliggørelse af en 

design teoris kvalitetsmæssige udfald. Dette er med til at bevise, at det udviklede artefakt 

kommer til at give det tiltænkte udfald. Et andet mål med evaluering i DSR kan være at 

sammenligne et fremstillet artefakt med den nuværende teknologi og konkludere, om det 

kan bidrage til en forbedring af den nuværende teknologi. Derefter kommer et 

evalueringsmål, der forsøger at forstå artefaktets ydeevne, udover dets hovedformål. Det 

anses som et komplekst sammenspil mellem flere kriterier, der tilsammen siger noget om 

artefaktets kvaliteter. Næstsidste evalueringsmål kan inkludere en undersøgelse om 

hvorvidt artefaktet har uønskede virkninger og bieffekter. Til sidst kan man også evaluere 

for at undersøge, hvorfor et design virker eller ikke virker (Venable, Pries-Heje and 

Baskerville, 2016).  

I denne opgave er der løbende blevet evalueret på prototypen. Et eksempel er 

markedsobservationen, der har til formål at se på behovet for prototypen. Et andet 

eksempel, er tilføjelsen af et socialt element til prototypen efter at den ønskede effekt på 

længere sigt blev vurderet til at kræve mere end biofeedback alene. 

 

I en design evalueringsproces skal man også være opmærksom på mulige falske positiver, 

kaldet type 1 fejl, og falske negativer, kaldet type 2 fejl, da disse kan føre til vildledte 

konklusioner. Baskerville et al. (2007) har henvist til at lave kvalitativ dataindsamling, 

men specificerer ikke hvordan og om dette gælder for alle artefakter (Venable, Pries-Heje 

and Baskerville, 2016). Med alt dette i mente, har Venable et al. udviklet FEDS 

(Framework for Evaluation in Design Science Research) for at gøre det lettere for design 

researchere at udvælge en passende evalueringsstrategi til deres projekter (Venable, 

Pries-Heje and Baskerville, 2016).   
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FEDS dimensioner 

FEDS har to dimensioner, som kan ses 

på figur 3. De beskriver delvist det 

funktionelle formål med evalueringen 

og det gældende paradigme for 

evalueringens forskning. Første 

dimension, som ses på x-aksen, 

omhandler det funktionelle formål, 

som enten kan være formativ eller 

summativ evaluering. Formativ 

evaluering har, som berørt tidligere, til 

formål at forbedre designets udfald, 

hvor summativ bedømmer udfaldet 

med henblik på at sikre sig at det lever op til de stillede forventninger og krav (Venable, 

Pries-Heje and Baskerville, 2016). En evaluering kan give data, som både kan bruges 

summativt og formativt, men for at specificere hver deres typiske anvendelse kan der på 

figur 3 ses, hvordan de fleste processer starter formativt, så der kan skabes foranledning 

til et succesfuldt design. Senere i processen vil det ofte være summative evalueringer, da 

de skal være med til at samle den erhvervede viden og vurdere designets udfald (Venable, 

Pries-Heje and Baskerville, 2016). Den anden dimension, som ligger på y-aksen i figur 3, 

dækker over hvilket paradigme evalueringen skal følge. DSR kan ligne interpretivisme og 

positivisme i sin evalueringsmetode. Dog, er DSR mere praktisk anvendeligt, hvor 

førnævnte paradigmer er mere filosofiske.  

 

Når man spørger: “Hvordan ønsker vi at evaluere denne artefakt”, og anvender FEDS er 

det kunstigt og naturalistisk, som er de to tilgange, som kan benyttes (Venable, Pries-Heje 

and Baskerville, 2016). Den kunstige tilgang kan både være empirisk og ikke empirisk, og 

noget af det, der kendetegner den, er at den ofte arbejder positivistisk6 og 

reduktionistisk7 med at teste et designs hypotese (Venable, Pries-Heje and Baskerville, 

2016). 

 
6 Positivistisk: “er en tilgang søger at finde frem til årsagsvirkninger og årsagssammenhænge og finde 

frem til en logisk forbindelse mellem to størrelser”. (Ahrenkiel, L 2020) 

7 Reduktionistisk: er, “i almen forstand en bestræbelse på at henføre en mangfoldighed af fænomener eller 

Figur 3: FEDS (Framework for Evaluation in Design Science) with 
evaluation strategies. Kilde: Venable, Pries-Heje and Baskerville, 
2016. 
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I den kunstige evaluering bruges laboratorieforsøg, simuleringer, kriteriebaseret analyse, 

teoretisk argumentation og matematiske beviser til at bekræfte eller afkræfte en teori. 

Denne evalueringsform er med til at bidrage til designteoriens videnskabelige 

troværdighed, grundet dens gentagelighed og falsifikations mulighed (Venable, Pries-

Heje and Baskerville, 2016). Den naturalistiske, kendetegnes ved at den afprøver designet 

i virkelige omstændigheder. Dette gør sig gældende for casestudier, feltstudier, 

felteksperimenter, spørgeskemaer, etnografi, fænomenologi, hermeneutiske metoder og 

aktionsforskning (Venable, Pries-Heje and Baskerville, 2016). Disse naturalistiske 

evalueringsmetoder er altid empiriske og forsøger at beskrive designet i dens komplekse 

sammenspil med og i omverdenen.  

 

De to dimensioner fungerer som variable, og sammen kan de være med til at specificere 

hensigten med evalueringen - også undervejs i processen. En proces starter ofte med 

formative evalueringer og bliver undervejs i processen mere summativ. Denne udvikling 

er kendetegnende for DSR, da den viser hvordan DSR starter med en mangel på viden og 

så undervejs i processen bliver mere gennemførlig og skal sammenlignes med dens 

forventede udfald, for at se om den lever op til dens hensigt (Venable, Pries-Heje and 

Baskerville, 2016). 

 

FEDS beskriver fire DSR evalueringsteknikker 

Quick & Simple, kendetegnes ved en kort proces med få instanser, i nogle tilfælde kun en. 

Den er effektiv og kan være fordelagtig til projekter, der skal være korte og 

omkostningsfri (Venable, Pries-Heje and Baskerville, 2016). Technical Risk & Efficacy 

fokuserer på det tekniske aspekt af artefaktet og er af samme grund hovedsageligt 

summativ. Først senere i processen bliver der taget naturalistisk formativ stilling til 

artefaktet. Technical Risk & Efficacy har som hovedfokus at se, om artefaktet virker på 

baggrund af artefaktet og ikke andre omstændigheder. Dertil kommer Purely Technical 

Artefact, som bruges når artefaktet intet socialt aspekt har (Venable, Pries-Heje and 

Baskerville, 2016). Til sidst kommer Human Risk & Effectiveness. Til at starte med, kan 

 
... begreber til et mindre sæt fænomener eller begreber, som antages at være mere overskueligt eller 

fundamentalt”. (Flor, J 2016) 
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den være kunstigt formativ, men vil hurtigt gå over til en naturalistisk formativ 

evaluering, som er dominerende indtil slutfasen, hvor artefaktet skal analyseres mere 

rigoristisk, for at sikre dens effektivitet. Det er denne strategi, som projektgruppen har 

valgt at anvende, da den er effektiv til at forstå stress og de mange indflydelser, der 

påvirker og medvirker til oplevelsen af stress (Venable, Pries-Heje and Baskerville, 

2016). Når man skal vælge sin FEDS strategi, er der fire trin, der kan tages, for at sikre en 

velfunderet anvendelse af FEDS strategien.  

 

Første trin  

Første trin er en udformning af designets mål. Herunder er fire aspekter, som ethvert 

design forholder sig til og kan vægte forskelligt alt efter projektets fokus: Rigor, som både 

kan være en sikring af at artefaktet er den faktiske årsag til forbedringen i instansen - 

eller det kan være en undersøgelse om artefaktet kan virke effektivt i en virkelig 

sammenhæng. En kunstig tilgang vil være godt til det første eksempel, hvor en 

naturalistisk tilgang vil være mere passende til det efterfølgende eksempel. Dernæst 

kommer Uncertainty and risk reduction, som omhandler, hvilke risici designet kan have 

og hvordan man kommer bedst om dem (Venable, Pries-Heje and Baskerville, 2016). 

Ethics har til formål at sikre mod de risici et artefakt kan have. Den sidste er Efficiency, 

som tager stilling til de tre førnævnte mål og ser på de tilgængelige ressourcer (Venable, 

Pries-Heje and Baskerville, 2016).  

Et eksempel fra projektet er en evaluering, der bar præg af Uncertainty and risk reduction 

samt Efficiency. Efter første enkeltinterview var der nogle designændringer, der blev 

foreslået for at minimere en observeret risiko, hvorefter der blev diskuteret om hvad der 

kunne nås mht. nye inspirationer og ændringsforslag, hvor nogle ideer måtte 

skrinlægges, da de var for omfangsrige. 

 

Andet trin 

Andet trin er at vælge en strategi, der passer til designet. Der kan være flere som passer, 

men hvis du ser på designets risici, om det er socialt eller brugerorienteret, og om dette 

er udslagsgivende for designets effektivitet, vil Human Risk & Effectiveness være oplagt, 

hvorimod hvis design risikoen er teknisk, så vil Technical Risk & Efficacy være mere 

oplagt. Overvejelser om tid, antal forsøgspersoner, artefaktets omkostninger og de 

tilgængelige ressourcer vil være med til at afgøre strategivalg. En tredje overvejelse er 
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om artefaktet skal implementeres indenfor den nærmeste fremtid eller om det først skal 

anvendes i fremtiden. Hvis dette er gældende, eller at artefaktet udelukkende er teknisk, 

kan Purely technical Artefact anvendes. Til sidst kan det give mening at overveje 

projektets størrelse. Hvis projektets design er småt og nemt produceret, uden stor risiko 

for førnævnte problematikker, så er Quick & Simple den optimale løsning (Venable, Pries-

Heje and Baskerville, 2016, s. 81). 

 

Tredje trin 

Tredje trin er en overvejelse over, hvilke af designets egenskaber, der skal evalueres. Her 

er det vigtigt at finde ud af, hvad der skal evalueres på, for at artefaktet kan opfylde sine 

krav og mål. Et design er unikt i den forstand, at det skal ses i konteksten af dets situation, 

dets formål og dets egenskaber. Derfor er egenskaberne, der skal evalueres på udvalgt 

specifikt for designet. Når man ser på litteraturen, vil det ses, at der bliver brugt generiske 

mål og kriterier, som kan fortolkes på designet, så man finder de nødvendige egenskaber, 

der skal evalueres (Venable, Pries-Heje and Baskerville, 2016). Alt efter hvad der 

designes, findes der varierende formuleringer på, hvad man med fordel kan evaluere på. 

 

Fjerde trin  

Det fjerde og sidste trin er et design af de individuelle evalueringsepisoder. Efter man har 

udført de tidligere trin, har man en strategi og forstår hvilke emner ved artefaktet, der 

skal evalueres. Nu skal de reelle evalueringsepisoder designes. Her er det vigtigt at 

forholde sig til hvor i processen den givne episode er, så der anvendes den korrekte 

fremgang. Der er tre ting at overveje, når individuelle episoder skal designes. Det første 

er at identificere og analysere sig frem til de udfordringer, der er givet af 

omstændighederne. Hvor meget tid har projektet? Hvor mange ressourcer er 

tilgængelige? Hvad skal der spares på, for at det hele kan nås. Næste ting er en prioritering 

af de førnævnte aspekter, så der opnås en forståelse for, hvad der er nødvendigt, 

fordelagtigt eller unødvendigt. Sidste ting er at vælge en plan for, hvor mange episoder 

den givne proces skal brug og hvornår dette er i processen, samt hvordan det skal gøres. 

Disse fire trin er ikke nødvendigvis kronologiske og kan anvendes på kryds og tværs, så 

de understøtter design processen bedst muligt (Venable, Pries-Heje and Baskerville). 

 

Projektgruppens anvendelse  
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I dette projekt har vi valgt at arbejde med strategien Human Risk & Effectiveness, da den 

passer godt til projektets formål og forventede proces. Projektets mål er at redesigne en 

prototype, der kan hjælpe mennesker med håndteringen af stress. Dette undersøges med 

et fokus på individets oplevelse af stress.  

 

Projektgruppens første episode er en markedsobservation - en ex ante evaluering, der 

formativt skal give projektet en forståelse for det environment produktet skal passe ind 

i. Anden episode er en fokusgruppe, der skal give projektgruppen en forståelse for, hvad 

der opleves og efterspørges af fokusgruppedeltagerne. Således undgår gruppen at 

redesigne en ineffektiv prototype. Her er der fokus på en generel forståelse af hvad stress 

er hos deltagerne, samt hvilke problemer og løsninger de møder og bruger i deres 

hverdag. Det er igen en naturalistisk formativ tilgang, da der skal analyseres på den 

diskussion og diskurs der opstår mellem deltagerne for derefter at udvikle en prototype. 

Tredje episode er enkeltinterviews med deltagere fra fokusgruppen, som afprøver og 

kommenterer på første prototype, samt svarer på nogle afklarende spørgsmål fra 

projektgruppen. Denne episode vil have et summativt aspekt, da der også vil være en 

bedømmelse af prototypen, samt en undersøgelse af om redesignet er delvist lykkedes. 

Fjerde episode er en diskussion og afrunding af projektet og prototypen, hvor 

samfundsvinkel og samspil bliver beskrevet. Her vil der blive evalueret på produktets 

risici i forhold til, hvilket samfund det opfordrer til, samt hvor godt prototypen lykkedes 

med dets formål. Da der ikke er mulighed for en større dataindsamling med hensyn til 

prototypens effektivitet, er denne diskussion også formativ, da den vil lægge op til videre 

udvikling frem for at vurdere dens anvendelsesmulighed.  

 

SWOT 

En SWOT-analyse kortlægger styrker, svagheder, muligheder og trusler og kan bruges til 

at analysere alt fra virksomheder, initiativer eller et produkt. 8 Dette analyseredskab skal 

give anledning til at give et overblik over det endelige produkt i projektopgaven. Styrker 

og svagheder vil være de nuværende forhold. Muligheder og trusler vil være de 

fremtidige forhold. Da hele opgaven bygger på den iterative arbejdsmetode, anses det 

 
8 Nielsen, M. & Skriver, S. (2019). Metode kogebogen. U Press. 
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sidst beskrevet produkt ikke som værende det endelige produkt, men et udkast. SWOT-

analysen vil derfor give mulighed for at illustrere, hvilke positive og negative faktorer der 

er. På denne måde vil projektopgaven slutteligt give en konstruktiv beskrivelse af det 

endelige produkt.  

Designproces 

Herunder ses en model over, hvordan projektets proces passer ind i Hevners tre cyklus 

model (figur 4). 

 
Figur 4: Gruppens anvendelse af Hevners tre cyklus model. 

Hvad er stress?  

For at forstå, hvordan folk lærer at håndtere stress, er det vigtigt først at definere hvad 

stress er som biologisk proces, og herefter reflektere over de forskellige 

konceptualiseringer af stress som teori. Projektgruppen vil inddrage stress som teori ud 

fra Richard Lazarus model “transactional theory of stress and coping (TTSC)” (Lazarus, 
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1966; Lazarus & Folkman, 1984), samt hvordan begrebet “coping9” er en central del af 

teorien. Dette er en del af Hevners tredje cyklus, teori-cyklussen. Dette er særligt relevant 

da det skal give projektgruppen en forståelse af hvad stress er og hvordan mennesker 

agerer med fænomenet.  

