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Abstract 

This report examines the relationship between children and gaming. Our focus is on  how 

gaming and the gaming industry affects children between 14 and 16 years of age. Studies 

shows that, obesity among children is associated with increased screentime. The increasing 

screentime has led to, a lack of physical activity and a higher sugar intake. We have used 

different theories, such as Social Determinants of Health, Social Constructivism and the 

TRIN-model. We have used different methods, such as interviews, iterative prototyping, 

participatory design and SCOT. Our analysis will help us understand which product the 

children need, to motivate them towards healthier eating and exercise habits.  

 

The analysis and research conducted throughout this report, will help shape our final design. 

Furthermore, we designed a model (GAUS) which describes the factors that affect the young 

people’s behaviour, in relation to gaming and health habits. The feedback on the video was 

positive, but we concluded that an inclusion of parents of the subjects, the gaming industry 

and state authorities could be a part of a more encompassing solution. 
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Indledning 

Gamere er en subkultur, som vokser mere og mere. Derfor er det relevant at undersøge, 

hvordan gaming kan påvirke gameres kost- og motionsvaner. Ud fra vores 

problemformulering, giver vi et bud på, hvordan man i et kommunikationsprodukt kan 

motivere gamerdrenge mellem 14-16 år til at ændre på disse vaner. Vi vil undersøge 

sammenhængen mellem gaming, usund kost og stillesiddende adfærd. Dette kan føre til 

overvægt og deraf følgende livsstilssygdomme, hvilket viser sagens relevans for individet og 

samfundet. Dermed har vi valgt at lave et produkt, som skal kunne hjælpe vores målgruppe, 

og det har betydet at vi har valgt at koble Design & Konstruktion som den anden dimension.  

Vi vil bruge SCOT i vores analyse, som vi vil bruge til at analysere vores interviews. 

Desuden kommer vi nærmere ind på SCOT, som skal være standpunktet for vores analyse. 

Den vil vi bruge til at udvikle forståelser for de sammenhænge fi vinder frem til, ud fra vores 

undersøgelser og analyser fra gaming.  

Vi tager inspiration fra SDOH’s begreber og socialkonstruktivismen for at lave vores egen 

model, som vi vil belyse i vores diskussion. Den har vi valgt at kalde for Model over Gaming 

Adfærd ift. Unges Sundhed (GAUS), og den skal hjælpe os med at få en klar forståelse for 

gaming blandt vores målgruppe, og hvilke sundhedskonsekvenser der er forbundet med det. 

 

Dette har vi valgt, fordi vi vil sende et budskab, som skal ramme målgruppen i en langvarig 

periode. Vi har valgt at sætte den ind på Facebook, fordi den kan nå ud til mange gamere, og 

budskabet med videoen forsvinder ikke. Vi valgte at inddrage vores informanter i vores 

udviklingsproces, så derfor har vi undersøgt iterativ prototyping og participatory design, så vi 

kunne finde frem til, hvordan informanterne kunne hjælpe os, og lave den endelige video.  
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Problemformulering 

Hvad påvirker 14-16 årige gamerdrenges gamingvaner & hvordan kan man 

motivere dem til sundere motion og kostvaner gennem et 

kommunikationsprodukt?  

Arbejdsspørgsmål  

1. For hvilken målgruppe er overvægt det største problem? 

2. Hvordan forholder målgruppen og eksperter sig til unges sundhedsvaner i 

forhold til gaming? 

3. Hvilke faktorer påvirker mest unges sundhedsvaner i forhold til gaming? 

4. Hvordan kan man bruge sociale medier til at forbedre målgruppens 

sundhedsvaner? 

Problemfelt 

Overvægt blandt børn er ifølge WHO’s nyeste børneundersøgelse, fra 2018, en af de største 

trusler mod folkesundheden (Kost, 2019). Overvægt er desuden et stigende problem i 

Danmark (Vindum, 2017). 

 

Udover at have potentielt livslange konsekvenser for individet, kan overvægt også påvirke 

det omkringliggende samfund.  

En undersøgelse af Sundhedsstyrelsen tyder på at personer med et BMI over 30, får samfunds 

omkostningerne til at stige med tre procent pr. BMI-point. Denne undersøgelse viste, at 

personer med et BMI mellem 30 og 40 har sundhedsomkostninger på 32.000 kr. i 

gennemsnittet om året (Christiansen, Agne 2017). Denne undersøgelse viser, hvor vigtigt det 
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er for hele samfundet, at overvægt blandt samfundets borgere bekæmpes. Der er økonomisk 

gavn for samfundet, hvis dette problem formindskes.  

 

Ifølge Kost og Ernæringsforbundet er 19% af de 14-16 årige, i Danmark overvægtige. 15 % 

er moderat overvægtige hvor 4% er svært overvægtige. Det er den højeste andel blandt børn 

under 16 år, i Danmark. 70% af de overvægtige børn vil også være overvægtige som voksne. 

Vedvarende overvægt kan øge risikoen for diabetes, og have yderligere konsekvenser 

(Andersen, Kost & Ernæringsforbundet, 2018).  

 

Den basale grund til overvægt er, at der indtages flere kalorier end der forbrændes, og dette 

skyldes enten for højt madindtag eller manglende fysisk aktivitet, eller begge dele.  

En amerikansk undersøgelse fra pubmed.gov viser, at børn der har mere end 4 timers 

skærmtid, har højere BMI end børn der har op til to timers skærmtid (Fysisk Aktivitet, 2018, 

s.80). Stillesiddende aktivitet i form af elektroniske medier er blevet så naturlig en del af 

børns leg, at det i nogle tilfælde har erstattet fysisk leg (Sundhedsstyrelsen, 2018, s. 60). 

 

Gaming disorder karakteriseres, af WHO, som et gaming-adfærdsmønster der overtager andre 

daglige aktiviteter og interesser. Dette kan påvirke familien, det sociale, ens uddannelse og 

arbejde negativt. Gaming disorder er defineret under den internationale klassifikation af 

sygdomme (International Classification of Diseases, ICD).  

Ifølge WHO skal være opmærksom på hvor meget tid man bruger foran skærmen for spil, 

fordi ellers kan man ende ud i sygdommen, selvom det kun er en lille del der får det (WHO, 

2018).  

 

Derfor vil vi undersøge hvordan den voksende overvægt blandt børn, har en sammenhæng 

med den store udvikling i gaming verden (Helpdesken).  

 

Med relation til vores redegørelse af vores problemfelt, hvor vi har forklaret problemet, vil vi 

nu fremvise hvilke dimensioner vi har brugt fra de forskellige fag. 
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5. Semesterbinding  

STS  

I vores projekt bruger vi STS som vores ene dimension. STS skal hjælpe os med at undersøge 

forholdet mellem mennesket, samfundet og teknologien. I vores projekt skal forholdet 

mellem overvægtige børn, samfundet og gaming undersøges. I vores projekt vil vi bruge 

interviews og socialkonstruktivisme, herunder SCOT. SDOH hjælper os med at identificere 

årsagerne bag målgruppens vaner/forhold der skaber sundhedsmæssige konsekvenser.Vi vil 

også analysere målgruppens vaner ud fra habitus. Vi undersøger måden hvorpå industrien kan 

påvirke individers adfærd og sundhed, med Fengers “Når mobilen tager magten”. Til sidst vil 

vi belyse samfundets forhold til gaming kulturen, dets påvirkning på målgruppen og 

målgruppens sociale relationer. Her tager vi udgangspunkt i Anne brus forskningsprojekt, 

"kampen om computerspillet". 

  

Design og Konstruktion 

Som anden dimension har vi valgt at bruge Design og Konstruktion. Her vil vi bruge 

kommunikationsteorier for at forstå og kommunikere med vores målgruppe. Derudover 

bruger vi design iteration og adfærdsdesign i vores projekt. Vi vil også have et fokus på 

spildesignere og deres designprocesser. Dette gør vi fordi, vi vil undersøge hvordan de gør en 

indsats for at lave vanedannende spil.  

 

Vi har valgt at, redegøre for fysisk aktivitet/inaktivitet, effekter og fødevare- og 

spilindustrien, som hjælper os med at forstå hvad gaming generelt gør for vores målgruppe, 

og hvilken effekt det har: 

Afgrænsning 

I opgaven afgrænses målgruppen således at, målgruppens alder er fra 14 til 16 år og 

målgruppens køn er drenge. En undersøgelse viser at, overvægt er størst blandt 14 til 16- 

årige børn som er den højeste andel blandt børn under 16 år, i Danmark. Afgrænsningen af 
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køn skyldes at drenge gamer mere. 3 % 15-årige piger, og 29% 15-årige dreng, spiller i 

hverdagen. I weekenden tydeliggøres forskellen også, her spiller hele  38% 15-årig drenge og 

kun 4% piger (Rasmussen et al., 2019, s. 104).  

Vi er bevidste om at social baggrund og genetisk arv kan være en af årsagerne til overvægt 

(Madsen, 2016). Dog har vi valgt at fokusere på hvordan subjekters forhold til teknologier 

(gaming) kan være socialt konstrueret. Derfor er italesættelsen af gaming og de sociale 

forhold til subjektet mere relevante at kigge på. 

Vi valgte at afgrænse vores fokus fra alle elektroniske medier og kun have fokus på spil, da 

spilafhængighed blev defineret, af WHO, som en sygdom i 2018. Det gør fokuspunktet mere 

relevant at arbejde med.  

Vi forstår at gaming ikke kun kan påvirke det fysiske, men også det psykiske (WHO, 2018). 

Vi har dog valgt at have fokus på de fysiske konsekvenser af gaming, da overvægt er et stort 

problem.  

 

 

Teori del 1: Redegørelse for fysisk aktivitet/inaktivitet, 

effekter og fødevare- og spilindustrien 

Vi vil nu redegøre for den fysiske aktivitet/inaktivitet, og hvilken effekt det har. Udover det 

vil vi redegøre for, hvilken rolle fødevare- og spilindustrien spiller i forhold til problemet. 

Denne viden er med til at forme vores forståelse af problemet.  

BMI 

Børn og voksnes BMI beregnes forskelligt, da børn ikke er færdigudviklede. BMI kan 

fortælle om forholdet mellem ens højde og vægt er passende. Børn mellem alderen 5-19 som 

har en BMI på under 14,0 er svært undervægtig BMI mellem 14,0 – 15,4 er lig med 

undervægtig, BMI mellem 15,4 – 22,7 er normalvægt, BMI mellem 22,7 – 27,3 overvægtig 

og BMI over 27,3 er svært overvægtigt. (Bookanaut, 2017) 

For at undgå at BMI overstiger tallet for normalvægten, er der fremsat en anbefalet fysisk 

aktivitet for børn og unge mellem 5 og 17 år, af World Health Organization.  
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I Danmark er der lovgivning, der skal sørge for sunde børn. 

Sundhedsloven 

Sundhedsloven siger at alle børn i folkeskolen skal tilbydes sundhedsvejledning. Det vil sige 

at børn i folkeskolealderen skal have helbredsundersøgelser gennem deres tid i folkeskolen. 

Der skal især i indskolingen ske en helbredsundersøgelse, så man kan opspore den 

udviklende overvægt allerede fra den alder. En læge eller sygeplejerske kan derefter følge op 

på barnet igennem skoletiden, og vejlede barnet eller forældrene (Børne og 

undervisningsministeriet, 2019).  

Anbefalet fysisk aktivitet for børn og unge i alderen 5-17 år, WHO 

Børns fysiske aktiviteter er gennem de seneste generationer i højere grad blevet erstattet af 

teknologiske medier. De fysiske aktiviteter inkluderer; sport, leg, transport, pligter, planlagt 

træning, både med familien, skolen og samfundsaktiviteter mm. 

De skal udøve mindst 60 minutters moderat til energisk intensiv fysisk aktivitet om dagen. 

Mere end 60 minutter er kun bedre for helbredet.  

Det meste af den daglige fysiske aktivitet skal være aerobt træning, hvilket betyder, at der 

skal være nok ilt til muskel- og knogleernæring.  

Dette gælder alle børn i den aldersgruppe, uanset køn, race, etnicitet eller økonomisk 

indkomst (WHO, 2019).  

 

Manglende fysisk aktivitet betyder at unge har mere stillesiddende adfærd, der kan have en 

konsekvens af overvægt. En af årsagerne til de stillesiddende adfærd er frembragt af, børns 

forhøjet skærmbrug, som vi forklarer i næste afsnit.  

Stillesiddende adfærd 

Der er en sammenhæng mellem stillesiddende adfærd, hvilket karakteriseres ved at ligge eller 

sidde ned, med overvægt blandt børn og unge (Rasmussen et al., 2015, s.71).  

Dog betyder stillesiddende adfærd ikke, at det påvirker fysisk aktivitet i den forstand, at det 

ikke eksisterer længere. For mange børn og unge udfører begge dele. Derfor er det afgørende 

at studere stillesiddende adfærd og fysisk aktivitet adskilt, men som noget der kan 
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sameksistere. En af årsagerne til den stillesiddende adfærd er børns forhøjede skærmbrug. 

Det er svært at sætte et præcist tal på børn og unges skærm aktivitet, fordi den har ændret sig 

hurtigt. Der er dog sket store ændringer, som medfører at børnene involveres i stillesiddende 

adfærd (Rasmussen et al., 2019, s.101).  

 

Spilindustrien 

Spilindustrien er vokset markant globalt og har haft stigende indtægter, hvor indtægterne steg 

fra 493 millioner til 906 millioner dollars fra 2016 til 2018 (Helpdesken).  

 Ifølge Århus Stiftstidende er spilbranchen steget med 170% fra 2009 til 2016 i Danmark. Her 

blev de danske spilvirksomheder fordoblet som altså betød at, danske spilvirksomheder steg 

fra 72 i 2009 til hele 162 i 2016 (Høg, 2018).  

 

Spilforbrug for 15 årig 

En figur fra Skolebørnsundersøgelsen 2018  (Rasmussen et al., 2019, s. 103) viser i procent, 

unge som spiller elektroniske spil (computer, tablet, smartphone, Playstation og lignende), 

mindst 4 timer dagligt på hverdage.  Her spiller 3 % 15-årige piger, og 29% 15-årige drenge. 

I weekenden spiller 38% 15-årig drenge og 4% piger dagligt, i mindst 4 timer eller mere 

(Rasmussen et al., 2019, s. 104). 

Gaming kulturen 

 I dag har spil en stor rolle for børn og unge, der skaber fællesskaber og kultur omkring 

gaming. Der er forskellige typer af computerspil, dette kan være alt fra rollespil til skydespil. 

De forskellige typer af computerspil kan spilles på forskellige teknologier; computer, 

PlayStation, Wii, Nintendo og Xbox (Viden om computerspil, S.1, Afs. 1).  

Gaming kulturen er stort og udbredt rundt om hele verden, og er blevet en e-sport. Her er der 

utallige events og konkurrencer rundt om verdenen, der skaber fællesskab og kultur. Gaming 

kan foregå online, som betyder at venner eller fremmede kan spille sammen på tværs af 

landområder og skabe nye sociale relationer (Møller, 2019). 

