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Abstract		

In	 this	 report	 mental	 health	 and	 how	 to	 remedy	 the	 problem	 is	 examined.	 The	 group	

stumbled	upon	numbers	from	Psykiatrifonden	showing	how	young	women	aged	16-24	had	

a	23.8	percentage	of	poor	mental	health.	Therefore,	the	group	chose	to	start	a	design	process	

to	 solve	 this	 problem.	 A	 website	 was	 created	 to	 gather	 information.	 However,	 it	 was	

determined	 that	 the	website	 alone	would	 not	 succeed	 to	 help	women	with	 poor	mental	

health	and	therefore	a	campaign	was	added	to	raise	awareness	of	the	website.	

Therefore,	 the	 purpose	 of	 this	 report	was	 to	 examine	which	 factors	 had	 an	 influence	 on	

mental	health	and	how	to	create	a	design	that	could	solve	this	problem.	After	analyzing	the	

data	that	were	collected,	we	concluded	that	the	design	is	efficient	for	people	struggling	with	

mental	 health	problems.	However,	 the	design	 is	 not	 the	 solution	 to	prevent	poor	mental	

health,	but	a	useful	tool	for	those	who	are	seeking	help.	
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Indledning	
	
Tal	fra	2017	viser,	at	23,8	%	af	kvinder	i	alderen	16-24	år	har	et	dårligt	mentalt	helbred.	Det	

svarer	til	næsten	hver	fjerde	unge	pige,	og	er	dermed	også	den	befolkningsgruppe	i	landet,	

der	har	det	sværest	når	det	kommer	til	at	have	et	godt	mentalt	helbred.	Andelen	af	personer	

med	dårligt	mentalt	helbred	er	siden	2013	steget	med	30%,	men	især	hos	unge	kvinder	har	

tendensen	 været	 nedadgående,	 dvs.	 flere	 bliver	 ramt	 af	 dårlig	 mental	 helbred	

(Psykiatrifonden,	2019,	¶Fakta	om	sundhed	i	Danmark¶).	Dette	er	ikke	blot	et	problem	for	

den	 enkelte.	 De	 risikofaktorer,	 der	 kan	 opstå	 ved	 dårlig	 mental	 sundhed,	 kan	 koste	

samfundet	 dyrt.	 Personer	 med	 dårlig	 mental	 sundhed	 har	 større	 tendens	 til	 at	 havne	 i	

kriminalitet,	 fattigdom,	 arbejdsløshed,	 hjemløshed	 osv.	 Omkostningerne	 for	 staten,	 der	

relaterer	sig	til	behandling	af	mental	sundhed,	er	enorme.	Den	kommunale	medfinansiering,	

der	binder	sig	til	dårlig	mental	sundhed,	ligger	årligt	på	3,5	mia.	kr.	Det	svarer	til	hele	35	mio.	

kr.	for	en	gennemsnitskommune	på	59.000	indbyggere	(Sundhedsstyrelsen,	2018).	

		

Heldigvis	 findes	 der	 instanser	 der	 forsøger	 at	 sætte	 fokus	 på	 dette	 fatale	 problem.	 Både	

Sundhedsstyrelsen	og	Center	for	forebyggelse	i	Praksis	har	forsøgt	at	gøre	os	opmærksomme	

på,	 hvordan	 vi	 kan	 forebygge	 og	 behandle	 problemet.	 Netop	 dette	 har	 vi	 valgt	 at	 tage	

udgangspunkt	i	under	konstruktionen	af	vores	designløsning.	Vores	produkt	skal	være	en	

hjælp	til	at	gøre	folk	opmærksomme	på	de	institutioner	som	udbyder	hjælp	til	personer	med	

dårlig	mental	sundhed.	

	

Vi	har	valgt	at	fokusere	på	dette	emne,	da	vi	vil	undersøge	om	vi	kan	få	flere	til	at	søge	hjælp,	

så	 vi	 kan	 mindske	 dårlig	 mental	 sundhed.	 Vi	 har	 netop	 læst	 at	 omkostningerne	 der	

forekommer	pga.	dårlig	mental	sundhed,	er	store.	Derfor	vil	der	både	optimere	individets	

egen	opfattelse	af	velvære,	men	også	mindske	omkostningerne	for	samfundet,	hvis	vi	kan	

afhjælpe	problemet	med	vores	designløsning.	
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Problemfelt	

Problemformulering	

Hvordan	kan	en	oplysningsportal	være	et	redskab,	som	kan	få	flere	til	at	søge	hjælp	for	deres	

dårlige	 mentale	 sundhed,	 og	 hvordan	 kan	 en	 kampagne	 gøre	 folk	 opmærksom	 på	

oplysningsportalens	eksistens?	

		

Arbejdsspørgsmål	1:	

Hvilke	 samfundsmæssige	 problematikker	 ligger	 til	 baggrund	 for,	 at	 dårlig	 mental	

helbred	er	et	stigende	problem?	

Vi	har	inddraget	teoretikere	for	at	belyse	samspillet	mellem	samfundet	og	individet,	og	hvordan	

dette	med	kan	medvirke	til	en	negativ	effekt	på	den	mentale	sundhed.		

		

Arbejdsspørgsmål	2:	

Hvilke	designmæssige	aspekter	skal	gøre	sig	gældende	for	at	oplysningsportalen	og	

en	kampagne	skal	afhjælpe	problemet?	

Der	er	blevet	inddraget	designmetoder	for	at	konstruere	et	design	med	den	bedste	virkning	i	

forhold	til	problemstillingen,	og	analyseret	hvordan	designet	er	produceret.		

		

Arbejdsspørgsmål	3:	

Er	en	oplysningsportal	den	mest	optimale	 løsning	 i	 forhold	til	at	 få	 flere	 til	at	søge	

hjælp?	

Der	vil	blive	diskuteret,	hvad	der	ligger	til	grund	for	at	vores	designløsning	er	nødvendig,	og	om	

det	er	en	god	og	brugbar	løsning.		

	

Arbejdsspørgsmål	4:	

Hvis	 ansvar	 er	det	 at	 bekæmpe	dårlig	mental	 sundhed?	Er	det	 samfundets	 ansvar,	

eller	individets?	