Stress som fysiologisk proces   

Inden for sygeplejelitteraturen er stress defineret som den fysiologiske og psykologiske 

oplevelse af livsbegivenheder, traumer og kronisk belastning (Thoits, 2010. Walinga, 

2014). For at forstå fænomenet ud fra det fysiologiske aspekt, skal man først kigge på den 

primære funktion som stressresponsen har - en selvforsvarsmekanisme, der gør kroppen 

parat til at bekæmpe trusler i livet.  

 

“Fight-or-flight” responsen har udviklet sig gennem menneskets evolution som en 

tilpasning der hjælper med at håndtere akutte og fysiske trusler i omgivelserne. Den 

menneskelige krop er designet til at reagere på stress, for at kunne beskytte sig mod 

trusler fra rovdyr og andre farer (Santee, 2007). I nutidens samfund antager farer en 

mere subtil, men stadig lige så truende form. Såsom at bære en tung arbejdsbyrde, 

forsørge en familie og tage vare på børn eller ældre pårørende. Menneskekroppen 

differentierer altså ikke mellem fortidens trusselsbilleder med nutidens stressorer 

(Walinga, 2014).   

 

Når kroppen møder noget, der kan opfattes som en trussel, f.eks. en chokerende nyhed, 

en ulykke eller en krævende opgave, vil hypothalamus, en lille region i bunden af hjernen, 

tilgå sig hjernens “fight-or-flight” tilstand, som er et sammenspil mellem nerve- og 

hormonsignaler. Dette system beder binyrerne, der er placeret øverst i nyrerne, om at 

frigive en bølge af hormoner. De to vigtigste hormoner, der indgår ved aktivering af 

stressresponsen, er adrenalin og kortisol (Lovallo, 2005, s. 67. Walinga, 2014). 

 

Adrenalin er et hormon, der øger hjertefrekvensen, hæver blodtrykket og øger 

energiforsyningen. Kortisol, det primære stresshormon, øger glukose i blodbanen, 

forøger hjernens brug af glukose og øger tilgængeligheden af stoffer, som reparerer væv. 

 
9 Coping er defineret som værende hvad individet gør for at prøve at minimere stress.  
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Kortisol bremser også funktioner, som ville være uvæsentlige eller skadelige i en “fight-

or-flight” situation. Hormonet ændrer immunsystemets reaktioner og undertrykker 

fordøjelsessystemet, reproduktionssystemet og vækstprocesser. Dette komplekse 

biologiske alarmsystem kommunikerer også med hjerneregioner, som regulerer humør, 

motivation og frygt (Walinga, 2014). Dertil er det også vigtigt at nævne noradrenalin, som 

mindsker smertetærsklen, samt modulerer det ubehagelige, der er forbundet med 

muskelbelastning. Dette kan også give en humørsvingende-effekter.  

 

Kroppens stress-respons-system er normalt tiltænkt som en midlertidig tilstand. Når en 

opfattet trussel er drevet over, vender hormonniveauerne tilbage til deres normale 

niveau. Når adrenalin og kortisol niveauerne falder, vender puls og blodtrykket tilbage til 

neutralt niveau, og andre systemer genoptager deres regelmæssige aktiviteter. Hvis 

adrenalin ikke kan forsvinde fra kroppen, vil den cirkulere i venerne, som kan føre til 

følelsen af frygt, vrede, forvirring, skærpelse af koncentration og sanser (Walinga, 2014). 

Kortvarig vs. langvarig stress  

Langvarig stress omtales i sygepleje litteratur som en udfordring, der ikke kan løses over 

en kort periode. Ifølge “The Selye model of stress” (Selye, 1956 i Linden, 2005) er der tre 

trin sekvenser, som sker under en stresset situation over en kort periode (figur 5). Første 

trin er at individet møder en stressor. Andet trin er kroppens aktivering af de fysiologiske 

systemer, såsom nerve-, hormon- eller kardiovaskulær systemet10. Trin tre kan gå to veje. 

Enten vil udfordringen blive accepteret, dvs. at den givet stress situation er overstået med 

succes - og kroppen er ikke længere nødt til at være i “fight-or-flight” tilstand, og kan 

derfra vende tilbage til hvile tilstand. Eller udfordringen fortsætter uden løsning, og 

kroppen forbliver i 

modstands tilstand, 

som kan resultere i 

træthed. Denne 

fysiologiske respons 

kan forårsage 

 
10 Det kardiovaskulære system kaldes også blodkredsløbet. Det betegner systemet af blodkar og organer 
der bringer ilt, næring mm. til kroppens celler og bortskaffer affaldsstofferne, som cellernes forbrænding 
producerer.  

Figur 5: "The Selye model of stress". Kilde: Linden, 2005. 
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potentielle sygdomme, da kroppen er svag og ikke er i stand til modstand. I dette tilfælde 

er kroppen under øgede fysiske reaktioner, som den ikke kan tåle (Linden, 2005). Det 

overdrevne respons overfor stress kaldes kronisk stress.   

Træning som eksempel på fysiologisk stress 

Kroppens fysiologiske reaktioner ved akut stress, “fight-or-flight” respons, kan 

sammenlignes med de fysiologiske reaktioner, som forekommer under fysisk aktivitet. 

Stressresponsen og fysisk aktivitet inddrager de samme fysiologiske processer, hvilket er 

grunden til, at der i dette afsnit anvendes fysiske øvelser til at forklare de stressrelaterede 

fysiologiske mekanismer.  

Forskellen mellem de to reaktioner i menneskets krop er det følelsesmæssige aspekt. De 

følelser man oplever mens man træner, er primært positive og glædesgivende, modsat de 

følelserne som er tilknyttet til “fight-or-flight” responsen - disse er for det meste angst, 

frygt eller vrede (Lovallo, 2005). Den anden ting, der adskiller stressresponsen fra fysisk 

aktivitet, er kontrollen over situationen. Der er fuld kontrol over intensitet samt længde 

af træningsoplevelsen, hvorimod de stress givne situationer er uden for menneskets egen 

kontrol (Lovallo, 2005).  

Det kardiovaskulære system 

Hjernen regulerer hele tiden kroppens funktioner. Hormonerne, der frigives under “fight-

or-flight” responsen, øger kroppens styrke, vigør og intensitet af de fysiologiske 

reaktioner. Denne hormonelle respons øger sandsynlighed for en succesfuld “fight-or-

flight”-situation (Lovallo, 2005).  

 

Påbegyndelsen af træning starter muskulært arbejde, og efterfølgende sker der en 

signifikant stigning i aktiviteten af det kardiovaskulære system. Hjertets arbejde øges, og 

det resulterer i forbedret tilbagevending af blodet til hjertet. En betydelig stigning i puls 

fortæller, at det parasympatiske nervesystem11 er slået fra, og det sympatiske 

nervesystem12 styrer kroppen. Spænding i store vaner forhøjes, så blodet kan vende mere 

effektiv tilbage til hjertet eller komme ud til musklerne. Denne forbedring i 

 
11 Det parasympatiske nervesystem sætter kroppen i stand til at normalisere forholdene, når en fare er 

overstået. 
12 Det sympatiske nervesystem gør det muligt for kroppen at reagere hurtigt og målrettet på fare.  
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blodgennemstrømningen tillader forøgelser af ilt og næringsstoffer til de aktive muskler 

(Lovallo, 2005, s. 67).  

Det autonome nervesystem  

Det autonome nervesystem består af to komponenter; det sympatiske og det 

parasympatiske nervesystem. De ekskluderer hinanden, dvs. hvis den en er aktive, er den 

anden inaktiv. Det sympatisk nervesystem er aktiveret under “fight-or-flight” response 

(Farag & Mills, 2004). Det autonome nervesystem skifter fra en energi-opbevaring 

funktion (parasympatik nervesystem) til en energi-ekspanderende funktion (sympatisk 

nervesystem), som er forbundet med musklernes aktivitet og fysiske indsats, som er 

nødvendig for at kæmpe imod en opponent eller flygte fra en. De samme ændringer 

forekommer gennem træning, hvorfor disse informationer passer både til “fight-or-

flight” respons og fysisk aktivitet (Lovallo, 2005).   

Stress som noget negativt  

Når stressfaktorer altid er til stede, som f.eks. dem vi oplever i et moderne, tempofyldt 

samfund, kan kroppen konstant føle sig under angreb og “fight-or-flight” reaktionen vil 

forblive aktiv. Den langsigtede aktivering af alarmberedskabet - og over eksponeringen 

for kortisol og andre stresshormoner, kan forstyrre næsten alle kroppens processer og 

øger risikoen for adskillige mentale og fysiske sundhedsproblemer, herunder (Walinga, 

2014):  

● Angst 

● Depression 

● Fordøjelsesproblemer 

● Hjertesygdom 

● Søvnproblemer 

● Vægtøgning 

● Hukommelse og koncentrationssvækkelse 

● Post traumatisk stress syndrom 
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Andre fysiske symptomer der kan være forårsaget af stress, kan være hovedpine, 

hjertebanken, diarre, svimmelhed, mavesmerter, muskelspændinger, smerter, træthed, 

åndedrætsbesvær (Sundhedsstyrelsen, 2007 s. 7).  

Stress som noget positivt  

I forhold til sundhedsforskning har stress vist sig primært som noget skadeligt. Men 

stress kan også have en positiv indvirkning på sundheden.  

Stress er subjektivt og hænger sammen med individets egen opfattelse af hvorledes en 

begivenhed opfattes som truende eller ikke-truende og derefter udløser stressrespons-

systemet. Individets opfattelse og vurdering af en begivenhed afhænger af mange 

sammenspillede faktorer såsom køn, alder, personlighed, kontekst, minder, opdragelse, 

karakter og status - disse er alle relative og vilkårlige (Walinga, 2014). En person kan 

opleve et punkteret hjul som en ekstremt stressende begivenhed, mens en anden person 

kan opleve hændelsen som spændende og udfordrende (Walinga, 2014).   

Stress som teori: Transactional theory of stress and coping 

Richard Lazarus ønskede at klarlægge stress som en dynamisk proces. Dette er kommet 

til udtryk ved “transactional theory of stress and coping (TTSC)” (Lazarus, 1966; Lazarus 

& Folkman, 1984), som præsenterer stress som “et produkt af en transaktion mellem et 

individ (bestemt af flere processer; kognitive og fysiologiske) og det komplekse miljø det 

befinder sig i.” (Walinga, 2014).      

 

Figur 6: Model over teori om stressrespons. Kilde: Walinga, 2004. 

I sin bog Psychological Stress and the Coping Process (1966) præsenterede Lazarus en 

integration af tidligere forskning om stress, sundhed og coping, som centraliserede 

individets vurdering af en hændelse som værende stressudløseren. Det er således 

hvordan individet oplever en hændelse, som afgør hvordan vedkommende håndterer 

stress. Hvorvidt en hændelse opfattes som ubehagelig eller ikke, påvirkes af en række 
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personlige og kontekstuelle faktorer herunder færdigheder og evner, begrænsninger, 

ressourcer og normer (Mechanic, 1978. Walinga, 2014). 

 

Lazarus og Folkman (1984) uddybede teorien yderligere i deres model “The 

Transactional Theory of Stress and Coping” om hvordan individet vurderer stress. 

Denne forholder sig til en primær- og sekundær revurdering af hændelsen.  

 

 

Figur 7: Model af "The Transactional Theory of Stress and Coping". Kilde: Lazarus, 1966; Lazarus & Folkman, 1984. 

Den primære vurdering afgør, om hændelsen udgør en trussel. Den sekundære vurdering 

er individets evaluering af dets ressourcer som det har til rådighed for at tackle eventuelle 

opfattede trusler. Revurderingen er løbende en nyvurdering af både stressfaktorens 

natur og de tilgængelige ressourcer til at reagere på stressfaktoren (Walinga, 2014). 

Stresshåndtering  

Stresshåndtering beskrevet af forskere, som Lazarus og Folkman, indebærer en specifik 

proces med en kognitiv vurdering for at afgøre, om en person mener, at vedkommende 

har ressourcerne til at reagere effektivt på udfordringerne ved en hændelse (Folkman & 

Lazarus, 1988; Lazarus & Folkman, 1987. Walinga, 2014). 

 

En hændelse kan håndteres enten i form af ‘problem-focused coping’ eller ‘emotion-

focused coping’ (Folkman & Lazarus, 1980; Lazarus & Folkman, 1984), også kaldet aktiv 

og passiv håndtering (Jex, Bliese, Buzzell, & Primeau, 2001). Når man står over for en 

udfordring, vurderer en person primært udfordringen som enten truende eller ikke-
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truende, og sekundært med hensyn til, om han eller hun har ressourcerne til at reagere 

på eller håndtere udfordringen effektivt (Walinga, 2014). 

 

Hvis individet ikke tror, at det har ressourcerne til at reagere på udfordringen, vil det 

sandsynligvis vende sig mod en følelsesfokuseret håndtering, såsom ønsketænkning 

(f.eks. jeg ville ønske, at jeg kunne ændre hvad der sker, eller hvordan jeg har det), 

distancere (f.eks. vil jeg prøve at glemme det hele) eller understrege det positive (f.eks. 

jeg leder bare efter guldtråden) (Lazarus & Folkman, 1987). Hvis individet har 

ressourcerne til at klare udfordringen, vil det udvikle en problemfokuseret løsning som 

svar på hændelsen (Walinga, 2014).  

Hvad er biofeedback? 

Biofeedback er en teknik, som kombinerer krop og sind ved brug af visuel, auditiv eller 

fysisk repræsentation. Det kan anvendes til at lindre symptomer, skabe kontrol over 

ufrivillige kropsfunktioner, såsom forhøjet blodtryk, hovedpine og angst samt optimere 

individets præstation. Teknikken anvendes til at forbedre ens fysiske, emotionelle og 

mentale sundhed (Cherry, 16/05/2019). Biofeedback er baseret på “instrumentel 

betingning”, som er en indlæringsmetode, hvor en given adfærd belønnes eller straffes. 

Personen tillærer sig en bestemt adfærd gennem positive eller negative sanktioner (Prof. 

Watson, 2020).  

Historien bag biofeedback 

I 1960’erne og 1970’erne startede fascinationen af biofeedback, og er sidenhen blevet en 

almindelig metode til behandling af visse medicinske tilstande og forbedring af 

menneskets ydeevne. Fascinationen kom sig af videnskabelig forskning, som påviste at 

krop og sind er forbundet, hvorefter der blev forsket i, hvorvidt mennesket kunne lære at 

udnytte funktionen af denne forbindelse til at forbedre kroppen og sindets sundhed og 

aktivitet (2020, About Biofeedback).  

 

I slutningen af 2007 lavede Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback 

(AAPB), Biofeedback Certification International Alliance (BCIA), og International Society 
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for Neurofeedback and Research (ISNR) en taskforce af forskere og klinikere, for at 

udarbejde en standard definition af biofeedback, som lyder således: 

“Biofeedback is a process that enables an individual to learn how to change 

physiological activity for the purposes of improving health and performance. Precise 

instruments measure physiological activity such as brainwaves, heart function, 

breathing, muscle activity, and skin temperature. These instruments rapidly and 

accurately "feed back" information to the user. The presentation of this information 

— often in conjunction with changes in thinking, emotions, and behavior — supports 

desired physiological changes. Over time, these changes can endure without 

continued use of an instrument." (2020, About Biofeedback). 