12 



 

Gamingkultur; indtagelse af energidrik og sodavand 

I en undersøgelse lavet af Monitoring the future undersøgte man 32.000 børns generelle 

vaner. Børnenes alder oplyses ikke, men der nævnes at de gik mellem 8 og 10. klasse. Hvilket 

passer meget godt til vores målgruppe. Undersøgelsen fandt sted i 2016, og her opdagede 

man at mere end 27 procent af de studerende havde mere end 10 procent af deres kalorier fra 

tilsat sukker, som de fik fra sodavand eller energidrikke. Undersøgelsen viste også, at 21 

procent af børnene overskred det anbefalede koffeinindtag pga. disse drikkevarer (Radcliffe 

Shawn, 2019). 

 

Red Bull sponsorer store navne i e-sport som f.eks. Matt Hagg. Hjemme i Danmark er store 

e-hold som f.eks. FC. Midtjylland sponsoreret af Faxe Kondi (fifa-esports, 2019). 

 

En undersøgelse, fra Rudd Center for Food Policy and Obesity, viser at teenagere der 

indtager energidrikke kan opleve negative fysiske og sociale konsekvenser. En statistik fra 

Statista viser aldersfordelingen på gamerne i USA. Her kan man se at 26 procent af gamerne 

er under 18 (Radcliffe Shawn, 2019). 

 

Udviklingen for 15-årige drenges indtag af sodavand med sukker fra 2014 til 2018 er steget 

med 2 procent (Rasmussen et al., 2019, s. 110). 

I en undersøgelse fandt man frem til, at drenge som indtog energidrik mindst én gang om 

ugen, i gennemsnittet brugte 4 timere mere på videospil end drenge, der ikke drak 

energidrikke så tit (Larson, Nicole 2014). 

 

Stillesiddende adfærd og usunde spisevaner 

Stillesiddende adfærd og usunde spisevaner har en sammenhæng. En undersøgelse viser 

hvordan børn indtager usund mad, som kan medføre overvægt i voksenlivet. Undersøgelsen 

er baseret på 19 individuelle studier, som viser at der er en sammenhæng mellem børns færre 

frugt- og grøntsagsindtag, og højere indtag af energitætte snack, drikke, fastfood. Denne 

sammenhæng har en ny sammenhæng mellem børnenes diæt og deres stillesiddende adfærd, 

fordi de to ting fører til overvægt. Stillesiddende adfærd er oftest forbundet med skærmtid 

(AJPM, 2011).  
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Sociale relationer 

 I 15-årsalderen begynder unge at spejle sig med venner og omgangskreds, og løsrive sig 

mere fra forældrene. Vennerne er ofte vigtigst i denne alder. En undersøgelse viser at, 78% 

15 årige dagligt har kontakt med venner på de sociale medier (Rasmussen et. al.,2015, s. 50).  

Spilindustriens markedsføring overfor Børn 

I 1998 begyndte man at lave en vejledning, omkring markedsføring målrettet mod børn. 

Markedsføring mod børn er underlagt strenge regler, sammenlignet med markedsføringen 

mod de voksne.  

Formålet med reglerne er at beskytte børnene, så virksomhederne ikke udnytter deres mangel 

på viden.  

Det er f.eks. ulovligt for virksomhederne at lave skjult reklame rettet mod børn. Specielt 

gambling virksomhederne er underlagt strenge regler, de skal oplyse forbrugerne, når der er 

tale om reklame for gambling.  

Dopamin og Afhængighed 

Ifølge Albert Gjedde, en hjerneforsker fra Københavns Universitet er det naturligt for alle at 

blive afhængig af noget. Dopamin er hjernens lykkebarometer. Ifølge Albert Gjedde er stoffet 

lavet, så mennesket kan overleve. Før i tiden fik man dopamin, når der var tale om sex, mad 

eller brydning. Det har med årene ændret sig, da kroppen nu bliver snydt, når vi for eksempel 

drikker alkohol eller bruger computere. I dag kan man få en dopamin rus på mange andre 

måder, end før i tiden. Når hjernen får dopamin, medfører det en rus, som varer op imod 15 

minutter. Efter 30 minutter er den borte eller delvist borte. Dette efterlader tomhed, og det er 

her afhængigheden opstår. Lige så snart rusen er væk, opstår der lyst til mere. Og jo mere 

dopamin kroppen får, desto mere savn er der til rusen. Man kan sammenligne det med 

ludomaner. Kroppen har behov for dopamin, som man får når man vinder, og det er for at få 

denne følelse igen, at man bliver ved med at gamble eller spille (Gjedde, Albert 2010). 
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Dopamin i Spilindustrien 

Dette udnytter spilvirksomheder, f.eks. Fortnite, gør brug af biologien. De har mange 

elementer med som aktiverer belønningssystemet i hjernen. Det er alt fra lyden når man 

vinder til baggrundsmusikken, der er med til at aktivere vores belønningssystem. Aktivering 

af belønningssystemet er ikke farligt, men aktiveringen bliver for hyppig, når det foregår over 

et computerspil. Hvilket resulterer i konstant udskilning af dopaminen. Og dette resultere i at 

hjernen regulerer følsomheden for dopamin. Dette ender med at man skal bruge et kraftigere 

dopamin rus næste gang (Madsen, David- 2019).  

 

Efter redegørelsen af inaktivitet og aktivitet blandt børn, og spilindustrien, vil vi nu redegøre 

for Morten Munthe Fengers tekst, som vi bruger til at gå i dybden med at forstå forskellige 

sammenhænge i samfundet, samt hvordan det påvirker gaming og børnene i dagens samfund.  

 

Delkonklusion på teoridel 1 

Vi har redegjort for stillesiddende adfærd, hvilken påvirkning det har for kroppen i form af 

sygdomme og overvægt.  

Vi har forklaret hvilken betydning det har for vores målgruppe, og hvordan gaming kulturen 

er en del af gamernes adfærd, så vi kan analysere hvad gaming gør ved vores målgruppe.  

Derfra har vi også gjort rede for sundhedsvanerne i form af fysisk aktivitet og drikke- og 

spisevaner. Desuden har vi redegjort for lovene for markedsføring mod børn. Desuden har vi 

redegjort for dopamins rolle i afhængighed og gaming. 

 

Efter vores første del af teorien, kan vi nu gå videre til teori del 2, hvor vi vil starte med at 

forklare Social Determinants of Health, som hjælper os med at forstå drivkræfterne: 

Teori del 2 

 

Konsekvenser for valget af SDOH 

Ved at kigge på de sociale forhold der former individers helbred, ser vi bort fra biologiske 

faktorer, som genetik. Desuden er vores fokus ikke på det ernæringsmæssige, eller hvilken 
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træning der fungerer bedst for vægttab. Vores fokus er derimod på de sociale faktorer der 

påvirker vores sundhedsvaner.  

 

Social Determinants of Health (SDOH) 

De seneste to årtier har blandt andet World Health Organization skabt større fokus på SDOH. 

SDOH er de forhold som mennesker lever under, som konsekvens af måden samfundet er 

bygget op på og hvordan de forhold påvirker vores helbred. Forholdene omhandler, hvordan 

vi lever (fattigdom, eller ens nabolag), hvordan vi arbejder (jobmuligheder, stress), transport 

(infrastruktur, veje og plads til at gå) og hvad vi spiser og drikker.  

Et fokus på forholdene man lever i, flytter fokus fra biologien eller ernæringen til sociale og 

politiske faktorer. Desuden har SDOH fokus på “drivers” der former forholdene vi lever i, 

som individer og industrier der med magt kan forme samfundet. De “drivers” der ligger bag 

SDOH er altså de økonomiske, politiske og kulturelle strukturer der kan hindre individer og 

gruppers sundhed og fremgang (Ratcliff, 2017, s. 14). 

Det er altså disse “drivers” der former forholdene vi lever under (SDOH), der kan forme 

vores helbred. Dette kan ses på nedenstående model. 

 

Vi har altså først nogle drivers, som kunne være større industrier og virksomheder. De former 

livsforholdene befolkningen lever under. Dette kan indebære hvordan vi lever, arbejder, 

transporterer os og spiser og drikker. Forholdene vi lever under påvirker vores helbred på en 

bestemt måde. Dette kan være i form af skader, sygdomme eller tidlig død.  
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Kultur som driver  

Kultur kan ses som en stærk social determinant, da folks adfærd formes af deres kultur. De 

værdier, sædvaner og materielle objekter er ting der kan forme folks helbred, gennem deres 

adfærd. I Kina var der i over 1000 år tradition for at binde kvinders fødder med stramt reb, 

for at forme dem på en bestemt måde. Dette gjorde man for at gøre kvinder mere erotiske. 

Kulturen havde dermed skabt en praksis der havde store sundhedsproblemer for kvinderne i 

Kina (Ratcliff, 2017, s. 14). 

Teknologi som en Socialt Determinant for vores sundhed (SDOH) 

Vi er midt i en digital revolution, med teknologisk udvikling og online miljøer som “driver”. 

En anden af “driverne” bag denne digitale revolution, er den øgede sociale vigtighed vi 

tilskriver online miljøer. Teknologien er blevet en vigtig del af vores liv. Unge er dem der 

bruger mest tid online, i en alder hvor de udvikler sig mentalt og socialt. Der er altså 

potentiale for at de bliver påvirket mest af det digitale samfund. De digitale medier ligger, til 

forskel fra tidligere, meget vægt på brugerskabt indhold. Det har skabt en kultur hvor unge 

voksne, i særdeleshed, deltager i online sociale netværk og deling af medier.  

Teknologiske Sociale Determinanters rolle for stillesiddende adfærd 

Mange online aktiviteter kræver ikke fysisk aktivitet, hvilket øger stillesiddende aktivitet. 

Dette kan have negative konsekvenser, navnlig i form af overvægt. En af de drivers der 

fokuseres på i forbindelse med denne udvikling er, blandt unge mennesker, de nye medier 

som videospil. Et studie af 11931 unge i Europa fandt at dårlige livsstilsmønstre (dårlige 

søvn, motions og spisevaner), i højere grad var tilstede hos informanter med et højere 

internetforbrug (Bonner et al., 2018, s. 103-105). 

Desuden kunne indhold på sociale medier influere unges socialisering og lærte adfærd. F. eks 

kunne sociale medier bruges til at markedsføre eventuelt sundhedsskadelige produkter, som 

alkohol, for at nå og influere mange unge (Bonner et al., 2018, s. 110). 

Efter vores redegørelse af SDOH vil vi nu forklare socialkonstruktivisme for at forstå de 

sociale processer. 
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Konsekvenser for valget af SDOH 

Ved at kigge på de sociale forhold der former individers helbred, ser vi bort fra biologiske 

faktorer, som genetik. Desuden er vores fokus ikke på det ernæringsmæssige, eller hvilken 

træning der fungerer bedst for vægttab. Vores fokus er derimod på de sociale faktorer der 

påvirker vores sundhedsvaner.  

 

Konsekvenser for valget af socialkonstruktivisme 

Det socialkonstruktivistiske syn på teknologi, afviser ideer om teknologisk determinisme. 

Sociale faktorer som markedsføring, den bredere kontekst og relevante sociale grupper sætter 

fokus på menneskers indflydelse på teknologisk udvikling. Der argumenteres for at en lineær 

udvikling, som ses i teknologisk determinisme, kun giver mening når man kigger tilbage på 

historiske begivenheder. Uforudsigeligheden i fremtidig udvikling, viser at udviklingen 

egentlig kan gå i mange retninger og til dels er besluttet af sociale faktorer (Bijker et al., 

2012, 20-33). 

 

Socialkonstruktivisme 

I socialkonstruktivismen ser man verden, som et resultat af en række sociale processer. 

Virkeligheden præges af vores erkendelse af den. Begreber man bruger til at beskrive verden 

er med til at forme verden som den fremtræder. Samfundsmæssige fænomener ses ikke som 

evige og uforanderlige, men som resultat af en række sociale og historiske processer. Heri 

ligger et forandringsperspektiv, da man ser på fænomener som skabt af menneskelige 

handlinger. Dermed kan de også ændres af menneskelige handlinger (Rasborg, 2009, s. 349).  

Ontologisk Socialkonstruktivisme 

Indenfor ontologisk socialkonstruktivisme ser man på den fysiske virkelighed som en 

konstruktion af vores viden om den. Dette kan være den videnskabelige viden eller 

dagligdagsviden om den fysiske virkelighed. Dette er til forskel for den epistemologiske 

socialkonstruktivisme der ser vores (videnskabelige og daglidags) viden som en konstruktion. 

Man ser altså erkendelsen som bestemt af den sociale kontekst. I den ontologiske 

socialkonstruktivisme ser man på erkendelsens genstand som social bestemt. Altså er selve 

den fysiske virkelighed social bestemt og konstrueret.  
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Det er et opgør med en realistisk erkendelsesteori, hvor man ser på verden som objektiv, 

uafhængig af vores viden og bevidsthed om den (Rasborg, 2009, s. 353). 

 

Herfra vil vi gå videre til Anne Brus undersøgelse omkring unges voksende brug af 

teknologi. Vi har brugt det til, at redegøre for de forskellige synspunkter som nogle af 

aktørerne har til problemet.  

 

Anne Brus 

Anne Brus har i adskillige artikler undersøgt gaming. I artiklen "unge, afhængighed og 

computerspil som soveværelseskultur" undersøgte hun unges perspektiv på et højfrekvent og 

problematiseret brug af computerspil. Dette gjorde hun med udgangspunkt i et 3-årig 

forskningsprojekt, "kampen om computerspillet", hvor hun undersøgte det problematiserede 

brug af computerspil. Hun undersøgte de unges perspektiv på problemet med 7 kvalitative 

interviews.  

Forældres bekymring 

Forældrene er tit bekymrede over børnenes højfrekvente gaming, som fritidsaktivitet. 

Forældre føler at de skal leve op til konstruktionen om "den gode forældre", hvilket gør at de 

bekymrer sig om børnenes gamingforbrug. De føler de skal beskytte deres børn mod en 

afhængighed, som børnene ikke selv er herre over. Afhængighedsdiagnosen viser at 

forældrene er bange for konsekvenserne af et højfrekvent gamingforbrug (Anne Brus, 2015 s. 

92). 

 

Disse bekymringer gør dog at forældrene overser de positive ting de unge får ud af deres 

gaming. Gaming skaber et frirum, hvor de unge i højere grad kan være sig selv og pleje 

sociale relationer, ved at være sammen med deres virtuelle venner. Soveværelset bliver her et 

sted hvor de unge har venner på besøg, hvor deres sociale liv leves, gennem spil. Desuden 

øver de unge sig i en stigende uafhængighed fra familien her (Anne Brus, 2015 s. 103).  
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De unges bekymring 

Set fra de unges perspektiv er det højfrekvente gamingforbrug ikke nødvendigvis 

problematisk. De er bevidste om sundhedsrisikoene og kan godt sætte sig ind i forældrenes 

bekymringer, men føler at de er i stand til selv at regulere deres brug. Lysten til at spille 

forsvinder ikke, selvom der er risiko for afhængighed.  

