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Förord 

 

Först och främst vill vi rikta ett tack till vår handledare Eva Flodin som bidragit med stor 

entusiasm och inspirerat oss att tänka utanför ramarna för vad som vanligen framställs som 

vetenskaplig forskning. Stort tack även till våra nära och kära som stöttat oss genom vår 

process och bidragit med både uppmuntran och lugnande ord. Tack även till Lena Peterson 

och Vaike Fors som bidragit med tips kring relevant litteratur i ämnet selftracking.  

 

Men framförallt vill vi rikta ett stort tack till alla engagerade deltagare från Garmin connect 

som har tagit sig tid att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Utan dem hade vår 

studie inte varit genomförbar. Tillsammans med dem har vi skapat en virtuell gemenskap som 

vi hoppas kommer finnas kvar även efter avslutad studie.   
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Sammanfattning 

 

Syfte - Syftet med studien är att bidra med förståelse av hur användare av aktivitetsarmband 

och tillhörande nätforum tillsammans konstruerar en lärmiljö och i så fall på vilka sätt detta 

kan erfaras hälsofrämjande.  

Teoretisk referensram - Den teoretiska referensramen tar upp de pedagogiska perspektiv 

som framträdde ur det empiriska materialet. Studien behandlar följande perspektiv: det 

sociokulturella perspektivet, Zone of proximal development, health literacy, Communities of 

practice och healthism.   

Metod - Studien har en livsvärldsfenomenologisk metodansats där datainsamlingen 

genomfördes genom två tillvägagångssätt. Författarna agerade studiesubjekt genom att 

använda aktivitetsarmband och forum för att få tillgång till deltagarnas regionala livsvärld. En 

virtuell grupp skapades på nätforumet Garmin connect där diskussioner fördes mellan 

deltagare och författare. Urvalet bestod av 8 personer från Sverige, Storbritannien, Brasilien 

och USA.   

Resultat  - Health literacy visade sig vara av vikt för att på ett optimalt sätt tillgodogöra sig 

aktivitetsarmbandets data. Lärandeprocesser skedde genom samspel och interaktion i 

nätforumet. Hälsofrämjande effekter med armband och forum kunde urskiljas i form av högre 

fysisk aktivitetsnivå, motivation, inspiration och glädje. Potentiellt hälsoskadliga effekter 

identifierades i överaktivitet och övertro på armbandet.  

Slutsats - Dagens selftracking-verktyg är ofta tekniskt avancerade men pedagogiskt mindre 

genomtänkta. Broar bör byggas mellan selftracking-verktygen och de pedagogiska processer 

som sker i användarna som brukar dem.  

 

Nyckelord - Communities of practice, healthism, health literacy, livsvärldsfenomenologi, 

lärgemenskaper på nätet, selftracking, sociokulturella perspektivet 
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Abstract 

 

Aim - The aim of this study is to contribute to the understanding in which users of activity 

trackers and the connected netforum together construate a learning environment and if and in 

what ways this can be perceived as health promoting. 

Theoretical framework - The theoretical framework presents the pedagogical perspectives 

which appeared in the empiric material. The study adresses the following theories and 

perspectives: the sociocutural perspective, Zone of proximal development, health literacy, 

Communitites of practice and healthism.   

Method - The study has a lifeworld phenomenological method. The data collection was 

completed in two different methods. The writers used the activity tracker and net forum to 

gain access to the users life world. A virtual discussion group was created where particapants 

and the writers discussed the activity tracker and net forum. Selection: 8 participants from 

Sweden, Great Britain, Brazil and USA.  

Result - Health literacy proved to be significant when interpreting the data from the activity 

tracker. Learning processes occured in the net forum through interaction. Health promoting 

factors like increased physical activity level, motivation, inspiration and joy were found both 

regarding activity tracker and netforum. Potentially harmful effects on health were found, 

hyperactivity and an over-reliance to the actvity tracker.  

Conclusion - Todays selftracking tools are often technically advanced but pedagogically 

insufficient. Bridges should be built between selftracking tools and the pedagogical processes 

which occur within the individuals using these tools.   

 

Keywords - Communities of practice, healthism, health literacy, life world phenomenology, 

online learning communities, selftracking, sociocultural perspective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Inledning  
 

För att förbättra vår hälsa finns idag diverse tekniska hjälpmedel. På senare år har 

förekomsten av digitala tekniska hjälpmedel för att på olika sätt förbättra vår hälsa exploderat 

i form av livsstilsapplikationer, löparapplikationer, viktfokuserade applikationer, 

patientapplikationer etcetera. Gemensamt för många av dessa nya digitala hälsoverktyg är att 

hälsa kvantifieras och mäts genom siffror, så kallad selftracking. Body monitoring eller 

selftracking (närmast översatt till kroppsövervakning) är ett nu vanligt förekommande sätt att 

mäta hälsa (Lupton, 2013). Aktivitetsarmbandet är ett av de nyaste tillskotten av digitala 

selftracking-verktyg inom hälsa och fitness som fungerar som en sorts övervakning på 

kroppen och dess funktioner. Aktivitetsarmbandet mäter olika värden i din kropp såsom puls, 

hur långt du gått på en dag, hur länge och hur “bra” du sover. Armbandet gör dig uppmärksam 

på när du suttit för länge och behöver röra på dig genom att visa en röd stapel på displayen. 

Du kan även sätta personliga mål för träning, kalorier etcetera. Alla värden kan (om 

användaren vill) delas på ett nätbaserat forum för användarna i syfte att få uppmuntran och 

inspiration av likasinnade.  

 

Även om selftracking inte är något nytt fenomen så tillåter dagens selftracking-verktyg 

möjligheter att dela sina värden med andra genom nätbaserade forum och sociala medier. Det 

existerar alltså en ny social aspekt där individer tillsammans skapar en gemenskap kring sin 

hälsa och sina kroppar. Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande i alla sociala 

sammanhang (Säljö, 2014) vilket skapar en nyfikenhet hos oss att undersöka hur lärandet ser 

ut i en sådan digital miljö.  

 

Vår studie undersöker lärandet i nätforumet Garmin connect, ett forum som samtliga 

användare av Garmins aktivitetsarmband kan använda sig av i syfte att möta likasinnade och 

utbyta erfarenheter och inspirera varandra. Samtliga värden som armbandet genererar förs 

över till användarens personliga profil på Garmin connect genom en synkronisering av 

armbandet och datorn/smartphonen, detta sker genom en knapptryckning på armbandet. På 

forumet kan deltagare skapa en personlig profil där all data armbandet genererar samlas. 

Deltagare kan även gå med i grupper, gå med i utmaningar, skaffa kontakter/vänner, 

kommentera varandras data etcetera.  Vi är intresserade av den gemensamma värld som 

användarna skapar tillsammans. Vad sker i den lärgemenskapen som skapas mellan 

användare? Vi vill få en inblick i användarnas upplevelser av aktivitetsarmbandet och det 

gemensamma nätforumet.  

 

För att få tillgång till deltagarnas upplevelser inspireras vi av fenomenologins utgångspunkt 

att det kommunikativa och interaktiva mötet är vår tillgång till andra människors livsvärldar 

(Merleau-Ponty, 2000). I pedagogisk forskning krävs att forskaren och de individer som 

tillhör livsvärlden som studeras på något sätt möts (Bengtsson, 2005). I vår studie ikläder vi 

oss rollen som både forskare och deltagare i livsvärlden vi vill studera. En regional livsvärld 

är en mindre del av en individs hela livsvärld (E. Flodin, personlig kommunikation, 10 april, 

2015). Genom att delta i nätforumet skapar vi ett möte med övriga användare och hoppas 

kunna få en större inblick i den regionala livsvärld som detta forum är.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att bidra med förståelsen av hur användare av aktivitetsarmband och 

tillhörande nätforum tillsammans konstruerar en lärmiljö och i så fall på vilka sätt detta kan 

erfaras hälsofrämjande.  

 

 Hur går användarna vidare med den information (värden etcetera) som 

aktivitetsarmbandet ger dem?  

 

 Kan man se att det sker ett lärande i det tillhörande nätforumet och hur ser i så fall 

lärandet ut? 

 

 Upplever användarna att aktivitetsarmbandet och deltagandet på nätforumet är 

hälsofrämjande och i så fall på vilka sätt?  

 

1.2 Begreppsdefinitioner  
 

1.2.1 Aktivitetsarmband - Ett digitalt armband  som bärs dygnet runt med syfte att samla 

in och kartlägga data och värden från kroppen. I studien används Garmin Vivofit som har 

nedan funktioner: 

 

 Stegräknare - Räknar antal steg per dag och sätter ett personligt stegmål för 

användaren.  

 Rörelsestapel - Armbandets display visar en röd stapel vid stillasittande i en timme 

och byggs på efter varje kvart. Rörelsestapeln nollställs genom ett par minuters 

promenad.  

 Sömnövervakning - Mäter total sömn och hur vilsam sömnen är.  Sömnen mäts 

baserat på rörelser och redovisas i dagliga sömnkurvor. 

 Kalorimätning - Mäter kalorier, kräver aktivering av ett separat My fitness-konto. 

 Pulsmätare - Mäter puls, kräver separat pulsmätare. 

 Garmin connect - Tillhörande onlinegemenskap där användaren kan analysera, 

kategorisera och dela data.   

 

1.2.2 Nätforum till aktivitetsarmband - En onlinegemenskap där användare av 

aktivitetsarmband kan ladda upp data från enheten. I studien används nätgemenskapen 

Garmin connect. Användare kan skapa en personlig profil där data från aktivitetsarmbandet 

synkroniseras med dator eller smartphone genom en knapptryckning. Användaren kan även 

dela data med andra användare. Deltagare kan skapa egna grupper eller gå med i redan 

existerande grupper och interagera med övriga gruppmedlemmar genom inlägg.  

 

1.2.3 Lärmiljö - den miljö där lärandet sker, i studien nätforumet Garmin connect.  
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2. Tidigare forskning - beskrivning av fältet 

Forskning kring aktivitetsarmband i relation till nätforum är begränsad, därför väljer vi att 

presentera närliggande forskning och presentera fältet. Nedan presenteras tidigare forskning 

kring selftracking, hälsa på nätet och lärgemenskaper på nätet. Avslutande avsnitt 

presenterar studiens kunskapsbidrag.  

 

2.1 Body monitoring och selftracking - det kvantifierade jaget 
 

Att analysera och övervaka sin kropp och sina beteenden är ett fenomen som funnits sedan 

länge, dock utan benämning.  Begreppet selftracking har vuxit fram och avser insamlandet av 

data/värden från kroppen med syfte att förbättra eller förändra dessa (Lupton, 2013). Med 

dagens teknik öppnas dörrar för att övervaka sin kropp på nya sätt med digitala verktyg, så 

som applikationer i en smartphone eller aktivitetsarmband som bärs på handleden och mäter 

kroppens värden dygnet runt. Genom den digitala tekniken kan kroppen mätas och data 

samlas in på ett mer tidseffektivt och förenklat sätt. Den digitala tekniken öppnar också upp 

möjligheten att dela datan med andra genom exempelvis sociala medier och forum på nätet 

(Lupton, 2013). 