Definitionen blev udarbejdet, så der var en fælles forståelse af begrebet “biofeedback”, 

som alle kunne relatere til uanset profession.  

Typer biofeedback 

Der er flere forskellige typer biofeedback, som anvendes med forskellige formål: 

• Hjernebølger: Man anvender denne type biofeedback til at måle 

hjernebølgeaktiviteten, ved hjælp af påførte hjerne sensorer tilsluttet en 

elektroencefalografi (EEG). Denne type biofeedback bliver ofte refereret til 

som neurofeedback og bruges blandt andet som en ikke-invasiv 

behandlingsmetode for ADHD, smerte, afhængighed, angst, depression etc. 

• Vejrtrækning: Man måler vejrtrækningsmønstrene og åndedrætsfrekvensen 

ved at placere sensorbånd omkring mave og bryst. Ved at træne 

vejrtrækningen, kan folk lære at have større kontrol over deres 

åndedrætsfrekvens, hvilket er effektivt i en række situationer, blandt andet 

når folk oplever angst.  

• Puls: Pulsen måles på to forskellige måder. Man kan anvende en finger- eller 

øreflip sensor, som måler blodets volumen (photoplethysmography PPG), eller 

man kan påføre sensorer på bryst, underkrop og håndled for at måle 

hjertefrekvensen (electrocardiography ECG). Denne type biofeedback har vist 

sig effektiv for folk med en række forskellige lidelser, heriblandt astma og 

depression. 
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• Muskelsammentrækning: Man påfører sensorer over skeletmusklerne, for at 

observere den elektriske aktivitet, som forårsager muskelsammentrækninger 

(electromyography EMG). 

• Svedkirtel Aktivitet: Man påfører sensorer rundt om fingrene, på håndfladen 

eller håndleddet, for at måle aktiviteten af svedkirtlerne og mængden af sved 

på huden (electrodermography EDG). 

• Hudens temperatur: Man påfører sensorer til fingre eller fødder for at måle 

blodets gennemstrømning til huden. Dette gør man, fordi ens temperatur ofte 

falder, når man er under stress13 ,14 . 

 

Biofeedback kan, som nævnt ovenfor, anvendes til en række forskellige lidelser, 

heriblandt stress. “Biofeedback is particularly useful for managing stress as well as 

symptoms of conditions that may be exacerbated by stress.” (2020, ONDAMED & 

Biofeedback). 

Kronisk stress har en lang række negative effekter, heriblandt hjerte-kar-sygdomme, 

depression, fordøjelses problemer og søvnforstyrrelser. Ved at lære, hvordan man skal 

kontrollere responsen af stress gennem biofeedback, har menneskene mulighed for at 

mindske de fysiske og psykiske effekter ved stress (Cherry, Kendra, 16/05/2019).   

Hvordan virker biofeedback? 

Biofeedback lærer mennesker at genkende de fysiske symptomer på blandt andet stress 

og angst, såsom forhøjet puls, kropstemperatur og åndedrætsfrekvens. Når man 

genkender de fysiske symptomer, kan man lære at kontrollere dem, hvilket resulterer i, 

at individet lærer at slappe af og bedre kan håndtere deres symptomer. Det er desuden 

påvist af J. R. Tachanoff i 1885, at man kan lære at kontrollere ens hjertefrekvens og 

blodtryk (20/04/2016, Biofeedback).   

 

Biofeedback ses mere som træning frem for en behandling, da det kræver træning for 

mennesker at lære nye metoder til at håndtere deres symptomer. For at kunne få en 

 
13 (06/02/2019), Biofeedback 
14 Cherry, Kendra. (16/05/2019) 
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effektiv proces, kræves det at patienten spiller en aktiv rolle i deres behandlingsforløb, 

og øver sig (Cherry, Kendra, 16/05/2019).  

 

Nogle fagfolk indenfor fysisk og mental sundhed mener, at med nok fremskridt og 

forståelse for denne type behandling kan folk i sidste ende udvikle evnen til at reducere 

risikoen for hjerteanfald, slagtilfælde og andre relaterede sundhedsmæssige problemer 

(20/04/2016, Biofeedback).  

Biofeedback som et redskab til stresshåndtering  

Stresshåndterings -teknikker lærer enkeltpersoner, hvordan man forebygger, reducerer 

og håndterer stress. Eksempler på sådanne teknikker er; afslapning, hypnose, kognitiv 

omstrukturering, visualisering, afsløring, konditionering, assertivitet træning, 

biofeedback og meditation (Farag & Mills, 2004, s 695).   

Projektgruppen vælger derfor at arbejde med biofeedback. Der ønskes at designe en 

prototype, som måler puls, og visualiserer den på en skærm. Vejrtrækningsøvelserne 

bruges som understøttelsen af HRV-biofeedback. Det er det, der skal hjælpe med at opnå 

stabil puls, og få kroppen til at slå fra ‘fight- or- flight’ responsen og vende til den normal 

tilstand.   

Pulsmåling og vejrtrækningsøvelser   

En relativt ny biofeedback-applikation er Heart Rate Variability15 (på dansk: puls 

variabilitets biofeedback). Hjertet banker i forskellige rytmer, hvoraf de fleste rytmer er 

forårsaget af reflekser, der hjælper med at opretholde kroppens stabilitet. Jo flere af disse 

rytmer, der fungerer tilstrækkeligt, jo bedre for individet. Forstyrret pulsfrekvens og 

hjerte aktivitet betyder, at kroppen har mistet sin evne til at regulere funktioner, som er 

nødvendige for at bevare helbredet. Pulsfrekvens kan styres af vejrtrækningsøvelser, der 

let kan læres og udføres, derfor er HRV-biofeedback blevet brugt til at behandle en række 

sygdomme, såsom astma, forhøjet blodtryk, angst, depression og kroniske smerter 

(Lehrer, 2012, 135).  

 

 
15 Heart Rate Variability: er det fysiologiske fænomen med variation i tidsintervallet mellem hjerteslag.  
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Det er nemt at få feedback der relaterer til de kardiovaskulære ændringer i kroppen. Puls 

kan måles kontinuerligt, opdateres regelmæssigt og vises på en skærm eller en 

måleenhed. Den kan også omdannes til lyd eller skiftende farve. Der er mange måder at 

registrere puls eller hjerte aktivitet på. EKG bruges til at måle hjertets elektriske aktivitet, 

hvilket giver den mest præcise måling. Denne metode er brugt f.eks. på hospitaler. PPG-

måler registrerer blod optisk med en sensor på tommelfingeren. Nye software muliggør 

en visualisering af puls og hjertet aktivitet. Displayet viser dominerende frekvenser, der 

er tydelige i øjeblik-til-øjeblik-variationen af puls. Blodtryk er sværere at måle 

kontinuerligt, men målinger fra en pulssensor kan give tilstrækkelig information, som 

kan være anvendes til feedback (Gilbert & Moss, 2020).  

 

Computeren visualiserer vejrtrækningsøvelser sammen med en løbende opdateret 

pulsfrekvens. Puls og vejrtrækningsøvelser kombineres for at producere respiratorisk 

sinusarytmi (RSA)16 biofeedback, som viser forholdet mellem hjerterytme og 

vejrtrækning. På en bestemt vejrtræknings hastighed etableres en synkronisering 

mellem det kardiovaskulære og åndedrætssystemet. Dette kaldes resonansfrekvensen og 

er relateret til reguleringen af det autonome nervesystem (Gilbert & Moss, 2020).  

Det autonome nervesystem styrer fysiologiske funktioner, der typisk er opfattet som 

ufrivilligt kontrolleret. Denne funktion er vigtig for biofeedback, fordi gennem øget 

bevidsthed, kan biofeedback-træning skabe en tilnærmelsesvis kontrol over kroppens 

ufrivillige funktioner. Læring om, hvordan man kan mindske det autonome nervesystems 

aktivitet, kan hjælpe med reducering af stressresponsen, og kan generelt forbedre psyke-

fysiologiske funktioner (Douglas, 2015).  

 

Identifikation af de relevante psyke-fysiologiske mekanismer involveret i biofeedback-

læring er en løbende udfordring, der driver forskningen. Biofeedback trækker på denne 

sammenhæng mellem sind og krop, hvor individet lærer forskellige strategier til at 

frembringe positive fysiologiske ændringer og reducere de negative påvirkninger. Hver 

biofeedback-type overvåger et specifikt system og tilbyder en vej ind til at kunne bevidst 

styre og regulere det respektive system. Nuværende instrumentering kan muliggøre 

frivillig kontrol over blodgennemstrømning og blodtryk, mave-tarm aktivitet, puls, 

 
16 Respiratorisk sinusarytmi (RSA) er hjertefrekvens variation synkroniseret med respiration   
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hjernebølger, muskelaktiviteten, åndedræt og andre fysiologiske processer (Gilbert & 

Moss, 2020). Selvregulering er et vigtigt begreb i biofeedback. Det betyder, at en person 

kan regulere eller håndtere psyke-fysiologiske reaktioner i sit sind og krop. Personen er 

i stand til at formindske, håndtere eller lindre symptomer. Efter et stykke tid har man 

ikke behov for biofeedbackterapeut eller -udstyr, da kroppen bliver sin egen biofeedback-

enhed (Douglas, 2015). 

 

Stressresponsen forårsager massive ændringer i kroppen, herunder handlinger fra det 

autonome nervesystem gennem hypotalamus-hypofyse-binyre-aksen (HPA-aksen). 

Hjernen reagerer på trusler og signalerer aktivering af “fight-or-flight” respons. 

Stresshormoner udløses ind i baner, som øger blodgennemstrømning til musklerne, øger 

blodtryk, puls og åndedræt. Disse ændringer muliggør kæmp eller flygt fra trusler. 

Biofeedback kan til gengæld starte en afslapning respons og vende hvert aspekt af 

stressresponsen. Muskler slapper af, hjertefrekvens, blodtryk og respiration falder. 

Individet oplever stilhed inden for nervesystem (Gilbert & Moss, 2020).  

Mennesker kan reagere forskelligt på stress. Fysiske symptomer og følelsesmæssige 

lidelser kan afspejle et overaktivt parasympatisk nervesystem. Nogle kan opleve muskel-

og skelet responser, andre kardiovaskulære, respiratoriske, gastrointestinale eller 

kognitive responser (Gilbert & Moss, 2020).  

Hvad er det senmoderne samfund?  

Projektgruppen vil, som del af Hevners teori-cyklus, fremlægge modernitetsanalysen af 

Giddens (Tanggaard Andersen, Timm, 2010) og kapital-begrebet af Bourdieu (Thore 

Gravesen, 2020). Disse teoretikere medtages for at inddrage samfundsvidenskabelige 

aspekter til vurderingen af til- og fravalg af produktets endelige struktur, funktion og 

anvendelse. Det er særlig relevant, da vi redesigner et produkt til det moderne, unge, 

menneske. Dette sker til slut i produktets iterative proces.  

Modernitetsanalysen  

Anthony Giddens udviklede i 1990’erne en sammenhængende analyse af det særegne ved 

det moderne menneske, dets selvidentitet og de indbyrdes relationer i bøgerne The 

Consequences of Modernity (1990/1994), Modernity and Self-Identity (1991/1996) og The 
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Transformation of Intimacy (1992/1994). Til Giddens modernitetsanalyse følger nogle 

centrale begreber og forståelser, som vil blive kort gennemgået (Tanggaard Andersen, 

Timm, 2010). Giddens hævder at de sociale organisationsformer, der blev udviklet tilbage 

i begyndelsen af 1600-tallet, er unikke i forhold til tidligere tiders samfundsformer. Det 

“moderne” Giddens taler om har udviklet sig over lang tid og rummer et komplekst 

samspil mellem en række overordnede institutionelle dimensioner (Tanggaard 

Andersen, Timm, 2010), herunder: industrialisme17 og kapitalisme18. En forsimplet 

forståelse af modernitet er, ifølge Giddens: 

 

 “Modernitet refererer til de sociale livs- og organisationsformer, der voksede frem i 

Europa omkring det 17. århundrede og fremefter, og som efterfølgende blev mere eller 

mindre verdensomspændende i deres betydning" (Giddens 1994b: 9. Tanggaard 

Andersen, Timm, 2010). 

 

Hvad der optager Giddens, er de dynamiske processer i det moderne samfund. Disse 

processer er netop, hvad der adskiller moderne samfundstyper fra de tidligere. Giddens 

mener, at de livsformer, moderniteten har været med til at skabe, har revet mennesket 

bort fra den sociale orden. Giddens fremhæver bl.a., at det moderne samfund forandrer 

sig hurtigere og med større dybde og intensitet, end set tidligere. Et andet vigtigt træk er 

udviklingen af de moderne institutioner i et velfærdssamfund som fx nationalstaten, det 

politiske system, lønarbejdet og urbaniseringen, hvilket er blevet unikke for de 

industrialiserede landes civilisation (Giddens 1994b: 13. Tanggaard Andersen, Timm, 

2010). 

 

Til at præcisere hvad Giddens forstår ved dynamikkerne i de moderne samfund, har han 

fremhævet tre begreber, der er gennemgående i hans modernitetsanalyse (Tanggaard 

Andersen, Timm, 2010): 

1. Adskillelse af tid og rum 

2. Udlejringsmekanismer 

 
17 Industrialisme er et samfundssystem hvor produktionen går over til masseproduktion og 

arbejdskraften går over til at være centreret omkring fabrikker. 
18 Kapitalisme er et økonomisk produktionssystem, hvor ejendomsretten til produktionsmidlerne er 

privat, og hvor forbrugsgoder, arbejdskraft og kapital købes og sælges på et marked. 
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3. Modernitetens refleksive karakter 

Adskillelse af tid og rum  

Adskillelse af tid og rum er karakteriseret ved at individerne ikke længere er lige så lokalt 

forankrede som tidligere. De sociale kontakter og samvær foregår derfor ikke 

nødvendigvis længere på samme tid og sted (Tanggaard Andersen, Timm, 2010). 

Familien som institution er forandret, man er blevet mere global, og udsynet er blevet 

større. Et eksempel på en moderne familie i dag kunne se således ud:  

 

Moren Susanne arbejder som hjemmesygeplejerske og kører rundt til sine patienter, men 

er hele tiden i kontakt med sin leder via mobiltelefonen. Faren Kurt er en forsker, der 

samarbejder tæt sammen med udenlandske forskere og kommunikere via. Skype-

telefoni, videokonferencer, e-mail mv. og taler engelsk på jobbet. Deres datter Louise på 

21 læser statskundskab i Århus, men er i øjeblikket på et halvt års studieophold i 

Australien på University of New South Wales. Hun er næsten dagligt i kontakt med sin 

familie og venner i Danmark via sms, telefon og e-mail, og hun uploader oplevelser i 

Snapchat og deler real-time videoer (Tanggaard Andersen, Timm, 2010). 