Under	dette	arbejdsspørgsmål	vil	der	forekomme	en	diskussion	om	hvor	ansvaret	ligger	for	den	

mentale	sundhed.		
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Afgrænsninger	

Vi	 har	 valgt	 at	 fokusere	 på	 unge	 kvinder	 i	 alderen	 16-24	 år,	 da	 det	 er	 personer	 i	 denne	

befolkningsgruppe	som	har	størst	tilbøjelighed	til	at	have	dårlig	mentalt	helbred.	Derudover	

har	vi	valgt	at	fokusere	på	Roskilde	kommune	i	forbindelse	med	vores	to	produkter.	Tanken	

bag	begge	designs	er,	at	Roskilde	kommune	er	afsenderen	på	dem.	

Vi	har	i	forbindelse	med	dette	projekt	konkluderet,	at	der	ligger	to	store	problematikker	når	

man	taler	om	mental	sundhed.	Både	hvordan	man	forebygger	det,	men	også	hvordan	man	

efterbehandler,	når	folk	allerede	er	ramt	af	dårlig	mental	sundhed.	I	løbet	af	opgaven	har	vi	

fokus	på,	hvad	der	ligger	til	baggrund	for	dårlig	mental	sundhed.	Vores	designløsning	skal	

ikke	forebygge	dårlig	mental	sundhed,	men	derimod	være	et	hjælpemiddel	når	skaden	er	

sket.		

Introduktion	til	rapportens	opbygning		

Rapporten	er	opbygget	således,	at	læseren	vil	blive	præsenteret	for	teoriafsnittet,	hvor	vi	vil	

redegøre	for	mental	sundhed,	samt	have	fokus	på	hvilke	faktorer	der	medvirker	til,	at	flere	

unge	kvinder	 føler	 sig	mentalt	udfordret.	Herefter	vil	 vi	 inddrage	 to	 teoretikere	og	deres	

sundhedsperspektiv,	som	vi	senere	vil	analysere	og	diskutere.		

I	metodeafsnittet	vil	læseren	blive	introduceret	for	de	metoder	vi	har	benyttet	-	henholdsvis	

den	 kvantitative	 og	 kvalitative	 metoder.	 Derudover	 bliver	 der	 kort	 redegjort	 for	

fokusgruppeinterview.		

I	 rapporten	bliver	der	udarbejdet	analyser	af	 spørgeskema,	 interview	med	Headspace	og	

interview	med	fokusgruppen.	Disse	bliver	analyseret	og	fejlkilder	bliver	pointeret.	Derefter	

præsenterer	 vi	 selve	 designet	 og	 designets	 funktioner.	 Her	 bliver	 der	 brugt	 centrale	

designbegreber	til	at	analysere	designet,	men	også	til	at	begrunde	de	valg	som	gruppen	har	

taget	i	designprocessen.	Dernæst	vil	designprocessen	blive	diskuteret,	og	hvad	den	optimale	

proces	 ville	 have	 været.	 Til	 sidst	 diskuteres	 der,	 om	 det	 er	 det	 enkelte	 individ	 eller	

samfundet,	som	bærer	ansvaret	for	den	mentale	sundhed.	Til	sidst	i	rapporten	vil	der	blive	

konkluderet	på	designets	funktionsværdi,	samt	konkluderet	om	vores	design	er	den	mest	
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optimale	løsning	på	problemet.	Til	slut	vil	der	kort	blive	perspektiveret	til,	hvad	vi	har	lært	

af	dette	projekt	og	kan	tage	med	fremadrettet.		

Semesterbinding	
Rapporten	 vil	 henholdsvis	 indeholde	 elementer	 fra	 kurset	 Subjektivitet,	 Teknologi	 og	

Samfund	og	Design	og	Konstruktion.	Der	vil	forekomme	en	inddragelse	af	STS	(Subjektivitet,	

Teknologi	 og	 Samfund)	 under	 metodeafsnittet.	 I	 løbet	 af	 kurset	 er	 gruppen	 blevet	

introduceret	 for,	 hvordan	 man	 udfører	 et	 godt	 interview,	 og	 hvilke	 teknikker	 der	 er	

essentielle	 at	 anvende.	 Metoder	 fra	 STS-kurset	 er	 blevet	 anvendt	 til	 at	 undersøge	

problemstillingen	-	både	gennem	den	kvalitative	og	den	kvantitative	metode.	Disse	metoder	

har	 været	 centrale	 for	 projektet	 idet	 metoderne	 har	 hjulpet	 til	 at	 belyse	 og	 analysere	

problemet.		

	

Vi	 inddrager	 elementer,	 som	 vi	 er	 blevet	 introduceret	 for	 under	 kurset	 Design	 og	

Konstruktion.	Vi	bruger	abduktion	i	forbindelse	med	ideen	til	en	designløsning.	Dette	blev	vi	

introduceret	 til	 under	 temaet	 Design	 og	 Problemformulering.	 Vi	 har	 gjort	 brug	 af	 CCM	

(Coloured	 Cognitive	 Mapping)	 for	 at	 forstå,	 hvad	 der	 ligger	 til	 baggrund	 for	 en	

problemstilling.	Dette	gennemgik	vi	under	temaet	Analytisk	Design.	Vi	inddrager	begreber	

fra	Adfærdsdesign	for	at	analysere,	hvordan	vi	kan	få	målgruppen	til	at	gøre	brug	af	vores	

design.	Vi	har	derudover	brugt	Design	evaluering	til	at	evaluere	vores	design,	med	henblik	på	

at	udvikle	det	mest	optimale	produkt.		

Metodeafsnit		

I	dette	afsnit	vil	vi	belyse,	hvordan	vi	har	brugt	vores	metoder	–	både	kvantitativ	og	kvalitativ	

metode.	 Der	 er	 blevet	 gjort	 brug	 af	 spørgeskema	 inden	 for	 den	 kvantitative	 metode.	

Derudover	er	der	blevet	gjort	brug	af	 interview	og	 fokusgruppe	 inden	 for	den	kvalitative	

metode.	 Metoderne	 er	 blevet	 introduceret	 i	 Etnografisk	 Metode	 i	 kurset	 Subjektivitet,	

Teknologi	og	Samfund	og	det	er	tekster	fra	pensum,	som	der	er	taget	udgangspunkt	i	(Bille,	

14.10.2019,	slide	17-25).	Vi	vil	komme	ind	på,	hvordan	vi	har	udarbejdet	vores	spørgeskema,	
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og	 hvad	 vi	 vil	 bruge	 svarene	 til.	 Derudover	 vil	 vi	 forklare,	 hvilke	 tanker	 vi	 har	 gjort	 os	

omkring	 vores	 kvalitative	 interview	 med	 Centerlederen	 for	 Headspace	 Roskilde,	 Mette	

Truesen.	Til	sidst	vil	vi	kort	forklare,	hvad	et	fokusgruppeinterview	går	ud	på.		

