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Personlig motivation 

Hvorfor giver vi de grimmeste hjælpemidler til borgere, der i forvejen har det svært? Det 

synes jeg viser en mangel på empati i omsorgsplejen - en empati, som jeg ønsker at gøre 

allestedsnærværende. Jeg er vokset op i et lille samfund, hvor man hjælper hinanden. 

Det er nødvendigt for at alle kan leve der og have det godt. Det påvirker mig fysisk 

negativt, hvis jeg kan mærke, at andre har det skidt. Det er en veludviklet sensitivitet, 

som følger mig – en sans og en evne, jeg bruger i relationen til andre mennesker, både 

professionelt og privat. Min far var en slider, og han sled sin krop op i en alt for tidlig 

alder. Min mor arbejder stadig som omsorgshjælper i en alder af 67 år. Det er derfor 

oplagt for mig, at min ph.d.-ansøgning omhandler aldring, motivation og design. 

Mit bidrag til vidensområdet er designforskning baseret på interaktion med raske ældre 

i eget hjem og designeksperimenter. Wearables er ikke en ny teknologi for mig. Jeg 

stiftede første gang bekendtskab med intelligente tekstiler i 2005, da jeg studerede 

beklædningsdesign. Sidenhen har den teknologiske og digitale revolution gjort det 

muligt at designe adfærd ud fra menneskelige data1. Idet kropsbåren teknologi er 

placeret direkte på kroppen, er den med til at definere bærerens identitet. Den kan 

således anses som værende både en fysisk, psykisk og social protese. Denne konstellation 

finder jeg meget interessant.

Der produceres og sælges sundhedsapplikationer og -gadgets som aldrig før, og det er 

blevet moderne at monitorere sig selv. Til trods herfor er der en tendens til, at folk der 

viser interesse for disse stopper med at bruge dem efter kort tid. Dette paradoks kan 

være tegn på et dårligt match mellem design, funktionalitet, tilhørsforhold, sansninger 

og omgivelser. Jeg vil gerne arbejde med design, mennesker og teknologi, så der udvikles  

æstetiske produkter med effektive løsninger til at styrke fremtidens velfærdssamfund.

Jeg har været i berøring med praksis og har personlige oplevelser inden for psykiatri, 

pleje- og sundhedssektoren, både som pårørende, professionel og hjælper. Jeg trives 

i disse rammer, fordi en social kompleks kontekst stimulerer min iboende drivkraft til 

at forbedre og se nye muligheder og potentialer. En drivkraft, der har banet min vej 

ind i designverdenen og har givet mig en naturlig nysgerrighed i mit møde med andre 

mennesker, systemer og viden. Jeg har en stærk trang til at skabe! Samtidig vil jeg gerne 

have det hele perspektiv med. Min ambition er at udvikle forholdet mellem mennesker 

og kropsbåren teknologi. Gerne i form af fremtidens accessories.

Det er derfor jeg søger ph.d.-stillingen i design, accessory, velfærd og wellbeing på 

Designskolen Kolding. Jeg ser en unik mulighed for at kombinere en personlig interesse 

med et dynamisk felt af studerende, forskningslaboratorier, samarbejdspartnere, 

uddannelsesinstitutioner og andre aktører - en mulighed jeg vil indgå i med stor lyst og 

glæde, på kryds og på tværs af de involverede parter.

Jeg ser meget frem til at høre fra jer. 

De bedste hilsner
 

Trine Møller 

1 Input fra Week of Wearables, som jeg deltog i på Dansk Design Center, d. 25. november 2014.
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Introduktion
Denne ph.d.-ansøgning udspringer af idéen om at skabe et positivt tilhørsforhold mellem 

et menneske og et produkt. Med fokus på en accessory, som er et personligt objekt, 

der relaterer til bæreren både funktionelt, konceptuelt og æstetisk (Genova 2012), vil 

jeg undersøge, hvordan teknologi og accessory design, kan medvirke til egenmestring2 

blandt ældre i eget hjem. Målet er at forbedre de kulturelle og æstetiske perspektiver 

ved at indlejre teknologi i en personlig accessory, så oplevelsen bliver personlig og sjov, 

og brugen motiverende - til forebyggelse og håndtering af sygdom blandt mennesker. 

Definition: Egenmestring, eller på engelsk self-empowerment, er et begreb kommunerne 

anvender om indsatsen for at øge fokus på at fremme ældre borgeres funktionsevne og 

leve et mere uafhængigt liv, frem for at kommunerne skal levere den kompenserende 

pleje (Socialstyrrelsen 2013). 