 

Men det er ikke kun tidsbegrebet, som er forandret; vores rum udvides hele tiden på 

grund af nye teknologiske tiltag. Vi kan derfor befinde os i samme rum, være i det samme 

lokale rent fysisk. På den måde sætter Giddens ord og begreber på de 

forandringsprocesser, det moderne individ er underlagt, men ikke nødvendigvis 

reflekterer over hele tiden. Pointen for Giddens er, at man på grund af disse dynamikker 

og forandringshastighed i højere grad har forbundet det lokale med det globale 

(Tanggaard Andersen, Timm, 2010). 

Udlejringsmekanismer  

Giddens bruger begrebet “embedding" som betyder indlejrede og forankrede forhold. Der 

findes ikke et dækkende dansk ord for embedding. Disembedding betyder derimod, at 

sociale relationer “løftes ud" af den lokale kontekst og rekonstrueres på tværs af tid og 

rum:  
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“Med udlejring mener jeg, at sociale relationer 'løftes ud' af lokale interaktion-kontekster 

og restruktureres på tværs af uafgrænsede tid-rum-afstande" (Giddens 1994b: 26. 

Tanggaard Andersen, Timm, 2010).  

 

Dette er netop karakteristisk for mange af de sociale relationer i dag. De foregår ikke 

længere udelukkende i lokale kontekster, men bliver “løftet" ud via. 

udlejringsmekanismerne. Denne proces er tæt forbundet med begrebet om adskillelsen 

af tid og rum. Giddens skelner her mellem to typer udlejringsmekanismer, der begge 

medvirker til udviklingen af de moderne institutioner. Den ene drejer sig om symbolske 

tegn, den anden kalder Giddens for ekspertsystemer. Tilsammen bliver de til abstrakte 

systemer (Tanggaard Andersen, Timm, 2010). 

 

Et eksempel på et symbolsk tegn er penge. Penge repræsenterer en værdi, der senere kan 

indløses ved køb af nye varer. Symbolske tegn bryder med rumopfattelsen, da agenter, 

som aldrig mødes rent fysisk, alligevel kan foretage transaktioner med hinanden. På den 

måde er penge et eksempel på nye transaktioner, der er blevet skabt på tværs af tid og 

rum (Tanggaard Andersen, Timm, 2010). I hverdagen er man omgivet af 

ekspertsystemer. Det kan være på arbejdspladsen, hvor sygeplejersken eller lægen skal 

bruge resultater fra f.eks. MR-scanninger, uden at de behøver at kende teknologien bag 

scanningsudstyret. Med begrebet om ekspertsystemerne vil Giddens fremhæve, at de er 

med til at flytte sociale relationer fra en kontekst til en anden. Et scanningsresultat fra 

Rigshospitalet kan f.eks. let sendes til en fagkollega i Skejby ved Århus, uden at de behøver 

at mødes fysisk (Tanggaard Andersen, Timm, 2010). 

Modernitetens refleksive karakter  

Giddens definerer refleksivitet som den regelmæssige brug af viden, som institutioner og 

individer konstant indsamler og anvender til organisation og forandring af samfundet. 

Refleksiviteten i det moderne samfund består i, at sociale praksisser konstant undersøges 

og omformes i lyset af information om de samme praksisser, og at deres karakter således 

ændres helt grundlæggende - Giddens betragter refleksivitet som et særegent træk ved 

moderniteten og tillægger udviklingen i massekommunikationsmidlerne stor betydning 

for den øgede refleksivitet (Giddens 1994b: 39. Tanggaard Andersen, Timm, 2010). 
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For eksempel er der flere unge i dag, som tager en højere uddannelse, og der er friere 

muligheder for at kunne træffe sit eget valg. Tidligere så man ofte, at uddannelsesvalg 

mere var bundet til traditioner og sociale skel i samfundet, og lærerne i skolesystemet 

havde stort indflydelse på elevernes fremtid. Vi må med andre ord i højere grad forholde 

os refleksivt til vore mange handlinger, kunne begrunde dem og foretage nye valg ud fra 

denne refleksivitet. Den øgede refleksivitet rummer dog også en række problematiske 

sider. Med de mange muligheder følger lige så mange valg, der kan være vanskelige om 

ikke umulige at træffe. Grundlæggende kan den øgede refleksivitet altså medvirke til en 

større usikkerhed for individet. De mange informationer, vi kan få adgang til, skal kunne 

rummes og ‘fordøjes’. Og når det er sket, tilføjes straks ny viden, der sætter 

spørgsmålstegn ved den eksisterende. Nye opdagelser skaber ny viden, som skaber tvivl 

på det, individerne troede, var sandt. Det moderne menneske tvivler derfor ofte på de 

‘sandheder’, det bliver præsenteret for, og det tolker Giddens også som et grundlæggende 

træk (Tanggaard Andersen, Timm, 2010). 

Kapitalbegrebet 

Kapitalbegrebet er en central del i Bourdieus arbejde. Kapitaler kan forstås som 

menneskelige ressourcer eller goder. Bourdieus kapitalbegreb består af tre hovedformer: 

økonomisk kapital, kulturel kapital og social kapital (Bourdieu og Wacquant, 1996. Thore 

Gravesen, 2020). 

 

1. Økonomisk kapital vedrører materielle og finansielle ressourcer og kendskab til 

de økonomiske spilleregler.  

2. Kulturel kapital angår kultiveret sprogbrug, uddannelsesbaggrund og kendskab til 

anerkendt kultur.  

3. Social kapital vedrører slægtskabsbånd, adgang til sociale netværk, venskaber etc.  

 

Symbolsk kapital er en fjerde og mere overordnet kapitalform, som kan forstås som ry, 

status, prestige eller anerkendelse. De tre grundkapitaler kan transformers eller 

"veksles" til symbolsk kapital, når disse accepteres og anerkendes som værdifulde i en 

social sammenhæng. Bourdieus begreber kan bidrage til en teoretisk forståelse af 

hvordan valg af deltagelsesmuligheder og anerkendelse i tilværelsen former sig, og hvilke 



Roskilde Universitet   Freja M. L. Jørgensen, Magda P. Pacan,  

V2024786574  Mette D. Pedersen, Nupel Turan, 

21.12.2020  Stine M. Pedersen, William Horn 

Side 43 af 80 
 

muligheder (i form af forskellige slags ressourcer) den enkelte har for at begå sig og 

deltage i sociale sammenhænge, som f.eks. sundhed- og uddannelsesmæssige kontekster 

(Thore Gravesen, 2020). 

Sundhed er en investering  

Investeringen i egen krop og dens sundhed finder sted i alle døgnets timer.  Investerings-

arbejdet er kontinuerligt, således at selv kroppens hvile, søvn eller inaktivitet kan indgå 

som del af investeringsarbejdet (Tanggaard Andersen, Timm, 2010). Arbejdet består i at 

investere tid, penge og energi foran spejlet, i træningscentre og ved at bruge tiden på 

lægebesøg mv. Det betyder, at visse former for investering i sundhed kræver penge 

(økonomisk kapital), venskabsrelationer og familie (social kapital), samt evnen til at læse, 

skrive og forstå særlige skrive og talemåder (kulturel kapital). Ikke mindst kræver 

investeringen, for nogle sociale grupper, knappe ressource, nemlig tid. Arbejdet med 

kroppen, der skal trimmes, består også i mange hårde timers investeringer, hvor man 

sveder og forbruger energi og tid. Arbejdet med kroppen, der skal holdes i form, består af 

mange timers hårde investering; at optimere kroppen involverer i den grad 

gennemtænkte overvejelser. Investerings-arbejdet forudsætter i sin distinkte form, at 

individet er ajourført med, de nyeste sundhedsundersøgelser og anbefalinger (Tanggaard 

Andersen, Timm, 2010).  

Monitorering af sundheden 

Investeringsarbejdet i sundhed nødvendiggør altså andre typer kapital (økonomisk, 

kulturel og social) som forudsætninger for, at investerings-arbejdet kan bære frugt. Men 

investerings arbejdet kræver desuden et større og løbende monitorerings-arbejde. 

Denne monitor-funktion består i, at individet holder øje med effekten af deres 

investeringer. Individerne varetager denne funktion i forhold til deres omgivelser, især 

personer i omgangskredsen, familien, arbejdskolleger og venner. Udfaldet, eller 

markedsværdien, af sundheden tjekkes af ved opmærksomheden rettet mod egne og 

andres fysik (Tanggaard Andersen, Timm, 2010). 

 

Denne monitorering sker via direkte brug af syns-, høre- og lugtesanserne, som af og til 

støttes af diverse sundhedsmæssige teknologier, der skærper eller direkte konstruerer 



Roskilde Universitet   Freja M. L. Jørgensen, Magda P. Pacan,  

V2024786574  Mette D. Pedersen, Nupel Turan, 

21.12.2020  Stine M. Pedersen, William Horn 

Side 44 af 80 
 

fysikkens informationer. Teknologierne kan være lav-teknisk som puls- eller 

blodtryksmålere, men også mere sofistikerede målemetoder af sukker- eller 

kolesterolkoncentration i blodet, scanninger eller gentest. Monitorering har oftest 

baggrund i relationer til sundhedsprofessionelle, f.eks. læger, psykologer og diverse 

terapeuter og rådgivere, både i den statslige og den private sektor (Tanggaard Andersen, 

Timm, 2010).  

Marked observationer 

For at forstå hvordan biofeedback bedst kan integreres som stresshåndterings-værktøj, 

er det vigtigt at kigge på det eksisterende marked af forhandlere, og hvad de har gjort. 

Det endelige produkt er baseret på tidligere designs, hvorfor det er et redesign. Dette er 

en del af Hevners første cyklus, kaldet “miljø”. Det skal danne et overblik over, hvad 

eksisterende forhandlere har gjort med f.eks. deres struktur, produkter og karakteristik 

for at kunne konceptualisere til og fravalg i det endelige produkt. Da vi ikke har haft stillet 

nogen af de analyserede forhandleres produkter til rådighed har vi forholdt os til; 

Koncernens bagland og hjemmesidestrukturen. Projektgruppen har undersøgt markedet 

for nuværende produkter for at kunne effektivisere på bedst mulig vis. De nuværende 

produkter giver en forståelse for, hvad der allerede findes, og dermed en forståelse af, 

hvad der allerede fungerer, samt hvad der kan gøres bedre. 

Anatomical Concepts - NeXus  

Bag om koncernen  

Anatomical Concepts blev stiftet i 1995, UK af Dr. Derek Jones med klinikere, ingeniører 

og forretningsfolk i ryggen. Anatomical Concepts blev stiftet for levere livsforbedrende 

produkter, til de mennesker som oplever kognitive og fysiske handicaps. Deres kliniske 

viden spænder over mange aspekter af rehabilitering, og de tilbyder produkter til NHS og 

private kunder og organisationer. Dertil har Anatomical Concepts flere faste 

samarbejdspartnere fra sundhedssektoren i UK, hvilket bl.a. tæller The Royal 

Buckinghamshire Hospital, Bridge4Rehab, The Wellington Hospital, Complete NeuroPhysio. 

Anatomical Concepts driver forretning fra Skotland, som international forhandler. 

Udsprunget af Anatomical Concepts er NeXus, som er udviklet med en bred skare af 
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eksperter. NeXus udbyder overordnet hard- og software løsninger til bio- og 

neurofeedback-området.  

 

Hjemmesiden  

NeXus’ hjemmeside er opbygget således, at man kan tilgå en forklaring vedrørende deres 

produkter i form af hard- og software, introduktions- og træningsprogrammer til 

behandlere, et artikelindeks, samt en onlineshop. NeXus giver altså deres forbrugere en 

detaljeret introduktion til deres egen hard- og software produkter, men samtidig også 

forbrugerne en mulighed for at gå på opdagelse i artikler og udvide deres viden om bio- 

og neurofeedback.  

 

Produktet 

NeXus udbyder deres egen software ved navn BioTrace+, som giver to skærme at arbejde 

med, hvoraf den ene er til behandleren og den anden til patienten. Patienten bliver altså 

ikke forstyrret af at kunne se de opsamlede data, men kan fokusere på træningen. NeXus 

udbyder også hardware, der dækker og kan måle alle de 7 anerkendte former for bio- og 

neurofeedback. Dertil tilbyder de introduktionskurser som henvendes til alle uanset 

baggrund. Det er altså ikke ifølge NeXus nødvendigt at have en klinisk baggrund for at 

udøve bio- og neurofeedback. Men samtidig lægges der vægt på at der i udviklingen af 

produkterne benyttes fagfolk inden for den kliniske verden: 

 “We team up with researchers and clinicians such as therapists, surgeons and 

neuropsychologists to ensure that our products are destined to impact on a user's quality of 

life.” (2020. We "Bring technology to Life") 

Mightier - By Neuromotion Labs  

Bag om koncernen  

Neuromotion er stiftet i 2014 og består af 5 internationale aktører samlet i én. Koncernen 

udvikler, sælger og servicerer udstyr og tjenester til undersøgelser og behandling af de 

humane hjernefunktioner. Koncernen fokuserer på innovative teknologiske produkter. 

Teknologien er forankret i anvendelsen af diagnostiske systemer og 

behandlingsteknologier såsom elektroencefalografi (EEG) og magneto encefalografi 

(MEG), magnetisk resonans-billeddannelse (MRI) og transkraniel magnetisk stimulation 
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(TMS). Neuromotions aktører driver forretning i hele verden og omfatter: Holland, UK, 

Tyskland, USA og Hong Kong.  

 

Mightier udspringer af Neuromotion og er dertil udviklet i samarbejde med Boston 

Children’s Hospital og Harvard Medical School. Datterselskaber driver forretning fra 

Boston, USA, og sælger internationalt, men har primært fokus på USA og Canada. Mightier 

leverer et biofeedbacksystem rettet mod målgruppen: Børn 6-12 år med dertilhørende 

udfordringer som autisme, ADHD, ODD, angst og vredes-problemer.  

 

Hjemmesiden 

Deres hjemmeside har en menu, ‘How it works’, som fremviser en intro video, og diverse 

korte artikler og billeder af system-pakken. Dertil kan man tilgå en introduktion til de 

programmer, Mightier operere med. Programmerne er udformet som spil og strækker sig 

fra 1-12+ uger. De tilbyder en 30-dages gratis prøve periode.   

Derudover har menuen en science + research side, som beskriver samarbejdet med de to 

aktører Boston Children’s Hospital og Harvard Medical School. Siden rummer statistik for 

programmerne og fortæller om deres nuværende samarbejde.  

 

Produktet  

Mightier fokuserer på vejrtrækningens fysiologisk proces og sammenkobler den med 

pulsmåling i form af et sensorarmbånd. Dette bliver så integreret med spil i form af layout. 

Til alle programmerne tilhører en række redskaber: en intro-guide, en stressbold, 

hjerteslag måler i form af armbånd og spil kasse. Spillene skal bl.a. lære barnet at blive 

bedre til at koncentrere sig, og give et indblik i selvregulering. Sensor armbåndet tilkobles 

via. bluetooth til deres system. Mightier har informations artikler målrettet de mentale 

udfordringer, de tilbyder programmer til. Disse indeholder videnskabelige udsagn og 

historier om brugeroplevelser. De tilbyder desuden et generelt videnskabeligt 

artikelindex om de mentale udfordringer etc.    