Kvantitativ		

I	 projektet	 er	 der	 blevet	 gjort	 brug	 af	 en	 kvantitativ	 metode	 i	 form	 af	 et	 spørgeskema.	

Spørgeskemaet	 er	 blevet	 udformet	 ved	 at	 udvælge	 nogle	 hypoteser,	 som	 vi	 ønskede	 at	

undersøge.	 Derefter	 er	 disse	 hypoteser	 blevet	 lavet	 om	 til	 spørgsmål.	 Tanken	 bag	

spørgeskemaet	var	blandt	andet	at	finde	årsagerne	til,	hvorfor	en	stor	del	af	kvinder	mellem	

16-24	år	har	dårlig	mental	helbred.	Spørgsmålene	retter	sig	derfor	mod,	hvilke	faktorer	der	

kan	spille	ind	og	i	hvor	høj	grad.	Derudover	var	det	også	vigtigt	at	stille	et	spørgsmål,	hvor	

man	først	og	fremmest	spurgte,	om	kvinderne	oplevede	at	have	mentale	problemer.	Årsagen	

til	dette	var	at	en	af	vores	hypoteser	var,	at	en	høj	procentdel	kvinder	mellem	16-24	år	har	

dårlig	mental	helbred.	Spørgsmålet	dertil	er	blevet	stillet	således:	“Har	du	i	løbet	af	dit	liv	følt,	

at	du	har	haft	dårlig	mentalt	helbred?”	Svarene	hertil	har	så	bekræftet	vores	hypotese	idet	

81%	har	svaret	ja	(bilag	3).	For	at	have	en	hypotese	er	det	dog	også	vigtigt	at	have	viden	bag.	

Dette	 gør	 også,	 at	 spørgsmålene	 er	 blevet	 nøje	 udvalgt	 for	 at	 kunne	 få	 information	 og	

undersøge	vores	hypotese.		

Derudover	er	spørgsmålene	også	blevet	udformet	således,	at	de	passer	til	svaropbygningen.	

Dette	gør,	 at	den	datamængde	som	kommer	 fra	 spørgeskemaet,	 er	mulig	at	 indsætte	 i	 et	

skema,	graf,	m.fl.	som	blandt	andet	kan	bruges	til	at	generalisere	og	derved	sige	noget	om,	

hvad	flertallet	peger	på.	I	spørgeskemaet	er	der	også	blevet	gjort	brug	af	halvåbne	spørgsmål	

således	at	personen,	som	svarer	på	spørgeskemaet,	enten	har	mulighed	for	at	uddybe	eller	

skrive	noget	i	feltet	“andet”.	Disse	spørgsmål	har	vi	begrænset,	da	der	ellers	var	risiko	for	at	

spørgeskemaet	 ikke	ville	kunne	behandles	som	en	kvantitativ	metode	(Olsen	&	Pedersen,	

2015).	
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Kvalitativ		

I	projektet	er	der	blevet	gjort	brug	af	den	kvalitative	metode.	Dette	er	blevet	gjort	ved	hjælp	

af	 interview	 med	 en	 fagperson.	 Hertil	 blev	 det	 valgt	 at	 interviewe	 Mette	 Truesen	 fra	

Headspace.	Dette	er	blevet	gjort	for	at	få	en	forståelse	for,	hvad	Headspaces	arbejde	går	ud	

på,	 og	 deres	 holdning	 til	 vores	 designidé.	 Derudover	 er	 der	 blevet	 gjort	 brug	 af	 en	

fokusgruppe	for	at	evaluere	designet	af	produktet.			

		

Selvom	selve	interviewet	er	vigtigt,	så	er	forarbejdet	dertil	mindst	lige	så	vigtigt.	Det	er	ikke	

muligt	 at	 møde	 op	 uforberedt	 og	 forvente,	 at	 man	 får	 noget	 brugbart	 ud	 af	 det.	 En	

forudsætning	for,	at	et	interview	har	potentialet	til	at	gå	godt,	er	forarbejdet.		I	projektet	er	

der	blevet	gjort	brug	af	en	interviewguide	og	dertil	nogle	teknikker	til	at	lave	denne.	Dette	er	

både	blevet	gjort	i	forhold	til	interviewet	med	Headspace	og	fokusgruppen.	Interviewguiden	

er	 blevet	 lavet	 med	 henblik	 på	 at	 anvende	 den	 semistrukturerede	 interviewform.	 Dette	

gælder	begge	interviews.	Interviewet	med	Mette	Truesen	og	udformningen	af	spørgsmålene	

til	 interviewet	 foregik	 på	 den	måde,	 at	 der	 blev	 udarbejdet	 en	 kort	 oversigt	 over,	 hvad	

gruppen	gerne	ville	ind	på.	Derudover	foregik	interviewet	dog	mest	som	en	samtale,	hvor	

der	blev	brugt	aktiv	lytning	og	uddybende	spørgsmål	til	svarene.	Derimod	valgte	gruppen	

også	at	gøre	brug	af	tavshed,	hvor	Mette	Truesen	fortsatte	med	at	snakke.	Årsagen	til	at	gøre	

dette	er	blandt	andet,	at	der	derved	kan	opstå	uforudset	viden	og	betydningsfuld	information	

(Kvale	&	Brinkmann,	2009).		

I	 interviewet	med	fokusgruppen	blev	der	udformet	et	par	spørgsmål,	men	ellers	blev	der	

gjort	brug	af	aktiv	lytning	(Kvale	&	Brinkmann,	2009)	og	udformet	spørgsmål	undervejs.	De	

fleste	 indledende	spørgsmål	var	blevet	udformet	 fra	 start,	hvor	de	opfølgende	spørgsmål	

blev	udformet	løbende	(Kvale	&	Brinkmann,	2009).	

Til	start	i	interviewet	forklarer	interviewpersonen,	hvordan	selve	interviewet	kommer	til	at	

forløbe.	 Dette	 gør,	 at	 interviewpersonen	 ved,	 hvad	 de	 går	 ind	 til	 -	 selve	 formålet	 og	

situationen	forklares.	Det	er	dog	ikke	hele	interviewet,	der	bliver	forklaret	idet	dette	kan	give	

en	 form	 for	 bias,	 som	 gerne	 skal	 undgås.	 Man	 bør	 dog	 forklare	 resten	 af	 formålet	 efter	
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interviewet	er	overstået.	Årsagen	til	dette	er,	at	 interviewpersonen	ellers	vil	kunne	sidde	

tilbage	med	en	tom	følelse.	Interviewpersonen	skal	helst	også	føle,	at	de	har	fået	noget	ud	af	

situationen.	 Dette	 kan	 blandt	 andet	 gøres	 ved	 at	 fortælle	 interviewpersonen	 hvordan	

interviewet	har	kunne	bidrage	til	det,	som	man	undersøger	(Kvale	&	Brinkmann,	2009).	