 

The quantified self (det kvantifierade jaget) är en nystartad rörelse i USA som uppmuntrar 

människor till selftracking och kvantifiering av kroppen. The quantified self framhåller 

selftracking och kvantifiering av kroppen som en väg till självkännedom och ett verktyg för 

en bättre hälsa. The quantified self och liknande rörelser är i ett tidigt skede men ökar snabbt 

och utvecklas inom olika genrer, t.ex fitness och hos patienter med liknande symptom och 

diagnoser (Kim, 2014).   

 

Genom kartläggning av individer med aktivitetsarmband visade Kim (2014) på resultat att 

användare av aktivitetsarmbandet använder olika funktioner med olika regelbundenhet. 

Funktioner med låga krav på aktivt användande från användaren (exempelvis stegräknaren 

vars data insamlas automatiskt) användes mest frekvent. Ju högre krav på aktivt användande 

av funktionen, ju lägre användarfrekvens. Dagens selftracking-verktyg ställer krav på 

individer som använder dem - man måste engagera sig och praktiskt utföra en del moment 

(Kim, 2014).  

 

Selftracking-verktygens data presenteras på ett okomplicerat sätt genom att ge användaren en 

siffra som ska motsvara den aktivitet som utförts. I verkligheten är datan ofta otillförlitlig och 

saknar en dimension av framförallt psykologiska aspekter. En övertro på selftracking-

verktygens tekniska kapacitet skapar en känsla hos många användare att verktyget är mer 

tillförlitligt än den egna upplevelsen. Detta kan göra användarna beroende av att verktyget ska 

berätta hur de mår istället för att lita till den egna upplevelsen. Vidare kan användarna 

uppleva sig oinformerade utan sitt selftracking-verktyg och uppleva att aktiviteter endast blir 

meningsfulla om de “trackas”  (Van Dijk, Beute, Wetserink & IJsselsteijn, 2015). Flertalet 

studier påvisar att otillförlitlighet existerar i stor grad bland hälso-applikationer och 

selftracking-verktyg (Lupton, 2014 ). 

 

2.2 Hälsa på nätet 
 

Forskningen är överens om att Internet i allt ökande grad används som arena för att söka efter 

hälsoinformation (Lee, Hoti, Hughes & Emmerton, 2014). Nätet som hälsoarena genererar 

nya möjligheter att få tillgång till hälsoinformation men hur hälsoinformationen förvaltas är 
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beroende av individers förmåga att tolka informationen och tillämpa källkritik (Lee et.al, 

2014, Chris-Tin & Lateef, 2014). För att individer effektivt ska kunna bedriva egenvård krävs 

det att denne kan hitta, förstå och kan tillgodogöra sig relevant hälsoinformation samt kunna 

urskilja vad som är tillförlitlig information och inte. Tillsammans skapar dessa färdigheter och 

förmågor grunden till en individs health literacy (World Health Organisation [WHO], 2015). 

 

Lee et.al (2014) beskriver att många individer har låga nivåer av health literacy, som därmed 

också försvårar deras möjlighet till att hantera olika hälsotillstånd. Eftersom 

internetanvändningen i sig kräver tekniska kunskaper och färdigheter, kan möjligheten att 

hitta hälsoinformation på nätet bli en ännu större börda för de individer med bristande 

datorkunskap samt låga nivåer av health literacy.  

 

Som tidigare nämnts bidrar Internet till att individer med enkelhet kan söka efter 

hälsoinformation. Individer blir därmed mer utsatta för ett bredare utbud av hälsoinformation 

vilket resulterar i att de blir mer delaktiga i sin egen hälsa, på gott och ont. Det finns både 

positiva och negativa aspekter med att söka information om hälsa på nätet. Fördelarna kan 

exempelvis vara möjligheten till anonymitet, ett brett utbud av information och socialt stöd. 

En av nackdelarna kan vara att flertalet sidor använder sig att ett svårt språk som gemene man 

kan ha svårt att tillgodogöra sig. Ytterligare en nackdel är att information på nätet ofta inte är 

granskad och kan innehålla vilseledande eller felaktig information (Rice, 2006).  

 

Dutta-Bergman (2004) påvisar att individer som söker på information om hälsosam livsstil på 

nätet  är mer hälsomedvetna och mer insatta i hälsoinformation än personer som inte gör det. 

Resultatet visar även att personer som sökte på Internet gällande hälsosamma livsstilar var 

mer benägna att engagera sig i hälsosamma aktiviteter. Dutta-Bergman (2003) beskriver hur 

individers demografiska tillhörighet och olika hälsovariabler påverkade vilka internet-källor 

som uppfattades som mest pålitliga.  

 

2.3 Lärgemenskaper på nätet 
 

Heinrichs, Lim och Lim (2011) och Arnold och Paulus (2010) beskriver hur Internet har bytt 

fokus. Från att ha varit en källa för inhämtning av information har nätet blivit en plats där man 

kan skapa interaktion med andra individer, exempelvis genom att tillsammans med andra på 

nätet byta idéer samt dela tankar och åsikter. Genom exempelvis sociala nätverk skapas nya 

forum för kommunikation där personer kan skapa relationer till andra individer och utbyta 

kunskap och information (Heinrichs et.al, 2011). Flertalet av de sociala nätverken är även 

skapade för att individer ska kunna samlas kring ett gemensamt ämne.  

 

Deltagare av en specifik lärgemenskap delar en speciell terminologi som är svår att förstå för 

icke-medlemmar. Därmed kommer deltagarna inte bara ha ett gemensamt intresse utan även 

skapa sitt eget “språk” genom deras eget engagemang, kreativitet och samarbete (Carlén och 

Jobring, 2005) 

 

Mondahl och Razmerita (2014) menar att sociala nätverksverktyg som exempelvis 

chattforum, bloggar och diskussionsforum skapar en enkelhet för användarna att sprida 

kunskap. Denna typ av verktyg förenklar kommunikation, socialisation och spridning av 

information på nätet. Nätet har utvecklats från en mer statisk plats till en miljö där användare 

kan uttrycka eller dela sina åsikter, söka efter andras åsikter och återkoppling samt ansluta sig 

till varandra. Annan tidigare forskning har visat på att en känsla av gemenskap och 
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samhörighet med andra har bidragit till positiva resultat och tillfredsställelse i lärande på 

online-kurser (Pallof & Pratt, 2005). Författarna menar att genom att lära tillsammans i en 

lärgemenskap har användarna möjligheten att utveckla och fördjupa sin lärupplevelse och 

testa nya idéer genom att dela dem med en stöttande grupp. Sannolikheten för att lyckas med 

att lära sig och uppnå online-kursens kompetenser ökar genom ett kollektivt engagemang.  

 

Boero och Pascoe (2012) framhåller negativa aspekter med att känna samhörighet med andra i 

en nätgemenskap. “Pro ana”-hemsidor som är sidor designade för anorektiker att hitta 

tekniker för att minska i vikt samt tips på hur man döljer sin sjukdom för läkare och familj är 

ett exempel på en negativ lärgemenskap på nätet. Dessa sidor har på senare tid utvecklats till 

renodlade gemenskaper där “pro-ana” framhålls mer som en livsstil och där diskussionerna är 

mer interaktiva och personliga. Genom dessa nya gemenskaper kan individer lockas till 

ätstörningar, inte bara genom tips utan även genom en känsla av vänskap och gemenskap.    

 

Menegon och D´Andrea (2004) beskriver att nätbaserade gemenskaper kan verka som 

stödjande gentemot personer med exempelvis social fobi. I onlinegemenskaper tillåts 

individen att vara anonym vilket kan underlätta för personer med social ångest.  

 

Christopherson (2006) menar att anonymiteten på nätet kan vara positivt då individer kan ge 

uttryck för tankar och känslor som de kan dela med likasinnade. Det finns dock negativa 

aspekter med samma företeelse där personer genom anonymitet kan utge sig för att vara 

någon annan än de är i syfte att lura individer till olika saker.   

 

2.4 Kunskapsbidrag 

 

Mycket av den forskning som bedrivs kring selftracking-verktyg för hälsoändamål handlar om 

att enbart undersöka effektivitet eller tillförlitlighet hos dessa verktyg. Betydligt färre studier 

finns kring hur individer faktiskt använder dessa verktyg och införlivar dem i sitt vardagliga 

liv. Vårt kunskapsbidrag blir att dels bidra med en inblick i hur individer använder 

aktivitetsarmbandet men också vilket typ av lärande som skapas i det nätforum som 

sammankopplar användarna. Vårt främsta bidrag är att vi riktar uppmärksamhet mot ett 

problemområde där selftracking-verktygen och pedagogiska processer i många fall inte 

samspelar. Vår inblick i den regionala livsvärld som Garmin connect är kan ge en bild av hur 

användare brukar aktivitetsarmbandet och forumet och i vilken utsträckning deltagarna 

upplever det som hälsofrämjande.  

 

3. Teoretisk referensram - teorier som framkom ur materialet 

Den teoretiska referensramen baseras på de teorier och perspektiv som framkom ur det 

empiriska materialet. Följande perspektiv och teorier respresenterar hur lärandet/fenomenet 

visade sig.   

 

3.1 Det sociokulturella perspektivet     
 

Det sociokulturella perspektivet har utgångspunkten att lärande sker i alla sociala 

sammanhang och skapas genom samspel och interaktion. Det finns en lång tradition kring att 

kunskap och lärande inhämtas i skolmiljö men det sociokulturella perspektivet framhåller 

sociala samspel med familj och vänner, på arbetet, i fritidsföreningar etcetera som betydande 

lärmiljöer utöver de mer klassiska lärmiljöerna (Säljö, 2014). I grunden är människan läraktig 
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genom förmågan att kunna ta till sig erfarenheter och använda sig av dem i framtiden. Enligt 

Säljö (2013) är lärandet omöjligt att undvika. Om en person i exempelvis skolmiljö 

misslyckas med att lära sig det som avses så lär personen sig andra saker genom upplevelsen, 

exempelvis hur skolmiljön fungerar, de egna känslorna kring skolan, kunskap om känslan av 

misslyckande etcetera. 

 

Vi människor lär oss tillsammans med vår omgivning. Vi lever i en sociokulturell värld där vi 

har tillgång till diverse olika redskap som hjälper oss att utveckla vårt lärande  och hjälper oss 

över våra biologiska begränsningar (Säljö, 2013). Lärande förändras genom olika tidsepoker 

genom att den tekniska och sociala utvecklingen förändras. Nya sätt att inhämta kunskap och 

information skapas ständigt i den då rådande kulturen. Människor är kulturvarelser som 

samspelar med andra människor och tänker och lär tillsammans. I det sociokulturella 

perspektivet skapas sociala resurser genom kommunikation och interaktion men dessa 

resurser förs också vidare genom kommunikation (Säljö, 2014).   

 

Vår kunskap och intellektuella kapacitet har förändrats genom tiderna. Dessa förändringar går 

dock inte att se i hjärnan utan blir enligt Säljö (2013) synliga genom de redskap vi använder 

oss av för att införskaffa kunskap. För att studera lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

bör tre faktorer uppmärksammas: utvecklingen och användandet av intellektuella redskap, 

användning och utveckling av fysiska redskap samt kommunikation och samarbete som sker 

mellan människor genom kollektiva verksamheter (Säljö, 2014). Fysiska och intellektuella 

redskap blir allt mer viktiga för problemlösande i vardagen, de blir till kulturella resurser. 