 

Endelig tilbyder Mightier støtten “Family Care Team”, bestående af eksperter med 

teknologiske og kliniske baggrunde. Denne enhed giver både teknologiske støtte og 

mulighed for diskussion af ens barns data og udvikling samt lægger en personlig strategi, 
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så barnet er bedst stillet. Denne støtte tilbydes som 24/7 ordning i form af telefonopkald, 

mail eller live-stream (2020. A new way to navigate big emotions).  

Muse - Interaxon, Inc. 

Bag om koncernen  

Interaxon blev stiftet i 2013 og har med flere eksperter inden for teknologi, sundhed og 

wellness, arbejdet på at udvikle og kombinere hjerne sensor teknologi med meditation, 

for målgruppen wellness-interesserede. Dertil har Interaxon et meditationsstudie 

beliggende i Canada. Koncernen søger at sælge produkter, der giver gladere, sundere og 

et mere nærværende liv.  

Koncernen driver international forretning i Canada. De har både webshop for USA, EU, 

Australien og Thailand. Muse udspringer af Interaxon, Inc. Hos Muses Advisory Board 

findes eksperter i teknologi, medicin, psykologi og læring.  

 

Hjemmesiden  

Hjemmesidens menu består af 3 punkter, som fører til webshoppen. Den første er ‘Muse 

headbands’ som viderefører en til deres generelle webshop. Herfra kan alle produkter 

tilgås. Det andet punkt er ‘Accesories’ som viderestiller til webshoppen for cases til 

produkterne. Det sidste punkt ‘The App’ leder til en introduktion til først appens layout, 

og denne introduktion foregår primært gennem billeder og en enkelt tekst med billede 

der forklarer funktionen.  

 

Derudover henviser det sidste punkt til flere forskellige ting: Først deres guided 

meditation, og hvad disse skulle kunne hjælpe med. Derefter kommer folderne 

‘Collections’, som tilbyder viden om og guidning i, hvordan man bedst udnytter deres 

produkt til meditation, glæde, søvn, arbejde, performing, selvtillid og meget mere. Til 

sidst præsenteres folderen ‘Teachers’ som giver en introduktion til, hvem der har været 

med til at udforme de forskellige meditationsprogrammer. I bunden af hjemmesiden 

henviser Muse til forskningen bag, uddyber de forskellige hjerne-målings-teknikker og 

pressrelases/reviews i feltet ‘Resources’.  
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Produktet  

Interaxons lancerede i 2014 deres flagskibsprodukt: Muse. Dette er et pandebånd som 

måler hjernebølger. Dertil har de skabt Muse Connect et dashboard, der giver sundheds- 

og wellness-personale mulighed for at data spore deres klienters meditations sessioner, 

og at udvide sprog mulighederne til at omfatte fransk, tysk og spansk. Muse tilbyder altså 

både hard- og software. Hardwaren kommer i form af pandebåndet og softwaren i en app-

version. Muse’s udstyr virker kun i samspil med deres app og omvendt. Denne hard- og 

softwareløsning er tænkt som et redskab til meditation og søvn, ved at monitorere 

brugerens hjerneaktivitet. Pandebåndet forbindes med appen via bluetooth forbindelse.  

 

Muse tilbyder under ‘Partnership’ flere muligheder for personer at kontakte, både 

interesserede influencers og fagpersoner, heriblandt psykologer og personer fra det 

kliniske miljø, samt forskere og udviklere. Dette er for at understøtte platformen ‘Muse 

Connect’ og binde bl.a. fagpersoner sammen med via. softwaren og hardwaren (2020. 

Meditation Made Easy with the Muse Headband).  

Konklusion 

De tre udbydere har flere fælles måder at arbejde på, heriblandt ekspert-kontakten. 

Udbyderne har alle en direkte kontakt med en ekspert, hvor man kan tilgå rådgivning. 

NeXus’ og Muse’s hardware er desværre ikke særlig diskret, hvilket projektgruppen 

ønsker produktet skal være. Mightier har nogle funktioner, som er mere diskrete, 

heriblandt sensor armbåndet.  

Muse fokuserer på meditation og skabelsen af et godt og fredfyldt liv, hvorimod NeXus og 

Mightier har større fokus på træning og symptomlindringen af diverse lidelser. NeXus og 

Mightier fremstår som de to udbydere med størst fokus på forskningen bag udviklingen 

af deres produkt, som også har stærkt samarbejde med større hospitaler. Projektgruppen 

ønsker at tage inspiration af udbydernes styrker til et redesign.  

Fokusgruppe  

Dette afsnit omhandler fokusgruppen. Det starter med en overvejelse om, hvad målet 

med fokusgruppen er for projektet, og der vil blive redegjort for gruppens forventning til 
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redesignet før dialogen med fokusgruppen. Derefter vil der blive gennemgået 

forventningen til selve fokusgruppen, og hvad formålet med de stillede spørgsmål er. 

Dernæst kommer en analyse af udvalgte citater fra fokusgruppen og til sidst en 

konklusion, der omhandler hvorvidt projektgruppen har fået tilstrækkelig viden til at 

udvikle en kvalificeret prototype. 

Før fokusgruppen 

Projektgruppens forventning til redesign 

Inden påbegyndelsen af fokusgruppen havde projektgruppen en fælles forståelse for, 

hvordan produktets brugergrænseflade skulle se ud, som er beskrevet nedenfor i et 

storyboard, der blev produceret til Design og Konstruktion eksamenen (figur 8).  

 

Figur 8: Storyboard af produktets brugergrænseflade. 
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Forventning til fokusgruppen 

Målet med fokusgruppen er at undersøge menneskers forståelse af stress, hvilken effekt 

stress har på dem både psykologisk og fysiologisk, samt hvilke tiltag de anvender for at 

reducere deres stress.  

Det ønskes at observere hvordan respondenterne forholder sig til stress og hvordan de 

individuelt håndterer dette, da det kan resultere i, at respondenterne anvender 

forskellige metoder til at håndtere deres stress. Formålet med dette er at produktet skal 

kunne anvendes af stressramte mennesker, selvom de anvender forskellige metoder til 

at håndtere deres stress, hvilket spiller overens med det fænomenologiske aspekt. 

Projektgruppen ønsker at udvikle et produkt, som gør brug af brugerinddragelse, så den 

enkelte bruger kan anvende produktet, som det føles bedst for dem. 

Interviewguide 

Interviewet er, uvist for respondenterne, delt i 3 faser. Derudover er der udarbejdet en 

interviewguide til intervieweren (bilag 3). Faserne og guiden har til formål at hjælpe 

intervieweren med at holde styr på tiden og nå samtlige aspekter som projektgruppen 

ønsker at belyse.  

 

Den første fase kaldes “Den udforskende fase”. Her bliver spurgt ind til de grundlæggende 

forståelser af stress mellem respondenterne. Dette gøres, for at skabe et fælles grundlag 

for interviewet, samt kortlægge deres individuelle forhold til stress. 

Den næste fase hedder “Den agerende fase”. Her spørges ind til de aktive handlinger 

respondenterne tager i brug, for at håndtere deres stress, samt intentionen bag disse 

handlinger. Dette er interessant at undersøge, da respondenterne kan give fokusgruppen 

konkret data at analysere og deraf udvikle prototypen. Analysen vil tage brug af Lazarus’ 

stressteori (beskrevet i “stress som teori” -afsnittet).  

 

I interviewguiden er spørgsmålene ordet således, at de lægger op til samtale og så vidt 

muligt ikke har en underlagt intention, som kan påvirke respondenternes svar. De er 

formuleret åbne, så de kan lede til en diskussion. Dog er interviewguiden vejledende og 

intervieweren kan vurdere at diskussionen kan drage fordel, af et improviseret eller 

opfølgende spørgsmål, der er mere orienteret mod den igangværende diskussion. 
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Fokusgruppen er derfor struktureret og ikke-standardiseret (Harboe, T. 2014, s. 74). 

Skulle interviewet have svært ved at nå et tilstrækkeligt personligt plan, har 

projektgruppen en medvirkende respondent fra projektgruppen, som har til formål at 

skabe præcedens for at snakke om et, for nogen, svært emne.  

 

Desuden har projektgruppen anvendt Lazarus’ stressteori til formuleringen af 

interviewguiden. Dette blev gjort for at skabe en fælles forståelse for stress og 

håndteringen af dette mellem projektgruppens medlemmer, så projektgruppen kunne 

formulere de mest relevante spørgsmål.  

Plan B 

I tilfælde af at fokusgruppen ikke kommer med de “forventede” data, men derimod 

oplever stress på samme måde og anvender de samme metoder til at håndtere stress, vil 

projektgruppen anvende dataene til at udvikle et produkt. 

I værste tilfælde, at fokusgruppen ikke kommer med noget “brugbart”, vil projektgruppen 

udvikle prototypen med et større afsæt i markedsanalysen. 

Komplikationer ved fokusgruppe 

Respondenter 

Projektgruppen forventede at have fem unge respondenter i fokusgruppen. Dette blev 

dog ikke en realitet. Den ene respondent følte ikke, at hun havde overskuddet til at 

deltage alligevel, hvilket kan ses som en risiko ved at anvende stressramte mennesker til 

et projekt. Den anden respondent kunne ikke mødes på nogle af de foretrukne 

tidspunkter, hvor de andre respondenter kunne mødes. Derudover har der været noget 

miskommunikation mellem nogle respondenter og projektgruppens medlemmer, som alt 

i alt har resulteret i, at projektgruppen har været nødsaget til at gå på kompromis med 

respondenterne og antallet af disse. På grund af diverse komplikationer endte alle 

respondenterne fra fokusgruppen med at være studerende på RUC, hvilket ikke var 

projektgruppens hensigt til at begynde med. Dette resulterede i, at respondenterne vidste 

hvem Mette var og var indforstået med, at hun var en del af projektgruppen. 

Projektgruppen havde oprindeligt ønsket at have Mette med i fokusgruppen som en 
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“usynlig” deltager, hvor hendes rolle skulle være at sætte samtalen i gang, hvis det var 

nødvendigt.  

 

Påvirkning af respondenterne 

Under fokusgruppen var to af projektgruppens medlemmer til stede. Gruppemedlem 1 

var moderator19 og sad sammen med respondenterne rundt om et bord. Gruppemedlem 

2 var opdragsgiver20, som sad på en stol væk fra bordet og observerede fokusgruppen. 

Her kan man inddrage Hawthorne-effekten, som beskriver, hvorvidt en person ændrer 

adfærd, når de bliver observeret, fordi de forholder sig observatørens tilstedeværelse 

(2020. Hawthorne-effekten). Det er ikke til at vide, hvorvidt respondenterne har ændret 

adfærd på grund af moderatorens eller opdragsgiverens tilstedeværelse, men det er en 

mulighed. Samme princip gælder for tilstedeværelsen af en båndoptager.  

Under fokusgruppen 

Fokusgruppen blev indledt med information fra hver deltager samt moderator, hvori 

alder, personlig erfaring med stress og baggrund blev præsenteret (bilag 4 og 5). Der var 

hos deltagerne allerede her en villighed til at åbne op og fortælle private sårbare detaljer 

såsom “hvis jeg skulle ud ad døren så har jeg brækket mig”. Dette medførte at der var 

plads tidligt i diskussionen til en ærlig diskussion. 

Første spørgsmål lød “kan I sætte nogle ord på hvad stress er for jer - både sådan fysisk 

og psykisk. Bare sådan hvordan sådan manifesterer det sig hos jer?” Hertil kommer 

respondenterne undervejs ind på flere fysiske oplevelser af stress såsom “følelse (...) hvor 

man drikker for meget kaffe?”, “panik”, “chok”, “fight-or-flight” et kan anvende i 

prototypen da det er et symptom som kan kontrolleres.  

Moderatorens opgave er, som nævnt tidligere, at være så lidt styrende for samtalen som 

muligt. For at sikre at alle kom til orde og at de pointer der er relevante for projektet, blev 

sagt, så moderator det nødvendigt til tider at tilegne ordet til specifikke respondenter 

undervejs således, at de fik mulighed for at indlede et nyt emne frem for at følge med i 

samtalens forløb. Dette ses ved citatet “(...) du nævnte du havde haft en periode (...) hvor 

du kastede op.” Her forsøger moderator at få fysiske oplevelser som respondenterne selv 

 
19 Moderatorens rolle er først og fremmest at muliggøre den sociale interaktion i fokusgruppen - ikke at 
kontrollere den. 
20 En opdragsgiver er en passiv aktør. 
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har oplevet i fokus så gruppen undgår at tale generaliseret. Det er også mere interessant 

for projektet hvordan respondenterne har håndteret deres stress privat frem for en snak 

om en generel stresshåndtering. 

Moderator bad også til tider respondenter uddybe interessante pointer således at de ikke 

forblev overfladiske eller forbi passeret af de andre respondenter. Et udklip der viser 

denne situation lyder:  

Respondent B 

“(...) jeg er begyndt at male inden jeg går i seng”  

 

Respondent C  

“Okay” 

 

Interviewer  

“Uddyb gerne det” 

 

Respondent B 

“Det er bare stille og roligt, (...) Det er faktisk en form for meditations ting eller sådan hvor 

jeg også bare kan lade være med at tænke på andet end det, på en eller anden måde.” 

 

Respondent D 

“Det slår hjernen fra når man maler og tegner.” 

 

En interessant pointe er at respondent D også får mulighed for at bekræfte og senere 

tilføje at hun anvender malebøger derhjemme til samme formål, hvilket har udviklet sig 

til en familietradition. Efterfølgende var moderator tavs i en længere periode således at 

respondenterne stadig havde en følelse af kontrol over samtalen.  

 

“Det kommer an på hvad i tænker med ‘være til rådighed’ altså er det sådan en der bare 

følger dig, kigger på dine tal eller dine data eller whatever.” 

 

Interviewer 

“Jeg er interesseret i hvad du ville synes fedt eller ikke ufedt” 

 

Risikoen ved dette ligger i at man kan diskutere hvorvidt svarene er oprigtigt personlige 

eller bærer præg af at “ville svare rigtigt”, så data kan anvendes af projektgruppen. 

Moderator forsøger at holde det på det personlige plan og svarer derfor som han gør.  
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Efterarbejde - analyse  

Følgende afsnit er en analyse af fokusgruppen, som starter med en redegørelse af, 

hvordan det gik mellem respondenterne, hvilke svar man fandt brugbare og hvorfor. En 

kravspecifikation bruges på normalt mellem kunde og leverandør, og skal sikre at 

leverandøren udvikler det kunden præcist ønsker. Projektgruppen valgte at dele sig op i 

hhv. interview – og programmeringsholdet. Interviewholdet havde til opgave at skabe 

kvalitative data, samt en analyse af dette, som herefter skulle videregives til 

programmeringsholdet, der skulle skabe en prototype ud fra denne information. 

Projektgruppen har derfor valgt at gøre brug af kravspecifikation – der findes ikke en 

specifik facitliste over, hvordan den skal laves.  

Nedenstående afsnit vil være det fjerde og femte afsnit i den fænomenologiske tilgang, 

som går ud på at forstå respondenternes svar, uden at fokusere på teori.  

  

Fokusgruppen var brugbar, og resulterede i at projektgruppen opnåede tilstrækkelig 

viden til at udvikle en kvalificeret prototype. Stress som emne, kan være svært at snakke 

om, da det for nogen er ømtåleligt og privat. Fokusgruppens dynamik skabte dog hurtigt 

en følelse af tryghed i rummet. Respondenterne sagde blandt andet: “jeg har været 

sygemeldt og det har faktisk været så langvarigt stress at det også var en diagnose med 

PTSD”. 