		

Årsagen	til,	at	der	bliver	gjort	brug	af	interview	er,	at	den	kvalitative	metode	gør	det	muligt	

at	 stille	 spørgsmål,	 som	 får	mere	 uddybende	 svar.	 Derudover	 kan	 personerne	 begrunde,	

hvorfor	de	svarer	som	de	gør.	Det	er	også	muligt	både	for	intervieweren	og	den,	som	bliver	

interviewet	at	stille	spørgsmål,	hvis	der	er	noget,	som	er	uklart.	Det	er	dog	også	muligt	at	

ændre	 interviewspørgsmålene	 undervejs,	 hvis	 dette	 giver	 mening.	 Dette	 giver	 en	 større	

fleksibilitet	og	kan	gøre,	at	man	får	viden,	som	man	ikke	havde	regnet	med	at	få	ud	fra	de	

spørgsmål,	som	allerede	var	forberedt	(Kvale	&	Brinkmann,	2009).	

Fokusgruppe	

Fokusgrupper	adskiller	sig	fra	individuelle	interviews	idet	at	en	gruppe	bliver	interviewet.	

Dette	 kan	 også	 medføre,	 at	 fokusgruppen	 påvirker	 hinanden	 og	 de	 svar,	 som	 gives.	

Fokusgruppen	og	svarene	skal	derfor	betragtes	som	en	samtale	-	både	mellem	personerne	i	

fokusgruppen	og	intervieweren,	istedet	for	et	individuelt	interview.	Årsagen	til	dette	er,	at	

der	foregår	en	interaktion	imellem	personerne	i	fokusgruppen,	hvilket	kan	have	betydning	

for,	hvilke	svar	man	får.	F.eks.	kan	personerne	ændre	mening	eller	holdning	ud	fra,	hvad	de	

andre	 i	 fokusgruppen	svarer.	Når	data	 fra	 fokusgrupper	 skal	analyseres,	 skal	man	derfor	

altid	have	i	mente,	at	det	er	en	gruppeinteraktion	og	analysere	derudfra	(fra:	Brinkmann	&	

Tanggaard,	2015,	Halkier,	kap	12)	
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Designanalyse		

Begrebsafklaring	

Affordance	
Affordance	er	oprindeligt	et	begreb	opfundet	af	psykologen	James	Gibson,	som	refererer	til	

hvordan	mennesker	handler	efter,	hvad	de	er	i	stand	til.	Don	Norman	har	valgt	at	operere	

med	begrebet	i	en	designmæssig	forstand,	hvor	affordance	referere	til	hvilke	handlinger	en	

aktør	 forestiller	 sig	 vil	 ske,	 når	 aktøren	 interagerer	 med	 produktet.	 Dette	 skal	 ses	 i	

sammenhængen	med	hvilke	mål,	planer,	værdier,	holdninger	og	erfaringer	vi	har.	Et	design	

med	høj	 affordance,	 er	 et	 design,	 hvor	 vi	 er	 i	 stand	 til	 at	 forudse,	 hvilket	 resultat	 der	 vil	

fremkomme,	når	vi	gør	brug	af	designet.	Dvs.	at	designet	skal	give	et	fingerpeg	om,	hvordan	

det	skal	bruges,	uden	at	det	bliver	fortalt	eller	beskrevet	(Pries-Heje,	17.09.2019,	slide	21).	

Dette	er	også	en	faktor	der	kan	være	meget	vigtig	i	vurdering	af	om	et	design	er	godt	eller	

dårligt	(Pries-Heje,	17.09.2019,	slide	21).	

Don	Norman	påpeger	dog,	at	affordance,	når	man	taler	om	skærmbasserede	designs,	ofte	

bliver	misforstået.	At	man	f.eks.	kan	føre	en	mus	over	på	et	link	på	hjemmesiden,	og	så	trykke	

på	den,	er	ikke	affordance.	Dette	er	en	kulturelt	lært	konvention.	Det	som	en	designer	i	denne	

sammenhæng	derimod	bør	overveje,	for	at	give	designet	affordance,	er	om	objektet,	når	man	

klikker	på	det,	har	et	meningsfuldt	og	brugbart	resultat,	som	man	på	forhånd	havde	regnet	

med	ville	ske	(Norman,	1999).		

Nudging	
Nudging	overført	til	dansk,	bliver	beskrevet	som	en	venlig	puffen.	Designere	”nudger”	når	

man	 tilføjer	 små	ændringer	 i	 hverdagsmiljøet,	 som	 tiltrækker	 vores	 opmærksomhed,	 og	

formår	 at	 ændre	 vores	 normale	 adfærd	 (Pries-Heje,	 08.10.2019,	 slide	 5).	 Sunstein	 har	

beskrevet	10	vigtige	 forbehold	en	designer	 skal	 inddrage,	hvis	det	 skal	 lykkedes	at	 få	 en	

gruppe	mennesker	til	at	ændre	adfærd.	I	vores	kampagne	har	vi	valgt	at	fokusere	på	nogle	af	

disse	10	punkter,	da	 ikke	alle	havde	relevans	 for	vores	design.	Vi	har	blandt	andet	brugt	

punkt	3,	som	handler	om	sociale	normer	(Sunstein,	2014).	Vi	påpeger	på	kampagnen,	at	det	

er	helt	normalt	 at	 føle	mental	mistrivsel,	 og	vi	henviser	 til	 tal,	der	understøtter	dette.	På	
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denne	måde	ønsker	vi	at	oplyse	målgruppen	om,	at	de	ikke	skal	gå	med	en	følelse	af,	at	de	er	

alene	med	deres	problem,	og	at	der	er	hjælp	at	hente.	Vi	bruger	også	punkt	4,	som	henviser	

til	 enkeltheden	 af	 det	 som	 kampagnen	 har	 til	 formål	 -	 nemlig	 at	 få	 folk	 til	 at	 bruge	

hjemmesiden.	I	kampagnen	har	vi	skrevet,	at	hvis	man	kan	genkende	problemet	med	at	have	

mentale	udfordringer,	skal	man	blot	tjekke	oplysningsportalen	for	at	få	hjælp.		