Soveværelseskulturen kan dermed ses som de unges modstand mod overvågningen som 

samfundet udfører, når de prøver at rette deres adfærd. Gaming bliver dermed en timeout fra 

forældrenes overvågning, hvor børnene kan være sig selv og slippe for overvågning. 

Soveværelseskulturen viser kompleksiteten i reguleringen af gaming, da børnene selv har 

kontrol inde på værelset, hvor de kan yde modstand mod forældrenes og samfundets 

overvågning (Anne Brus, 2015 s. 103-104).  

Ukonstruktiv diagnose 

Sygdomsbilledet af gamingafhængighed, som forældrene har, kan skabe frygt men er ikke 

nødvendigvis brugbar i en konstruktiv dialog. Dette skyldes de forskellige opfattelser og at de 

unges selvopfattelse skades af en diagnose de ikke selv ser som sand. Dette kan føre til at de 

unge fortsætter med spillet i deres soveværelseskultur, hvor de er fri for overvågning (Anne 

Brus, 2015 s. 104). 

 

Brus har nu givet os en forståelse for hvordan gaming ikke nødvendigvis har en negativ 

effekt for gamerne, snarere positiv. Derfor vil vi nu bruge Fenger, for at forstå den negative 

side ved gaming og hele den industri der følger med: 

 

Morten Munthe Fenger 

Fenger er forsker i psykologi, ved regionhovedstaden. Han forsøger at komme med en 

sundhedsfokuseret tilgang til samfundet. Derfor belyser han sundhedsrisiko forbundet med 

teknologi. Disse sundhedsrisiko kan komme fra store virksomheder, hvor deres rolle bliver 

belyst. De store virksomheder kan have konsekvenser for sundheds fokuserede tilgange til 

samfundet (Region Hovedstaden).  
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Teksten af Morten Munthe Fenger “Når mobilen tager magten” vil hjælpe os med at redegøre 

for hvorfor industrien vokser og hvad markedsføringen gør ved et samfund. Heri forklarer 

Fenger også hvordan børns socialgruppe har betydning for barnets sundhed, og hvad man 

skal være opmærksom på. Derfor vil vi nu redegøre for ovenstående punkter, som kan hjælpe 

os med at forstå gamingindustrien, sukkerindustrien og samfundets forhold til markedet.  

Når mobilen tager magten, Fenger 

Dette er en tekst der skal hjælpe os at forstå internettets og teknologiens tilfredsstillelse på 

menneskets sociale udvikling, fysiske udvikling og livskvalitet. Vi har valgt nogle punkter 

i teksten, som skal hjælpe os med at besvare vores problemstilling for hvilke ting der 

danner forskellige relationer og sammenhænge i vores samfund og hvilken 

betydning det har for gaming og vores målgruppe.  

 

Markedskræfternes evolutionshistorie i pixi  

Industrialiseringen har konstrueret en grundlæggende ”survival of the 

fittest”-styringsmaskine. Det handler ifølge Adam Smith (1723-1790), om overlevelse og 

væksten i industrialiseringen. At der er en fri konkurrence, og den mest egoistiske industri 

konkurrerede om at være så effektiv og billig som muligt, ville vinde. Men det som Smith 

overså var, at menneskets evolutionsbiologiske behov er tilknytning og samhørighed, hvor 

virksomhederne skulle samarbejde for at producere varer, der bidrog bæredygtigt og 

nytteværdigt til samfundet. De virksomheder der arbejder sammen, er stærkere (Fenger, 

2018, s.18-19).  

Borte fra savannen – kan vi lære af sukkeret? 

Industrien er fyldt med fristende produkter, som vi efterhånden ikke ved om er sunde eller 

skadelige. Vi kan ikke vurdere om industrien er vores ven eller fjende (s. 21).  

 

Fed og afhængig 

Robert Lustig, amerikansk professor, har i lang tid forsket i fedme, og forsøgt at stoppe 

befolkningen og industrien i at hylde den frie konkurrence, og markedsfører læskedrikke og 

fastfood. De to ting er primære kilder til fedme i USA. Det har ikke lykkes at få 
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fastfoodindustrien til at begrænse sin markedsføring over for børn og unge, selvom man har 

forsøgt. Resten af verden er på vej mod den samme retning som USA, og nu vises det, at en 

tredjedel af alle europæiske 11-årige er overvægtige. Industrien gør det for at tjene penge, og 

intet andet (Fenger, 2018, s. 23).  

Sukker øger salget 

Fedme kommer af sukker, men sukker øger salget (Fenger, 2018, s. 23). Det er derfor svært 

at protestere imod industrien, da det gør Danmark rigere. Sukkerindustrien kører og har 

succes, men det kan medføre til sygdomme såsom diabetes, hvilket betyder at 

medicinalindustrien også vokser (Fenger, 2018, s. 24-25). Ulempen for industrien vil være, at 

den på et tidspunkt vil kollapse, men samtidig vil adgangen til sukker være svære.  

Inaktivitet dræber – hvad gør vi? 

Børn, som ser det positive og glæden/fornøjelsen ved motorisk udfoldelse i deres barndom, 

har langt højere sandsynlighed for at være fysisk aktiv som voksen.  

World Health Organisation (WHO) fortæller ikke noget om, at skærmtid er sundt, men 

tværtimod at inaktivitet er den fjerdestørste dræber i verden (Fenger, 2018, s. 56). 

I Danmark bruger 13-19-årige seks timer og to minutter dagligt foran skærmen i 

gennemsnittet. Det kan blive ved med at vokse, fordi markedsforholdene viser at industrien 

arbejder på at have stigende salg af deres produkter, uanset om de er skadelige eller ej 

(Fenger, 2018, s. 57).  

Englænderne bevæger sig ikke – løsning: Cola 

I England vurderer myndighederne at 50% af de unge er fysisk inaktive. Det koster 

samfundet 200 milliarder kroner om året til sygdom og tabt arbejdsfortjeneste.  

Myndighederne vil bekæmpe inaktiviteten, ved at få alle borgere til at bevæge sig mere i et 

program der hedder UKactive. Deres samarbejdspartner er Coca Cola. Men hvis Coca Cola 

oprigtigt vil hjælpe befolkningen, skal de ikke markedsføre for læskedrikken. Men det vil de 

ikke (Fenger, 2018, s. 59-60). 
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Tilknytning forstyrrede børn 

Forældre der er præget af en bestemt kultur og adfærd, vil generelt videregive samme kultur 

og adfærd til deres børn. Hvis forældrene er overvægtige, vil deres børn højt sandsynligt spise 

det samme dårlige mad, de spiser. Det samme gælder for forældre der bruger deres tid på 

elektroniske medier; deres børn vil søge elektroniske medier. Nogle ting kan være gode 

arvevaner. Hvis forældrene bruger meget tid på bevægelser og fysiske aktiviteter, vil det højt 

sandsynligt præge deres børn til at synes aktiviteterne er stimulerende, rare og rigtige. Det 

kaldes for den sociale arv, men det kan være svært at sige, om det er forældrene der fejler 

deres børns sundhedsvaner, eller industrien og dens markedsføring (Fenger, 2018, s.51-53). 

 

Efter en redegørende forklaring for Fengers vigtigste punkter i forhold til vores problem, vil 

vi nu opsætte en redegørelse for habitus, så der opstår en klarere forståelse af hvad habitus er. 

Vi har valgt at inddrage begrebet, da det forklarer menneskers vaner og handlinger, der 

ubevidst træffer vores valg i livet. Med det, vil vi undersøge om det har en betydning for 

gamers erfaringer gennem deres livsvej, som fortæller noget om deres forhold til gaming.  

Desuden vil vi finde frem til, om kapitalformer kan have en betydning for denne livsvej, i 

form af hvordan målgruppen  tilegner sig de tre hovedformer: økonomisk- kulturel- og social 

kapital.  

 

Habitus 

Ordet Habitus er skabt af den franske sociolog og antropolog Pierre Bourdieu (1930-2002). 

Hans fokus med begrebet går ud på, at alle mennesker har habitus i sig. Habitus skal forstås 

som en opsamling af et samlet sæt erfaringer fra det enkelte menneske gennem dets livsvej. 

Disse opsamlinger skaber hele tiden et udgangspunkt for individets næste valg og handlinger 

af tilværelsen, ifølge Bourdieu.  

Habitus opstår selvom vi ikke italesætter det, når vi tager vores valg og handlinger. Det vil 

sige, at vi ikke tager bevidste valg af vores handlinger i tilværelsen, og skaber derimod nogle 

vaner af disse handlinger og valg.  

Ifølge den svenske uddannelsessociolog Donald Broady uddybes habitus således: ”Et 

menneskes habitus grundlægges gennem vaner, som det tilegner sig i familien og skolen og 

fungerer senere som et sejlivet og ofte ubevidst handlingsmønstre. Habitus kan betragtes som 
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legemliggjort kapital” (Broady, 1998, 2000:453). Denne forklaring fra Broady hænger 

sammen med Bourdieus pointe om, at mennesker sjældent handler på bagrund af bevidste 

handlingsmønstre. Mennesket er ikke vant til forandringer, med mindre det kommer af egen 

bevidst vilje, så derfor ”forsvarer” habitus sig imod nye forandringer eller forkaster nye 

oplevelser der kan sætte spørgsmålstegn ved tidligere erfaringer.  

Yderligere forklarer Bourdieu, at habitus har en tendens til at sikre sin egen konstans hvilket 

betyder, at de valg som livserfaringen tager for dig, ikke er bevidste valg, men bliver sikret 

imod det, som mennesket har erfaring og fortrolighed med.  

 

Kapitalformer: 

Kapital er et af Bourdieus centrale begreber, som i hans definition betyder menneskelige 

ressourcer eller goder. Det har tre hovedformer:  

● økonomisk kapital: kendskab til de økonomiske spilleregler, samt finansielle og 

materielle ressourcer. 

●   Kulturel kapital: dit kultiverede sprogbrug, uddannelsesbaggrund og kendskab til 

kultur 

●   Social kapital: slægtskabsbånd, adgang til sociale netværk, venskaber med mere. 

Så findes der symbolsk kapital som en fjerde kapitalform. Den er der for at forstå ry, status, 

prestige eller anerkendelse. Når man kigger på de tre første kapitalformer, så kan man veksle 

dem om til denne symbolske kapitalform, når man kigger i sociale sammenhænge. Grunden 

til at man skal forstå disse kapitalformer er, at man kommer tilbage til forståelsen af habitus. 

Det betyder at de kapitaler man er vokset op med i løbet af sit liv, har betydning for ens 

habitus, fordi man får videregivet disse kapitalformer i familien og i sine sociale netværk. Der 

opstår en naturlig gang af videreudvikling af tilværelsen, fordi man vænner sig til de 

ressourcer man har. Pointen er, at man får en teoretisk forståelse af den enkeltes deltagelse i 

sociale sammenhænge, ud fra hvordan livsstil, valg, deltagelsesmuligheder og anerkendelse 

former sig i forskellige kontekster til livet. Her skal man tilmed huske på, at der også er 

forskel på børn, unge og voksnes tilgang til de forskellige kapitaler, ift. deres fordeling af 

omsorg, anerkendelse og deltagelsesmuligheder (Systime, 2019, kap. 7.3). 
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Nu er vi kommet igennem habitus, og kan derfor redegøre videre til den sociale psykologi der 

er i formidling af produkter. Det er for at få en forståelse af, hvordan formidling af 

information kan afgøre individets vurdering af informationen:  

 

Social psykologi 

Formidling af Sundhedsrelateret Information 

De store mængder af sundhedsinformation vi bombarderes med, i dag, gør at vi kun tror på 

nogle dele af informationerne. Om vi handler på den information er et andet problem, der kan 

have noget med formidlingen af denne information at gøre. 

 

Skræmmende Information 

Ofte virker formidlingen skræmmende, da man vil skræmme folk til handling. Et eksempel er 

"Cigaretter dræber", der står på cigaretpakker. Sådan et angstfremkaldende udsagn bliver tit 

afvist, som at være usand. Dette er betryggende for modtageren af udsagnet og gør at der ikke 

kræves nogen handling, frem for at skulle ændre adfærd. Desuden ville en accept af denne 

information skade personens billede af sig selv, som man gerne vil holde positivt.  

Negative og Positive Formuleringer 

En anden måde at ændre adfærd på er ved at formulere de positive konsekvenser af ens 

adfærdsændring, frem for de negative konsekvenser ved en manglende adfærdsændring. 

Formulering af negative konsekvenser ved manglende handling, kan være god til at få folk til 

at udøve detekterende adfærd. For eksempel for at få folk til at gå til lægen, for at få 

undersøgt noget. Dog er positive konsekvenser bedre at nævne i forsøg på at ændre folks 

adfærd på længere sigt, en præventiv adfærd. At man siger at folk der bruger tandtråd har 

sundere tænder frem for at fremhæve usunde tænder ved manglende brug er et eksempel på 

dette. I det tilfælde ville den positive formulering fremme præventiv adfærd (Baron, 2004, s. 

539). 

 

Efter at have redegjort for baggrunden for nogle af psykiske adfærdsændringer mennesket 

kan have, går vi nu videre til en redegørelse af Trin-modellen for at undersøge trin 3: 
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Trin-modellen 

TRIN-modellen er seks aspekter af teknologier, som man bruger når man analyserer eller 

beskriver forskellige teknologier (Jørgensen, 2017). 

De seks trin som trin- modellen indeholder er; de centrale mekanismer og processer i en 

teknologi (trin et), teknologiske artefakter (trin to), teknologiers utilsigtede effekter (trin 3), 

teknologiske systemer (trin 4), teknologiske modeller (trin 5) og teknologier som innovation 

(trin 6). 

Vi vil gøre brug af TRIN-modellen, da vi arbejder med hvordan teknologien påvirker børns 

sundhed, her kan modellen bruges til at beskrive teknologiens mekanismer. Vi vil bruge trin 

modellens tredje trin, utilsigtede effekter, til at se på hvilke ulemper denne teknologi 

medfører. 

Nu vil vi gå videre til redegørelse for vores valgte video genre, som er explainer videogenren. 

Den har vi valgt at bruge til vores kommunikationsprodukt: 

Explainer-video: 

Explainer genren er en genre der både kan være sjov, og samtidig tage fat i tunge 

nyhedshistorier. Det kan være emner, som kan være svære at forstå, som fx valg, komplekse 

organisationer eller indviklede konflikter. Denne genre hjælper modtageren med at sætte sig 

ind i et nyt og svært stof. 

Genren gør tit brug af grafikker, de fleste er velproducerede, og kræver gode research og 

redigeringsmuligheder. Hvis en explainer-video er skruet rigtig sammen, så kan den både 

dækker over flere emner og artikler, og overleve gennem længere tid. På den måde kan den 

påføre perspektivering og forklaring på de emner (Christensen & Knudsen, 2018, s. 14). 