Redskapen är visserligen sina egna ting och existerar utanför vår kropp men används allt mer 

som en förlängning av kroppen. Mänskliga egenskaper förflyttas till redskap som samspelar 

med oss och får liv genom vårt användande. Samspelet med kulturella redskap är enligt Säljö 

(2013) den mest betydande utvecklingen inom det sociokulturella perspektivet. Intellektuella 

och fysiska redskap gör det möjligt för oss att hantera vår omvärld. Redskapen medierar vår 

omvärld, det vill säga att redskapen gör det möjligt för människor att hantera sin omvärld 

(Säljö, 2014). Medieringen är central inom det sociokulturella perspektivet och att studera 

lärande utan att inkludera redskapen som används i sociala praktiker är att förbise en 

betydande del av lärandet (Säljö, 2014).  

 

Kommunikationsprocesser är en betydande del i det sociokulturella perspektivet och är en 

ständigt pågående företeelse. Människor lär sig genom att betrakta och urskilja den information och 

kunskap som anses viktig i den rådande kulturen och kontexten. I en given situation kan tusentals 

olika faktorer studeras av individen, men den sociokulturella verkligheten ger individen 

ledtrådar till vilken kunskap som anses viktig i just den kulturen. På så vis skapas lärande 

genom den sociokulturella kontexten. Kunskapsutbyte genom samtal sker hela tiden utan vår 

medvetenhet och lärande skapas utan ett specifikt syfte att lära. Språket är människans 

främsta medierande redskap (Säljö, 2014). 

 

3.2 Zone of proximal development 
 

Teorin om den proximala utvecklingszonen belyser vikten av samarbete och stöd för att 

möjliggöra en gynnsam utveckling. Lev Vygotskij menar att det alltid finns ett nästa steg i en 

individs lärande, författaren myntade begreppet den proximala utvecklingszonen som 

förklarar den utvecklingzon som en individ inte kan förflytta sig till själv men som individen 

klarar med hjälp av en mer erfaren kamrat (Strandberg, 2006). Teorin om den proximala 
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utvecklingszonen kommer i rådande studie att appliceras på hur användarna av 

aktivitetsarmband och forum samarbetar och interagerar med varandra för att utvecklas. 

 

Vygotskij skiljer utvecklingszonerna åt genom den faktiska utvecklingsnivån och den 

proximala utvecklingsnivån. Den faktiska nivån avgörs genom bedömning av vad en individ 

kan lösa självständigt (Strandberg, 2006). Den proximala utvecklingsnivån innebär istället 

den nivå som en individ kan uppnå med hjälp av någon annan. Dock understryker Vygotskij 

(Strandberg, 2006) att individer inte kan lösa vilka uppgifter som helst trots stöd och hjälp 

från en annan mer erfaren person. Det är individens egna proximala utvecklingszon som 

villkorar för vad individen kan klarar av.    

 

Det som omfattar den proximala utvecklingszonen för en individ idag kommer att förflyttas 

till att vara den faktiska utvecklingszonen genom att individen successivt tillgodogör sig ny 

kunskap (Strandberg, 2006). I och med detta kommer individen att med tidens gång 

självständigt kunna klara av mer avancerade uppgifter. Vygotskij menar att det en individ kan 

klara av genom samverkan idag, kommer denne att klara av självständigt imorgon 

(Strandberg, 2006). 

 

3.3 Health literacy  
Health literacy presenteras under teoretisk referensram trots att det inte är en teori, med 

motiveringen att det framkom som en villkorande kompetens genom det empiriska materialet.  

 

Health literacy kan förstås som den kompetens en person besitter i tolkning, förståelse och 

användande av hälsoinformation (Nutbeam, 2000). Health literacy är en av hälsans 

bestämningsfaktorer och i dagens informationssamhälle en allt mer betydande kompetens 

(WHO, 2015). Lee et. al (2014) skriver att för att på ett effektivt sätt kunna engagera sig 

i  egenvård så måste individen även kunna skilja på tillförlitlig och mindre tillförlitlig 

information, individen måste inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot hälsoinformation i 

samhället. Health literacy definieras på följande sätt:  

 

“Health literacy represents the cognitive and social skills which determine the 

motivation and ability of individuals to gain acess to, understand and use information 

in ways which promote and maintain good health. Health literacy means more than 

being able to read pamphlets and successfully make appointments. By improving 

people´s access to health information and their capacity to use it effectively, health 

literacy is critical to empowerment.” (Nutbeam, 2008, s. 2074-2075) 

 

Ovanstående citat tydliggör för hur health literacy inte endast innebär en funktionell förmåga 

som att kunna läsa och skriva. Health literacy är en hel uppsättning av färdigheter som bidrar 

till att individer kan delta fullt ut i samhället och inneha en högre grad av kontroll över sitt 

dagliga liv (Nutbeam, 2008).  

Haglund (2014) menar att en hög nivå av health literacy är en rättighet som skapar villkor för 

individen att förverkliga ett gott liv.  I dagens informationssamhälle ökar dock kraven på 

health literacy då individen ställs inför nya situationer relaterat till sin hälsa. Ringsberg, 

Olander och Tillgren (2014) förklarar hur den enskilde individen själv måste ta ansvar för sin 

hälsa och försöka tolka och förstå hälsoinformation i samhället. Dessutom behöver individen 

kunna agera efter vad denne själv upplever är det bästa för hälsan, men även om individen 

måste ta sitt ansvar behöver likaså samhället stötta och skapa förutsättningar för individen att 

kunna skaffa sig den kunskap som behövs (Ringsberg et.al, 2014).   
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Låg nivå av health literacy kan få negativa konsekvenser för både individ och samhälle 

(Mårtensson & Hensing, 2011). På individnivå kan det exempelvis handla om felaktig 

användning av läkemedel/tekniska hjälpmedel, bristande kunskaper i hälsobeslut och 

feltolkningar av symptom. Ur ett samhällsperspektiv skapar låg health literacy främst 

konsekvenser för den ekonomiska aspekten. Mårtensson och Hensing (2011) beskriver hur 

sjukvårdskostnader orsakade av låg health literacy kan beräknas till höga kostnader för 

samhället. Nutbeam (2000) belyser de positiva aspekterna med hög health literacy, 

exempelvis att individer med hög health literacy innehar god kunskap om sjukdom och hälsa. 

Dessutom påverkar hög health literacy tilltron till den egna förmågan i en positiv riktning och 

makten att kunna bestämma själv (Nutbeam, 2000).  

 

    

3.4 Communities of practice 

I nedan avsnitt benämns communities of practice som både communities of practice och 

praktikgemenskaper.  

 

Teorin Communities of practice beskriver hur kunskap och lärande utvecklas i en gemenskap 

som saknar både lärare och formell inramning. Praktikgemenskaper finns överallt, och vi 

tillhör alla en eller flera av dem exempelvis på arbetet, i skolan eller på fritiden. 

Praktikgemenskaperna vi ingår i är föränderliga över tid under hela vårt liv och är en 

integrerad del av vardagen. Det är dock inte verksamheten i sig (exempelvis arbetet) som ses 

som en praktikgemenskap utan de informella grupper som bildas inom verksamheten 

(Wenger, 1999). I föreliggande studie är således inte Internet i sig praktikgemenskapen som 

undersöks utan forumet Garmin connect som blir en social samlingsplats för medlemmarna att 

interagera med varandra. Wenger (1999) beskriver att lärandet i vissa fall kan vara 

anledningen till skapandet av en praktikgemenskap men kan också vara ett resultat av 

deltagarnas sociala interaktion med varandra inom gemenskapen. I en praktikgemenskap är 

lärandet en social process i motsats till att endast vara ett mottagande av information. Det är 

av vikt att samtliga deltagare i praktikgemenskapen är aktivt deltagande för att gemenskapen 

ska upprätthållas. 

 

Inom teorin om praktikgemenskaper belyses begreppet legitimt perifert deltagande (legitimate 

peripheral participation) som beskriver samt villkorar den process som nybörjare genomgår 

för att bli inkluderade i en praktikgemenskap.  En individ börjar som en “newcomer” för att 

allt efter som utvecklas till en “old-timer”. De nya medlemmarna (newcomers) beskrivs som 

deltagare som befinner sig i periferin av gemenskapen men som har som mål att successivt 

förflytta sig genom att lära av de medlemmar som är “old-timers” . Det är dock av vikt att de 

nya deltagarna deltar aktivt inom gemenskapen och inte agerar passivt, för att på så sätt 

tillföra något till gruppen som helhet. Men likväl som att nya medlemmar ska agera aktivt 

måste dessa även få tillgång till all kunskap inom gemenskapen och inte på något sätt bli 

utestängda. Under dessa villkor kan “newcomers” närma sig en fulländad förståelse och 

kunskap för att på så sätt kunna bli mer integrerad i praktikgemenskapen.  Den nya kunskap 

som nykomlingarna bidrar med gör att gemenskapens kunskapsförråd utökas och utvecklas 

(ibid, 1999).        

 

Både Säljö (2014) och Wenger (1999) menar att även om en individ “misslyckas” med att lära 

sig det som förväntas i en viss situation så involveras lärande på något annat sätt istället, 

lärande sker alltid.  
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3.5 Healthism    

 

En grundtanke inom healthism är att individen själv kan ta kontroll och makt över sin egen 

hälsa genom att ta personligt ansvar för den. Healthism kan beskrivas som en diskurs som 

gynnar de socioekonomiskt priviligerade eftersom de har möjligheter och medel till att 

prioritera hälsan. Healthism förknippas ofta med egenmakt och att som individ ansvara för 

den egna hälsan (Crawford, 1980).  Lupton (2013) beskriver hur de individer som tar ansvar 

för sin hälsa ses som överlägsna dem som inte tar eget ansvar för den egna hälsan. Swan 

(2012) beskriver att synsättet på hälsa har skiftat, från att sjukvården ansvarar för hälsan till 

att individen själv är ansvarig.  

 

4. Metod     
 

4.1 Livsvärldsfenomenologi 
 

Ordet fenomen kommer från grekiskan och betyder det som visar sig. Inom fenomenologin 

ligger strävan i att se fenomenet som det visar sig. Tron ligger i att ingenting kan visa sig utan 

att det finns någon som det visar sig för (Merleau-Ponty, 2000). 

Enligt fenomenologin upplever vi och varseblir vår värld genom vår kropp. Kroppen står i 

direkt kontakt med världen och är ett redskap som möjliggör och villkorar våra upplevelser av 

världen. En erfarenhet är alltid subjektiv och hur vi erfar världen är direkt kopplat till vår 

kropp. Den levande kroppen är social på det sättet att vi lever i ett interaktivt förhållande till 

allt som vi möter i världen. (Merleau-Ponty, 2000) Den värld vi upplever benämner Merleau -

Ponty som livsvärlden. Livsvärlden innefattar alla aspekter i en människas värld och är så 

mångfasetterad att varje beskrivning av den oundvikligen blir en reduktion (Husserl, 1995). 

Den regionala livsvärlden myntades av Bengtsson (2005) med syfte att avgränsa livsvärlden 

till mindre beståndsdelar - regionala livsvärldar.  