Design	rationale									

Produktet	 i	 dette	projekt	består	 af	 2	designs.	Den	 første	del	 er	 en	hjemmeside,	 som	skal	

fungere	som	en	oplysningsportal.	Oplysningsportalen	skal	henvise	til	de	institutioner,	der	i	

forvejen	eksisterer	i	Roskilde	kommune.	Man	kan	finde	informationer	om	hvilke	former	for	

gratis	 hjælp	 til	 individer	 med	 mentale	 udfordringer,	 der	 er	 til	 rådighed	 i	 kommunen.	

Hjemmesiden	 skal	 henvise	 til	 institutioner	 som	Headspace,	Girltalk	 eller	 lignende.	 For	 at	

konstruere	dette	design	har	vi	gjort	brug	af	flere	forskellige	design	teknikker.	Vi	har	blandt	

andet	gjort	brug	af	storyboardteknikken.	(bilag	5,	Design	og	Konstruktionseksamen:	Jonassen	

et	al.	2019)	Storyboardet	består	af	små	illustrationer,	der	viser,	hvad	der	er	tiltænkt	med	

designet.	 Det	 forklarer,	 hvilke	 komponenter	 hjemmesiden	 indeholder,	 og	 viser	 hvilke	

forskellige	 internetsider,	 man	 bliver	 henvist	 til,	 når	 man	 trykker	 på	 de	 elementer,	 som	

hjemmesiden	indeholder.	Hjemmesiden	skal	give	oplysninger	om,	hvor	man	kan	finde	hjælp,	

hvis	man	er	ramt	af	dårlig	mental	helbred.	Designet	skal	også	henvise	til,	at	der	findes	andre	

hjælpeformer	end	psykolog.	Over	halvdelen	af	respondenterne	i	vores	spørgeskema	sagde,	

at	de	ikke	kendte	til	andre	hjælpeformer	end	psykolog.	På	vores	hjemmeside	henvises	der	til	

6	forskellige	alternativer	i	Roskilde	kommune.	

	

Ideen	 bag	 designet	 er	 lavet	 ved	 hjælp	 af	 abduktionsmetoden,	 som	 er	 en	 anerkendt	

designmetode,	 udviklet	 af	 filosoffen	 Charles	 Pierce	 (Pries-Heje,	 11.09.19,	 slide	 48).	

Abduktion	betyder,	at	vi	har	lokaliseret	et	problem	og	derefter	har	lavet	en	hypotese	på,	hvad	

vi	tænker	kunne	være	en	årsag	til	problemet.	Vores	hypotese	lyder	på,	at	det	kan	være	svært	

at	 finde	 hjælp,	 hvis	 man	 ikke	 er	 psykisk	 syg,	 men	 blot	 føler	 at	 man	 har	 nogle	 mentale	

udfordringer.	Dvs.	personer	som	ikke	nødvendigvis	har	brug	for	psykolog,	men	blot	nogle	at	

snakke	med.	 Ud	 fra	 denne	 hypotese	 er	 vi	 kommet	med	 vores	 bud	 på,	 hvordan	man	 kan	
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inddrage	 et	 design	 som	 løsning.	 Vi	 har	 vurderet,	 at	 den	bedste	 ide	 til	 dette	 har	 været	 at	

konstruere	denne	hjemmesiden.	Når	vi	 som	designere	bruger	abduktion,	er	det	vigtigt	at	

påpege,	at	det	er	vores	forestilling	at	designet	kan	være	en	løsning	på	problemet,	men	ikke	

nødvendigvis	er	det	(Pries-Heje,	11.09.19,	slide	50).	

		

For	at	sætte	fokus	på	oplysningsportalen	har	vi	valgt	at	supplere	vores	design	med	et	ekstra	

design.	Dette	er	en	kampagne,	som	skal	fange	vores	målgruppe	og	opfordre	dem	til	at	gøre	

brug	 af	 oplysningsportalen.	 Dette	 vil	 gøre,	 at	 flere	 får	 kendskab	 til	 eksistensen	 af	

oplysningsportalen.	

		

Det	er	vigtigt	at	påpege	at	begge	designs,	som	vi	har	konstrueret,	har	til	formål	at	løse	det	

problem,	der	opstår,	når	unge	piger	allerede	er	ramt	af	dårligt	mentalt	helbred.	Det	er	en	

måde,	hvorpå	man	kan	 finde	hjælp,	når	skaden	er	sket.	Hverken	oplysningsportalen	eller	

kampagnen	 har	 til	 formål	 at	 forebygge	 dårlig	 mental	 sundhed,	 men	 derimod	 at	 hjælpe	

individet,	og	få	flere	til	at	søge	hjælp.	Dog	kan	løsningen	også	være	en	hjælp	til	kommunen	

der	ved	hjælp	af	disse	designs	muligvis	formår	at	få	flere	unge	ud	af	mistrivslen.	
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Figur	1	(Ulrich,	K.	T.,	2006,	DESIGN	creation	of	artifacts	in	society)	

Ovenstående	model	viser,	hvad	øjet	først	iagttager	når	vi	ser	noget	nyt.	Det	første	vi	lægger	

mærke	til,	er	lys	og	bevægelse.	Vi	har	valgt,	at	vores	design	er	i	forholdsvis	lyse	farver.		Til	

baggrunden	har	vi	tilført	bevægelse.	Bevægelsen	er	blevet	tilføjet	der,	hvor	man	kan	trykke	

sig	ind	på	“Her	kan	du	nemt	få	hjælp”	og	“Alternativ	hjælp”.	Årsagen	til	dette	er,	at	det	er	

disse	to,	som	vi	har	valgt	fokus	på	idet	det	er	en	oplysningsportal,	som	ønsker	at	oplyse	om	

de	forskellige	typer	af	hjælp.	Der	er	blevet	gjort	brug	af	bevægelse	for	at	brugeren	hurtigt	

lægger	mærke	til	designet,	og	skaber	en	positiv	opfattelse	af	designet.	Derudover	noterede	

vi,	at	der	under	interviewet	med	fokusgruppen	blev	sagt	dette	om	illustrationerne	af	vores	

design:		
	

Mai:	Hvad	med	sådan	farverne?	Valg	af	farver?	
	
Una:	Der	er	sikker	en	eller	anden	farvesymbolik	bag	jeres	valg	af	farver,	tænker	jeg.		
	