  

Flere eksempler på humoristiske men tunge explainer-videoer viser sig at virke for brugerne, 

fordi brugerne synes godt om tilgangen til genren. Explainer-videoer kan laves på forskellige 

måder, som tager stort hensyn til brugerne. Fx kan videoen tilpasse sig smartphones så 

formatet bliver bedre (Christensen & Knudsen, 2018, s. 14-15).  
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Et andet eksempel er et medie der hedder Kurzgesagt. De opstiller ofte deres videoer som 

enten-eller-scenarie eller hvad-nu-hvis-scenarie i en form for tegnefilm. Det er nemt, sjovt og 

lærerigt på den måde, hvilket er essensen af explainer genren.  

  

Selvom videoerne for explainer genren kan være kortvarige, så er kompleksiteten ikke 

manglende. For explainer-videoer bruger netop forskellige grafikker, tekster og elementer, 

som folk gerne vil have – folk vil netop have kompleksitet. Men videoens længde skal stadig 

hænge sammen med kompleksiteten, fordi jo længere videoen varer, jo mere kompleksitet 

skal der til (Christensen & Knudsen, 2018, s. 35).  

 

Delkonklusion på teori del 2 

  

Socialkonstruktivisme er for at forstå samfundsmæssige fænomener som resultat af sociale og 

historiske processer, hvor vi fokuserer på de sociale processer.  

Vi bruger ontologisk socialkonstruktivisme, fordi man ser den fysiske virkelighed som social 

bestemt og konstrueret, ligesom vi ser gaming som noget der er socialt bestemt.  

 

Vi har redegjort for Fengers tekst for væksten i industrialiseringen, for at komme nærmere 

ind på hvorfor gaming industrien er så stor blandt mange, især unge. Vi bruger Fengers ”fed 

og afhængig” for at få en forståelse for den markedsføring der er i gaming kulturen, når det 

gælder usunde vaner. Vi kan se, at gamere bliver fanget af denne industri, og har derfor valgt 

at inddrage en redegørelse for hvad det kan betyde for overvægt og sammenspillet med 

indtægt for industrien.  

På samme måde har vi valgt at redegøre for sukkerindustrien, da det også påvirker helbredet 

for brugerne. Salget er stort inden for gaming miljøet.  

Inaktivitet giver os et indblik i hvad inaktivitet betyder for samfundet. Vi forklarer gameres 

inaktivitet, ved at de selv er inaktive, når de spiller, og det kan have konsekvenser for deres 

helbred.  

Vi har tilmed valgt at redegøre for, om der kan gøres noget ved det, og hvilke utilsigtede 

effekter der følger med.  
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Til sidst har vi redegjort for Fengers fortolkning af sociale relationer med forældrene. Vi vil 

undersøge, om gamernes forældre har en påvirkning på deres egen adfærd og vaner.  

  

Vi har brugt Trin-modellens trin tre, for at undersøge de utilsigtede effekter, der er forbundet 

med gaming teknologier.  

  

Vi har valgt at redegøre for Bourdieus habitus, for at forstå hvilke handlingsmønstre gamere 

går igennem deres livsgang, inden for deres erfaringer gennem gaming.  

  

Vi redegør for social psykologi i formidling af sundhedsrelateret information, for at forstå 

formidling af information, og om det er et problem.  

Vi redegør også for den negative og positive formuleringer, for at fremhæve positive 

konsekvenser frem for negative, for at fremme præventiv adfærd.  

  

Vi har brugt et forskningsprojekt fra Brus, som redegør for ”soveværelseskulturen”, og 

hvordan forældrenes bekymring overser positive konsekvenser. Forskellige opfattelser af 

gaming giver forskellige billeder, som vi undersøger.  

Til slut har vi gjort rede for explainer video genren, fordi vi vil bruge det i vores endelige 

kommunikationsprodukt.  

 

Da vi nu har redegjort for alle teorierne, vil vi redegøre for metoderne. Vi starter med 

semistruktureret interview. 

Metodeafsnit 

Semistruktureret interview 

Denne form for interview er det interview, der hjælper intervieweren med en slags 

interviewguide. Denne guide giver intervieweren mulighed for at se den række spørgsmål, 

som intervieweren gerne vil have stillet under interviewet. Dog kan rækkefølgen for 

spørgsmålene variere, og intervieweren må godt stille uddybende spørgsmål undervejs. Den 

er god at bruge i forhold til, at du gerne vil sikre dig for, at alle centrale emner berøres i dit 
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interview – hvis du fx kun har mulighed for at interviewe interviewpersonen én gang 

(Metodeguiden, Aarhus Universitet).  

Efter vores redegørelse af semistruktureret interview, går vi nu videre til vores redegørelse af 

iterativ brugerinddragelse, for at undersøge vores feedback fra interviewene.  

Iterativ prototyping og participatory design 

Iterativ prototyping er en designproces som består af flere iterationer af prototyper. (Alter, S. 

22)  Her er der altså flere udviklingsfaser og flere prototyper. Hver prototype afprøves for at 

få ny viden og videreudvikle produktet. Når prototypen bliver afprøvet, får designeren 

feedback og kan derfra udvikle en ny prototype. Ved at afprøve og videreudvikle, får 

designeren et bedre resultat af det endelige produkt. Feedback kommer fra brugerne, her 

skabes der altså brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at inddrage brugere eller 

potentielle kunder i udviklingsprocessen af et produkt. Brugerinddragelse bliver brugt for at 

have bedre systemkvalitet samt at have interpersonelle og tillidsfulde relationer mellem 

udviklere og brugere.  

Der findes tre former for brugerinddragelse. Informative (users), Consultative (Users) og 

Participative (users). Informative users er brugere med lav inddragelse, her ønskes kun 

information og ikke et samarbejde. Consultative users har lidt større inddragelse hvor 

konsulenterne giver feedback undervejs i udviklingsprocessen. Brugerne er tæt integreret i 

designprocessen. Participative users har det koncept, at brugere har ret til at være del af 

udviklingsprocessen. Brugerne har autoritet i projektet, og er samarbejdspartnere. For at finde 

de rigtige samarbejdspartnere skal man forstå workflowet.  

Nu hvor vi har afklaret for Iterativt prototyping samt participatory design, så kan vi gå videre 

til SCOT, som skal hjælpe os med at definere de forskellige tiltag der hører til vores 

målgruppe. Derfor vil vi redegøre for SCOTs fem punkter:  

SCOT - Social Construction Of Technology 

SCOT er en model, der kan bruges som et analyseværktøj. Den bruges til at forstå 

udviklingen af teknologi, der kan gå i adskillige retninger. Dette står i kontrast til andre, 

lineære modeller, hvor man ser udviklingen som determineret. En lineær model fungerer hvis 
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man kigger bagud i historien, da man her kan se en række succesfulde udviklinger. Her har 

man dog ikke alle de mulige udviklinger in mente, men kun de succesfulde. Dette giver, 

ifølge Bijker et al., et begrænset syn på udviklingen. For et socialkonstruktivistisk syn på 

teknologi, kræves der adskillige mulige retninger. Man søger at forstå menneskers 

indvirkning på udviklingen af teknologien, hvor teknologierne er sociotekniske med social 

oprindelse og effekt. Der er altså forskellige variationer der kan være succesfulde, hvor både 

det sociale og tekniske spiller en rolle i udvælgelsen. Man undersøger altså hvilke variationer 

der er, hvilke der er succesfulde og hvorfor. 

 

For at kortlægge denne udvikling, bruges følgende 5 punkter.  

Relevant Social Groups 

Her kortlægges de relevante sociale grupper, der er relevante i problemstillingen. Grupperne 

har hver især et bestemt forhold til artefakten, der kan undersøges. Bestemte sociale grupper 

kan også opdeles i mindre grupper, der har forskellige forhold til artefakten. Grupperne kan 

give ny mening til teknologien, i brugen af den, men også influere designet. Det kan være 

udviklere af artefakterne, eller brugere der har bestemte behov.  

Interpretative flexibility 

Fortolkningsfleksibiliteten omhandler de forskellige måder en artefakt kan bruges eller 

opfattes på. Dette kan tolkes forskelligt af forskellige grupper. Et eksempel er cyklen, der i 

sin tidlige udvikling var brugt af manden, da sociale normer forhindrede kvinder i at bruge 

cyklen. Dette var fordi kvinderne gik med nederdele og de tohjulede cykler krævede at man 

spredte ben. Derfor så mændene cyklen som en macho ting, hvor det for kvinder var 

uanstændigt at bruge cyklen. 

(Rhetorical) Closure  

Retoriske lukninger bruges til at lukke diskussioner om emner. At definere noget som noget 

bestemt. På den måde kan man løse problemet for en bestemt målgruppe. Dette kan gøres ved 

brug af markedsføring. F. eks ved at sige at et bestemt køretøj er sikkert at bruge, selv hvis 

der er tvivl om det.  
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(Closure by) Redefining the problem 

Her kan man redefinere problemet, så det kan gå fra at være problem, til en løsning. Dette 

kan dog også betyde at problemet ikke er fuldstændig løst, men kun løst for en bestemt 

målgruppe. Et eksempel kunne være at gå fra at sige at huller i bukserne er et problem, til at 

det er mode.  

Wider Context 

Under den bredere kontekst, undersøges forholdet mellem artefakten og det sociopolitiske 

miljø omkring den.  

Dette kan være de politiske og sociale ting omkring en bestemt social gruppe, der kan forme 

deres normer og forhold til teknologien (Bijker et al., 2012, 20-33). 

 

Delkonklusion på metodeafsnit 

  

Da vi interviewer to informanter fra vores målgruppe, har vi valgt at redegøre for en 

interviewmetode. Den vi har valgt at redegøre for, er semistruktureret interview, for at være 

forberedte, men samtidig have plads til uddybende spørgsmål.  

  

Vi har valgt at redegøre for brugerinddragelse, da vi gerne vil inddrage vores 

interviewpersoner til vores endelige udvikling af vores produkt. Der er tre former for 

brugerinddragelse. Vi bruger den der hedder Consultative user, fordi vi får feedback fra 

informanterne i interviewene.   

Vi vælger at redegøre for SCOT, for at forstå udviklingen af teknologi i forskellige mulige 

retninger. Vi har redegjort for dem, for at bruge nogle af disse retninger til at analysere vores 

interviews (heri (Closure by) Redefining the problem, Interpretative flexibility, og Relevant 

Social Groups).  

 

Analysedel 

For at analysere den relevante sociale gruppe, er der forskellige aspekter at tage højde for.  
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Vi vil analysere markedsføringen af usunde kostvaner der sker i forbindelse med e-sport, et 

begreb der dækker over gaming som sportsgren.  

Desuden vil vi kigge på spildesignernes rolle i at skabe spil, med formål om at få folk til at 

spille mere, hvilket kan føre til mere stillesiddende adfærd.  

Til slut vil vi se på en sag, med Danske Spil, der blev politianmeldt af alliancen mod 

spilafhængighed, for at reklamere spil til børn.  

Disse analyser kan afdække nogle af de væsentlige tendenser i spilindustriens adfærd og 

motivation bag.  

 

Analyse af interviews ud fra SCOT analyseværktøj 

Vi har brugt SCOT til at analysere vores interviews, for at kunne definere udviklingen i 

teknologien og de sociale processer som har gjort teknologien til det den er i dag 

Analyse af interview 1 ud fra SCOT 

Relevant sociale grupper 

Interviewperson 1 er en 14 årig dreng der går i 8 klasse. 

Vi valgte interviewperson 1 da han er hovedpersonen for vores relevante sociale grupper i 

forhold til gaming. Hans venner er en del af denne sociale gruppe, ‘gamerne’.  

De to andre relevante sociale grupper for interviewperson 1 er hans forældre og ‘firma for 

spil’.  

Da spørgsmål 1 bliver stillet fortæller interviewpersonen at hans far er med til at motivere 

ham til at motionere. “Interviewperson: min far, kan kan godt lide at motionere, så jeg har 

fået det fra ham”. (bilag 1,  1, spg. 1).  

Igennem interviewet ser man forældrenes indflydelse på interviewpersonen der træner da 

hans far fortæller ham at han ellers vil få krampe af at sidde for længe på computeren. (bilag 

1, , spg. 14) “Interviewperson: min far siger at man kan få krampe hvis man ikke dyrker 

motion efter man har spillet, så derfor dyrker jeg motion”. Han gamer med sine venner, 

hvilket er en relevant sociale gruppe, fordi de er med til at definere gamingspillets funktion, 

ved netop at spille på det, sammen med ham (bilag 1, spørgsmål 13). Desuden er selve 

spilledesignerne for de spil han spiller, relevante sociale grupper, fordi de udvikler den 

teknologi som gameren spiller på.  
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Fortolkningsfleksibilitet 

Fortolkningsfleksibilitet for interviewperson 1 er at, gaming forbindes med sodavand, usunde 

snacks og sociale relationer. Interviewperson fortæller at han ikke forbinder energidrikke 

direkte med gaming, men at han i stedet kan drikke sodavand.  “nej, man kan godt drikke 

cola, Faxe kondi eller Fanta,  man behøver ikke at drikke energidrikke som Redbull eller 

sådan noget” (bilag 1, spg. 2) 

Når intervieweren stiller spørgsmålet om hvornår interviewpersonen drikker sodavand eller 

energidrik fortæller han, at han gør dette når han spiller med sine venner online. Her ser man 

hvordan de sociale relationer kan foregå inden for gaming. “Interviewperson: med venner når 

jeg spiller, online” (bilag 1, spg. 13) Interviewpersonen fortolker gaming som noget socialt, 

da det er det sted han interagerer med sine venner.  

Når interviewpersonen forbinder usunde snacks med gaming fortæller han at, han spiser slik 

og snacks (fx chokolade, vingummier, chips) hverdag når han sidder og spiller computerspil. 

“Interviewer: Hvor ofte spiser du slik og snacks (fx chokolade, vingummier, chips). 

Interviewperson: hverdag” (bilag 1, spg. 10) “ Interviewer: Hvornår spiser du slik og snacks, 

er det f.eks. når du sidder med familien, vennerne, når du sidder på telefon, ser film eller 

spiller (på computer)? Interviewperson: når jeg sidder og spiller” (bilag 1, spg.11).  

Lukning ved at redefinere problemet 

Ved at vise interviewperson 1 videoen vi har skabt omkring børn, gaming, motion og sunde 

snacks, fortalte interviewpersonen at han nu kunne finde på at spise sund mad en gang 

imellem frem for udelukkende at spise usunde snacks. “  Videoen motiverer mig ikke til at 

dyrke motion, da jeg allerede gør dette, men helt klart at spise sundere en gang imellem” (s. 

2, spg. 17).  

 

Nu har vi analyseret interview 1, og kan nu analysere interview 2 ud fra SCOT 

analyseværktøj: 
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Analyse af interview 2 ud fra  SCOT  

For at få et bedre indblik i problemet interviewede vi nogle personer fra en af de relevante 

sociale grupper. Dette interview er med et 15-årigt dreng, som tidligere i sit liv brugte mange 

timer foran skærmen med spil som. f.eks. fortnite, men spiller mindre i dag.  