 

I studien är nätforumet Garmin connect den regionala livsvärld vi vill studera. Vi kan 

omöjligen få tillgång till deltagarnas hela livsvärld på grund av dess omfattning och det är inte 

heller av intresse i studien. Vi önskar ta del av hur deltagarna på forumet erfar 

aktivitetsarmband och forum. I enlighet med fenomenologin är våra och deltagarnas 

erfarenheter subjektiva, i studien blir således fenomenet lärande undersökt från dessa 

subjektiva erfarenheter och kan inte ses som en objektiv sanning.  

 

4.2 Datainsamling 

 

I studier av livsvärldar framhåller Bengtsson (2005) vikten av något slags möte mellan 

forskare och studieobjekt. Med detta som utgångspunkt valde vi att själva använda oss av 

aktivitetsarmbandet och delta i nätforumets gemenskap. Vi lutar oss mot Merleau-Pontys 

uppfattning om att det är det kommunikativa och interaktiva mötet som är vår tillgång till 

andra människor och ting i världen (Bengtsson, 2005). Vi observerade nätforumet från ett 

deltagande perspektiv för att identifiera det spontana lärandet som skedde mellan 

gruppdeltagarna. Efter en tids deltagande på forumet upptäckte vi att deltagarnas interaktion 

med varandra var begränsad. Interaktionen bestod till stor del av endast rapportering av 

aktiviteter och innefattade liten del av material som lämpade sig för en analys av lärandet på 

nätforumet. För att komma vidare i processen beslutade vi oss (i samförstånd med vår 

handledare) för att ta kontakt med deltagare och bjuda in till ett virtuellt möte med samtal 
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kring deltagarnas upplevelser av aktivitetsarmbandet och nätforumet. Bengtsson (2005) 

betonar vikten av att vara följsam mot det som visar sig och i enlighet med det bestämde vi 

oss för att vara följsamma i processen. För att säkerställa ett möte mellan författare och 

användare deltog vi aktivt i det virtuella mötet på samma villkor som övriga deltagare.  Våra 

upplevelser av mötet med de andra på forumet och de lärprocesser gällande hälsa som sker 

där blev en del av studiens resultat.  Nedan presenteras de två datainsamlingsmetoder studien 

utgick från. Genom att ta rollen som deltagare i nätforumet likväl som rollen som författare av 

denna uppsats blir vi erfarandesubjekt tillsammans med övriga deltagare.  

 

4.2.1 Forskaren som studiesubjekt 

 

För att få tillgång till andra människors upplevelser krävs kommunikation och interaktion. 

Med utgångspunkten att andra människors livsvärldar blir tillgängliga för oss genom 

kommunikation och interaktion blir rena observationsstudier otillräckliga. De kan verka som 

en utgångspunkt i studien men för att dyka djupare i den andres livsvärld krävs något form av 

möte (Bengtsson, 2005). Vi valde därför att själva vara studiesubjekt och använda oss av både 

aktivitetsarmband och delta i det gemensamma nätforumet. Under studiens gång förde vi 

anteckningar om våra egna upplevelser kring aktivitetsarmbandet och nätforumet. Dessa 

upplevelser blev ett komplement till och en del av övriga deltagares utsagor. Bengtsson 

(2005) framhåller att observationer av bruksföremål (de verktyg som brukarna använder) inte 

är tillräckliga för att få kunskap om dessa. Om man har möjlighet är det fördelaktigt om 

bruksföremålen också används av forskaren själv. I studien agerar aktivitetsarmband och 

nätforum bruksföremål. Genom att använda samma verktyg som deltagarna skapas ytterligare 

förståelse kring hur deltagarna förstår och utnyttjar dem. Vi kan också delta på lika villkor 

som övriga deltagare.  

 

4.2.2 Samtal - ett virtuellt möte med användarna 

 

Deltagare värvades till en virtuell grupp (8 st medlemmar, för mer information om rekrytering 

av urvalet se under rubriken urval) på forumet Garmin connect. Vi skapade en egen grupp 

med namnet “Group discussion - Activity tracker and Garmin connect from a health 

perspective” på nätforumet Garmin connect dit deltagarna blev inbjudna. På gruppsidan 

presenterades studien kortfattat för deltagarna (se bilaga 1). Våra forskningsfrågor 

operationaliserades till diskussionsfrågor till gruppen och utgick från studiens syfte och 

frågeställningar (se bilaga 2). Frågorna publicerades som inlägg i gruppen där samtliga 

deltagare (vi inräknade) kommenterade på inläggen och hade möjlighet att gilla varandras 

inlägg. För att skapa och bibehålla en behaglig diskussionsmiljö för deltagarna valde vi att 

inte sätta ett absolut slutdatum för diskussionen. Genom att sätta ett slutdatum var vi rädda att 

deltagarna skulle känna sig så stressade att de inte skulle hinna svara på alla frågor och därför 

bli mindre motiverade att delta. Vilket skulle vara rent kontraproduktivt gentemot vår önskan 

om att skapa en dynamisk diskussion. Samtalet utvecklades till en levande process som vi 

som författare inte ville begränsa genom att styra allt för mycket. Det var viktigt för oss att 

deltagarna inte skulle uppleva sig som studieobjekt som vi studerade utan att de såg oss som 

likvärdiga deltagare. Vi ville även skapa en möjlighet för gruppen att fortsätta utöver sin roll 

som virtuell grupp i studien. Bengtsson (2005) beskriver vikten av att som forskare med en 

livsvärldsfenomenologisk ansats följa med i forskningsprocessen och vara följsam mot det 

som visar sig.  För oss själva var det dock viktigt att sätta en sluttidpunkt för datainsamling på 

grund av utsatt deadline. 
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Majoriteten av det empiriska materialet insamlades från gruppen “Group discussion - Activity 

tracker and Garmin connect from a health perspective.”  Datainsamling skedde mellan 4 maj 

och 18 maj 2015. Resterande empiri utgick från våra egna upplevelser som antecknats i 

dagböcker från 13 april och fram till den 18 maj då analys av resultatet 

påbörjades.  Anteckningarna bestod av tankar, känslor och upplevelser som vi själva haft då 

vi använde aktivitetsarmband och nätforum. Genom att involvera oss i aktivitetsarmband och 

nätforum skapades förståelse och kunskap för att kunna samtala med övriga deltagare på lika 

villkor. 

 

4.3 Urval  
 

Urvalsprocessen påbörjades genom att vi blev medlemmar i ett antal aktiva grupper på 

Garmin connect utifrån följande kriterier; fler medlemmar än 25 personer, jämn 

gruppaktivitet, grupper inriktade mot vardagsmotion och välmående i motsats till 

elitidrottsgrupper. Storleken på gruppen valdes för att ha ett stort utbud av individer. 

Aktivitetsnivån var avgörande för att empirisk data skulle kunna samlas in. Genom att välja 

grupper med inriktning vardagsmotion och välmående säkerställde vi att vi kan delta på 

samma villkor som övriga deltagare i motsats till att försöka hålla jämna steg med atleter. För 

att underlätta kommunikationen med deltagarna eftersöktes svenska grupper men de grupper 

som hittades innefattade få medlemmar och liten eller ingen aktivitet. Fokus flyttades då till 

internationella grupper.  

 

Genom att delta i gruppernas pågående aktivitet i de befintliga konstellationerna på Garmin 

connect var tanken att vi skulle kunna identifiera det spontana lärandet emellan deltagare. Vi 

upptäckte dock snabbt att deltagarna mest använde forumet som en plats där de rapporterade 

sina aktiviteter, inte ett plats där de samtalade med varandra. Vi valde då att vara proaktiva 

och bjuda in till samtal/diskussion om forumet och aktivitetsarmbandet.  

En presentation av studien skrevs och publicerades i samtliga grupper där vi blivit 

medlemmar. I presentationen eftersöktes medlemmar som ville delta i studien. Fyra deltagare 

anmälde intresse och utgjorde ett första urval. Under rekrytering av urval tog ett antal 

personer kontakt med oss genom att skicka vänförfrågningar. Dessa personer tog vi kontakt 

med och presenterade vår studie för, på detta sätt värvades ytterligare två deltagare. Vi blev 

studiens två sista deltagare. Vårt urval kan beskrivas som ett snöbollsurval, där urvalet 

successivt förändras genom urvalsprocessen (Eriksson - Zetterquist & Ahrne, 2011) och nya 

kontakter skapas. I vårt fall utökades urvalet genom att kontakter till vårt första urval visade 

intresse för studien genom att kontakta oss. När datainsamlingen började var urvalet nio 

personer men vi valde att utesluta en deltagare från det slutgiltiga urvalet på grund av för lite 

aktivitet i det virtuella mötet.   

 

Slutgiltigt urval: 8 personer, 6 kvinnor och 2 män, samtliga användare av Garmin connect 

och tillhörande aktivitetsarmband. I studien deltar användare från Sverige, Storbritannien, 

Brasilien och USA.  

 

4.4 Analys  
 

Vår metodansats är livsvärldsfenomenologisk vilket öppnar upp för metodologisk kreativitet 

(Bengtsson, 2005). Merleau-Ponty (2000) betonar att vi inom fenomenologin måste vara 

följsamma mot det som visar sig. Med den utgångspunkten lät vi resultatet tala till oss utan 

förbestämda perspektiv eller teorier, med syfte att låta fenomenet visa sig för oss. Om 
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förutbestämda teorier och perspektiv hade applicerats på materialet kunde det förhindrat 

författarna att se bortom gränserna för dessa perspektiv.   

 

Inom kvalitativ analys är det en utmaning att sortera och sålla ut betydelsefull information 

från ett omfattande material (Fejes & Thornberg, 2015). Datamaterialet bearbetades genom att 

läsas igenom för att identifiera liknande utsagor och betydelsefulla mönster i materialet. Vi 

utgick efter Egidius (2009) rekommendationer att använda sig av minst sex deltagare för att få 

ett mättat resultat. Rekommendationen gäller förvisso intervjuer men användes som ett 

riktmärke för vår datainsamling.  Ett första utkast på teman gjordes för att sedan genomföra 

ytterligare en genomläsning av materialet. Samma procedur upprepades tills fem övergripande 

teman framkommit: Användarnas data och förståelse av denna, redskapet får mening när vi 

använder det tillsammans, gruppdiskussionen, hälsofrämjande faktorer och icke 

hälsofrämjande faktorer. Genom att kategorisera datan reduceras det omfattande materialet till 

en mer koncentrerad text (Fejes & Thornberg, 2015). Dessa teman omfattades av ett antal 

olika underliggande beskrivningar för att underlätta sökande efter perspektiv och 

teorier.  Dessa framträdande teman eftersöktes sedan i en omfattande mängd litteratur för att 

hitta perspektiv och teorier som kunde förklara fenomenet så som det visade sig, en vanligt 

förekommande analysmetod i kvalitativa studier (Fejes & Thornberg, 2015). Genom 

litteratursökningen hittades följande perspektiv och teorier: Health literacy, det sociokulturella 

perspektivet, Zone of proximal development, Communities of practice och healthism.  

 

Nedan presenteras analysmodellen med de teman som kom fram, de underliggande 

beskrivningarna av dessa teman och de slutgiltiga teorier och perspektiv som framkom genom 

analysen.  