Mai:	Tror	I	det	ville	gøre	nogen	forskel,	hvis	nu	at	man	havde	valgt	en	mørkeblå?		
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Una:	 Jeg	tænker	at	I	har	valgt	sådan	nogle	forskellige	farver	sådan	at	man	kan	blive	
gladere	af	det	på	en	eller	anden	måde	eller	et	eller	andet.		
	
Una:	[...]Det	er	i	hvert	fald	ikke	en	deprimerende	hjemmeside.	
	
Mai:	 [...]Nu	 sagde	 du	 (refererer	 til	 Una)	 “det	 er	 ikke	 en	 deprimerende	 hjemmeside”.	
Hvorfor	ikke?	
	
Una:	Altså	den	er	jo	ikke	specielt	mørk	at	kigge	på,	farverne	er	sådan..	for	det	første	er	
de	her	mennesker	ret	livlige	og	farverne	er	meget	sådan	friske	at	kigge	på.	Man	bliver	
ikke	træt	af	at	kigge	på	den.	
(bilag	2,	s.	4)	
	

Blandt	andet	på	baggrund	af	disse	udtalelser	har	vi	valgt	at	bevare	den	gule	farve,	og	tilføje	
en	vinrød	farve	til	designet.	

	
På	forsiden	af	hjemmesiden	står	der	“Mental	Hjælp	-	en	samlet	oplysningsportal	for	Roskilde	
Kommune”,	så	brugeren	ikke	er	i	tvivl	om,	hvad	den	skal	bruges	til.	Både	i	bunden	og	i	toppen	
af	hjemmesiden	kan	man	vælge	at	klikke	ind	på	følgende:	
	
● Her	kan	du	nemt	få	hjælp	

Her	kan	man	klikke	ind	og	finde	de	forskellige	institutioner	der	udbyder	forskellige	
former	 for	 hjælp	 i	 Roskilde.	 Der	 står	 et	 kort	 stykke	 tekst	 om,	 hvad	 de	 forskellige	
tilbyder,	hvordan	deres	åbningstider	er,	og	hvordan	man	kan	komme	i	kontakt	med	
dem.	
	

● Alternativ	hjælp	
Her	 kan	 du	 finde	 forskellige	 former	 for	 alternativ	 hjælp	 som	 den	 enkelte	 ikke	
nødvendigvis	 havde	 overvejet	 også	 kunne	 være	 en	 terapiform.	 F.eks.	 Lysterapi,	
zoneterapi,	akupunktur	og	lignende.	Disse	alternative	hjælpeformer	er	blandt	andet	
tilføjet	ved	hjælp	af	vores	spørgeskema	(bilag	3)	
	

● Fakta	og	statistiker		
Herunder	er	det	muligt	at	finde	fakta	og	statistikker.	Der	er	blevet	valgt	en	artikel	fra	
Psykiatrifonden,	som	både	informere	og	har	statistikker	om	mental	sundhed.		
	

● Sådan	fik	vi	hjælp	
Her	skal	læseren	kunne	læse	positive	historier	fra	folk	der	frivilligt	har	sagt	ja	til	at	
dele	deres	historie	om,	hvordan	de	via	denne	oplysningsportal	er	blevet	hjulpet	med	
deres	mentale	udfordringer	(bilag	7)	
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Kampagnen	

Tanken	 bag	 kampagnen	 har	 været	 at	 ”nudge”	 målgruppen	 til	 at	 gøre	 brug	 af	 vores	

oplysningsportal.	Kampagnen	skal	få	målgruppen	til	at	opfange	kampagnens	budskab,	som	

er	at	der	findes	gratis	hjælpeinstitutioner	til	unge	der	føler	mental	mistrivsel.	Kampagnen	

består	af	en	plakat	og	tanken	er,	at	den	skal	være	ophængt	på	de	primære	uddannelsessteder,	

hvor	målgruppen	opholder	sig.	Vi	har	valgt,	at	de	farver	vi	brugte	på	hjemmesiden,	går	igen	

i	 kampagnen.	 I	 midten	 af	 billedet	 har	 vi	 skrevet	 de	 ord	 som	 personerne	 muligvis	 kan	

genkende,	 såsom	 “problemer	 i	 hjemmet”,	 “stress”,	 “udfordringer	 i	 skolen”	 osv.	 Vi	 skriver	

nederst	at	“det	er	helt	normalt”	for	at	målgruppen	ikke	føler	et	tabu	ved	at	kunne	genkende	

problemerne.	Som	tilføjelse	har	vi	sat	tal	 ind	fra	Psykiatrifonden,	for	at	underbygge	vores	

kommentar	om,	at	“det	er	helt	normalt”.	Baggrunden	på	kampagnen	er	en	hjerne	og	teksten	

foran	tager	udgangspunkt	i	nogle	af	de	spørgsmål,	som	kan	findes	i	vores	spørgeskema.	Ud	

fra	spørgeskemaet	kan	vi	konkludere,	at	der	er	flere	faktorer	der	spiller	en	rolle	på	unges	

mentale	 helbred.	 Det	 er	 her	meningen	 at	 hjernen	 og	 teksten	 skal	 symbolisere	 disse.	 Da	

afsenderen	af	kampagnen	skal	forestille	at	være	Roskilde	kommune,	har	vi	også	tilføjet	deres	

våbenskjold	nederst	i	højre	hjørne.	

(Kampagne	-	bilag	6)	

	



V1924788865 

 18 

Brugen	af	affordance	og	nudging	i	designprocessen	
I	 forbindelse	med	 udviklingen	 af	 produktet,	 prioriterede	 vi	 blandt	 andet	 at	 vores	 design	

skulle	have	høj	 affordance.	For	at	 teste	om	dette	var	en	mulighed	præsenterede	vi	 vores	

storyboard	for	en	fokusgruppe.	Vi	bad	dem	forklare,	hvad	de	troede	der	ville	ske,	hvis	de	

trykkede	på	diverse	funktioner	som	hjemmesiden	indeholdt.	F.eks.:	”hvad	ville	du	gøre	her	

på	forsiden”,	eller	”hvad	tror	du	der	sker,	hvis	du	trykker	her”.	Dette	gav	blandede	resultater.	