Relevante sociale grupper  

Interviewpersonen selv, at han spiller cricket sammen med sine venner. Det sociale spiller en 

stor rolle, til at få ham til at dyrke motion. Han siger:  

“Jeg bliver motiveret af mine andre venner, som også spiller cricket, og at vi har det sjovt 

sammen” (bilag 2, spørgsmål 1). Hans venner er derfor en social relevant gruppe for ham.  

 

Man kan sammenligne dette med, at Anne Brus siger at involveringen i computerspil har 

været med til at få de unge til, at deltage i sociale relationer til andre børn og unge. Dette 

viser, hvor vigtigt det er for børn, at de har et socialt bånd med nogen lige meget, hvilke slags 

aktivitet det er.  

 

Interviewpersonen sagde også at hans forældre har en rolle i forhold til at få ham ud og være 

mere aktiv: “Mine forældre har meldt mig  til cricket og det har de gjort, fordi de syntes jeg 

spillede for meget og var ikke nok ude.” (bilag 2, spørgsmål 6).  

 

Ud fra dette kan man se at forældrene spiller en stor rolle i forhold til at få børnene til at 

dyrke motion. Børnene tager det mere til sig, hvis det er forældrene der oplyser dem om, hvor 

vigtig motion er, og på den måde får dem i gang. I interviewet nævner interviewpersonen 

intet om hans viden omkring spil firmaerne. Men spillefirmaerne spiller en rolle for 

interviewpersonen, da de spil han spiller, spillene som spilledesigneren har udviklet. 

Gamingdesigneren vælger hvordan spillene skal spilles, og derfra vælger vores 

interviewperson at spille ud fra de regler og kriterier spillet medfører.  
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Fortolkningsfleksibilitet 

Interviewpersonen forbinder gaming med mange usunde ting. Han nævner blandt andet, at 

man går op i hvad kendte streamers laver mens de streamer deres videoer. Interviewpersonen 

siger han at andre bliver påvirket af kendte e-sport streamers som reklamerer for energidrik. 

“Det skyldes, at kendte streamers (E-sport spillere) drikker energidrik og reklamere for det 

hvilket gør, at børn får lyst til det også og det ender med at de bliver afhængige” (bilag 2, 

spørgsmål 3).  

 

Han fortolker også gaming som noget, hvor man generelt spiser usundt ved siden af, så man 

hurtigt kan komme videre og fortsætte spillet.  

 

“Jeg spiser ca slik to gange om ugen og det er når jeg bare har brug for noget hurtigt energi 

mens jeg spiller. For det meste i weekenden.” (bilag 2, spørgsmål 16).  

interviewpersonen fortæller at energidrikkene holder en kørende hvis man bliver lidt træt.  

“Jeg forbinder energidrik med gaming på den måde, at hvis man bliver lidt træt af at spille, så 

slukker man ikke spillet man vælger derimod ,at drikke en energidrik og derefter spiller man 

videre.” (bilag 2, spørgsmål 3).  

 

Tidligere i interviewet nævner interviewpersonen at mange gamere drikker energidrik fordi 

online streamerne også gør det.  

E-sport firmaer opfordrer til at drikke energidrikke, ifølge vores informant (bilag 2, 

spørgsmål 3). Han forbinder gaming med energidrikke, fordi E-sport professionelle 

reklamerer for drikkene. Det er vigtigt at forstå, fordi streamerne er med til at forme de uges 

fortolkning af energidrik forbundet med gaming  

 

Han mener også, at det er vigtigt at dyrke motion, og at man ifølge Sundhedsstyrelsen skal 

dyrke mindst 30 minutters motion om dagen (bilag 2, spørgsmål 8). Det mener 

interviewpersonen er det man skal gøre, for at være sund.  
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Lukning ved at redefinere problemet 

Det er ikke kun pga. energidrikkens markedsføring, at mange af børnene drikker det, men 

også fordi de har brug for noget at holde sig vågen på, når han spiller så mange timer i træk. 

Interviewpersonen så vores video og mente den var god. Han mente, at den kunne hjælpe 

unge med at tænke over at spise sundere, mens de spiller. Han gav samtidig indblik i, at nogle 

af de største streamers også mener træning er vigtig for deres sundhed og deres evne til at 

spille.  

“ Jeg synes det er god video ,da den måske kan hjælpe unge med at spise sundere snacks 

mens de gamer og også de får også et indblik af hvordan de største streamers gør fx det med 

Faze clan.” (bilag 2, spørgsmål 23).  

 

Ud over at bruge SCOT til at analysere vores interview, har vi valgt at analysere dem ud fra 

Brus’ forskningsprojekt, for at se om det hun har forsket, har en overenstemmelse med dem 

vi har interviewet, som er fra vores målgruppe: 

 

 

Samarbejdsvilje ved intervention (Anne Brus) 

I interview 1, får informantens far ham til at lave nogle øvelser eller lave lektier før han 

spiller (Bilag 1, spørgsmål 9). I interview 2 fik informantens forældre informanten  til at 

spille cricket. Dette gjorde de, da de følte at han brugte for meget tid på spil (Bilag 2, 

spørgsmål 6). Her kan man se forældrenes bekymringer som Anne Brus nævner. Dog lader 

børnene ikke til at have den samme reaktion som beskrevet i Anne Brus' tekst. Her skulle 

forældrenes overvågelse og opfordring til børnene der skal ændre deres adfærd føre til en 

modreaktion. Denne modstand ville udmønte sig i mere spil på værelset, for at blive i 

soveværelseskulturen hvor de er i kontrol. Informanten i interview 1 fulgte forældrenes 

anbefaling om fysiske øvelser eller lektier før spil (Bilag 1, spørgsmål 14). Informanten i det 

andet interview var endda glad for forældrenes intervention. Han følte at det har hjulpet ham, 

da han vurderede at han brugte for meget tid i hjemmet (Bilag 2, spørgsmål 7). 

Vi kan ved begge børn se at gaming er en social ting, ligesom i Anne Brus' tekst, hvor 

soveværelseskulturen var stedet hvor børnene kunne udfolde sig socialt (Bilag 1, spørgsmål 

13 & Bilag 2, spørgsmål 5). De får lov til at spille, så længe de passer deres skole og får 
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motion (Bilag 1, spørgsmål 8 + 9 & Bilag 2, spørgsmål 6 + 7). Børnene lader til at være 

skærmet for nogle af de negative effekter af gaming, grundet deres forældres indblanding. 

Dog spiste begge snacks og drak enten sodavand eller energidrik, under deres gaming. 

 

Vi har også valgt at analysere interviewpersonernes erfaringer og synspunkter ud fra Fengers 

tekst, da det giver os et billede af hvordan individuelle købere oplever industrien, samt et 

større billede. På den måde kan vi se hvordan industrien og målgruppen hænger sammen:  

 

Analyse af interviews (bilag 1 & 2) ud fra Fengers “Når mobilen tager 

magten” 

Spilletid  

Gamingindustrien fylder meget hos interviewpersonerne, da de begge bruger meget tid på 

diverse videospil. Det fylder så meget, at de bruger flere timer i døgnet på at game. Bl.a. 

bruger interviewperson 1, ud fra egen vurdering, 12-13 timer dagligt på at game (bilag 1, 

spørgsmål 6). Ifølge Fenger, så fylder industrien mere og mere med fristende produkter, som 

er blevet lettere at få fat i (Fenger, 2018, s.21). Desuden ser man allerede nu, at gennemsnittet 

for skærmtid mellem unge i alderen 13-19 år er ca. 6 timer. Dette tal vil højst sandsynligt 

vokse, fordi industrien arbejder på at øge deres salg af produkter – heriblandt computerspil 

(Fenger, 2018, s. 57).  

  

Sodavand, Energidrik og Snack Industrien 

En anden industri er sodavand, energidrik og snackindustrien som begge interviewpersoner 

også gør brug af – bl.a. imens de gamer. Interviewperson 1 drikker altid sodavand når han 

gamer. Derudover spiser han slik og snacks ved siden af (bilag 1, spørgsmål 11 & 13). Her 

forklarer Fenger, at sukkerindustrien sælger varer for at tjene penge, uden at tænke på 

sundhedskonsekvenserne (Fenger, 2018, s. 23). Interviewpersonerne indrømmer, at de godt 

kunne finde på at spise sundere snacks, efter at have set vores video, fordi de enten ikke 

tænker over hvad de spiser imens de spiser, eller spiser de usunde snacks (bilag 1, spørgsmål 

17 & bilag 2, spørgsmål 16). Her beskriver Fenger, at industrien giver let adgang til fristende 
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produkter, som man kan se interviewpersonerne, gør brug af, med deres læskedrikke og 

usunde snacks. Interviewperson 2 nævner endda hvordan kendte E-sport spillere og 

youtubere reklamerer for energidrikke, så man ikke bliver træt under gamingen (bilag 2, 

spørgsmål 3). Her kan man se et samarbejde mellem gamingindustrien og sukkerindustrien, 

som Fenger forklarer om. Han siger, at selvom industrialisering ifølge Adam Smith 

konkurrerer imod hinanden og samfundet lader det mest effektive samt billige virksomhed 

vinde, så har virksomheder et stærkere præg, hvis de arbejder sammen (Fenger, 2018, s. 

18-19). Her kan man ud fra interviewperson 2’s udtalelse se, at udviklingen mellem 

gamingindustrien og energidrikindustrien samarbejder. Det kan vi også se i vores redegørelse 

for gamingindustrien, hvor vi forklarede hvordan sodavands og energidrik firmaer 

sponsorerede e-sports hold.  

Forældrenes Rolle 

Fenger nævner selv forældrene når det kommer til elektroniske medier, og hvordan de kan 

påvirke deres børns forhold til elektroniske medier. Hvis forældrene har et godt forhold til 

motion og sund kost, så præger det af på barnet (Fenger, 2018, s.52). Interviewperson 1 

fortæller at hans far godt kan lide at motionere, og derfor kan han selv lide at motionere 

(bilag 1, spørgsmål 1). Dog siges der ikke noget om, om interviewpersonens forældres 

forhold til elektroniske medier, hvilket derfor kan være svært at sige noget om 

interviewpersonens forhold til gaming.  

 

Nu vil vi gå videre til en ny analyse; vi vil bruge habitus som analyseredskab for vores 

resultater fra vores to interviews. Vi bruger habitus for at se nærmere på gamingkulturen og 

hvilke handlingsmønstre det skaber for individets livsvej:  

 

Analyse af interviews (bilag 1 & 2) ud fra Habitus, af Bourdieu  

Habitus er livserfaringer, som mennesket opsamler igennem hele livet, uden nødvendigvis 

selv at opfatte disse vaner igennem livserfaringen. Habitus kan opstå andre steder end 

hjemme, så skolen eller andre steder, kan påvirke individets handlingsmønstre. 

Interviewperson 1 gamer med sine venner online, hvilket har dannet et handlingsmønster for 

ham og hans venner, pga. de relationer de har med hinanden og fælles interesse for gaming. 

De har endda dannet en vane for at drikke sodavand med deres venner, når de netop spiller 
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online (bilag 1, spørgsmål 13). Det samme gør interviewperson 2. Han spiller også med sine 

venner, men drikker i stedet energidrik hver dag. Dog er det ikke afgørende for 

interviewperson 2, om han gamer imens han drikker energidrikke, medmindre det er i 

weekenderne (bilag 2, 19 & 20). Dette er et eksempel på social kapital.  

Denne kapital viser interviewperson 1’s forhold til hans sociale netværk (venskaber). På den 

måde får vi en forståelse for interviewperson 1’s deltagelse i sociale sammenhænge ud fra 

valg, livsstil og anerkendelse i de forskellige kontekster til livet. 

  

Interviewperson 2 har sine sociale relationer med sine gaming-venner og hans venner fra 

cricket. Med sine gaming-venner har han vænnet sig til at udøve fysisk inaktivitetsadfærd, 

når han gamer med dem. På samme tid har han sine relationer fra cricket, som både er hans 

venner, der har været med til at vænne ham til at dyrke fysisk aktivitet. Idet hans far kører 

ham frem og tilbage, bliver det en del af hans livsgang, at dyrke motion. Interviewperson 2 

nævner også hvordan relationen med vennerne, har motiveret ham til at kunne lide sporten 

(bilag 2, spørgsmål 1). Dette giver os en forståelse for interviewperson 2s deltagelse i de 

sociale netværk, gennem hans egne valg, anerkendelser, livsstil og muligheder, både fra 

venner og forældre.  

 

 

Ud over at analysere vores interviews ud fra SCOT, Brus, Fenger og Habitus, har vi forsøgt 

at analysere gamingindustrien og andre samarbejdspartnere med spildesignerenes måde at 

markedsføre i gaming på: 

 

Tendeser i Gamingindustrien 

For at få et overblik af tendenserne i gamingindustrien, der kan påvirke de unges kost- og 

motionsvaner, er markedsføringen vigtig at forstå. Bonner et al., nævner i redegørelsen for 

teknologi som SDOH at markedsføringen på digitale medier, kan være med til at influere de 

unges lærte adfærd og promovere usunde produkter. Dette forekommer hyppigt i 

gamingindustrien, både ved sponsorerede begivenheder og ved brug af retoriske lukninger, 

som er nævnt i SCOT.  Markedsføringen og de retoriske lukninger fra en social gruppe, 

39 



 

gaming industrien, er med til at forme en anden social gruppe, gamernes, fortolkning af hvad 

gaming er. 

Markedsføring af Energidrikke i Gaming 

Flere energidrik og sodavandsfirmaer har sat fokus på den voksende e-sportsindustri, hvor 

der er mulighed for at ramme et stort publikum. Med et marked der er 900 millioner dollars 

værd, er firmaer som Coca-Cola, Redbull og Mountain Dew begyndt at sponsorere 

turneringer og hold (Meola, 2018). 

 

Gfuel er et energidrikfirma der i 2004, ved dets oprindelse, startede med at lave drikke der 

lovligt kunne booste fysiske atleters testosteron niveau. De ændrede dog retning i 2010, hvor 

de lavede "pre-workout" som bruges før fysiske træninger. I 2012 besluttede de sig for at 

reklamere produkterne til gamere, der skulle købe det nye Call of Duty. Deres online salg gik 

fra under 10, til over 300 ordre bestilt på en nat. Her ses det store potentiale i salget af 

energidrikke til gamere.  

I dag har de fået sponsoreret Pewdiepie, en af de største youtubere i verden, med over 100 

millioner abonnenter (Gfuel, 2019).  

De har også udviklet en smag med Faze Clan, en gamingorganisation, der har hold i flere 

e-sportsturneringer (Gfuel, 2019). 