Teman Underliggande 
beskrivningar av teman 
vid litteratursökning 
 

Perspektiv och teorier 

Användarnas data och 
förståelse av denna 
 

- Ickekritiskt 
förhållningssätt till 
datan 

- Övertro till datan 

- Tro på den egna 
tolkningen som 
korrekt.  
 

Health literacy 

Redskapet får mening när 
vi använder det 
tillsammans 
 

Gruppdiskussionen 

- Vi lär oss tolka 
datan tillsammans 

- Gemenskap och 
lärande 

- Interaktion och 
kommunikation 

 

Sociokulturella 
perspektivet, Zone of 
proximal development,  
Communities of practice 

Hälsofrämjande faktorer 
Icke hälsofrämjande 
faktorer 
 

- Fysisk aktivitet 
- Motivation 
- Inspiration 
- Glädje 
- Överaktivitet 
- Övertro på 

armbandet 

Healthism 
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4.5 Metoddiskussion  

 

Att genomföra studier på nätet innebär både möjligheter och svårigheter som studier i den 

fysiska världen saknar. Även om användare på nätet inte med säkerhet alltid är de de utger sig 

för att vara så öppnas också möjligheterna för användarna att öppna upp sig, trygga av 

anonymiteten som Internet ger dem (Berg, 2011).  

 

Vår studie tar inspiration från fokusgruppen där ett antal personer träffas och diskuterar kring 

ett valt ämne (Dahlin - Ivanoff, 2011). Eftersom mötet sker på nätet kunde inte ramarna kring 

en traditionell fokusgrupp tillämpas fullt ut. Vi valde istället att kalla gruppen för ett virtuellt 

möte. Det virtuella mötet pågick till skillnad från vanliga fokusgrupper i två och en halv 

vecka, på grund av att deltagarna befann sig i olika delar av världen och i olika tidszoner, 

vilket försvårade möjligheten att samla samtliga deltagare vid ett enda tillfälle. Nackdelen 

med att hålla diskussionen under så lång tid är att kommunikationen mellan deltagare blir 

mindre följsam och förhindrar ett traditionellt möte med direktkontakt. Genom ett virtuellt 

möte under en viss tidsperiod kan det finnas risk för att vissa deltagare inte deltar aktivt i 

diskussionen, eftersom det kräver ett längre engagemang än vid ett enstaka möte. I vår studie 

kan detta ha lett till att samtliga deltagare inte blir representerade i lika stor utsträckning vilket 

i i sin tur kan ha vinklat studiens resultat. Under analysen av empirin valde vi att utesluta en 

deltagare från resultatet eftersom deltagaren endast skrev ett inlägg i det virtuella mötet vilket 

omöjliggjorde att på ett rättvist sätt tolka deltagarens utsagor.  

 

Som forskare påverkar du alltid ditt studieobjekt (Lalander, 2011). Genom att själva delta i 

det virtuella mötet och forumet så påverkar vi med största säkerhet deltagarnas upplevelser 

och eventuellt utsagor. Den livsvärldsfenomenologiska metodansatsen kräver dock att vi som 

forskare träder in i deltagarnas livsvärld och möjliggör också att deltagarna upplever oss som 

likvärdiga deltagare vilket kan främja deras vilja att dela med sig. Genom att som författare 

delta i det virtuella mötet kan det argumenteras för att vi påverkat studien i ännu större 

utsträckning än vad som är vanligt. Vi menar att det inte skiljer sig nämnvärt från att som 

forskare endast betrakta det man studerar. Det finns en föreställning att det är lättare att 

förhålla sig objektiv till det som studeras i exempelvis en intervjustudie - forskaren frågar 

studiesubjektet om något och återger det sedan på ett objektivt sätt och på det sätt som 

informanten menat. Vi menar att alla studier formas av vem forskaren är, vad som anses 

viktigt att lyfta fram, vilket urval studien baseras på etcetera. Det finns en problematik i tron 

att en studie kan vara helt objektiv.  

 

Metoden ger stort utrymme för tolkningar då det är upp till forskaren att tolka användarnas 

upplevelser. Deltagarnas upplevelser kan aldrig återges på ett exakt sätt (Lalander, 2011) men 

forskaren kan se trender i materialet genom att exempelvis identifiera återkommande uttryck 

eller ord. En av deltagarna hade svårigheter med att formulera sig på engelska, då det inte var 

dennes modersmål vilket kan ha påverkat tolkningsarbetet ytterligare. I tolkningsarbete finns 

alltid flera led där tolkningar sker. Informanten tolkar forskarens frågor, forskaren tolkar 

informantens svar, forskaren försöker återge informantens svar etcetera. Det finns alltid risk 

för missförstånd, så också i denna studie.   

 

Eftersom deltagarna är medvetna om ramarna för projektet kan det spontana lärandet som 

skulle ske även utan vårt deltagande bli svårt att identifiera. Trots att deltagarna inte vet 

studiens exakta syfte så är både lärande och hälsa relativt lätta ämnen att identifiera utifrån 

frågorna i det virtuella mötet. Föreställningarna kring ämnena hälsa och lärande kan påverka 
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deltagarnas utsagor (lärande är positivt - jag återger att jag lär mig. God hälsa är 

eftersträvansvärt - jag berättar om hur aktiv jag är och vilka positiva effekter armbandet och 

forumet ger). Deltagarnas beteenden kan påverkas av forskarens närvaro, så kallad 

forskareffekt (Lalander, 2011). 

 

Om studien gjorts om hade en förstudie kunnat genomföras. Förstudien hade använts för att 

lära oss forumets funktioner och struktur, det hade förenklat processen och datainsamlingen 

hade kunnat genomföras på ett mer tidseffektivt sätt. Det fanns dock fördelar med att inte ha 

en förstudie då det gjorde oss till mer likvärdiga deltagare, då vi trädde in i forumet utan 

förkunskaper. Vi höll oss också trogna mot den fenomenologiska metodansatsen genom att 

vara följsamma i processen (Bengtsson, 2005). Att datainsamlingen tog längre tid kan även ha 

skapat en god grund för gruppkänslan. Deltagarna kan uppleva en större trygghet att dela med 

sig av sina erfarenheter om de upplever att det virtuella mötet är en tillåtande och behaglig 

miljö att vistas i (Dahlin-Ivanoff, 2010).  

 

Under datainsamlingen agerar vi som deltagare och interagerar med resterande deltagare på 

lika villkor. I denna fas läggs fokus på våra upplevelser och erfarenheter. Under analysfasen 

lämnade vi våra subjektiva upplevelser och tittar på oss själva på ett mer objektivt sätt.   

 

4.6 Etiska aspekter 

 

Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer kring etiska principer och 

uppfyller deras fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. För att göra studien etiskt försvarbar i enlighet med informationskravet 

publicerades en presentation av oss och studien i forumet.  I presentationen klargjordes vilka 

vi är, en övergriplig presentation av studien, vilka villkor som gällde för användarnas 

deltagande samt att deras medverkan var frivillig och när som helst kunde avbrytas. I 

presentationen av studien beskrevs att informationen som deltagarna delar i 

diskussionsgruppen kommer kunna att användas i studien.   

 

Enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) anonymiserades datan genom att 

deltagarnas användarnamn och eventuell personlig data inte redovisades. Alla användarnamn 

utom författarnas egna gjordes om till alias med en kodnyckel som endast var tillgänglig för 

författarna. Det finns ett etiskt dilemma i att publicera citat från en nätbaserad studie eftersom 

citat kan spåras genom en sökning på Internet (Berg, 2011). För att undvika spårning kan 

citaten omskrivas, dock med risk att citatets ursprungliga mening går förlorad.  Garmin 

connect är ett slutet forum där endast medlemmar kan ta del av inläggen som görs. I 

skapandet av diskussionsgruppen valdes också att endast inbjudna medlemmar kunde ta del 

av inläggen. Bedömningen gjordes att citaten därför kunde behållas i ursprunglig form. 

Deltagarna har dessutom användarnamn på forumet vilket försvårar identifiering. De 

persondata som förekom användes konfidentiellt. Att omformulera citat bedömdes som en 

risk snarare än en vinst, då deltagarnas utsagor står i fokus i studiens syfte.  

 

Studien är nätbaserad vilket innebar att ålder på deltagarna inte kunde säkerställas. När 

deltagare rekryterades förtydligades dock ålderskrav på 18 år, vilket är myndig ålder i 

Sverige. Det finns ingen garanti att deltagarna är över 18 år, men vi valde att lita på 

deltagarnas utsagor.  
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Eftersom studien utfördes på nätet fanns en risk att deltagare kunde vara under 18 år. Om 

ålder på deltagare var tvunget att säkerställas i studier på nätet skulle sådana studier inte 

kunna bedrivas. Ålder kan inte säkerställas över nätet. Det finns ingen åldersgräns för varken 

Garmins aktivitetsarmband eller Garmin connect, detta förmedlades genom mailkontakt med 

Garmins support. Vi anser i detta fall att nyttan med studien överstiger risken att en deltagare 

skulle vara minderårig, särskilt eftersom studien inte är av känslig karaktär.   

 

5. Resultat  
 

5.1 Introduktion till resultat 
 

Alla resultatsammanställningar av ett material blir oundvikligen en tolkning. I samma stund 

som forskaren väljer att lyfta fram en viss aspekt, väljs också andra aspekter bort. Genom vår 

livsvärldsfenomenologiska ansats vill vi få inblick i hur användarna erfar aktivitetsarmbandet 

och Garmin connect. Som forskare kan man aldrig helt förstå hur någon annan erfar ett 

fenomen (Bengtsson, 2005), forskaren måste tolka deltagarnas utsagor och upplevelser. 

Därför presenteras resultatdelen i form av resultatanalys, eftersom resultatet omöjligt kan 

presenteras fritt från tolkningar. 

 

I bearbetning av det empiriska materialet visade sig ett antal pedagogiska perspektiv och 

teorier, resultatanalysen utgår från dessa. De perspektiv och teorier som visade sig var: det 

sociokulturella perspektivet, Zone of proximal development, Communities of practice, health 

literacy och healthism (samtliga presenteras mer utförligt under teoretisk referensram). 

Resultatanalysen delades upp i tre olika delar för att belysa de forskningsfrågor som ligger till 

grund för studien.  

 

I resultatanalysen kommer våra egna upplevelser att varvas med övriga deltagares upplevelser 

och utsagor. Våra upplevelser är viktiga för att de adderar ett perspektiv i studien. Vi valde att 

använda oss av dem i resultatanalysen eftersom det empiriska materialet visade en tydlig 

kontrast mellan våra och övriga deltagares upplevelser vilket ansågs vara av vikt för studien.  

 

5.2 Resultatanalys  
I resultatanalysen benämns aktivitetsarmbandets värden (steg, sömnkurvor etcetera) som 

data. Vi har även valt att behålla citaten på engelska för att motverka översättningar som ger 

citaten en annan innebörd än originalet.  

 

5.2.1 Hur går användarna vidare med den information (värden etc.) som 

aktivitetsarmbandet ger dem?  
 