Som	nævnt	tidligere	i	opgaven	var	der	funktioner,	hvor	fokusgruppen	havde	en	forestilling	

om,	hvad	der	ville	ske	efterfølgende,	som	var	i	overensstemmelse	med,	hvad	der	rent	faktisk	

ville	 ske.	Men	 der	 var	 også	 eksempler,	 hvor	 gruppen	 havde	 en	 forestilling	 som	 ikke	 var	

overens	med	det	resultat	som	vi	havde	konstrueret	i	designet.	De	fleste	steder	hvor	designet	

havde	 høj	 affordance,	 har	 vi	 valgt	 at	 bevare,	 mens	 de	 steder	 hvor	 designet	 havde	 lav	

affordance,	valgte	vi	at	omformulere	funktionen	eller	skrotte	helt.		

	

Vi	har	gjort	brug	af	adfærdsdesign	i	vores	kampagne.	Det	har	vi	gjort	ved	at	inddrage	Morten	

Münsters	5	trins	model.	De	5	trin	lyder	således:	(Münster,	2017,	s.	86)	

	

1. Bryd	dit	overordnede	problem	ned	i	kategorier	

2. Bryd	kategorierne	helt	ned	til	adfærd	

3. Sørg	for	at	være	positivt	instruerende	

4. Kan	den	ønskede	effekt	passere	video-testen?	

5. Ingen	panik	

	

Vores	 overordnede	problem	er,	 at	 der	 er	personer	med	dårlig	mental	 sundhed	 som	 ikke	

søger	hjælp	for	deres	problemer.	Efterfølgende	har	vi	brudt	kategorierne	ned	til	den	ønskede	

adfærd.	Vores	ønskede	adfærd	er,	at	personer	skal	læse	vores	kampagne,	og	derved	finde	

vores	hjemmeside	og	gøre	brug	af	den.	Dette	gør	vi	ved	at	være	positivt	instruerende	i	vores	

kampagne.	 F.eks.	 er	 overskriften	 på	 kampagnen	 ”Kan	 du	 genkende	 dette?”,	 hvorefter	 vi	

nævner	ord	som	”stress”,	”dårligt	selvværd”	osv.		Nederst	står	der	med	lige	så	stor	skrift	”Det	

er	 helt	 normalt”.	 Dette	 har	 vi	 gjort	 for	 at	 gøre	 læseren	 opmærksom	 på	 at	 hvis	man	 kan	
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genkende	ordene	 i	 ”hjernen”,	 så	 står	man	 ikke	alene	med	problemet,	og	 for	at	 forsøge	at	

bryde	tabuet,	der	ligger	ved	at	søge	hjælp	(Bilag	6).	

Video-testen	går	ikke	ud	på	at	man	direkte	skal	optage	video,	af	den	ønskede	adfærd.	Det	

handler	om	vores	ønskede	adfærd	er	gjort	så	specifik,	at	en	3	part	ville	kunne	se	en	video	af	

målgruppen,	 og	 bekræfte	 at	 de	 udførte	 den	 ønskede	 handling	 (Münster,	 2017).	 Vi	 har	 i	

kampagnen	skrevet	tydeligt,	at	man	skal	gå	ind	på	hjemmesiden	(eller	scanne	QR-koden),	

hvis	man	har	brug	 for	hjælp.	Dette	ville	en	 tredjepart	godt	kunne	observere	på	video,	og	

bekræfte	at	målgruppen	gjorde.	Når	man	kommer	så	langt,	er	det	vigtigt	ikke	at	panikke.	Man	

kan	sidde	med	projekter,	hvor	den	ønskede	adfærd	 ikke	opnås,	eller	hvor	man	kommer	 i	

tanke	om	mere	adfærd,	man	ville	ændre	på.	Vi	har	fastholdt	at	denne	adfærdsændring	er	den	

eneste	vi	i	første	omgang	ønsker	at	ændre,	og	det	mener	vi	også	at	vi	kan.	For	at	konkludere	

om	vi	formår	at	få	folk	til	at	søge	hjælp,	ville	det	have	været	optimalt	hvis	vi	kunne	hænge	

kampagnen	op,	og	observere	om	folk	 lægger	mærke	til	den,	og	gør	brug	af	den.	Men	pga.	

tidsmangel,	var	dette	ikke	en	mulighed.	

Teori		

Definition	af	mental	sundhed	
Det	kommende	afsnit	har	 til	 formål	at	 skabe	en	bredere	 forståelse	af	mental	 sundhed	og	

hvordan	betydningen	af	begrebet	har	ændret	sig	gennem	tiden.	Først	og	 fremmest	er	det	

essentielt	 at	 definere	 hvad	 mental	 sundhed	 er.	 Vi	 har	 valgt	 at	 benytte	 os	 af	 WHO	 og	

sundhedsstyrelsens	definition,	som	lyder	således:	“Mental	sundhed	er	en	tilstand	af	trivsel,	

hvor	individet	kan	udvikle	sig	og	udfolde	sine	evner,	kan	håndtere	belastninger,	indgå	i	positive	

sociale	relationer	og	bidrage	til	fællesskabet.	Mental	sundhed	handler	om	at	opleve	at	have	det	

godt	med	sig	selv	og	sit	liv	-	og	at	kunne	fungere	godt	i	dagligdagen	i	samspil	med	andre.	Mental	

sundhed	er	altså	lang	mere	and	andet	end	blot	fravær	af	psykisk	lidelse”	(Hentet	fra	ABC,	citat	

fra	WHO	og	Sundhedsstyrelsen,	2018,	kap.	1,	s.	15)		
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Forståelsen	af	sundhed	
I	 starten	 af	 den	 moderne	 velfærdsstat,	 ændrede	 synet	 på	 sundhed	 sig	 fra	 at	 være	

udeblivelsen	af	 sygdom,	 til	 at	 sætte	 fokus	på	sundhed	og	sundhedsfremme.	Siden	da,	har	

kampen	 om	 hvordan	 sundhed	 skal	 defineres	 været	 en	 kamp	 mellem	 de	 forskellige	

professioner	–	naturvidenskaben,	samfundsvidenskaben	og	humaniora	(Land	&	Pedersen,	

2010).	

		

Kan	man	være	syg,	men	stadig	rask,	og	kan	man	være	rask,	men	syg?	Dette	spørgsmål	stiller	

Eplov	 og	 Lauridsen	 i	 udgivelsen	 ‘‘Fremme	 af	 mental	 sundhed	 -	 baggrund,	 begreb	 og	

determinanter’’.	I	et	eksempel	nævner	de,	at	hvis	en	person	har	influenza,	men	lever	sundt,	

så	kan	en	person	godt	være	syg,	men	er	samtidig	sund.	Det	samme	gælder	omvendt.	Man	kan	

derfor	også	være	sund,	men	usund.	Til	dette	nævner	de	et	eksempel,	med	en	person	som	

ryger	en	pakke	cigaretter	om	dagen,	men	ikke	har	nogen	sygdom.	Denne	person	er	derfor	

ikke	syg,	da	personen	ikke	har	en	sygdom,	men	derimod	rask,	trods	det	usunde	liv	personen	

lever	(Eplov	&	Lauridsen,	2010).		