Udtalelser som disse, gav hurtigt anledning til at tale dybtgående om stress, samt 

bekræfte respondenterne i, at stress ikke bør være et tabubelagt emne.   

  

Oplevelsen af stress varierer afhængigt af hvilken respondent, der udtalte sig.  

  

“ (…) jeg tænker det er sådan nogle gange er det også den følelse, kender i det hvor man 

drikker for meget kaffe?” 

 

“man sveder man ryster på hænderne”, “sådan lidt varm i kinderne” samt “haft problemer 

med maven siden jeg var 16” 

  

Herefter tog det en drejning, da tredje respondent mente stress havde en anden effekt 

end forøgede energiniveau, men derimod en stopklods for ens fysiske ageren. “ (…) 
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kropsrespons når du sådan har travlt eller et eller andet, du skal nå en hel masse, så lammer 

det en”.  

  

Sidste respondent oplevede stress opleves som værende en psykisk gene, hvilket 

projektgruppen var opmærksomme på, kunne være tilfældet – men ikke gjort for mange 

tanker i, i starten af projektopgaven. “ (…) jeg bliver meget sådan måske lidt mere negativ 

over alt selvom jeg ikke burde være negativ over alt.” 

  

Det er flere situationer som giver respondenterne anledning til stressede situationer. 

Omvendt var der bred enighed om at for mange aftaler nemt gav en stresset fornemmelse. 

Dette blev nævnt flere gange igennem fokusgruppen, hvorfor dette synes værende vigtigt 

til det fremtidige produkt.  

(…) “brød fuldstændig sammen til et arrangement jeg var med til at afholde, hvor at der var 

bare lige en der fik sagt en dum fuld bemærkning og så brød jeg fuldstændig sammen og 

blev sendt hjem øh og kunne slet ikke klare det, fordi jeg havde haft en længere periode op 

til hvor jeg havde sagt ja til for mange ting” eller (…) “Det var meningen jeg ville gå ind i 

bestyrelsen, det var det eneste jeg havde sagt ja til da jeg så kom tilbage siger min kæreste 

på det tidspunkt, sådan okay men nu er du så også formand for rådet”.  

 

Interaktionen mellem respondenter gav projektgruppen en forståelse af, at unge kan 

have en tendens til at sige ja til for mange ting, hvorfor det kunne være fordelagtigt at 

have en funktion i app’en som kunne hjælpe den pågældende med at give et overblik over 

ens aftaler – og om man har for mange.  

Flere respondenter mente at en liste over, hvad man har af opgaver, hvor man kunne 

strege hver enkelt opgave af efter færdiggørelsen, gav en tilfredsstilles og dermed ro i 

kroppen.  

(…) “jeg er rigtig glad for at sætte den der lille tic tanke eller steg over fordi så er det sådan, 

Yes! nu har jeg overvundet det.” 

Man er kommet frem til at man i en stresset situation kan man være sårbar, og det er 

derfor vigtigt at funktionen ikke kan resultere i en negativ sanktion, med derimod give 

positiv sanktion efter at have opnået dagens aftaler – dette kunne blandt andet være i 

form af en tekst på brugergrænsefladen, hvorpå den bekræfter at man har gjort et godt 

stykke arbejde. En yderligere funktion kunne være at hjælpe den enkelte til ikke at skabe 



Roskilde Universitet   Freja M. L. Jørgensen, Magda P. Pacan,  

V2024786574  Mette D. Pedersen, Nupel Turan, 

21.12.2020  Stine M. Pedersen, William Horn 

Side 56 af 80 
 

for mange aftaler på en gang. Funktionen kunne være en spørgende tekst, som sikrede at 

brugeren er opmærksom på at vedkommende har for mange aftaler.  

 

Projektgruppen har haft forskellige synsvinkler på, hvorvidt det færdiggjorte redesign 

skulle være et produkt, som kun anvendes selvstændigt af den stressramte, eller om det 

skulle bruges som et træningsforløb med en ekspert. Fokusgruppen gav et overblik over, 

hvad de havde behov for.  

“Sådan noget med læge og sådan noget, det det kan jeg slet ikke, folk kan sige det til mig og 

så ryger det ud igen.” 

 

En anden respondent havde oplevet psykiatrien og psykologer på egen krop. 

Vedkommende havde ingen gode oplevelser med psykiatrien, da det udelukkende 

resulterede i medicinering, hvilket bekræfter projektgruppens opfattelse af medicinering 

ikke altid er, hvad patienten ønsker. Omvendt havde respondenten positive oplevelser 

med psykologer.  

“(…) psykiatrien går meget op i og medicinere folk. Og så går man hjem i et par uger så 

kommer man tilbage efter et par uger og så skal man have nogle flere/ færre piller, nogle 

andre piller måske - hvor en psykolog rent faktisk snakker med dig”.  

Efterhånden som mødet forløb blev det tydeligere, hvor vigtigt det psykiske aspekt er i 

forhold til stress.  

“Det kunne da også være fedt hvis der fandtes et sted hvor man kunne snakke med hinanden, 

altså fordi jeg er sikker på at man kan snakke med en ekspert, men hvis man har svært ved 

at sove, jamen så er der en hotline, for andre mennesker som så internt løbende ville kunne 

hjælpe en.” Eller “Man kunne have sådan nogle grupper eller sådan noget (…).” 

 

Ovenstående citater giver et billede af respondenternes ønske om et forum, hvor man kan 

tale med nogen – nødvendigvis ikke en ekspert, men et sted, hvor man kan udtrykke sine 

følelser til nogen, der måske har det på samme måde. Dette er også en montering, da 

respondenterne får mulighed for at spejle sig i hinandens situation. 

Respondenterne reagerede anderledes når de oplevede stress – omvendt var der bred 

konsensus om at man skulle gøre noget fysisk, for at komme ud af en stresset situation. 

Flere mente at noget visuelt, men ikke for komplekst, hvilket holder hjernen beskæftiget, 

kunne være til fordel. “Nogle spil man kan sidde og, og holde hjernen beskæftiget med fordi 
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hjernen har måske bare brug for at være fuldstændig afslappet” samt “Der har jeg faktisk 

fundet ud af at ligegyldige spil på mobilen har hjulpet mig mest.” og “(...) jeg er begyndt at 

male inden jeg går i seng”. Lige så bred enighed om det visuelle, var der også om, hvorvidt 

der skulle være noget lyd eller ikke. “ (…) hun prøvede at sætte sådan et 

meditationsnummer på, sådan en, når man ikke kunne falde i søvn, så var der sådan en der 

kom med sådan en dyb søvnig stemme og sagde nu lukker du øjnene og trækker vejret ... og 

jeg begyndte at grine hver gang det skete.” samt “Jeg har kigget lidt på sådan noget med 

meditation, men kun kigget, jeg har aldrig fået mig selv til at gøre det (…)”. “Jeg kan ikke 

sådan noget gejlet meditation.” 

  

Ovenstående afsnit har givet interview holdet en masse udsagn, som kan benyttes til 

udarbejdelse af en redesignløsning. Her benyttes en kravspecifikation til at give 

programmeringsholdet et overblik af, hvorledes den første prototype skal se ud. 

Kravspecifikationen kan ses i tabellen (tabel 1) nedenfor. 

 

 Krav Specifikation til krav 

1 App’en skal have grøn baggrund   

2 Anvendelse af app’en kræver et ‘log In’   Brugernavn, Adgangskode 

3 En overordnet menu side som indeholder 

‘kalender’, ‘indstillinger’, ‘fællesskab’ 

‘gå i gang’ 

  

4 Kalender skal indeholde ‘logbog’ og ‘to-do 

liste’ 

Ingen drop-down effekt, men hel ny 

brugergrænseflade 

5 ‘logbog’ Et sted, som kan hjælpe en med opfølgning af 

symptomer på daglig basis 

6 ‘to-do liste’ skal indeholde en liste hvorpå man 

skrive ens aftaler og kan krydses af efter 

opgaven er udført.  

En liste må maks. have tre aftaler, hvorefter 

tilføjelse af en ny aftale vil resultere i et 

spørgsmål om man er sikker på den ekstra 

aftale. Efter at have krydset alle aftaler af, 

skal en positive sanktion opnås. Eks. ‘Godt 

gået!’  
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7 ‘indstillinger’ skal indeholde funktioner som 

‘profil’, ‘sprog’, ‘bluetooth’ og ‘form og farve’ 

De enkelte funktioner skal kunne indstilles. 

8 ‘fællesskab’ skal være et forum, hvor det er 

muligt for bruger at interagere med andre 

brugere. 

Det skal samtidigt være muligt at dømme den 

enkelte brugere efter interagering, så det er 

muligt at følge op på kvaliteten inde I 

forummet 

Et opslagsforum 

9 ‘gå i gang’ Se herunder introduktion til projektet.  

Prototype 1  

Programmering  

 

Figur 9: Overblik over kodning (venstre) og grafikken (højre). 

Projektgruppen arbejder med p5JavaScript til at programmere og visualisere en 

prototype, hvor biofeedback og dens virkning præsenteres (figur 9). Programmerings- 

processen inddrager to typer software: Arduino-board program og p5.js editor. Efter 

konsultation med FabLab blev der valgt en pulsmåler, der er koblet sammen med et 

Arduino-board. Gruppens primære opgave er at designe en teoretisk prototype, af en app, 

ved hjælp af storyboard, og programmere dens grundlæggende princip. Det skal kunne 
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vise hvordan biofeedback kan afbillede puls, grafisk i appen. Redesignet formes efter 

gruppens undersøgelser af stress, der er beskrevet tidligere i opgaven samt den 

overordnede ide fra start. De to udvalgte biofeedbacktyper er puls og vejrtrækning.  

 

Pulsmåler  

Pulsmåleren, der bruges til at få 

pulsfrekvensen, er Pulse Sensor. Denne 

sensor er designet til Arduino. Den er 

oplagt da den kan bruges til at indarbejde 

live    pulsfrekvens data fra Arduino til 

computer (figur 10).  

 

Arduino – board 

For at skabe en forbindelse mellem 

pulsmåleren og programmet, som gruppen 

bruger til koding, bruges MQTT standard 

besked protokol (figur 11). Den er designet, 

som en let måde at transportere beskeder 

mellem enheder med et lille 

kodesfodaftryk og minimal netværks- 

båndbredde (mqtt.com. 19.12.2020). I 

princippet er det en tovejs 

kommunikationskanal, som sender 

informationer fra pulsmåleren, som er 

forbundet til Arduino, til en server, der 

sender data tilbage til forskellige 

computere (figur 12). ‘broker.shiftr.io’ er 

det sted, hvor informationer sendes, og 

‘RUCpulseMeter’ er ‘lokalet’ hvor data 

samles og sendes til enheder. Enhederne 

kan få adgang til ‘lokalet’ via 

internetforbindelse. WiFiMulti bibliotek gør, at flere WiFi kan forbindes til Arduino-

boardet, hvilket gør det lidt nemmere tilgængeligt for alle involverede at forbinde sig til 

Arduinoen og programmere. Denne kode blev overleveret af FabLab. Den er ikke 

Figur 10: Pulsmålinger i p5javascript. 

Figur 11: Arduino kode MQTT standard besked. 

Figur 12: Sammenkobling mellem pulsmåler og 
programmet. 
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programmet af gruppen, men koden samt pulsmåleren, kommer fremover til at være 

tilgængelig for andre projekter i FabLab. 

 

P5.js editor  

Gruppens ønske er at visualisere pulsen i form af en cirkel, der bevæger sig i takt med 

brugerens puls. Det betyder, at når pulsfrekvensen er stabil, vil cirklen bevæge sig 

langsomt. Omvendt, når pulsfrekvensen er ustabil, dvs. for høj, så bevæger den sig hurtigt. 

P5.js editor er et værktøj, der er særligt godt for nybegyndere, hvilket er en fordel, da alle 

i projektgruppen er begyndere indenfor programmering. P5.js er en online software. Det 

er fordelagtigt, da projektgruppen har seks medlemmer. Dette muliggør at alle har 

adgang til kodningen. Sidste og vigtigste pointe er at værktøjet er designet til kunstnere 

og designere, der ønsker at lave interaktive sketchs, hvilket også er formålet med 

projektgruppens prototype (p5js.org. 20.12.2020).  

Linje 1-2 i koden viser hjemmesiden eller 

som nævnt tidligere ‘lokalet’, hvor data fra 

pulsmåleren er opsamlet og sendt til 

Arduino og p5.js editor (figur 13). Linje 4-

7 viser variabler i programmeringen. Som 

udgangspunkt er radius på 80. Det er den 

mindste størrelse af cirklen. Hastighed 

sættes til 1, som betyder at størrelsen 

skifter hvert minut i begyndelsen, så 

længe der ikke er feedback fra 

pulsmåleren. Binary er koden som anvendes for bevægelse af cirklen. Når binary er 

positiv vil cirklen forstørre sig og omvendt vil cirklen formindskes når binary er negativ. 

I linje 9-15 ses der et setup for hele programmet. Der er altid et lærred, som man kan 

tegne ind i. Den anden kodes aftryk er den konstante forbindelse til MQTT-protokollen.  

Linje 20-21: Her er andre variabler defineret. De fortæller, at når der er feedback fra 

pulsmåleren, så skal cirklen bevæge sig i takt med pulsen. Når der ingen feedback er, så 

skal cirklen bevæge sig i den fastlagte takt, som er kodet af projektgruppen.  

Figur 13: p5javascript kode linje 1-21. Her vises MQTT, 

lokalet, variabler og lærredet. 
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Linje 25-42 kodes alt, der skal være i 

lærredet (figur 14). Lærredet har en grøn 

farve, og der er tegnet en ellipse, som har 

en start radius på 80. Den sidder i midten 

af lærredet. Linje 32 afklarer, at 

radiusstørrelsen er afhængig af hastighed 

og binary, som igen er defineret i variabler 

i det første linjer. I princippet beskriver de 

linjer, at bevægelsen af cirklen starter på 

80 og forstørrer sig hvert 60 sekund til 140 

uden feedbacken fra pulsmåleren. Linje 

32-42 siger at radius ikke kan være større 

end 140 eller mindre end 80. Cirklen skal 

nu bevæge sig ud og ind. Hastigheden er 

afhængig af pulsen, dvs. at cirklen bevæger 

sig i takt med den. Den er divideret med 30 

for at effektivisere bevægelsen, så den er 

ikke hurtigere end brugerens akkurate 

pulsfrekvens. Denne del er også 

programmeret af projektgruppen. De sidste linjer er kodet af FabLab (figur 15). “Function 

onMessageArrived” muliggør inddragelsen af data fra pulsmåleren. “Function 

onConnect” forbinder p5.js med Arduino-boardet.  

Visualisering af app’en ved brug af storyboarding  

Projektgruppen arbejder med prototypen både fysisk og teoretisk. Der ønskes at vise, 

hvordan pulsfrekvens kan bruges, som en identifikation af en stressrespons. Ved hjælp 

af vejrtrækningsøvelser kan den kontrolleres og dermed lede til en stabil tilstand. 