Till aktivitetsarmbandet medföljde ingen bruksanvisning eller information kring hur 

aktivitetsarmbandets olika värden skulle förstås och tolkas. Det ställdes således krav på 

användarna att själva söka informationen dels för att kunna installera armbandet dels för att 

förstå funktionerna. Health literacy är individens förmåga att få tillgång till, förstå och söka 

hälsoinformation och är en bestämningsfaktor för hälsa (WHO, 2015). Health literacy är av 

vikt för att användarna ska kunna tillgodogöra sig datan som aktivitetsarmbandet ger. 

Individer med låg health literacy riskerar att använda eller tolka hälsoinformation på ett 

felaktigt sätt (Mårtensson & Hensing, 2011) vilket kan få konsekvenser för både individ och 
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samhälle. I resultatet framgick att användarna tolkade sin data olika då samma funktion på 

aktivitetsarmbandet uppfattades på olika sätt. Armbandet mäter sömn utifrån rörelser under 

natten som synliggörs genom en sömnkurva (se bild) 

 

 

 

 
 

Nedan följer citat angående sömnkurvorna som visar att användarna förstår funktionen olika: 

 

“ [...]The movement curves confuse me because I can see when I get up and "night 

eat" but I couldn't imagine that 10 to 30 min of motionless sleep would be good. 

”  Victor 

 

 “ I´ve always been happy with my sleep, but the curves almost makes me question 

that” Emelie 

  

“[...] I think maybe the number of hours is important rather than movement. I do get 

lots of movement” Nina 
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Tillhörande beskrivning om vad som anses som god respektive dålig sömn saknas till 

armbandet. I Vivofit Garmin användarhandbok beskrivs sömntrackingen på följande vis: “I 

viloläget övervakar enheten din vila. Sömnstatistiken omfattar totalt antal sömntimmar, 

rörelseperioder och perioder med vilsam sömn.” (Garmin connect, 2013). Förklaring saknas 

på vad vilsam sömn och rörelseperioder är och hur dessa ser ut i sömnkurvan. För att få 

tillgång till Vivofit garmin användarhandbok behöver användaren dessutom aktivt söka efter 

manualen på Garmin connect.   

 

Vidare visade flertalet deltagare på ett okritiskt förhållningssätt gentemot datan och 

aktivitetsarmbandet genom en stark tilltro till den egna tolkningen som korrekt.  Större krav 

ställs på individen att tolka och kritiskt förhålla sig till hälsoinformation i dagens 

informationssamhälle (Ringsberg, Olander, Tillgren, 2014), krav som i detta fall är för höga, 

enligt resultatet. Resultatet visar på att användarna trots avsaknad av medföljande 

instruktioner tror sig kunna tolka datan som armbandet ger. Deltagarnas tro på den egna 

tolkningen som korrekt i samband med deras varierande tolkningar av datan skulle kunna visa 

på en låg health literacy hos deltagarna. I begreppet health literacy innefattas både förmåga att 

ta till sig hälsoinformation men även att förstå den och kunna använda den på ett sätt som 

främjar hälsan (Nutbeam, 2008). Ett par deltagare uppgav att de reflekterat kring att 

stegfunktionen på armbandet verkat otillförlitlig men att de trots det inte gick vidare med den 

informationen utan valde att tro på datan som armbandet presenterade. Vi räknade antal steg 

och kom fram till att antalet steg som visades på armbandets display var fler än de faktiska 

stegen. Med den kunskapen fick vi korrigera antal steg för att uppnå det faktiska stegmålet.  

 

Armbandets rörelsestapel påminner användaren om att inte bli stillasittande för länge. I 

Garmin Vivofit användarhandbok presenteras rörelsestapeln på följande sätt: “ Att sitta under 

för långa perioder kan trigga skadliga metaboliska tillståndsändringar. Rörelsefältet påminner 

dig om att röra dig. Efter en timmes inaktivitet visas rörelsefältet. Ytterligare segment visas 

efter var femtonde minut av inaktivitet” (Garmin connect, 2015, s. 2). Nedan citat visar på en 

användares övertro på sin egen tolkning av rörelsestapeln som den rätta: 

 

“You guys are silly. The red line doesn't bother me when I see it cause I know that 

later I will get my steps in after work. Erica 

 

Citatet visar att användaren tror att så länge hon rör sig någon gång under dagen så kan det 

kompensera för den tid hon suttit stilla. En feltolkning som kan få allvarliga konsekvenser för 

användarens hälsa (Mårtensson & Hensing, 2011) eftersom en stillasittande livsstil kan leda 

till sjukdom.  

 

Vi (som deltagare) upplevde negativa aspekter med armbandet som brist på information för 

att korrekt tolka och tillgodogöra oss datan samt upplevde datan som delvis otillförlitlig. 

Datan genererade fler frågor än svar genom våra försök att förstå den vilket bidrog till 

bristande motivation och frustration.  Övriga deltagares ickekritiska förhållningssätt till 

armbandet visades exempelvis genom en övervägande positiv syn på detsamma. Enligt 

Nutbeam (2008) kan en alltför naiv syn på hälsoinformation leda till negativa konsekvenser 

för individen.   

 

“I really don't think there have been any negatives.” Erica 
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“I can't say that I have had a negative effect accept that I have hurt my knee 

[...]” Tina 

 

Health literacy visade sig vara en förutsättning för att kunna börja förstå och kritiskt granska 

datan. Vi upplevde att vår utbildning inom hälsa och pedagogik tillsammans med vårt 

hälsointresse lagt en grund för att kritiskt kunna granska armbandets data. För att uppleva en 

hälsofrämjande effekt av armbandet behövs dock inte nödvändigtvis en hög health literacy. 

De deltagare som var icke-kritiska mot datan upplevde att aktivitetsarmbandet gett en 

hälsofrämjande effekt. Deltagarna hade en upplevelse av att vara mer hälsosamma, en 

hälsoeffekt kan alltså uppnås även om det inte är exakt den hälsoeffekt som avsågs från 

början.   

 

5.2.2 Kan man se att det sker ett lärande i det tillhörande nätforumet och hur ser 

i så fall lärandet ut? 
 

Säljö (2014) beskriver hur redskapen allt mer blir till en förlängning av våra mänskliga 

egenskaper och ett sätt för oss att ta oss an världen. Aktivitetsarmbandet verkade som ett 

redskap för att vi användare skulle kunna mötas. I den virtuella diskussionsgruppen hjälptes 

deltagare åt att tillsammans skapa mening i datan genom diskussion och utbyte av tips.  Vi 

kunde urskilja att deltagarna utifrån den proximala utvecklingszonen (Strandberg, 2006) 

genomgick en utveckling, genom att deras resonemang kring armband och forum utvecklades 

över tid. Vi kunde också se att användarna tillsammans kunde hjälpa varandra att lösa 

problem genom att den användare som hade mer kunskap kunde hjälpa den som hade mindre 

kunskap.  Nedan visas ett exempel på hur en användare hjälper andra att förstå hur 

stegräknaren kan bli mer precis: 

 

“The Vivofit calculates your steps based on the data you imputed on the configuration 

(height, weigt, sex, age, etc.) but you also can configure your step size when walking 

and running. This will make it more precise.” Linus 

 

Även om deltagarna inte specifikt uttryckte att de upplevde lärande kunde vi urskilja flera 

faktorer som är möjliga att koppla till lärande; en vilja att dela med sig av erfarenheter (bidra 

med kunskap), ställa frågor (eftersöka kunskap) och en positiv inställning till att möta andra 

individer via forumet. I gemenskapen sker sociala samspel mellan användarna som kan 

identifieras som ett lärande utifrån det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014). Detta 

visades genom att deltagare tog initiativ till att berätta om sina erfarenheter om specifika 

funktioner, personliga motiveringar till varför de använder aktivitetsarmband och visade 

nyfikenhet på andra användare. Flertalet deltagare uppgav forum och diskussionsgrupp som 

inspirerande och såg Garmin connect som en knytpunkt där relationer med likasinnade 

individer kunde skapas. Nedan citat visar hur en användare uppskattar den sociala aktivitet 

som forumet möjliggör: 

 

“I like the local ones so I can maybe meet up and walk/run with a partner. Globally to 

see that I'm not the only mom with a ton of kids trying to incorporate exercise and 

healthy living back into my life.“ Tina 
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Trots att forumet villkorar för vissa sociala samspel fanns det dock en önskan bland 

användarna att kommunikationen på forumet borde utvecklas, vilket tyder på att deltagarna 

har ett intresse i att lära och interagera med andra. Enligt Wenger (1999) kräver en 

praktikgemenskap ett utbyte av kunskap mellan deltagare i motsats till envägskommunikation. 

För att upprätthålla en praktikgemenskap krävs att alla deltagare bidrar med kunskap och är 

aktiva inom gemenskapen. Eftersom användarna upplever en begränsad möjlighet till 

kommunikation kan detta bidra till att motivation och vilja att delta i praktikgemenskapen kan 

minska. Flertalet användare uttryckte missnöje över Garmin connects tekniska struktur (brist 

på chatt-funktion, svagt konstruerad sökfunktion, dålig översikt över deltagarnas profiler 

etcetera), dessa faktorer ser vi som eventuellt hämmande för lärandet.  Nedan citat visar en 

användares önskan om förbättrade kommunikationsmöjligheter på forumet: 

 

“I would like there to be a better way to communicate with others, there are so many 

active people and it's great watching how well they are doing, but would be so much 

better if we could really chat and give each other ideas” Nina 

 

Diskussionsgruppen  “Group discussion - activty tracker and Garmin connect from a health 

perspective skapades av oss för att få en inblick i den regionala livsvärlden Garmin connect. 

Gruppen utvecklades dock till vad vi vill benämna som en praktikgemenskap där lärande 

uppstod genom den sociala interaktion deltagarna emellan (oss inkluderade). Lärandet är en 

social process där det gemensamma utbytet skapar kunskap och förståelse (Wenger, 1999). 

Flera av användarna uttryckte uppskattning över att kunna dela erfarenheter genom gruppen: 

“Sharing experiences the way we have is good cause it gets us out of a vacuume 

where it is just ourselves. And the whole inspiration thing really does happen” Erica  

 

“ It pushes me more, gives me ideas, like seeing what other people do” Hanna 

 

“I like that you have created a group, it's made it more interesting, to really be able to 

chat with others” Nina 

 

“When I saw this forum might be created I found it interesting to see members 

responses as well as my own experiences” Victor  

 

Lärandeprocesser skedde genom interaktion deltagarna emellan, likt en praktikgemenskap 

(Wenger, 1999). Eftersom gemenskapen existerar på nätet möjliggjordes möten med 

användare från olika delar av världen, vilket adderade en kulturell dimension av 

praktikgemenskapen. Flertalet av deltagarna uttryckte uppskattning över att kunna prata med 

individer över hela världen.  

 

“I also think connecting around the world is really cool. I hadn't thought that would 

happen at all” Erica 

 

5.2.3. Upplever användarna att deltagandet på nätforumet och 

aktivitetsarmbandet är hälsofrämjande och i så fall på vilka sätt? 

 

På frågan huruvida deltagarnas hälsa på något sätt påverkats av forum och 

aktivitetsarmbandet framhöll samtliga att den fysiska hälsan påverkats i en positiv riktning. 
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Deltagarna uppgav att de blivit mer fysiskt aktiva och såg det som en hälsovinst. Det var 

nästan uteslutande den fysiska hälsan som deltagarna reflekterade kring, vilket delvis skulle 

kunna förklaras genom armbandets inriktning som till stor del är fitnessfokuserad.  