Baggrund 

At legemliggøre teknologi i et hverdagsobjekt, med byggeelementer i molekylestørrelse 

(Pedersen og Hvid 2014), gør det muligt at integrere den virtuelle og digitale verden i 

den kropslige, stoflige og analoge verden og gøre den allestedsnærværende (Gelting 

2005). Altså skaber indlejret teknologi i en personlig accessory gunstige betingelser for 

egenmestring, idet borgeren kan gøres bevidst om hans eller hendes sundhedstilstand. 

Dette skaber en interessant dynamik mellem sansning og data, som teknologien er 

i stand til at producere (Nemati 2014). Det er ikke længere et spørgsmål om denne 

teknologi bliver tilgængelig, det er nærmere et spørgsmål hvornår (Pedersen og Hvid 

2014). Oplevelsen af at bære teknologien tæt på kroppen medvirker til en interpersonel 

interaktion (Uğur 2013) mellem en personlig accessory og data. Dette er en interaktion, 

der danner informationer om borgeren, der ikke før var tilgængelige for borgeren. I 

nutidig praksis har man som borger selv ansvar for at søge læge. Man er afhængig af at 

få informationerne igennem eksperter eller gennem en fornemmelse af egen krop – en 

fornemmelse, der er usikker. Indlejret teknologi i en personlig accessory kan give en ny 

sikkerhed i forhold til bærerens krop og sansning heraf. Dette er et paradigmeskifte i det 

forhold vi har til vores krop, vores forhold til personlige accessories samt forholdet imellem 

patient og læge. Der er mange aspekter at indtænke i udviklingen og implementeringen 

af kropsbåren teknologi; man kan risikere at overinformere borgeren, give denne uønsket 

information, eller teknologien kan give en falsk tryghed, hvis den fejler og overser noget. 

Dette skaber en række etiske dilemmaer, der er nødvendige at udforske.

Formål
Formålet er at skabe forskningsbaseret viden om en praktisk problemstilling; borgerne 

bliver nødt til at bo i eget hjem længere på grund af et stigende antal af ældre i 

velfærdssamfundet. En løsning er at implementere velfærdsteknologi til at aflaste den 

offentlige sektor (Fredskilde 2013). Derfor er det relevant at undersøge forholdet mellem 

ældre mennesker og kropsbåren teknologi, til at støtte de ældre i at mestre egen 

livssituation, via et forebyggende objekt. Opsporing af tidlige sygdomstegn, gennem 

kropsbåren teknologi, gør afstanden mellem sygdomstegn og handling kortere. 

Designmetoder og -teori vil være med til at belyse de etiske konflikter, der udfordrer 

relationen mellem mennesker og kropsbåren teknologi. Samtidig vil disse skabe 

2 Rehabiliteringsstrategi for det regionale socialområde 2015-2017 samt sundhedsaftalen 2015-2018 i 

Region Syddanmark.
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præcedens for en ny måde at udvikle accessories på i fremtiden. Projektets resultater 

vil således bidrage til udvikling af fremtidens produkter, og dermed gavne borgerne 

samt de studerende, designere, udviklere og forskere, der ønsker at forandre nutidens 

velfærdssamfund, gennem brug af ny teknologi. 

Forskningsspørgsmål
Hvordan ændrer teknologi, indlejret i en personlig accessory, menneskers muligheder 
for at handle på opfattelsen af egen sundhedstilstand?

Spørgsmålet belyses med udgangspunkt i følgende underspørgsmål: 

•	 Hvilke følelser og oplevelser vækkes af kropsbåren teknologi i en personlig accessory?
•	 Hvilke etiske dilemmaer opstår, når borgeren får mulighed for at få tidligere 

utilgængelige data om deres helbred gennem teknologier?
•	 På hvilken måde forskyder ansvaret sig, når en teknologi overtager rollen med at 

overvåge, verificere og formidle sundheds- eller sygdomstegn?
•	 Hvordan påvirker teknologien forholdet mellem borgerens forståelse af egen krop 

og sansning af denne?

Undersøgelsesdesign
Til at teste forskningsspørgsmålet og dets underspørgsmål vil jeg inddrage praksis-

baseret viden og teori i form af empiri og constructive design research/research-through-

design (Bang et al. 2012). 

Empiri
Deltagerobservation: I et feltstudie af raske ældre i eget hjem vil jeg anvende  

context mapping (Visser et al. 2005) til at synliggøre borgeres personlige accessories. 

Deltagerobservation sikrer en sansende tilstedeværelse til at indfange de følelsesmæssige 

betydninger som borgeren tillægger sin accessory.