Empiri samlet ud fra fokusgruppen viser, at biofeedback alene, ikke er tilstrækkelig 

effektivt for brugerne. Denne information bruges til at designe en teoretisk app, som 

vises i form af et storyboard (bilag 9).  

 

Pulsmåling og vejrtrækningsøvelser 

Figur 14: p5javascript kode, som udtrykker cirklen i 
programmet. 

Figur 14: Koden for forbindelsen mellem Arduino og 
p5javascript. 
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Figur 15: Hovedfunktioner i app'en. 

App’ens startside har to funktioner. Man kan oprette en konto eller logge ind i en allerede 

eksisterende profil (figur 16). Dette gøres for at gemme data og personalisere app'en, så 

den bedst muligt kan tilpasses til brugeren. Efter login kommer en menu, hvor man kan 

vælge at “gå i gang”, gå ind i kalender, justere indstillinger eller gå ind 

fællesskabsforummet.  

“gå i gang” knappen tager brugeren til biofeedback-delen. Der er en cirkel, som bevæger 

sig i takt med pulsen. Når stabil pulsen er opnået, fås en positiv feedback fra appen med 

‘godt gået’, hvorefter man kan fortsætte eller afslutte øvelsen. Denne funktion er 

programmeret af gruppen og beskrevet på figuren (figur 16) ovenfor.   

 

Kalender 

Kalenderen har af to muligheder; 

logbog og to do list (figur 17). I logbog 

kan man notere humør, symptomer og 

søvnrytme. Stress kan forårsage 

forskellige fysiologiske og 

psykologiske virkninger. Nogle af de 

psykologiske symptomer kan være 

søvnløshed, hovedpine, mavesmerter, 

ulyst, angst, hjælpeløshed, irritabilitet, 

nedsat humoristisk sans, nervøsitet, 

aggressivitet etc. (Sundhedsstyrelsen, 2007, s. 7).  Blandt de fysiologiske symptomer kan 

der, hos stressramte individer observeres hovedpine, hjertebanken, mavesmerter, 

muskelspændinger og -smerter, træthed, kvalme, søvnproblemer, øget madindtag eller 

appetitløshed, nedsat fysisk aktivitet, ligegyldighed over for eget udseende etc. 

(Sundhedsstyrelsen, 2007, s. 7). Logbogen kan hjælpe med at følge forekomsten af stress 

Figur 16: Kalenderfunktionen. 
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og på den måde afklare, hvorvidt man er på vej til at få langvarig stress, som kan forårsage 

en større række negative konsekvenser på helbredet. En af de bedste måder, at 

regenerere kroppen på, er søvn. Derfor kan søvnrytmefunktionen være et godt redskab 

til at tjekke om man får tilstrækkeligt med søvn. 

 

To do list 

To do list bruges til at notere brugerens 

gøremål. I dagens samfund ses det tit at 

stressresponsen bliver aktiveret af 

menneskelige relationer, arbejde, 

familie eller penge (Santee, 2007, s. 

52). For mange opgaver i hverdagen 

kan forårsage stressresponsen. 

Gruppens undersøgelser understøtter 

dette, og det nævnes også af 

fokusgruppens medlemmer, hvorfor 

denne funktion inddrages i app'en 

(figur 18). Brugeren kan opnå to 

mulige feedback. Hvis to-do-listen er 

udført med succes, kommer der en 

‘godt gået’ besked. App’en kan også 

påpege, at der er blevet planlagt for 

meget med følgende spørgsmål: ‘Ops! Har du ikke planlagt for meget?’. Dette har til formål 

at hjælpe brugeren med ikke at fylde kalenderen for meget op.  

 

Indstillinger  

Figur 17: To-do-list funktionen, som er forbundet med 
kalenderfunktionen. 

Figur 18: Indstillinger i app'en. 
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“Indstillinger” knappen anvendes til personalisering af app’en (figur 19). Udover 

almindelige funktioner, såsom brugernavn, navn eller e-mail, kan man også vælge at være 

helt anonym. Ikke alle ønsker at dele sin identitet. Der kan også slås hjælper-mulighed til 

og fra. Hvis hjælper-funktionen er slået til, vil andre brugere have mulighed for at 

kontakte en på akut chat, som er beskrevet senere i afsnittet. For at sikre en ordentlig 

opførsel i fællesskabsområdet, har alle hjælper-profiler hjerter, som repræsenterer 

anmeldelser fra andre brugere, der har interageret med hjælperen.  

 

Formen på feedback-figuren kan ændres til f.eks. firkant eller trekant, samt farven kan 

ændres og musik kan tilføjes. Mulighed for yderligere sprog end dansk kunne også være 

en fordel. Bluetooth bruges til at forbinde pulsmåleren eller andet device, som måler 

pulsen. 

 

Akut chat  

Akut chat knappen ses på næsten alle sider (figur 

20). Det kan være nødvendigt for brugeren at få 

en akut snak med andre hvis f.eks. biofeedback 

ikke kan løse et problem. Man kan enten skrive 

eller ringe til nogen. Det vil være muligt at melde 

sig til som hjælper, hvormed man kan skrive eller 

på anden vis snakke med den stressede bruger. 

Det vil også være muligt at tilføje en specifik 

privat person, som man så får kontakt til. I 

tilfælde af at projektet skulle få understøttelse, 

ville det være muligt at lønne folk med 

professionel baggrund til at svare og hjælpe dem, 

der opsøger eksperthjælp.  

 

Fællesskab  

I fællesskabsforummet kan man læse eller selv skrive et oplæg (figur 21). Oplægget kan 

være skrevet af brugere eller en specialist. Sidste nævnet markeres med en stjerne for at 

adskille de to. Det har også en skjult hensigt. Det ønskes at vise individet, at det ikke står 

Figur 19: Akut chat funktionen i app'en. 
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alene med deres problemer, og at mange andre har lignende 

problematikker i deres hverdag. En sund diskussion eller bare snak om 

problemstillinger, der medfører stress, kan være med til at løfte 

ansvaret fra individet og skabe et fællesskab, hvor stress ikke er sårbart 

og svært, men en fælles udfordring og naturlig forekomst i den moderne 

tilværelse. 

Enkeltinterview  

En iterativ proces, er en proces som gentages. Den første udviklede 

prototype vil derfor gennemgå en produktafprøvning i form af 

enkeltinterview med respondenter, som tidligere var en del af 

fokusgruppen. Grundet Covid-19 opstod der desværre problemer, som 

resulterede i at projektgruppen mistede to respondenter. 

Projektgruppen var heldige nok til at få to respondenter til at medvirke, 

og prøvede på bedst vis at få så meget ud af de interviews som muligt.  

  

Prototypen, som blev præsenteret for respondenterne, er opdelt i to dele – et storyboard 

af brugergrænsefladen, samt en pulsmåler som via kodning styrer en cirkel.  

  

Til at starte med blev respondenterne præsenteret for storyboardet (bilag 6 og 7). “Der 

er ikke noget der virker uoverskueligt”, mente den ene respondent. Den anden respondent 

mente dog, at den grønne farve kunne virke lidt forstyrrende “når jeg kigger på den 

grønne farve så tænker jeg: barak.” Intervieweren kom frem til at det ikke er farven grøn, 

som er problemet, men den specifikke grønne farve, som er valgt. Den grønne farve 

repræsenterer sundhed, sikkerhed og vækst. Den grønne farve er samtidigt en 

afslappende farve, hvorfor den er behageligt at se på. 

  

Herefter skulle begge respondenter afprøve pulsmåleren. Formålet med denne øvelse er 

at trække vejret efter box breathing princippet, som herefter vil resultere i at ens puls vil 

falde. Respondenterne bedes bevæge sig, så deres puls steg inden de satte pulsmåleren 

på fingeren. Intervieweren havde lagt et stopur på bordet, under begge forsøg, for at 

hjælpe respondenten med sin vejrtrækningsøvelse. 

Figur 20: Socialt 
forum og opslags 
funktion i app'en. 
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Efter et par minutter, kunne man se en faldende effekt på pulsen. Intervieweren spurgte 

derefter ind til brugeroplevelsen. “Jamen det har en effekt at kunne se at det falder, de 

egentlige tal er lidt ligegyldige jo”, her refererer vedkommende til visualisering af pulsen, 

og det at man ikke har specifikke tal på hvad ens egentlige puls er, hvilket bekræfter 

projektgruppen i, der ikke behøves tal på pulsen, så længe visualiseringen finder sted. Et 

bemærkelsesværdigt citat var “Rent sådan interfaceagtigt synes jeg at det var sådan 

forstyrrende (…)”, her refererer vedkommende til interviewerens stopur og 

igangværende pulsmåler. Af følgende årsag, har projektgruppen valgt at ændre 

brugergrænsefladen, når visualiseringen af pulsen er fremme. Her vil det fremgå 

brugergrænsefladen, hvordan vejrtrækningen skal foregå.  

  

Overordnet set var begge respondenter positive overfor produktet, trods 

respondenterne var tvivlende, om det egentligt produkt ville have nogen virkning.  

“Den var spændene, altså det var interessant, jeg havde ikke regnet med at det ville virke, 

jeg er lidt skeptisk overfor sådan nogle ting.” Den anden respondent sagde “enten håber jeg 

det eksisterer i forvejen fordi jeg kan ikke lade være med, at de burde da være der, eller også 

er jeg glad for det findes.” 

De to enkeltinterview forløb sig godt. Det ville have været fordelagtigt at have flere til at 

afprøve produkt for at få et bedre billede af, hvilket ting der fungerede og omvendt. 

Interviewholdet kom frem til to afgørende funktioner, som skulle ændres i opgaven som 

hhv. er:  

1. Ændring af den grønne baggrundsfarve, så det bliver mere behageligt at se på. 

2. Teksttilføjelse om vejrtrækning, under samme brugergrænseflade, hvor pulsen 

visualiseres. 

  

Dette videregives til programmeringsholdet, så den første prototype kan forbedres.    
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Prototype 2  

Programmering 

For at tilføje Box breathing teknik tilsættes nye 

variabler, hvilke ses i linjer 9 – 13 (figur 22). 

Interval kodes til 4000, som betyder, at teksten 

skiftes hver 4s. Instruktioner, som ‘træk vejret 

ind’ navnes boxBreathing. Senere i koden 

ændres denne variable til den passende 

instruktion. I starten står der ‘vent’, der 

pulsmåleren skal stabiliseres. Da er der flere end to instruktioner, kan man ikke bruges 

boolean kommando (true eller false). Projektgruppen besluttede at bruge en counter for 

at nummerere instruktioner. Dette muliggør at lægge dem op i en bestemt rækkefølge. 

Variablerne x og y bruges til at placere teksten på lærredet. Dette if statement, som er 

defineret i linjerne 53-75, muliggør 

visualisering af box breathing teknik (figur 23). 

Millis funktion bruges for timing og animation 

sekvenser (p5js.org (19/12/2020)). Linjen 53 

afgør at teksten ændres hver 4s.  Linje 55, 60, 64 

og 69 viser fire sekvenser, der sker på lærredet.  

Den første sekvens (i koden hedder den 0) er 

teksten ‘Træk vejret ind gennem næsen’, og x-

variable bestemmer position på skærmen.  

Sekvensen nr. 2 er ‘Hold vejret’ . Denne tekst er 

lidt kortere end den fra første sekvensen, derfor den har anden placering på lærredet.  

Justeringen udføres for visuelle effekter.  Efter den sidste sekvens programmers counter 

= -1, så sekvensering kan gentages. Linje 83 - 85 fortæller, at teksten skal have hvid farve 

med en bestem størrelse, har en instruktion og 

position, der er programmeret i linjerne 53- 75 

(figur 24).   

 

Figur 22: Variabler, der koder for box breathing. 

Figur 23: Kode, der beskriver de tekstsekvenser, som 
vejleder til box breathing. 

Figur 24: Kode for grafisk udseende af tekst. 
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Visualisering af app’en ved brug af storyboarding 

 

Figur 25: Den anden iteration af hovedfunktionen i app'en. Den viser vejrtrækningsøvelsen. 

”Gå-i-gang” funktionen ændres på baggrund af informationer fra enkeltinterviewholdet 

(figur 25). Der tilføjes en simpel vejrtrækningsøvelsen, som hedder Box breathing. 

Instruktionen, der fortæller, hvordan man udfører teknikken er præsenteret i tekstform, 

såsom “træk vejret ind gennem næsen”, “hold vejret” og “pust ud gennem munden”. 

Udover det, er den grønne farve ændret, for at gøre det mere behageligt for brugeren. 

Box breathing 

Box breathing er en teknik, som anvendes til at afstresse og optimere koncentration. 

Teknikken anvendes i mange professioner, fra US Navy SEALS til sygeplejersker, da den 

kan være yderst effektiv for personer med stressende arbejdsforhold. Teknikken kan 

både anvendes som træning af vejrtrækningen eller koncentrationen i hverdagen. Den 

har vist sig effektiv når det handler om at kontrollere kroppens “fight-or-flight” tilstand 

(Stinson, 01/06/2018). 

Box breathing går ud på at trække vejret ind gennem næsen i 4 sekunder, holde vejret i 4 

sekunder og puste ud af munden i 4 sekunder og til sidst holde vejret i 4 sekunder. 

hvorefter man gentager. Denne type vejrtrækningsøvelse har både øjeblikkelig og 

længerevarende effekt. Den øjeblikkelige virkning repræsenteres gennem afstresning, 

øget koncentrationsevne og forbedret humør (Gotter, 17/06/2020). Den 

længerevarende virkning repræsenteres gennem mange undersøgelser, hvor det er 

påvist at dyb vejrtrækning hjælper med at lindre symptomer på stress relaterede lidelser, 

samt afbalancere det autonome nervesystem (Stinson, 01/06/2018). 
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Produkt 

Projektgruppens vision for et endegyldigt produkt, kalder gruppen “NoStress”, som 

indebærer Biofeedback hardware og software, hvor der indgår en pulsmåler, samt et 

system, hvorved pulsen visualiseres på en skærm. Derudover er der tilføjet funktioner 

såsom kalender, socialt forum og vejrtrækningsøvelser.  

 

Det hypotetiske redesign er udarbejdet ud fra Hevners tre-cyklus-model, som fordrer, at 

man konstruerer hypoteserne på baggrund af research, observationer og personlig 

erfaring. Projektgruppen vil på baggrund af et fokusgruppeinterview og sociologisk teori 

vælge den prototype idé som vil videreudvikles. Det hypotetiske redesign vil derudover 

blive evalueret ved hjælp af FEDS, hvilket har til formål at validere evalueringsstrategien 

således at kvaliteten af redesignet øges. Dertil har projektgruppen valgt at anvende 

Human Risk & Effectiveness.  

 

NoStress markedsføres i en fagpersons udgave, hvor fagpersonen, starter træningen med 

en introduktion til biofeedback, og derefter holder opfølgende møder med patienten for 

at sikre fremgang eller ordinering af ny behandling.  