 

Forumet Garmin connect är likt armbandet starkt riktad mot den fysiska hälsan där 

utmaningar, topplistor och individers profiler är designade för inspiration till fysisk aktivitet. 

På forumet blir du som användare även belönad med utmärkelser när du lyckas uppnå ett visst 

stegmål och du blir jämförd med dina vänner och deras aktivitetsnivå. Deltagarna uttryckte att 

de ser forumets funktioner som positiva: 

 

“ Then when I saw the challenges my competitive side came out. I get bored easily 

and the challenges give me something to be excited about.” Victor 

 

“I think it's the connection with others and making myself think harder about what I 

am doing. It motivates”  Emily 

 

Deltagarna beskriver ökad fysisk aktivitet som en hälsofrämjande faktor men vi kan 

identifiera andra aspekter som kan ses som hälsofrämjande utifrån deltagarnas utsagor. 

Forumet skapar exempelvis både motivation, inspiration och glädje för deltagarna. 

Användarna uppgav att armbandet motiverade till mer fysisk aktivitet: 

 

 “I join the groups for motivation to keep moving and encouragement to see 

 others reaching their goals.” Tina 

 

Deltagarna visade även genom sina utsagor att de blev både inspirerade och upplevde glädje 

genom forumet.  

 

 “I do get inspired by others and I do check out the toplists, it inspires me to try 

 harder.” Erica  

 

 “That keeps me active and happy too” Erica 

 

Även om aktivitetsarmbandet motiverar deltagarna till ökad fysisk aktivitet uppmärksammade 

vi utifrån användarnas utsagor även potentiellt negativa aspekter med aktivitetsarmbandets 

inverkan på deltagarnas hälsa. Deltagarnas utsagor antydde att de kände ett krav på att alltid 

minst nå upp till sina utsatta mål och att följa aktivitetsarmbandet:   

 

“Some morning I'll do a few miles walk before work, a lunchtime walk and an evening 

walk, just to make sure I'm hitting my target.” Nina 

 

“When the tracker vibrates for me to move. I get up and walk or jog in place for 15 

minutes or more. I also make sure that I am reaching daily goals and trying to win the 

challenges thanks to the tracker.” Tina 

 

Det fanns även en känsla hos användarna att de inte skulle klara sig utan armbandet. Nedan 

citat visar hur användarna både tänker på armbandet som en del av kroppen och att de själva 

är ansvariga för sin hälsa.  
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“I hate taking it off to charge my vivosmart. It helps keep me accountable for my 

daily   actions “   Tina 

      

      

“I feel the vivofit is a part of me and i think i would feel lost if i did not have it on”   

      

   Hanna 

 

Användarna beskriver bland annat hälsa som något som den enskilde individen ansvarar för 

och det är den fysiska hälsan och personens BMI som är av vikt. Diskursen healthism 

(Crawford, 1980) stödjer uppfattningen om att det är individens eget ansvar att ta hand om sin 

hälsa. Vi upplevde att även forumet Garmin connect till stor del befäste normer kring hälsa, 

genom att den fysiska hälsan och ett fysiskt aktivt liv framställdes som det som var 

eftersträvansvärt och hälsosamt. Forumet uppmärksammar inga ytterligare aspekter av vad 

hälsa kan vara vilket är vanligt inom selftracking (Lupton, 2013). Nedan citat visar 

deltagarnas syn på hälsa: 

 

“Health is just a precious thing and we are all responsible for our own health”.   Erica 

 

“Health to me is being able to physically do the things I need every day and in case of 

emergencies. Making sure my BMI, muscles are in the best shape for me and 

maintaining my weight for my frame size.” Tina 

 

  

5.3 Sammanfattande analys 

 

5.3.1 Hur går användarna vidare med den information (värden etc.)som aktivitetsarmbandet 

ger dem? 

 

Deltagarna tog till sig data och handlade utefter datan på olika sätt. Deltagarna behandlade till 

stor del datan på ett icke kritiskt sätt dels genom att inte reflektera kring vad datan betydde 

samt upplevde sin egen tolkning som den rätta. Samtliga deltagare (exklusive författarna) 

framhöll aktivitetsarmbandet som nästan uteslutande positivt. Förmåga till health literacy 

visade sig vara av vikt för att på ett optimalt sätt tillgodogöra sig aktivitetsarmbandets data.  

 

5.3.2 Kan man se att det sker ett lärande i det tillhörande nätforumet och hur ser i så fall 

lärandet ut? 
 

Ja, det sker ett lärande i forumet mellan deltagarna. Lärandeprocesser kunde kopplas till det 

sociokulturella perspektivet där aktivitetsarmbandet som redskap blev meningsfullt först 

genom socialt samspel i gruppen. Aktivitetsarmbandets data visade sig vara svårförstådd i 

ensamhet men nätgemenskapen skapade nya kunskaper kring hur datan kunde förstås. En 

praktikgemenskap skapades genom utbyte av tips och erfarenheter, där erfarna deltagare 

hjälpte nybörjare att utveckla kunskap i enlighet med den proximala utvecklingszonen 

(Strandberg, 2006). 
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5.3.3 Upplever användarna att deltagandet på nätforumet (och aktivitetsarmbandet) är 

hälsofrämjande och i så fall på vilka sätt? 

 

Ja, samtliga användare upplevde att de blivit mer fysiskt aktiva. Vi identifierade andra 

hälsofrämjande faktorer ur deltagarnas utsagor, däribland sociala aspekter (grupper på 

forumet), glädje, inspiration och motivation, samtliga väsentliga delar i en praktikgemenskap 

(Wenger, 1999) Olika hälsofrämjande/hälsoskadliga effekter så som överaktivitet och en 

känsla av att inte kunna vara utan armbandet och datan identifierades också utifrån 

deltagarnas utsagor.  

 

  

6. Diskussion 

6.1 Pedagogiska processer och selftrackingverktyg  
 

Vi önskade ta del av de lärprocesser som skedde i Garmin connect. För att på ett smidigt sätt 

kunna prata med användarna så skapade vi en egen grupp på forumet för att deltagarna skulle 

kunna mötas. På Garmin connect sökte vi efter interaktion deltagare emellan, men när 

interaktionen visade sig bestå till stora delar av utbyte av data så skapades en separat 

diskussionsgrupp för att prata med deltagarna om deras upplevelser av Garmin connect. 

Ganska snabbt under den processen övergick dock den nya diskussionsgruppen över till att bli 

en community of practice. Den sociala processen i gruppen skapade diskussion och 

interaktion kring aktivitetsarmbandet och forumet, likt en praktikgemenskap (Wenger, 1999). 

Interaktionen i den nya gruppen blev snabbt mer omfattande än den i Garmin connect och 

användare uttryckte sig positivt kring den nya gruppen och den interaktion som kunde föras 

där. Deltagarna visade en lust och en vilja att öka de interaktionsmöjligheter som fanns på 

Garmin connect eftersom dessa upplevdes bristfälliga. Den nya gruppen hade en mer 

utvecklad interaktion och blev allt eftersom överlägsen det ursprungliga forumet (Garmin 

connect). Pallof och Pratt (2005) framhåller att lärande optimeras i ett kollektivt engagemang 

vilket kan appliceras på vår grupp, där interaktionen var större än på Garmin connect och 

således ökade deltagarnas engagemang. Genom deltagarnas utsagor blev det tydligt att den 

nya gruppen fyllde en funktion som deltagarna saknade på Garmin connect, det vill säga att 

prata med andra användare, dela erfarenheter och utbyta kunskap. Genom att skapa den nya 

gruppen fyllde vi ett behov som redan fanns hos användarna men som de inte fick utlopp för 

inom ramen för befintlig plattform, Garmin connect.    

 

Inom det sociokulturella perspektivet är det en självklarhet att människor är kulturvarelser och 

att människor vill samspela med andra och lära tillsammans (Säljö, 2014), vilket vår studie 

bekräftade. Genom att Garmin connect inte erbjuder goda möjligheter till socialt samspel blir 

lärandet lidande. Skapare av nätforum, exempelvis Garmin, borde lägga mer kraft åt att 

erbjuda användarna större möjlighet till interaktion. Mer möda bör läggas på att skapa skapa 

forum som kan stödja de pedagogiska lärprocesserna kring hälsa som kan komma till stånd 

genom att människor möts på detta sätt. Fokus bör inte ensidigt ligga på aktivitetsarmbandets 

och forumets tekniska konstruktion utan bör också ligga på att understödja de 

lärprocesser/pedagogiska processer som armband och forum kan sätta igång. Armbandet blir 

ju viktigt först när individer börjar använda det, vilket gör att det är användadet som bör stå i 

fokus och inte vad verktyget i sin ensamhet är tekniskt kapabelt till. Både aktivitetsarmband 

och forum kan ses som kulturella redskap som ska främja vårt lärande (Säljö, 2013). Men 

redskapen ska hjälpa, inte stjälpa.  Genom att fokusera på det pedagogiska innehållet skulle 

lärprocesserna gynnas, eftersom användare då kan interagera och hjälpas åt att tolka och 
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förstå datan. Eftersom många människor har låg health literacy (Lee, Hoti, Hughes & 

Emmerton , 2014) krävs en pedagogisk tanke kring hur man förmedlar den information som 

användaren behöver för att kunna använda armbandet och forumet på ett sätt som är 

hälsofrämjande. Som nämnts i resultatet beskriver Garmin funktionen rörelsestapel på 

följande sätt:  

 

“Att sitta under för långa perioder kan trigga skadliga metaboliska 

tillståndsändringar.” (Garmin connect, 2015, s. 2) 

 

Ovan utdrag ur Garmin Vivofit användarhandbok visar på att informationen om armbandet är 

skriven på ett avancerat språk som kan vara svårt att förstå för gemene man. Språket framhålls 

inom det sociokulturella perspektivet som den mest betydande resursen för lärande (Säljö, 

2014) och är också en betydande del i att kunna tolka och förstå information. Vilket språk du 

har och den möjlighet du har att ta till dig andras språk är villkorande för individens health 

literacy (Nutbeam, 2008) och det avancerade språket i användarhandboken kan göra det svårt 

för användarna att ta till sig informationen på ett korrekt sätt.  

 

Health literacy kan ses som en kompetens som krävs för att på ett korrekt sätt tolka 

hälsoinformation (WHO, 2015) och denna typ av kompetens visade sig vara betydande för 

hur studiens deltagare tillgodogjorde sig datan. En hög health literacy förknippas med god 

förmåga att ta till sig hälsoinformation och kunna förbättra sin hälsa (Hagberg, 2011).  Lupton 

(2012) beskriver hur rörelsen Quantified self och diverse olika hälsorelaterade digitala self 

tracking-verktyg presenterar kvantifiering av kroppen som en väg till självkännedom, där 

uppfattningen är att ju mer du vet om dina kroppsliga funktioner - desto hälsosammare kan du 

vara. I studien identifieras en hög health literacy som ett villkor för att tillgodogöra sig 

armbandets data på ett korrekt sätt. Däremot visade studien att användaren inte nödvändigtvis 

behövde ha en hög health literacy för att uppnå en upplevd hälsovinst. Ju mindre kritiska 

användarna var gentemot armbandets data, utformning och funktioner, desto större hälsovinst 

upplevdes. Detta lyfter tesen om att selftracking-verktyg kan ha en stor effekt på individer 

med låg health literacy. Genom att inte analysera datan, lägga vikt vid bristfälliga funktioner 

etc. kan upplevelsen av hälsa öka. Dessa deltagare upplevde att de var mer fysiskt aktiva, 

gladare, kände sig motiverade och inspirerade - samtliga aspekter kan ses som hälsovinster för 

den generella hälsan.  