Co-creation: Via en række samskabelsesworkshops (Sanders og Stappers 2008, Uğur 

2013) vil jeg danne en ramme for, at borgere, med deres personlige accessory, får en 

fiktiv oplevelse af kropsbåren teknologi. Prototyper (Buchenau og Fulton-Suri 2000) 

udvikles sammen med borgeren, så han/hun har mulighed for at give udtryk for hvilke 

følelser, der er forbundet med indlejret teknologi i en personlig accessory (Sanders 

2002). Sansningerne vil være med til at afføde dialog og diskussion samt belyse etiske 

problemstillinger, hvilket vil integrere viden til designeksperimenter. Dette fordrer til en 

iterativ designproces (Uğur 2013). I gennemførelsen af samtaleinteraktion (Bogers og 

Larsen 2014) med borgerne, vil jeg planlægge et samarbejde med Syddansk Universitets 

center SDU Design og professor Henry Larsen, på baggrund af hans forskningsmetoder 

om relationer. Gennem dette samarbejde styrkes samspillet mellem Designskolen 

Kolding (DSKD) og SDU Design. Det vil samtidig være interessant at samarbejde med 

DSKDs Laboratorium for Social Inklusion om videndeling af metoder og interessefelter.

Designeksperimenter: Ved at eksperimentere med co-creation, accessories og 

kropsbåren teknologi, vil jeg gerne inkludere studerende på Accessory-, Mode-

, Industrielt- og Interaktionsdesign på DSKD og IT Product Design på SDU. Efter at 

have mødtes med associate professor Danielle Wilde fra SDU Design, er min interesse 

i at indgå i tværfaglige læringsmiljøer blevet skærpet. Jeg er i kontakt med Phillips’ 

designdirektør Gavin Proctor om et muligt samarbejde, herunder levering af teknologi. 
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Idéen med at inddrage forskellige studerende i eksperimenter med velfærddesign, 

giver mulighed for at udfordre de studerende til at indtænke en empatisk designtilgang 

(Batterbee et al. 2003). Dette har jeg selv erfaring med fra mit MA-projekt fra Kingston 

University London i 2012 (Se vedlagte portfolie), og mit kandidatspeciale i designledelse 

fra 2013 (Se bilag 1). Designeksperimenterne vil skabe objekter, der kan bruges som 

grundlag for nye samtaler og test med raske ældre i eget hjem. Et eksempel kunne 

være et undervisningsprojekt, hvor de studerende skal designe en intelligent accessory 

til opsporing af blærebetændelse. At forske ved brug af designeksperimenter supplerer 

Anne Louise Bangs nuværende forskning på DSKD, og netop Anne Louise Bang ser jeg 

som en mulig vejleder for projektet. 

Ekspertinterviews: Det er i min interesse at opsøge følgende ekspertise på området for 

at strukturere den viden, der kan komme projektet til gode med henblik på de mange 

komplekse elementer, der er i projektets kombination af vidensområder. Deriblandt 

DSKDs forskningsenhed på Hospital Lillebælt, og Institute of Design Innovation - 

Glasgow School of Arts forskningsafdeling, der omhandler wellbeing. Ligeledes vil jeg  

gerne interviewe accessory designer Fiona Filmer, for at få indblik i hendes state of the 

art-viden om accessories kombineret med hendes interesse for sundhed. Derudover vil 

det være nærliggende at samarbejde med Johan Redström, professor på Umeå Institute 

of Design på Umeå University i Sverige. Redströms forskning om designeksperimenter, 

samt viden om kritisk designpraksis, vil supplere min viden og sparsomme erfaring på 

dette område, og derfor er han en relevant sparringspartner. 

Miljøskifte: Jeg er interesseret i et miljøskifte til XS-Lab på Concordia University i Montreal 

ledet af associate professor Joey Berzowska, der fokuserer på elektroniske tekstiler 

og reaktive beklædningsgenstande. Dog er der flere universiteter, hvor specialviden i 

felterne accessory design og kropsbåren teknologi kan undersøges i tråd med DSKDs 

præferencer. For eksempel University of Wales Newport, der arbejder med Design for 
Ageing Well på universitetets Clothes and Wearable Technology Research Centre, ledet 

af Jane McCann. 

Teori
Ved hjælp af teori vil jeg analysere den indsamlede empiri. Jeg vil anvende forskellige 

vidensområder til at understøtte min forskning.