For yderligere at cementere deres plads i e-sports verden, har de gjort brug af en retorisk 

lukning, i forbindelse med deres markedsføring. Deres catchfrase kommer frem på forsiden af 

deres hjemmeside, hvor de reklamerer sig som e-sports officielle energidrik:  

 

- "The official drink of esports" 

 

Her bruger de en retorisk lukning, til at forbinde sig selv med gaming. På den måde lukker de 

en diskussion om energidrikkes forhold til gaming. De er to ting der klart er forbundne, med 

GFUEL som leverandør. Dette gør at gamere, som en relevant social gruppe, påvirkes af 

energidrikindustriens (en del af en anden relevant social gruppe) markedsføring. Desuden 

markedsfører doritos, en chips producent sig i forbindelse med større gamingturneringer 

(Matthews, 2018). 
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Vanedannende Spil; Design og Socialt Sammenspil 

En af årsagerne til at spillene er vanedannende, er bevidste designbeslutninger der tages, for 

at lave vanedannende spil. Målet er dog ikke at forårsage sundhedskonsekvenser hos 

brugerne, der derfor kan ses som en utilsigtet effekt, efter trinmodellen. Fortnite har været en 

af de mest populære spil de seneste år og er blevet downloadet over 45 millioner gange. 

Grundene til dette og det højfrekvente brug af spillet er et emne Mark Griffiths, forsker i 

psykologi og leder af den internationale gaming research enhed, fra Nottingham Trent 

University har undersøgt (Nottingham Trent University). Ifølge ham er spillet designet med 

"constant reinforcement", hvor løbende belønninger holder spillerne i et fortsat forbrug. 

Desuden ser han det sociale aspekt af gaming, som en faktor der gør det svært at stoppe 

spillet. At man, når man er i gang med et spil, kan have svært ved bare at stoppe det, da man 

har sine venner der regner med at man kan støtte dem i spillet (Wynarczyk, 2019). Denne 

måde at designe på gør at de kan påvirke gamere, med negative sundhedskonsekvenser, da 

man er fastholdt i spillene. Samtidig belyser det også Anne Brus' pointer med gaming som 

noget socialt, der kan være positivt for målgruppen.  

 

 

Danske Spil; Gambling i Børnehøjde 

Til slut vil vi præsentere en sag med Danske Spil, hvori de meldes til politiet, for at have 

reklameret til børn. Det viser nogle af pengemotivationerne der kan ligge i gamingindustriens 

tendenser og at fremgangsmåden til tider kan være på kanten af lovgivning mod 

markedsføring mod børn.  

Politianmeldelsen kommer fra alliancen mod spilafhængighed, efter danske spil brugte 

mindreårige i reklamer for gambling på e-sports kampe. De mindreårige blev brugt som 

eksperter, der kunne rådgive om hvilke væddemål man kunne indgå (Fallah, 2019). Danske 

spil beklagede episoden og håbede at det ikke ville ske igen. Da børn er letpåvirkelige, ville 

denne form for reklamering potentielt kunne være med til at skabe mindreårige gamblere, 

hvilket var tilfældet i denne sag. Det er ulovligt og en af de andre skadende/utilsigtede 

effekter gaming kan have. 
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Delkonklusion af analyse 

Ud fra vores analyse, har vi valgt markedsføring i gaming, for at forstå hvordan energidrik 

industrien markedsfører for forbrugere, i samarbejde med gaming industrien.  

Vi er kommet frem til, at selve spildesignet for de succesfulde spil forbliver vanedannende og 

succesfulde, fordi de belønner spillerne løbende, så de fortsætter spillet.  

Der er forskel på målgrupper, når det gælder markedsføring, og det ifølge lovgivning er 

vigtigt, hvad man markedsfører og til hvem. Danske Spil blev anmeldt for at have reklameret 

til børn, hvilket viser gaming industriens pengemotivation.  

  

Vi har analyseret vores to interviews, som vi lavede med to informanter fra vores målgruppe, 

ud fra ”Når mobilen tager magten”. Det vi er kommet frem til er, at markedsføringen gør det 

rigtige for at tjene penge på gamere, fordi de køber deres produkter, og har let adgang til det. 

Vi kan ud fra interviewene se at informanterne lægger mærke til og påvirkes af 

markedsføringen. Desuden ser vi, at forældrenes adfærd, smitter af på deres børn, hvilket 

interviewperson 1 selv nævner med hans far.  

  

Vi har brugt habitus, for at komme frem til gamernes livserfaringer igennem deres 

handlingsmønstre og sociale relationer, gennem vores interviews. Vi er kommet frem til 

hvilke vaner de har, i forbindelse med gaming, som gør dem til det de er i dag. Derudover har 

vi analyseret deres sociale relationer med deres venner – både gamingvennerne, og vennerne 

der ikke har relation til gaming.  

  

Da Brus argumenterer for at forældrenes bekymring for deres børns tid brugt på gaming er 

for meget, har vi ud fra interviewene opdaget, at børnene ikke nødvendigvis gør oprør mod 

deres forældre, men derimod lytter til dem. Dog kan vi konkludere, at Brus’ vurdering for at 

gaming er positivt for den sociale relation med andre gamere, kan ses ud fra 

interviewpersonernes egne relationer.  

  

Vi har valgt at analysere vores interviews ud fra SCOT, for at inddrage teknologiens 

påvirkning på gameren, og hvilke processer der når ud til den virkelige verden gennem dem 
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og teknologien. I Interview 1, brugte vi SCOTs Relevante sociale grupper, som er forældrene 

og gamingfirmaet.  Fortolkningsfleksibilitet, fordi gaming forbindes med sodavand og snacks 

og sociale relationer for interviewperson 1. Lukning ved at redefinere problemet, fordi vores 

første video, som vi viste til ham, gjorde at han nu kunne finde på at spise sundere når han 

gamer.  

Det andet interview med informant 2, har vist os at han har nogle relevante sociale grupper, 

som er hans venner uden for gaming, hans forældre og selve spillet. Det andet punkt er 

fortolkningsfleksibilitet, fordi han forbinder gaming med usunde spise og energidrikke. 

Det sidste punkt er lukning ved at redefinere problemet, fordi han ud fra vores video kan se 

en løsning til problemet, som er de dårlige vaner man danner ved gaming.  

 

Igennem vores analyse, har vi været igennem vores interviews, og brugt forskellige metoder 

og teorier, for at få det meste ud af vores interviews. Dog har vi valgt at kortlægge 

sammenhænge ud fra SDOH:  

 

SDOH Analyse 

På baggrund af ovenstående analyse, vil vi nu inddele nogle af de forskellige drivers (opdelt i 

forskellige relevante sociale grupper), hvilke livsforhold og adfærd de er med til at skabe og 

sundheds konsekvenserne deraf.  

 

Drivers 

Vi har i rapporten analyseret os frem til nogle drivers, som vi nu vil definere. Vi har opdelt 

dem i tre kategorier. Gaming industrien, kulturen omkring målgruppen og myndighederne. Vi 

vil nu kortlægge disse opdelinger og definere de enkelte aktører der hører under.  

Gaming Industri 

Her definerede vi sodavand og energidrik firmaerne, som en driver. Desuden placerede vi 

spildesignerne i denne kategori.  

43 



 

Sodavand og energidrik firmaerne er drivers, da de gennem deres markedsføring og 

sponsorater, får skabt opmærksomhed på deres produkt, hvilket kan være med til at forme 

børnenes adfærd.  

Spildesignerne er en driver, da de designer spil der har højfrekvente brugere. Her ses 

spildesignere som en driver, da de bevidst skaber spil der er vanedannende.  

Snack firmaer, som Doritos, der er en chips-producent, er en driver fordi de sponsorerer i 

gamingindustrien, ved store gamingturninger (Matthews, 2018).  

 

Kultur Omkring Målgruppe 

I denne kategori har vi defineret tre aktører. Gamere, forældre og venner, hvis tilknytning til 

subjektet ikke er forbundet med gaming. Disse aktører er med til at forme kulturen omkring 

de unge, der er i vores målgruppe. Her er kulturen driveren, der er skabt af gamerne, 

vennerne og forældrene.  

Gamerne er en del af individets socialisering, der sker gennem spillene. Deres samspil og 

interaktion er med til at skabe en kultur gennem spillene.  

Forældrene kan være med til at sætte grænser for spillene og opfordre til anden adfærd. De 

kan dog også virke dømmende overfor de unge, der derfor søger ly fra samfundets 

overvågning, på deres soveværelser, med gamingen.  

Venner, hvis tilknytning til subjektet ikke er forbundet med gaming, er de venner subjektet 

har udenfor gaming verden. Det kan være klassekammerater eller folk på sportshold, der kan 

være med til at motivere subjekterne til at dyrke sport.  

 

Myndighederne 

Her ses på myndighederne, der kunne være med til at lave love der kunne begrænse de unges 

brug af spil. Desuden kunne de lave tiltag, der kunne hjælpe de unge med at få bedre vaner i 

forbindelse med gaming, sund kost eller motion.  

 

Efter vi har defineret vores drivers, kan vi nu definere vores conditions of life, som i vores 

tilfælde er de adfærdsformer som gaming indebær: 
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Conditions of Life (adfærd) 

Driverne er determinanterne der former folks adfærd eller forhold de lever under. Det er med 

til at forme folks helbred, og det er den adfærd der udøves, der former helbredet. Derfor vil vi 

nu gå igennem de forskellige adfærdsformer vi er kommet frem til blandt unge 

drengegamere, mellem 14-16 år. Det er hvad vi kalder for conditions of life.  

 

Gaming i dagligdagen 

Gaming i dagligdagen er blevet til en adfærd, som gamere forholder sig til. Det er en adfærd 

som er blevet til en del af deres liv, som en del af deres identitet. Idet de gamer hver dag, og 

kalder sig selv gamere, har de adopteret gaming i deres dagligdag.  

Inden for gaming i dagligdagen opstår der andre conditions of life (adfærd). Et af dem, er 

deres stillesiddende adfærd. Det kan vi også se ud fra interviewperson 1, der fortæller at han 

bruger ca. 12-13 timer om dagen på at game (Bilag 1, spørgsmål 6).  

Stillesiddende adfærd  

Stillesiddende adfærd er blevet en del af gaming, fordi gamere er fysisk inaktive, når de 

gamer. Vi kan bl.a. ud fra Skolebørnsundersøgelsen 2018 se, at stillesiddende aktivitet i form 

af elektroniske medier, er blevet en så naturlig del af børns leg, at det i nogle tilfælde erstatter 

fysisk aktivitet (Pedersen et al., 2018, s. 60). Desuden siger Skolebørnsundersøgelsen fra 

2014, at stillesiddende adfærd karakteriseres ved at sidde- eller ligge ned, hvilket målgruppen 

gør, når de gamer (Rasmussen et al., 2015, s.71). Så gaming i dagligdagen påvirker gamers 

motionsvaner.  

Tid brugt på gaming 

Gamere bruger meget tid på at game, og det skaber en adfærd for deres tid brugt på gaming i 

dagligdagen. Vi kan se at gennemsnittet af skærmtid er 6 timer og to minutter for 13-19 årige 

i Danmark (Fenger, 2018, s. 57). Den tid der bliver brugt på gaming, har en betydning for, 

om gameren har mindre tid til andre ting, og lader denne adfærd påvirke gamerens dagligdag.  

 

45 



 

Energidrik og sodavand indtag 

Når gameren gamer, bliver der ofte relateret til enten sodavand eller energidrikke. Det vil 

sige, at gameren indtager de drikke, når han/hun gamer. Denne adfærd er blevet en del af 

adfærden for gaming. Interviewperson 1 nævner selv, at han drikker sodavand hver dag, når 

han gamer (bilag 1, spørgsmål 12 & 13). Interviewperson 2, drikker energidrik i weekenden, 

når han spiller (bilag 2, spørgsmål 20). En undersøgelse af børn mellem 8. og 10. klasse, viste 

at 10% af deres sukkerindtag stammer fra energidrikke eller sodavand og at det har en 

sammenhæng med gaming, pga. markedsføringen (Radcliffe Shawn, 2019).  

 

Snack indtag 

Gamere har også tendens til at indtage slik, chips og andre former for usunde snacks imens de 

gamer. Indtagelsen af usunde snacks er blevet en del af deres adfærd, hvor de spiser imens de 

gamer. Sukker og fastfood industrien er med til at gøre det let for gamerne at vedligeholde 

denne adfærd (Fenger, 2018, s. 23-25). Man har også undersøgelser der viser, at gaming, på 

grund af den stillesiddende adfærd, og usunde snackindtag har en sammenhæng, som derfra 

kan medføre overvægt (AJPM, 2011).  

Man kan få dårlige spisevaner, da man begynder at fokuserer mere på spillet. Dette gør at 

man begynder at indtage mere kaloriefyldt mad, og skruer især op for indholdet af 

drikkevarer med koffein eller sukker i.  Dette nævnes i vores interview. Hvor en af 

interviewpersonerne indtager minimum en dåse energidrik, når han bliver træt, så han kan 

spille videre. Han nævner også, at han ikke rigtig tænker over hvad han spiser, han husker 

dog, at han spiser slik når der er mangel på energi.  

Pleje sociale relationer 

Vores målgruppe er 14-16 årige gamer drenge, så derfor kigger vi også på andre former for 

adfærd i deres liv. Her kan man se den adfærd målgruppen danner uden for gaming og 

indenfor gaming med deres venner. Her ser vi hvordan de danner sociale relationer, enten 

online med deres andre venner der gamer, eller deres venner uden for gaming. Det handler 

om, at de får skabt nogle sociale relationer med deres venner, så de kan lære at være sociale 

med andre.  
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Vores conditions of life er nu blevet defineret, så de helbreds resultater disse adfærd 

forårsager bliver nu defineret i det der hedder “health outcomes”: 

 

Health outcomes: 

Overvægt og livsstilssygdomme 

Alt dette gaming og stillesiddende aktivitet samt indtagelse af kaloriefyldte drikkevarer, samt 

mad kan føre til overvægt. Den mest almindelige grund til overvægt er, at mennesket indtager 

flere kalorier end man forbrænder. Dette sker ofte når ens madindtag er højt eller manglende 

bevægelse. Gamingen fører til en højere grad af stillesiddende adfærd, hvilke resulterer i 

manglende bevægelse. Manglende bevægelse og højt fødeindtagelse er begge kendte faktorer 

blandt gamere, da de i gennemsnittet bruger 4 timere mere end andre mennesker foran foran 

skærmen, hvilke også giver dem mindre tid til at bevæge sig. Deres spisevaner er usunde set 

med et kalorieindtagende perspektiv. Desuden giver overvægt ikke bare ekstra kilo på taljen, 

men det forhøjer også chancen for diabetes og andre farlige sygdomme. 

 

 

Gaming disorder - afhængige /problemforbrugere 

Man kan udvikle gaming disorder, når ens videospil forbrug overtager andre aktiviteters 

plads, der kan medføre negative konsekvenser. Hvis man er ramt af dette påvirker det mange 

ting i sit liv, som helbred, uddannelse, det sociale og arbejdslivet. Dette kan sammenlignes 

med en ludoman eller alkoholiker. Sygdommen er en del af ICD-11, som er et europæisk 

diagnosesystem (WHO, 2018).  

  

Sociale Relationer Online 

Man kan udvikle sine sociale relationer online, da man finder mange som en selv på nettet. 