Herudover markedsføres den almene udgave målrettet til privatpersoner. NoStress 

tilbyder videokurser, som introducerer en til biofeedback, hvordan produktet virker, 

vejrtrækningsøvelser og systemet. Systemet indeholder en logbog, der automatisk 

registrerer træningssessionerne, så man selv kan følge med i ens udvikling. Derudover 

vil softwaren indeholde en social mediaplatform, hvor man som bruger følger sine 

venners udvikling. Layoutet af softwaren skal kunne tilpasses den enkeltes præferencer, 

i form af forskellige billed- og lydindstillinger. Selve det grafiske layout er, som 

udgangspunkt, en cirkel, der vokser og skrumper i takt med brugerens puls, men selv 

denne figur kan ændre form. NoStress er tænkt som et redskab, som kan træne individet 

til bedre at håndtere stress-tilstande, gennem vejrtrækningsøvelser.  

Device optimering: DuoSkin - Microsoft  

Da projektgruppen via. fokusgruppen blev opmærksomme på ønsket om en diskret 

teknologi, er markedet for dette blevet undersøgt. Elektroniske enheder har gennem de 

seneste 40 år gennemgået en forvandlingsproces uden lige. Mange hverdagsenheder er i 
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dag så små at de kan sys ind i tøjet, kan integreres i et armbåndsur eller direkte påføres 

på huden. Epidermal21 elektronik tillader direkte adgang til brugerens biomedicinske 

signaler. Udfordringen har været at skabe et produkt som er lige så tyndt som epidermis, 

så enheden føles identisk med huden og ikke føles påsat. Dertil kommer at fremstilling af 

epidermal elektronik er en omkostningstung proces og af den grund forbeholdt 

medicinalindustrien (Kao et al., 2016).  

 

Vivalnk forhandler blandt andet epidermal hard- og software til fjernovervågning22 af 

patienter. Avancerede data som temperatur, pulsslag mv. bliver opsamlet vha. sensorer 

sat trådløst på huden. Vivalnk’s udfordring er, at deres hardware stadig fylder for meget 

på huden. Der henvises til figur 26 ‘Wearable ECG Monitor’ som illustrerer udseende, 

samt størrelsesforhold af VivaLnk’s hardware (VivaLnk, 2020).  

 

Microsoft mener dog at have løst udfordringerne med hensyn til udgifterne, 

tilgængelighed og komfort med DuoSkin, også omtalt som smart tattoos jf. figur 27. 

Microsoft har til deres prototype anvendt materialet bladguld - et materiale som er tyndt, 

robust og allergivenligt. Bladguld koster 0.50$ for 15x15 cm2 (Kao et al., 2016). 

Prototypen dækker tre områder: Trådløs kommunikation, samt in- og output fra 

berøring.  

 
21 Epidermal: Epidermis; Det øverste hudlag. 
22 Fjernovervågning: overvågning fra afstand. 

Figur 26: VivaLnk Wearable ECG Monitor. Kilde: VivaLnk, 2020. 
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Smart tattoo’en påføres med vand som midlertidige tatoveringer. Den fulde 

fremstillingsproces fremgår af figur 27 - og er designet til open source-anvendelse.     

Diskussion og refleksion  

Det samfundsvidenskabelige perspektiv   

Centrale dele af Giddens modernitetsanalyse blev bekræftet af målgruppen unge, i form 

af fokusgruppen. Det senmoderne samfund indebærer en høj refleksivitet, dette kommer 

bl.a. til syne ved at fokusgruppen udtalte sig specifikt og enigt om det at “sige ja til for 

mange ting, på en gang” - det fortæller, at det er svært for mange unge at differentiere og 

dermed prioritere i deres hverdag, samt at de sociale medier har ført til en øget social 

konkurrence blandt de unge. De bliver hele tiden stillet overfor nye muligheder, f.eks. 

arbejdsopgaver og sociale begivenheder, som frister dem til at sige ja hele tiden. 

Adskillelse af tid og rum, har dertil også flyttet grænserne for, hvordan de unge agere 

socialt. De sociale medier er blevet en ny del af at være ung. De kan derfor, ikke på samme 

måde distancere sig fra et socialt arrangement, men kan følge med i det hele hjemmefra. 

De holder aldrig helt fri fra deres omgivelser. Men adskillelse af tid og rum, samt 

udlejringsmekanismer, er også hvad der muliggør visionen for vores produkt med 

Biofeedback. Måling af rå biomedicinsk data som puls, var før forbeholdt 

medicinalindustrien og hospitalerne, grundet de omkostningstunge ressourcer det bl.a. 

krævede i form af hard- og software. Den samme software kan i dag konstrueres ud fra 

Open-Source laboratorier og Youtube videoer, hvortil hardwaren kan bestilles for et 

beskedent beløb direkte til hjem til ens postkasse.   

De unge agerer i samfundet med de kapitaler, som de har til rådighed. Fokusgruppen 

bekræftede, at især den sociale kapital er vigtig for mange unge. De har dertil også en ny 

og anderledes adgang til et socialt netværk, end deres forældre havde, i form af sociale 

Figur 27: Fremstillingsproces af Smart Tattoos. Kilde: Kao et al., 2016. 
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medier. Fokusgruppen var fortaler for et socialt netværk, til biofeedbackapp’en, da det 

styrker lysten til at indgå i konceptet at det besidder et fællesskab. Da sundhed er et 

investeringsarbejde og det dertilhørende resultat, bliver spejlet og bekræftet fra ens 

omgivelser - vil en konstruktion af et socialt netværk som monterings funktion til 

biofeedback, styrke følelsen af den sociale kapital samt understøtte monteringsbehovet. 

Det kan diskuteres, hvorvidt projektgruppens produkt kræver en stærk kulturel kapital 

og en økonomisk kapital. Da det kræver en social investering at integrere biofeedback 

som en håndteringsstrategi i sin hverdag, samt en økonomisk forudsætning, da det 

kræver en smartphone at anvende produktet. De to kapitaler, vil være afgørende for 

udbredelsen af biofeedback, som håndterings-værktøj blandt unge. Da målgruppen 16-

24-årige, er dem i samfundet som lige er begyndt at etablere sig i det begyndende 

voksenliv, har de oftest ikke den økonomiske kapital til rådighed endnu. Hvortil det vil 

være fordelagtigt at inddrage muligheden for tilskud til softwaren, over den offentlige 

sygesikring - da man ellers risikere at tabe en stor del af målgruppen, som er særligt 

sårbare da de ikke besidder midlerne til erhvervelse. Dertil kommer at det er den 

primære og sekundære socialisering, som primært vil afgøre om de unge har den 

kulturelle kapital til at integrere produktet. For ikke at tabe den sårbare del af 

målgruppen, vil det være fordelagtigt at inkludere en ekstra aktør som kan vejlede den 

unge i integreringen af håndterings-værktøjet. Kombinationen af tilskud til erhvervelse, 

et socialt-netværk indbygget i appen og muligheden for at arbejde med en fagkyndig 

aktør sikre, at de sårbare unge med en svag social, kulturel og økonomisk kapital ikke 

bliver tabt. Dertil kommer at produktet kan blive en tilføjer til den symbolske kapital, i 

form af “does” og “don’t haves” - Hvilket ville være en utilsigtede effekt for 

projektgruppen, da man ville skabe en større kløft mellem stærke og sårbare unge. Disse 

problematikker om “does” og “don’t haves” ses allerede i f.eks. folkeskolen og 

gymnasierne, hvor forældrenes økonomiske kapital afgøre, om deres børn kan følge med 

i de nyeste teknologiske trends, som er blevet en stor del af den symbolsk kapital.    

 

For at kunne give en konstruktiv beskrivelse af produktet, har projektgruppen valgt at 

benytte sig af SWOT-modellen – hvor styrker, svagheder, muligheder samt trusler indgår. 

Nedenstående er en SWOT-model udviklet på baggrund af produktet. 
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Styrker: 

- Billigere alternativ 

- Brugervenligt 

- Mobilitet 

Svagheder: 

- Individualisme  

- Serverplads, der kræver finansiering 

- synlig pulsmåler 

Muligheder: 

- Optimering af pulsmåler (tatovering) 

- Samarbejde med det offentlige 

- Frivillige medarbejder  

- Træningsforløb 

Trusler 

- Unødvendighed 

- Fravalg af lægebesøg 

  

Styrker 

Det udviklede produkt indebærer forskellige styrker. En af disse styrker er, at produktets 

mobilitet, da det er et produkt, man kan tage med på farten. Dette er en fordel, da man 

kan opleve stressede situationer når som helst. Fokusgruppen gav et godt billede af, at 

hver enkelte person oplever stress på sin måde. Produktet anses derfor som værende 

uafhængigt af lokalitet, og kan på den vis både benyttes inden man skal i seng, eller hvis 

man oplever en stresset situation inde i et supermarked. Anvendeligheden er ligeledes en 

styrke, da brugervenlighed har været et vigtigt element under programmering. 

Brugervenligheden er et vigtigt nøglebegreb, både fordi app’en er til for de stressramte, 

men samtidig for at bibeholde brugerne. Det synes at være vigtigt det ikke er alt for 

kompliceret et produkt, da det kan være svært at holde fokus under en stresset situation. 

En kompliceret brugergrænseflade kan ligeledes få brugeren til at miste interesse. Efter 

markedsobservationen, blev det hurtigt klart for projektgruppen, at stresshåndtering ved 

hjælp af biofeedback ikke er særligt udbredt, hvilket kan være af forskellige årsager. En 

betydningsfuld årsag, kan være da det udøves af privatejede virksomheder, som sælger 

det som et terapikursus, hvorfor det også vil koste en del mere, end projektgruppens 

produkt. Det meget billigere alternativ (gratis for brugerne) er en styrke, da det dermed 

får mulighed for at ramme en meget bredere del af befolkningen.  

 

Svagheder 
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Projektgruppens produkt har ligeledes sine svagheder. En paradoksal synsvinkel af 

produktet kan være det individualistiske aspekt, da produktet på nuværende tidspunkt 

kun interagerer med den stressramte. En stressramt person skal dermed håndtere sin 

stress alene, hvilket ikke er særlig fordelagtigt – fokusgruppen udtalte også, at hjælp fra 

andre individer har hjulpet dem igennem deres oplevelser med stress. Som det er nævnt 

tidligere, så er stressramte disponeret for depression og i disse tilfælde vil et produkt der 

fordrer egenkontrol og ansvar være kontraproduktivt da det netop er egenskaber som 

brugeren kan have svært ved at mønstre. Et individualistisk fokuseret produkt kan også 

være med til at forstærke de mekanismer der ligger bag den stressramtes situation 

jævnfør det senmoderne samfunds udfordringer. 

En yderligere svaghed ved produktet er inkluderingen af et socialt opslags forum, som vil 

kræve serverplads for at fungere. Denne serverplads skal finansieres og efter 

fokusgruppens klare modstand til egenbetaling vil det kræve en finansiering af enten 

fonde, privat investorer eller statsstøtte. Dette kan besværliggøre processen da det skal 

indrettes efter de forudsætninger der vil passe den mulige investor. Sidste svaghed er den 

synlige pulsmåler. Dette kan gøre brugeren ukomfortabel med en synlig tilkendegivelse 

af dens sindstilstand. 

 

Muligheder 

Der findes en del gode muligheder for produktet.  En måde at effektivisere produktet, kan 

være ved hjælp af de nye tatoveringer, som blandt andet Microsoft har udviklet, som kan 

gøre det muligt at måle pulsen samtidigt med at det på en usynlig måde. Som tidligere 

nævnt i opgaven har dette produkt til opgave at være et alternativ til medicinering. Der 

kunne dermed ligge rig mulighed for samarbejde med det offentlige i form af at tilbyde 

dette produkt, hvis patienten ønsker et alternativ. Dette vil både være til fordel for lægen, 

da vedkommende nu har et alternativ at kunne tilbyde, samtidigt med en masse patienter 

vil blive tilbudt valget. En yderligere mulighed for produktet kunne være træningsforløb, 

hvor produktet indgår. En patient vil dermed ikke stå alene under sin håndtering af stress, 

men produktet benyttes i samarbejde med en ekspert. En mulig løsning til erhvervelsen 

af eksperter, indenfor stress og mental velfærd, til det sociale forum kunne være at 

tilbyde det som et studierelevant frivilligt job for psykologi studerende og andre 

relevante studieretninger. En lignende instans der gør brug af det samme, er PKR (2020. 

Om PKR Vesterbro). 
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Trusler 

Projektgruppen kom frem til to betydningsfulde trusler. Den første handler om hvorvidt 

patienter overhovedet finder projektgruppens produkt som værende nødvendighed, og 

om man overhovedet til at opsøge det. Sidste trussel kan omvendt være, hvis man stoler 

blindt på produktet, og fravælger lægebesøg. Stress kan, som tidligere nævnt, resultere i 

flere sygdomme, hvorfor det er vigtigt ikke at udelukke lægebesøg, men have det i 

mente, at produktet anses som værende et alternativ til medicinering.  

Konklusion 

Markedsoberservationen gav et overblik over hvilke produkter der er tilgængelige på 

markedet. NoStress adskiller sig fra de andre produkter ved at være et mobilt og diskret 

produkt. Efter markedsobservationen valgte projektgruppen at lave en fokusgruppe. 

Fokusgruppen gik godt og projektgruppen formåede at opnå de svar, som der var behov 

for til at kunne udvikle den første prototype. Fokusgruppen ønskede blandt andet at 

produktet skulle være diskret, hvilket stemte overens med projektgruppens ønske til 

produktet.  

Projektgruppen fik en forståelse for, hvordan stress kan variere individer imellem, men 

en fællesnævner var dog, at man ved at gøre noget fysisk kunne lindre stress i øjeblikket. 

Ydermere blev det klargjort for projektgruppen at stress ikke udelukkende kan ses som 

et fysiologisk aspekt, men at det psykologiske aspekt er lige så vigtigt. Inden 

fokusgruppen, havde projektgruppen en ide til det endelige produkt, hvor det 

psykologiske aspekt ikke var til stede. Den første prototype adskilte sig fra den ide 

projektgruppen havde af det endelige produkt, med en tilføjelse af en vigtig funktion, som 

gjorde det muligt for brugerne at kommunikere med hinanden. En kravspecifikation blev 

formuleret for at specificere de funktionelle krav til prototypen. Første prototype blev et 

storyboard af brugergrænsefladen. Dette er en visualisering af det endelige produkt. 

Derudover blev der ligeledes udviklet noget software, som kunne visualisere pulsen, når 

brugeren havde pulsmåleren på. Denne prototype blev herefter præsenteret for nogle af 

respondenterne fra fokusgruppen - denne gang under enkeltinterview. Her ville 

projektgruppen observere brugerens oplevelse af produktet samt finde ud af, om noget 

skulle effektiviseres. Overordnet set var respondenterne positive overfor produktet, men 
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med enkelte bud på, hvad der kunne forbedres. Dette var blandt andet baggrundsfarven, 

som synes værende forstyrrende fremfor beroligende, samt noget tilføjelser af tekst, så 

det blev lettere for brugeren at vide, hvordan vedkommendes vejrtrækning skulle foregå. 

Disse rettelser blev gjort, og projektgruppen endte dermed med en ny prototype. Denne 

prototype mener projektgruppe både har sine fordele og ulemper.  

Et bud på, hvordan man kan hjælpe unge med at håndtere deres stress vil være ‘NoStress’. 

Dette produkt er et nuanceret produkt, som rammer en bred målgruppe, og appellerer 

særligt til den unge målgruppe. Produktet opfylder de krav som fokusgruppen gav udtryk 

for.  
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