 

Som tidigare forskning visar (Van Dijk, Beute, Wetserink & IJsselstein, 2015) upplevde 

flertalet användare en känsla av obehag av att inte ha armbandet på sig. Detta kan bero på 

deltagarnas övertro på armbandets data som korrekt och att de därigenom litar fullt ut på det 

och inte vågar ta av sig det. Med låg health literacy så har man svårt att tolka och förstå datan 

(Nutbeam, 2000) vilket gör att man litar blint på den. Det kan uppstå en problematik där 

användare inte reflekterar över hur de faktiskt mår eller vad de faktiskt utför. Om användare 

börjar reflektera mindre kring sitt eget välmående och datan så menar vi att de lärprocesser 

och pedagogiska processer som sätts igång i användaren och som kan skapa lärande i forumet 

kan hämmas. Studien visar på en stor vilja hos användarna att dela med sig, interagera och 

kommunicera med andra. All den potential till lärande som finns i forumet kan potentiellt gå 

förlorad om användarna fostras in i att förlita sig blint på datan och bortse från den egna 

upplevelsen.  
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6.2 Kvantifiering av kroppen 

 

Det finns en problematik i att mäta hälsa i siffror eftersom hälsan är ett mångfascetterat ämne. 

Lupton (2013) beskriver hur det ofta är finns ett starkt individualistiskt tänk kring att 

kvantifiera sin kropp. När föreställningar om hälsa och välbefinnande produceras via data som 

kommer ifrån selftracking-verktyg, döljs de sociala bestämningsfaktorerna. Detta resonemang 

styrks genom att det framkom tydligt i studiens resultat hur de sociala aspekterna kopplat till 

hälsa inte reflekteras kring i lika stor utsträckning som de fysiska. Både aktivitetsarmband och 

forumet fokuserar i stort på den fysiska hälsan.  Så här beskriver Garmin nätforumet Garmin 

connect: 

 

“Vare sig du springer, går, cyklar, simmar, åker skidor eller ägnar dig åt triathlon kan 

du registrera din aktiva livsstil på Garmin Connect. Vi ger dig all den statistik och 

support du behöver för att nå dina mål… och komma längre än du någonsin kunnat 

föreställa dig.” (Garmin connect, 2013) 

      

   

Deltagarna i studien beskriver hälsa som att vara fysiskt aktiv, vara på sin målvikt och vara i 

fysiskt god form. Trots att Garmin connect ska vara ett gemensamt forum där deltagare kan 

interagera så är det till mångt och mycket individualistiskt. Forumet uppmuntrar användare till 

att vara “bäst” då fokus ligger på att komma först i topplistor och individen ska individuellt 

vinna både utmärkelser och utmaningar och göra bättre ifrån sig än sina vänner på forumet. 

Ett fokus på användarens personliga framsteg förstärker den diskurs som är healthism, att 

individen ensam är ansvarig för den egna hälsan (Crawford, 1980).  Forumet säger indirekt till 

individen att den “alltid kan göra mer”, vilket adderar en dimension av skuld och 

skambeläggande på användaren om den inte uppnår sina mål eller hamnar långt ner i 

topplistorna. Deltagare som hamnar långt upp i topplistor kan ses som högre i rang än de som 

ligger längre ner (Lupton, 2013), användarna premieras ju mer “ansvar” de tar för sin 

hälsa.  Uppdelningen mellan “duktiga” användare och “dåliga” användare kan leda till att den 

tänkta gemenskapen förskjuts till ett främlingskap och idén om att användare ska mötas och 

dela erfarenheter faller i skymundan. 

 

The quantified self-rörelsen framhåller selftracking som en väg till självkännedom och en 

bättre hälsa (Kim, 2014). De företag som utvecklar och marknadsför selftracking-verktygen 

framhåller också att vägen till en bättre hälsa är enkel, användaren behöver bara följa de enkla 

data som presenteras. Tidigare forskning visar att selftracking har exploderat på marknaden 

(Lupton, 2013) vilket visar att det finns ett stort intresse för att ta hand om sin hälsa. Den 

marknadsföring som sker kring aktivitetsarmband och selftracking har lyckats inpränta idén 

om att selftracking är enkelt och en snabb väg till bättre hälsa. Vår studie visar att användare 

tagit till sig idén om selftrackingens enkelhet då många av dem uppger att datan är enkel att 

förstå. I analysarbetet framträdde mycket som tydde på motsatsen, att datan tvärtom är 

svårförstådd och inte förmedlar hälsans komplexitet. Som nämnts i resultatet reflekterade ett 

par deltagare kring otillförlitlighet på armbandets stegfunktion men valde att lita på datan som 

presenterades.  Detta kan bero på att deltagarna inte vet hur de ska gå vidare för att eftersöka 

ytterligare information, de har en låg health literacy (Nutbeam, 2000). Företagen har ett 

vinstintresse och använder enkelheten med selftracking som ett försäljningsargument vilket 

kan tänkas locka personer med låg health literacy. Individer med låg health literacy har 

troligtvis en mindre förståelse för hälsans komplexitet och ett mindre kritiskt förhållningssätt 

till verktygen. Kanske är det personer med låg health literacy som är företagens främsta 

målgrupp? 
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I Garmin connect produceras gemensamma normer för hur användarna bör se på hälsa. Fokus 

ligger på den fysiska hälsan, att träna så hårt man kan, användarna får utmärkelser ju mer 

fysiskt aktiva de är och topplistor över fysisk aktivitet presenteras etcetera. Genom att Garmin 

connect inte stödjer de lärprocesser som skulle kunna ske på forumet är det större risk att 

Garmin connect istället utvecklas till en negativ praktikgemenskap. Tidigare forskning visar 

att Internet idag har utvecklats till en dynamisk arena där individer kan utbyta erfarenheter 

(Mondahl & Razmerita, 2014). Garmin connect är dock en mer statisk plats där Garmin sätter 

ramarna för vilka föreställningar och tankar kring hälsa som vi användare ska samlas kring. 

Människor lär sig genom att studera den rådande kulturen för att urskilja den informationen 

som anses viktig (Säljö, 2013), på forumet befäster den rådande kulturen en syn på hälsa som 

enbart fysisk.  Om Garmin istället möjliggjort för de pedagogiska processer som faktiskt sker 

inom och emellan användare hade användarna själva kunnat skapa det forum som de 

eftersträvar/behöver. Fokus hade på så sätt kunna skifta från individ till grupp och den starka 

individualistiska känslan kan förvandlas till en gemenskap användare emellan.   

 

7. Konklusion och förslag till vidare forskning 

 

Dagens selftracking-verktyg är ofta tekniskt avancerade men pedagogiskt mindre 

genomtänkta. Broar bör byggas mellan selftracking-verktygen och de pedagogiska processer 

som sker i och mellan användarna som brukar dem. Större förståelse för de pedagogiska 

processer som sker i samband med användandet av selftracking-verktyg skulle kunna förbättra 

dessa verktyg.  Mer forskning behövs för att förstå de pedagogiska processer som sker i 

samband med användandet av dessa verktyg. Studien ger en liten inblick i hur just 

aktivitetsarmband och tillhörande forum används och förstås men bör få större utrymme i 

vidare forskning.  
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Bilaga 1 

 

Presentation på Garmin connect för att värva deltagare till virtuellt möte 

 

Hello everyone!  

 

We´re Emelie & Isabella - new users of Garmin connect and the activitytracker Vivofit. 

We´ve been using the forum for about two weeks and find it to be a really fun and interesting 

way to track your health! After using the forum for a period of time, we started to discuss 

what the forum teaches us and what effects the activity tracker and the forum have on our 

health?We study health pedagogy in Sweden and decided to write our final essay (for our 

bachelors degree) about activity trackers, the forum (Garmin connect) and the learning that 

occurs amongst users. We´re interested in the users own experiences in acivity trackers and 

the forum and would like to take part in your thoughts on the subject! We would like to create 

our own group where we can have a discussion about the activity tracker and the forum. We 

will also be a part of the discussion, sharing our own thoughts and experiences. We would be 

grateful for your participation! All personal data will of course be treated confidentially, no 

names will be used in the study. Participation is of course optional and you are at any time 

free to leave the study. If you´re interested in helping us, write a comment below. After 

(hopefully) recruiting some members we can create our own group and gather the members 

there!  

 

If you have any questions, just post them below and we will get back to you.Thank you for 

your help, hope to hear from you!  

 

Emelie & Isabella 
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Bilaga 2 
 

Diskussionsfrågor till virtuellt möte med deltagarna  
Forskningsfrågorna har operationaliserats och gjorts om till diskussionsfrågor. 

 

Hur går användarna vidare med den information (värden etc.) som aktivitetsarmbandet ger 

dem? 

 Varför började du använda ditt aktivitetsarmband? What was the main reason for you 

to start using an activity tracker? 

 Vilka funktioner på aktivitetsarmbandet använder du mest? Varför? Which features do 

you use most frequently and why? 

 Har användadet av aktivitetsforum och aktivitetsarmband på något sätt förändrat dina 

vanor? Tankar? Beteenden?  Has the use of Garmin connect and the activitytracker in 

any way changed your habits? Thoughts? Behaviours? 

 Vilka känslor eller tankar har användadet av armband och forum väckt i dig? What 

feelings or thoughts has the activity tracker and forum awakened in you? 

 Hur tänker du kring de värden du får av aktivitetsarmbandet? What are your thougts 

about the data your activity tracker presents to you? (For an example your daily steps, 

your sleeping patterns/curves, your activity level etc.) 

 

Kan man se att det sker ett lärande och hur ser i så fall lärandet ut? 

 

 Vad tycker du är bra med forumet Garmin connect? Vad ger forumet dig? In your 

opinion, what is positive about Garmin Connect? 

 Hur använder du Garmin Connect? How do you use Garmin Connect? 

 Är du med i några grupper på Garmin connect? Vad är anledningen till att du gått med 

i dessa grupper? Are you a member in any groups on Garmin Connect? What is the 

main reason for you joining these groups? 

 Vad ger grupperna dig? What do the groups give you? (What do you get out of being 

active in groups? 

 Vad har ni för motivation för att vara med i forumet? What is your motivation for 

participating in the forum? 

 

Upplever användarna att det deltagandet på nätforumet är hälsofrämjande och i så fall på 

vilka sätt? 

 

 Tycker du att aktivitetsarmbandet och forumet har påverkat din hälsa? På vilka sätt? 

Has the activity tracker and the forum effected your health in any way? In what way? 

 Vad är hälsa för dig? What is health to you? 

 Vad ser du för positiva/negativa effekter av användandet av 

nätforumet/aktivitetsarmbandet? Which positive/negative effects can you identify in 

regards of the forum and the activity tracker? 
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