Dette gjorde informanterne i vores interviews.  
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Søvnmønster og Gaming 

For meget tid foran skærmen gør også, at man får svært ved at falde i søvn. Unge med et højt 

forbrug af internettet har, som nævnt i redegørelsen for SDOH, et dårligt livsmønster b.la. i 

forhold til deres søvn. I vores interviews bliver der blandt andet nævnt, at alt denne tænkning 

om e-sport spil fristede interviewpersonen til at se på videoer om gaming om natten, som i 

længden ødelagde hans søvnrytme. Desuden er det videnskabeligt bevist, at elektrisk lys kan 

forstyrre ens søvn (Jacobsen, 2013).  

 

Efter at vi har defineret vores drivers, conditions of life, og hvilke health outcomes der er, 

kan vi nu danne en sammenhæng mellem de tre, som vi har analyseret igennem. Disse 

sammenhænge skal hjælpe os med at forstå hvordan de påvirker hinanden og hvordan man ud 

fra det, kan vurdere gaming for vores målgruppe:  

 

 

Sammenhænge mellem driverne, Conditions of life og Health outcomes 

1.    sammenhæng: gamingindustri 

Gaming industrien sætter gang i flere vaner for deres forbrugere. Her bruger spildesignerne 

forskellige strategier til at fastholde deres forbruger (gamerne) i spillet. De vil sørge for, at 

spillene forbliver spændende, og ikke mister gamernes interesse for deres spil. Mark Griffiths 

kommer ind på ”constant reinforcement”, hvor spildesignet løbende belønner gamerne i 

spillet, så de fortsætter (Wynarczyk, 2019). Det kan få gameren til at bruge meget tid på 

spillene, hvilket resulterer til at udføre stillesiddende adfærd i længere tid af gangen. Hvis de 

indtager for meget sukker fra læskedrikkene og usund mad, kan de øge deres BMI, fordi de er 

for stillesiddende, og ikke forbrænder deres indtag af sukker.  Det kan resultere i, at gamerens 

helbred bliver præget af dårlig ryg, øget BMI (overvægt) og øget risiko for livsstilssygdomme 

(Andersen, Kost & Ernæringsforbundet, 2018). 

Ud over spilindustrien, så samarbejder spilindustrien med andre industrier. Det er bl.a. 

firmaer for sodavand og energidrikke. Flere af sodavands- og energidrikke firmaerne 

sponsorerer gamingorganisationer eller e-sports professionelle, så de kan nå gamerne i deres 
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markedsføring. De forsøger at ramme et stort publikum, hvori gamere fra gaming industrien 

er en bred befolkning af købere (meola, 2018 & Gfuel).  

  

Når gamerne køber disse drikkevare, og man sammensætter det med den store tid de bruger 

på gaming, pga. afhængigheden for at blive bedre til spillene, opstår der negative 

konsekvenser for gamerens sundhed. Det er i form af dårlige søvnmønstre pga. sukkeret, samt 

antal timer brugt på spil, der holder gameren oppe til sene timer (Bonner et al., 2018, s. 

103-105).  

  

2.     sammenhæng: kultur omkring målgruppe: 

For gamere er der forskellige kulturer af forskellige relationer, som er drivers for den adfærd 

gameren har. Gamerens andre gamervenner har sammen med gameren dannet en kultur, som 

påvirker hvor mange timer de bruger på at game. Det kan resultere i dårlige vaner, såsom 

dårlige spisevaner eller drikkevaner, som kan påvirke deres BMI, som bliver forøget, fordi de 

indtager mange kalorier. Derudover kan de mange timer sammen, forværre deres 

søvnmønster og mindske deres energi. Når de kommunikerer og spiller sammen i flere timer, 

kan det også påvirke deres holdning så de får dårlig ryg eller andre fysiske smerter (Kaser, 

2019). 

I værste tilfælde kan de ende ud i at få livsstilssygdomme som tyktarmskræft eller diabetes 

(Andersen, Kost & Ernæringsforbundet, 2018). 

Habitus former individets livsgang gennem hans/hendes livserfaringer. Her dannes der en 

adfærd for hvordan gamerens livsgang bliver formet af de handlingsmønstre der hører med til 

gamingkulturen. Gaming skaber et udgangspunkt for individets næste valg og handlinger 

(Systime, 2019, kap. 7.3) – altså en adfærd. Den habitus gamere har, skaber nogle vaner, som 

den individuelle gamer ubevidst handler ud fra. Disse valg, der bliver til handlingsmønstre, er 

en konstans af individets vante erfaringer. Gameres adfærd er blevet til en vane, som de har 

erfaringer og fortrolighed med, som de ubevidst lever efter. Det kan være den kulturelle 

sprogbrug gamere har med hinanden eller snacks de ubevidst spiser. Denne adfærd opstår, 

når de gamer, som en del af deres handlingsmønster.  
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En anden kultur omkring målgruppen er de relationer målgruppen har, som ikke er forbundet 

med gaming. Det er de venner, som gameren har andre fælles interesser med. De ting de laver 

sammen, kan påvirke gamerens stillesiddende adfærd, ved at lave noget andet end at game. 

Hvis de eksempelvis går til en fælles sport, og motiverer hinanden ved at dyrke det sammen. 

På den måde, bliver gamerens sociale relationer plejet på andre kulturer end sammen med 

dem inden for gaming kulturen. Her viser vores to interviewpersoner, hvordan disse 

relationer har fået dem til at dyrke sport, og dermed formindsket deres stillesiddende adfærd.  

 

Den sidste kultur, som målgruppen har omkring sig er forældrenes relation til gameren. 

Forældrene bekymrer sig om deres børn bliver afhængige og generelt de sundhedsrisici der 

følger med. Men målgruppen gør modstand mod overvågningen fra forældrene, og søger 

mere tid i deres soveværelse (”soveværelseskulturen”). Det fører til mere stillesiddende 

adfærd, som igen fører til de sundhedsrisici, såsom øget BMI, dårlig ryg, dårlige søvnmønster 

og i værste tilfælde livsstilsygdomme (Andersen, Kost & Ernæringsforbundet, 2018).  

 

Interviewperson 1 dyrker motion ved siden af, for netop ikke at lade det påvirke hans liv 

fysisk, fordi hans far mener, at han ellers vil få krampe (bilag 1, spørgsmål 4).  

Interviewperson 2 har via fysisk aktivitet, ændret sin adfærd. Han fortæller, at han gamede 

mere før i tiden, og brugte for meget tid derhjemme, men bruger nu mere tid på sport, hvor 

han godt kan lide det sociale ved sporten med vennerne (bilag 2, spørgsmål 2 & 7). 

Han synes også, at den form for motion han dyrker, er sjov.  

“Jeg dyrker motion gennem cricket , fordi jeg synes det er meget sjovt” (bilag 2, spørgsmål 1)  

 

Dette viser at børn ikke ser motion som noget der ikke nødvendigvis er vigtigt for deres 

helbred, men de ser en form for leg i det. Det siger Karsten Froberg også, lektor på institut for 

idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Han siger: “Hvis ellers der skal være en 

chance for at motivationen holder til mere end 14 dage, gælder det også om at vælge en 

motionsform, man synes er sjov.” (Norgjyske, 2006).  

Dette understreger at man ikke bare kan få børn til at dyrke motion uden de har det sjovt, men 

bliver nødt til at få dem til at dyrke noget, hvor de også har det sjovt.  
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Selvom der er negative konsekvenser, ved de mange timer brugt på gaming, kan det også 

skabe en positiv effekt for udviklingen af sociale relationer, som Brus også kommer ind på 

(Anne Brus, 2015 s. 103). Venner begynder at afspejle sig med hinanden, når de når 15-års 

alderen. Her brugere gamere elektroniske medier til at kommunikere med andre gamere, eller 

venner (Rasmussen et. al., 2015, s. 50).  

  

3.     sammenhæng: Myndighederne  

  

Myndighederne har meget magt i Danmark, og derfor har de en mulighed for at hjælpe vores 

målgruppe med at formindske de dårlige sundhedsmæssige forhold der følger med gaming.  

Derfor kunne love være en god hjælp til at forhindre disse forhold.  

Det som lovene kan gøre er, at de kan formindske antal af timer på gaming for målgruppen 

og generelt børn der gamer. De kan også lave tiltag for at forbedre sundheden generelt blandt 

unge. For at ændre på de dårlige sundhedsvaner som gaming industrien samarbejder med, kan 

man lave tiltag, der gør det sværere at markedsføre usunde fødevarer til børn. Det kan 

formindske BMI’en blandt de unge og forbedre deres søvnrytme. En anden ting kunne være, 

at de bruger tid på at indstille målgruppen i holdningsøvelser og fysiske aktiviteter, så deres 

holdning og deres rygs tilstand ikke forværres.  

 

Delkonklusion af SDOH-analyse 

Vi er kommet frem til forskellige drivers, som påvirker forskellige conditions of life, der 

resulterer i diverse health outcomes. Driverne er inddelt i tre; gaming industrier og deres 

samarbejspartnere, kultur omkring målgruppe, som er gamere, venner og forældre og 

myndighederne, som er love og regering. De påvirker og resulterer i forskellige 

adfærdsformer som fx stillesiddende adfærd. Det resulterer i eksempelvis øget BMI, pga. 

inaktiviteten. Derfor er vi kommet frem til forskellige sammenhænge ud fra disse drivers, 

conditions og health outcomes.  

 

Nu har vi analyseret hvordan gaming og vores målgruppe, er blevet mere defineret og 

struktureret ud fra vores SDOH-analyse, så nu vil vi lave et designrationale for at uddybe 
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vores intention med vores video. Den skal desuden hjælpe os med at forbedre vores endelige 

design, idet den første video var en prototype. Derfor har vi også inddraget vores 

interviewpersoners holdning til vores første prototype: 

Designrationale  

Budskabet med vores video går ud på, ikke at stigmatisere målgruppen eller få dem til, at 

skamme sig og gemme sig væk i spillet. Vi vil ikke stoppe målgruppen fra, at game i 

hverdagen, men at de skal balancere deres dagligdag med både spil og motionsaktiviteter. Vi 

vil også ændre fortolkningen af, at gaming er forbundet med energidrik, chips og slik. I 

videoen viser vi derfor, at gamers også kan spise frugt og drikke vand.  

Vi vil altså gerne vise de unge, at de kan gå på kompromis med deres gaming forbrug og 

sundhedsvaner. Vi vil vise dem, at man kan være en bedre gamer, hvis man forbedrer sin 

sundhed, så der kun er fordele ved at dyrke motion og spise sundere. Derudover vil vi ikke 

ødelægge de sociale relationer der følger med i online gaming, og derfor foreslår vi i vores 

video, at man sammen med sine gaming venner vælger at dyrke fysisk aktivitet.  

  

Vi vælger at sætte vores kampagnevideo ind på de sociale medier, fordi vi ved hvor populært 

det er. Her vil Facebook være relevant for os, fordi Facebook er en platform hvor deling af 

følelser og holdninger på en kort video er optimalt (Andersson & Michelsen, 2017, s. 31-33). 

73% af Facebookbrugerne i alderen 12-24 år, brugte platformen dagligt i 2018, i Danmark. 

Da der er så mange brugere i målgruppen, har vi valgt at sætte vores video ind der 

(Christensen & Knudsen, 2018, s.14).  

 

I vores video markerer vi tydeligt, de vigtige ord, så man ikke misforstår budskabet.  

  

Den video genre vi har valgt at gå efter, er explainer-video, fordi den hjælper modtageren 

med at sætte sig ind i et nyt, svært stof (Christensen & Knudsen, 2018, s. 14). Den er også 

relevant fordi den holder længere end aktuelle videoer, og det samme vil vi opnå med vores 

video. Vi vil gerne have at budskabet sidder fast, idet vi vil opfordre til mindre fysisk 

inaktivitet og sundere sundhedsvaner. Den måde vil vi gøre det på, skal gøre videoen 

letforståelig og give den humor, så budskabet ikke bliver for tungt for brugerne.  
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Til vores endelig video vil vi inddrage vores feedback på vores prototype fra vores 

interviewpersoner. Overordnet set kunne interviewpersonerne godt lide videoen, og forstod 

konceptet (bilag 1, spørgsmål 16 & 17, bilag 2, spørgsmål 23). Interviewperson 1 indrømmer 

at videoen motiverer ham til at tænke over, at spise sundere (bilag 1, spørgsmål 17). 

Interviewperson 2 synes også at det med at spise sundere mens man spiller, virker 

motiverende ud fra videoen (bilag 2, spørgsmål 23). Interviewperson 2 indrømmer selv, at 

han normalt ikke tænker over, hvad han spiser, når han spiller computerspil, så det at videoen 

motiverer ham til at tænke over det fremover gør, at vi vil beholde det aspekt i vores endelige 

video (bilag 2, spørgsmål 18).  

Vi får ikke meget ud af, om fysisk aktivitet påvirker dem til at dyrke motion selv, da de begge 

allerede dyrker motion (bilag 1, spørgsmål 9, bilag 2, spørgsmål 14). Derfor kan vi ikke sige 

meget ud fra interviewene, om vi har motiveret målgruppen til at dyrke motion ved siden af 

gaming.  

Til gengæld syntes interviewperson 2, at vores måde at inkorporere kendte gamere var genialt 

(bilag 2, spørgsmål 24). Så det tager vi videre til vores endelige produkt. Interviewperson 2 

forklarer også, at han ikke bliver motiveret af andre sundheds-videoer, på de sociale medier, 

fordi det ofte er en personlig træner der kigger på kameraet og fortæller hvordan han/hun kan 

hjælpe (bilag 2, spørgsmål 24 & 25). Derfor vil vi ikke bruge en personlig træner i vores 

endelige produkt. Vi vil forsøge at ramme målgruppens interesse i videoen så godt som 

muligt.  

 

Vi har forsøgt at undgå at stigmatisere gaming, fordi det kan skabe frygt for at isolere 

gamerne fra omverdenen. I Brus’ forskningsprojekt ”kampen om computerspillet”, fortæller 

Brus at forældre af gamere overser de positive ting der er i gaming. Gaming er et sted, hvor 

gamere har eget frirum og kan skabe sine egne relationer, både virtuelt i spillet, og sammen 

når de spiller med hinanden på værelset. Gaming hjælper også gamerne med at være mere 

uafhængige af familien (Brus, 2015, s. 1039). Derfor har vi ikke valgt at sige, at man skal 

stoppe med at game, men derimod stadig spille, men ændre på sine motions- og 

sundhedsvaner på samme tid. På den måde stigmatiserer vi ikke gaming kulturen.  

  

Vores syn på store virksomheder der har indflydelse på gamere, går begge veje. Vi har valgt 

at gå imod de store firmaer, der reklamerer for usunde forhold, som fx energidrikke, da det 
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ikke er sundt. Det kan man se i vores video, hvor gamerne ikke ser sunde og friske ud når de 

gamer. Det gør de først efter, når de har dyrket motion, og indtager sunde snacks. På den 

anden side, så siger Fenger også, at virksomheder der arbejder sammen, kan blive stærkere på 

markedet (Fenger, 2018, s.18-19). I vores video vil vi gerne vise, at nogle af de store 

virksomheder, motiverer gamere til at få sunde motionsvaner, da det giver bedre resultater i 

spillene og helbredet. Eksempelvis har vi valgt et eksempel fra Leages of Legends, Origen, 

hvis gamere ændrede på deres kost- og motionsvaner til en sundere kost- og motionsvane. 