Koskinen, Zimmerman, Binder, Redström og Wensveen’s (2011) undersøgelser af 

begrebet konstruktiv designforskning, finder jeg nyttige, da de italesætter både 

teoretiske og praktiske spørgsmål ved designforskning. For at forstå hvordan konstruktiv 

designforskning interagerer med en empatisk designtilgang (Batterbee, Koskinen og 

Mattelmäki 2003), vil jeg forbinde Chrestina Nippert-Eng (2013) og Elisabeth Sanders’ 

(2002) antropologiske og etnografiske metoder som basis for samskabelsesprocesser. 

Constructive design 

Koskinen, Zimmer-
man, Binder, Redström 
and Wensveen

Nippert-Eng
Sanders

Samfundsvidenskab Interaktionsdesign

Ugur
Dunne and Raby
Storgaard

Batterbee, Koskinen, 
and Mattelmäki

Empatisk design

Experience design

Sanders 
Buchenau and 
Fulton-Suri

Buechley, Peppler, 
Eisenberg and Kafai

Wearable technology
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Deres og Buchenau og Fulton-Suri’s (2000) learning by doing-tilgang, skaber grundlag 

for at anvende designeksperimenter i projektet. Inspiration til læringsprocesser om 

designeksperimenter vil jeg finde i Buechley, Peppler, Eisenberg og Kafais (2013) samling 

af samtids- og udviklingsprojekter om kropsbåren teknologi. Anne Katrine Gøtzsche 

Geltings ph.d.-afhandling fra 2005, der kortlægger de teknologiske, sociokulturelle, 

fysiske, symbolske og evolutionære designparametre vedrørende elektroniske produkter, 

vil være en god katalysator for projektets tværfaglige udfordringer inden for kropsbåren 

teknologi, æstetik og kulturelle perspektiver. Ditte Nissen Storgaards ph.d.-afhandling 

Treatability fra 2015, og hendes undersøgelser af kronikere og deres hjælpemidler, vil 

bidrage til en rød tråd mellem felterne empatisk-, experience-, interaktionsdesign og 

borgerinddragelse i mit projekt. Seçil Uğurs (2013) følelses- og praksisbaserede tilgang 

til design af kropsbåren teknologi, supplerer projektet konstruktivt, og kompletteres 

af Anthony Dunne og Fiona Rabys (2001) designkritiske meninger om manglen på 

forskning af det narrative forhold mellem en bærer og et elektronisk produkt. 

Forskningsplan
En skitseret plan for forskningsaktiviteter, metoder og ph.d.-kurser er således:

Forskningens relevans og bidrag
Teknologiens aktuelle udvikling gør det muligt for kroppen at bryde de naturlige 

rammer for menneskets handlemuligheder. Samtidig vokser den aldrende befolkning, 

hvilket tvinger os til at tænke anderledes for at imødekomme den fremtid, der venter os. 

Denne kombination af muligheder og udfordringer skaber en række etiske dilemmaer, 

som mit forskningsprojekt vil adressere. Projektet vil samtidig skabe håndgribeligt 

materiale til egenmestring blandt ældre. Tidlig opsporing af for eksempel demens, 

knogleskørhed eller blærebetændelse, ved hjælp af kropsbåren teknologi i en personlig 

accessory, vil kunne kortlægge borgerens adfærd og dermed ændre på de muligheder 

vi har for at handle på egen sundhedstilstand. Dette udgør en værdifuld viden til 

præventiv sygdomsbekæmpelse blandt mennesker. Projektets resultater, dannet på 

baggrund af sociomaterielle interaktioner og designeksperimenter, vil derfor ikke kun 

komme den fremtidige aldrende befolkning til gode, men alle aktører i det komplekse 

sundhedssystem.

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester
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Feltstudie
Context mapping
Teorianalyse

Eksempler på ph.d.-kurser

Qualitative Methods in Sustainability, 
Innovation and Design Studies (5 ECTS)
Aalborg University

The Role of Hypothesis
(5 ECTS)
Designschool Kolding

Experiments in Constructive Design Research
(5 ECTS)
Aarhus School of Architecture

Evaluation in Research Through Design
(5 ECTS)
Designschool Kolding

Dataanalyse
Teorianalyse

Ekspertinterviews
Dataanalyse
2. Iteration

3. Iteration
Co-creation
EkspertInterviews
Teorianalyse

4. Iteration

Pr
æ

se
nt

at
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n

DESIGN 
EKSPERIMENT

DESIGN 
EKSPERIMENT

DESIGN 
EKSPERIMENT

DESIGN 
EKSPERIMENT

DESIGN 
EKSPERIMENT

MILJØSKIFTE  

EMPIRI
AFHANDLING

Co-creation
Samtaleinteraktion
Dataanalyse
1. Iteration
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