Det resulterede i, at de gik fra 1 sejr og fire nederlag, til at vinde 11 ud af de sidste 13 kampe 

i deres turnering, og kom på en andenplads (Independent, 2019). 

  

  

Gaming er skabt af menneskelige handlinger. I socialkonstruktivismen har vi en række 

sociale processer, som vores erkendelser er præget af virkeligheden. Inden for 

socialkonstruktivismen bruger vi SCOT-modellen til at forstå den udvikling der er i gaming 

og gaming kulturen. For vores video, har vi valgt at bruge de relevante sociale grupper, der 

associerer med vores målgruppe. Derfor vælger vi at inddrage gaming industrien som en 

relevant social gruppe, til at opfordre målgruppen til at leve et sundere liv.  

En anden relevant social gruppe er gamernes forældre, der i starten af vores video skal 

forsøge på at disciplinere deres børn. Det skal få gamerne til at kunne relatere til gamerne i 

vores video.  

Den sidste relevante social gruppe er gaming vennerne. Vi vil gerne vise, at man kan tage 

sine gaming venner med op og træne, og spise sundere, for sammen at styrke venskaberne, 

samt fælles mål, om at blive bedre gamere.  

  

Ofte er gamingkulturen forbundet med energidrikke og usunde snacks. Det vi vil forsøge at 

gøre med vores video er, at redefinere gaming til noget der kan være en del af en sund livsstil. 

Derfor bruger vi SCOTs fjerde punkt, Redefining the problem. Vi vil forsøge at løse 

problemet, for vores målgruppe, ved at vise, at der ikke er noget galt i at game, hvis man blot 

husker på at dyrke motion og spiser sundt.  

Derfor redefinerer vi problemet til en løsning for målgruppen, så de kan se en motivation, 

hvor de kan ende sunde og friske, samtidig med, at de gamer. Vi vil redefinere gaming 
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kulturen, så man ser det som noget andet end bare slik, chips, energidrik, sodavand og 

stillesiddende adfærd.  

 

Vores produkt skal forsøge på at ændre den stigmatisering der er af gaming kulturen, så den 

ikke ses som værende dårlig for helbredet.  

 

Endeligt kan vi gå igennem vores diskussion. Det vi diskuterer og reflekterer er, om vores 

problemformulering er blevet besvaret, ud fra vores undersøgelse af vores emne, samt vores 

video. Vi har valgt at diskutere vores projekt igennem en selvdesignet model, som skal gå 

igennem alle de punkter vi har undersøgt og analyseret, for at se om vi har gjort noget rigtigt, 

eller overset noget.  

Derudover har vi valgt at forsøge at diskutere og perspektivere til Kina, som bruger 

myndighederne til at forhindre dårlige vaner inden for gaming:  

Diskussion 

Da analysen er færdig, vil vi nu diskutere hvorvidt vi har svaret på problemformuleringen, 

hvordan vi har gjort dette og hvordan forskellige teorier og metoder bidrog og supplerede 

hinanden i vores besvarelse.  

 

Gameres forhold til gaming - Første del af problemformuleringen 

For at besvare den første del af problemformuleringen, "Hvad påvirker 14-16 årige 

gamerdrenges gamingvaner?", har vi brugt forskellige metoder til at indsamle empiri om 

emnet. Vi gjorde brug af triangulering, da vi startede med at finde kvantitativ viden, i form af 

statistikker for at få en generel forståelse af problemet. Senere fandt vi teorier og udførte to 

interviews, for at få en kvalitativ forståelse af problemet. Statistikkerne gav os vores 

målgruppe og fortalte om omfanget af gaming, overvægt og de forbundne livsstilssygdomme. 

Fenger gav os en større forståelse af industrien der ligger bag sodavand og generelle 

tendenser i store industrier. Anne Brus gav os begrebet soveværelseskultur og en forståelse af 

de forskellige forståelser, fra unge og forældre, der er med til at forme de unges forhold til 

gaming. Her gav Brus os en forståelse af de unge og forældrenes egen opfattelse, der kunne 

bruges til at analysere forældre og børnenes beskrevne adfærd, i interviewet med vores 
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informanter. I vores interviews fandt vi frem til, at forældrenes bekymring blev taget positivt 

imod hos vores informanter, fordi de lyttede til dem. Derfor kan man både se forældrenes 

bekymring som en negativ ting for børnene, og en positiv effekt for at børnene kan have lyst 

til at gøre noget ved deres adfærd, og være mere fysisk aktiv. Det bidrog også til vores video, 

hvor vi forsøgte ikke at stigmatisere børnene, da det kunne føre til mere spil. Dog viste 

Fenger at skærmtid kunne være sundhedsskadeligt og at industriens magt og markedsføring 

kunne være en svær modstander at sætte sig imod. Så det var et problem man skulle gøre 

noget mod. De supplerede hinanden, da Brus kunne undersøge ting der skete blandt forældre 

og børn, hvor Fenger kunne snakke om nogle af de større drivkræfter bag udviklingen.  

SCOT og SDOH bidrog til den socialkonstruktivistiske ramme, vi undersøgte problemet 

indenfor. SCOT kunne fortælle om hvordan sociale faktorer kan spille en rolle i udviklingen 

af teknologier. Dog havde teksten, modellen var fra, en mindre fokus på den bredere 

kontekst. Her kunne SDOH bruges, da den omhandler nogle af de større samfundsmæssige 

bevægelser, der former vores adfærd og efterfølgende sundhed. Desuden bidrager SDOH 

med et fokus på hvordan disse aktører er med til at forme befolkningens sundhed.  

 

Drivers bag adfærden 

Vi kom frem til at forskellige faktorer har en rolle i påvirkningen af unges sundhedsvaner, i 

forhold til gaming. De unge gamere kunne påvirke hinanden til at spille mere, hvilket kunne 

være negativt, for de unges sundhed. Dog var denne soveværelseskultur også vigtig for de 

unges sociale udvikling. Forældres manglende forståelse for dette kunne føre til mere 

gaming, som var de unges flugt fra forældrenes og samfundets overvågning. Dog kunne 

forældrene også opfordre til mere motion, på en måde der ikke stigmatiserede de unge, hvor 

det virkede, som vi fandt ud af i interviewet. Spiludviklere spiller også en rolle, da de 

udvikler vanedannende spil. Energidrik firmaer markedsfører sig til de unge gamere, der kan 

medføre at de drikker mere energidrik.  

 

Model Over Gaming Adfærd ifht Unges Sundhed (GAUS) 
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Vi har med udgangspunkt i vores analyser lavet en model over gaming blandt unge og de 

forbundne sundhedskonsekvenser.  

Der er taget højde for de relevante sociale grupper og forskellige drivers indflydelse på de 

unges gaming vaner. Modellen tager inspiration i SDOH's begreber. Fra SCOT har vi taget 

det socialkonstruktiviske syn på teknologibrug og udvikling.  

Vi har øverst tre drivers, som vi identificerede i opgaven; industrien, kulturen og 

myndighederne.  

 

Industri og Kultur 

(Gaming) Industrien og kulturen (omkring målgruppen) har en række relevante sociale 

grupper. Inden for industri har vi spildesignere og energidrik og snack producenterne, der 

markedsfører sig blandt gamere.  

Desuden har vi kulturen hvor vi analyserede os frem til at forældre, andre gamere og venner, 

hvis tilknytning til subjektet ikke omhandler gaming, kunne påvirke målgruppens adfærd. 
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Myndighederne 

Ud fra myndighederne har vi en handling de kan tage. De kan beslutte sig for at lave 

lovgivning på gaming- og sundhedsområdet. Dette punkt har vi med, da man i andre lande, 

der har problemer med spilafhængighed har sat nogle tiltag i gang. I Kina har man sat 

begrænsninger på mindreåriges spilletid og grænser for hvor mange penge de må bruge på 

deres spillekonto hver måned (BBC News, 2019). Så under dette punkt kan man have tiltag, 

eller manglende tiltag, der kan påvirke leddene længere nede i modellen. 

 

Adfærd 

Adfærden er det næste led i modellen. Adfærden påvirkes af de ovenstående led, driverne. 

Dette er adfærden i forhold til gaming og hvordan bestemte drivers og sociale 

grupper/handlinger bag, kan mindske eller forøge gaming forbruget. Dette led svarer til 

conditions of life i SDOH. 

 

Sundhedskonsekvenser 

Ovenstående led, adfærden, påvirker det sidste led, sundhedskonsekvenserne. Disse kan være 

positive eller negative, afhængig af adfærden. Dermed kan man lave en linje, fra driverne, der 

skaber en adfærd der har positive eller negative konsekvenser.  

 

Vores video 

Vi havde en prototype med til vores interview, som vi testede. Af vores analyse og interview 

er vi blevet klogere. Vi har fået en mere kvalitativ forståelse af problemet. Responsen på 

videoen var god, men interviewet gav os en bedre forståelse af forældrenes rolle. De kunne 

være med til at ændre børnenes adfærd og skulle måske derfor overvejes i en designløsning. 

Den anden del af problemformuleringen, "hvordan kan man motivere til sundere motion og 

kostvaner gennem et kommunikationsprodukt?", svarede vi på med udviklingen af vores 

video. Den ene informant, synes at videoen kunne inspirere til sundere snacks i forbindelse 

med hans gaming (bilag 1, side 2). Den anden informant synes at videoen kunne hjælpe 

gamere generelt, med at vælge sundere snacks mens de gamer (bilag 2, side 4). Informanterne 

var ikke præsentationer af hele målgruppen, men alligevel er de en del af målgruppen og kan 

derfor give nyttig feedback. Derfor er vores video succesfuld. Vi fik så svaret på 
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problemformuleringen, med en prototype vi udvikler videre på. Vi vil dog nu komme ind på 

fejlkilder i interviewet, der kan være med til at forme resultatet og feedbacken. Desuden vil vi 

komme ind på hvilke andre ting løsningen kunne indebære, for at få mere succes. 

 

Potentielle Fejlkilder i Interview 

Flere fejlkilder kan have været med til at påvirke resultaterne fra interviewene. Vi havde 

relativt få informanter, hvilket ikke giver et generelt billede af hele målgruppen. Dog er de en 

del af målgruppen. De kan derfor give nyttig feedback og fortælle om deres oplevelse.  

 

Forældrenes Rolle 

Ud fra teorier om habitus, Brus' teorier og vores interviews kan vi se, at forældrene kan spille 

en stor rolle i de unges adfærd. Derfor kunne man, udover en video der motiverer børnene og 

inddrage forældrene. Videoen på de sociale medier passer godt til de unge, da man kan 

kommunikere med dem, på de platforme de allerede bruger. Forældrene skal man måske 

kontakte gennem skoler eller myndigheder, for at opfordre dem til at snakke med deres børn 

om deres gaming vaner. Forældrenes opfordring til motion kan være positiv, hvis de 

formidler det på en ordentlig måde, der ikke stigmatiserer de unge yderligere. 

 

Andre Mulige Teorier og Metoder  

Vi kunne have brugt andre metoder og teorier, der kunne have givet os en anden vinkel på 

problemet. Vi vil nu forklare nogle af de andre muligheder og hvorfor valget faldt på de 

metoder og teorier vi valgte. Vi kunne have brugt hele TRIN modellen, for at have et større 

fokus på de tekniske aspekter af teknologien. Vi valgte dog en socialkonstruktivistisk tilgang, 

for at forstår de sociale faktorer der påvirker brugen og udviklingen af teknologien. Desuden 

bidrog dette til opfyldelsen STS dimensionen af semesterbindingen. Vi brugte trin 3, fra 

TRIN modellen, da vi så begrebet utilsigtede effekter, som relevant for spil designet, der er 

vanedannende, hvilket kan have negative sundhedskonsekvenser. Dette var noget vi synes 

manglede i SCOT og det supplerede SDOH's health outcomes, fordi utilsigtede effekter er 

direkte forbundet med teknologien. Health outcomes derimod, er forbundet med drivers, hvor 

forbindelsen med selve teknologien i højere grad er implicit.  
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Konklusion 

Til sidst vil vi konkludere problemformulering, der lyder således;  

Hvad påvirker 14-16 årige gamerdrenges gamingvaner & hvordan kan man 

motivere dem til sundere motion og kostvaner gennem et 

kommunikationsprodukt?  

Vi har belyst problemformuleringen ved at analysere vores indsamlede empiri. Vi indsamlede 

empiri med vores interview og ved brug af statistikker og forskeres udtalelser.  

 

Analysens bidrag 

Ud fra vores indsamlede empiri og teorier fra Anne Brus og om habitus kom vi frem til at 

forældre, venner og andre gamere kan påvirke gaming adfærden. Forældre kan forøge eller 

mindske gaming forbruget, afhængig af hvordan de opfordrer deres børn til sundere 

kostvaner. Venner (hvis tilknytning til subjektet ikke er forbundet med gaming) kan mindske 

gaming forbruget, da de kan motivere til motion der dyrkes sammen med andre. Andre 

gamere kan forøge gaming forbruget, da gaming bliver en social ting i soveværelseskulturen.  

Det øgede gamingforbrug kan føre til negative sundhedskonsekvenser, i form af overvægt og 

adskillige livsstilssygdomme.  

SDOH, SCOT og analysen af tendenserne i gaming industrien var med til at styrke vores 

forståelse, af forskellige drivers og relevante sociale grupper. Markedsføringen fra energidrik 

firmaerne er med til at forme de unges fortolkning af gaming, som noget der involverer 

energidrikke. Spildesignerne laver vanedannende spil, der kan have utilsigtede effekter i form 

af negative sundhedskonsekvenser ved overdrevent spil. Fenger var i denne sammenhæng 

med til at styrke forståelsen af industrien som drivkraft for bestemte sundhedsvaner. 

 

Video 

Med udgangspunkt i vores analyse af problemet, feedback fra informanter fra den første 

prototype, statistikker om social mediebrug og teori om online videoer, lavede vi vores video. 

På den måde besvarede vi anden del af problemformuleringen. Der var positiv feedback på 

videoen, hvilket tyder på at den er succesfuld. Dog tyder analysen på at vores fokus på at 

kommunikere med subjekterne, kan være mangelfuld. Forældre, venner, industri og 
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myndighederne er vigtige faktorer, der bør indblandes i en løsning på de negative 

sundhedskonsekvenser der kommer af overdrevent gaming forbrug. Dog fik vi svaret på 

problemformuleringen og har haft de andre faktorer i mente, da vi udviklede GAUS 

modellen. 

 

GAUS (model over Gaming Adfærd ifht. Unges Sundhed) 

For at kortlægge de vigtige faktorer og aktører i unges gaming adfærd har vi udviklet GAUS 

modellen. Den kortlægger sammenhængen mellem drivers og sundhedskonsekvenserne 

indenfor gaming blandt unge.  

Rapporten har kortlagt de forskellige drivers og relevante sociale grupper der påvirker de 

unges gamingvaner. Vi har yderligere undersøgt hvorledes dette kan påvirke de unges 

sundhed.  
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