		

Med	fokus	på	årsag	til	sygdom,	kan	man	se	på	to	forskellige	tilgange.	I	uddraget	“Sundhed	-	

et	individuelt	eller	samfundsmæssigt	ansvar”,	forklarer	Elsass	og	Lauritsen	om	to	forskellige	

tilgange	til	at	forstå	sundhed.	Den	første	tilgang	er	den	biomedicinske	-	også	kaldt	for	den	

snævre	eller	negative	tilgang.	Den	anden	tilgang	er	den	alternative	sundhedsopfattelse	-	også	

kaldt	 for	 den	 brede	 eller	 positive	 sundhedsbegreb	 (Eplov	 &	 Lauridsen,	 2010).	 Denne	

opfattelse	 stammer	 oprindeligt	 fra	 Wackerhausen	 og	 senere	 hen	 har	 Antonovsky	 også	

udviklet	en	teori,	som	sætter	 fokus	på	hvad	der	gør	én	rask,	 fremfor	hvad	der	gør	én	syg	

(Land	&	Pedersen,	2010).	

		

I	 den	 biomedicinske	 tilgang,	 bliver	 sundhed	 defineret	 som	 fravær	 af	 sygdom.	 Dette	 skal	

forstås	således,	at	hvis	en	person	ikke	viser	tegn	på	at	være	syg,	så	er	denne	person	ifølge	

den	 biomedicinske	 definition	 altså	 rask.	 Det	 vil	 altså	 sige,	 at	 en	 person	 er	 syg	 når	 der	



V1924788865 

 21 

forekommer	ændringer	i	kroppens	organismer	eller	ikke	lever	op	til	gennemsnittet	i	forhold	

til	 andre	 i	 ens	 gruppe,	 såsom	aldersgruppe	m.m.	 (Eplov	&	 Lauridsen,	 2010).	 Kritikere	 af	

denne	 metode	 bruger	 et	 begreb	 de	 kalder	 for	 ’apparatfejlsmetoden’.	 Dette	 begreb	 skal	

forstås,	som	at	menneskets	organisme	bliver	sammenlignet	med	en	maskine,	hvor	der	bliver	

udskiftet	eller	repareret	på	de	dele,	som	er	ude	af	funktion,	eller	ikke	virker	lige	så	godt	som	

de	plejer	(Land	&	Pedersen,	2010).		

		

Modsat	dette	synspunkt	er	der	den	alternative	sundhedstilgang.	Denne	tilgang	ser	sundhed	

som	 meget	 mere	 end	 blot	 fraværet	 af	 sygdom.	 Ifølge	 denne	 tankegang	 definerer	 man	

sundhed	 som	 opfattelsen	 af	 høj	 livskvalitet	 samt	 muligheden	 for	 at	 virkeliggøre	 vigtige	

livsmål.	En	vigtig	teoretiker	indenfor	denne	tilgang	er	Aaron	Antonovsky.	Han	kendetegner	

et	sundt	menneske	som	en,	der	er	i	stand	til	at	håndtere	de	belastninger,	som	det	udsættes	

for,	og	derudover	besidder	en	høj	følelse	af	sammenhæng.	Følelsen	af	sammenhæng	består	

af	 tre	 livslange	 læringsprocesser;	 følelsen	 af	 meningsfuldhed,	 begribelighed	 og	

håndterbarhed.	Dette	bliver	uddybet	under	afsnittet	om	Antonovsky	(Koushede,	2018).		

		

Alt	 afhængig	 af	 om	 man	 kigger	 på	 den	 biomedicinske	 model	 eller	 på	 alternative	

sundhedstilgang,	har	dette	en	indflydelse	på	samfundets	strategi	for	sundhedsfremme	(Land	

&	Pedersen,	2010).	

	

Ifølge	den	biomedicinske	model,	 bliver	 forebyggelse	vægtet	højt,	 og	det	 er	her	 individets	

ansvar	 at	 leve	 det	 sunde	 liv.	 Samfundets	 strategi	 er	 at	 fortælle	 og	 informere,	 hvordan	

borgerne	skal	leve	et	sundt	liv,	blandt	andet	igennem	kampagner	som	’KRAM’,	der	betegner	

forholdet	 mellem	 kost,	 rygning,	 alkohol	 og	 motion	 (Pedersen,	 2010).	 Her	 oplyser	

professoren	Bente	Klarlund	Pedersen	om,	hvordan	man	lever	det	bedste	liv	efter	de	bedste	

levevilkår,	men	det	er	op	til	det	enkelte	individ	at	tage	imod	disse	råd	og	udføre	dem.	Staten	

er	naturligvis	interesseret	i	at	have	sunde	borgere,	da	det	er	en	kæmpe	økonomisk	udgift.	

Med	 sundhed	 menes	 både	 fysiske	 og	 psykiske	 lidelser	 (Bentzen,	 2019).	 I	 denne	 tilgang	
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lægger	staten	ansvaret	over	på	det	enkelte	individ,	som	selv	har	til	ansvar	at	leve	et	sundt	

liv.	De	problemer,	som	medvirker	til	dårlig	mental	sundhed,	er	de	individuelle	ligesåvel	som	

de	 samfundsmæssige.	 Det	 er	 her,	 at	 den	 brede	 sundhedsforståelse	 kommer	 ind.	 Denne	

tilgang	 lægger	 i	 langt	højere	grad	vægt	på	borgernes	egen	opfattelse	af,	hvad	sundhed	er	

(Land	&	Pedersen,	2010).	De	møder	individerne	på	deres	niveau,	og	bygger	ud	fra	dem	en	

forståelse	 af	 sundhed.	 Som	 der	 bliver	 beskrevet	 i	 “Sundhed	 –	 et	 individuelt	 eller	

samfundsmæssigt	ansvar“,	ligger	dette	sundhedssyn	op	til,	at	det	strategimæssigt	handler	om	

at	udvikle	 læringsprocesser	i	 familierne,	skolerne	og	lokalsamfundet,	på	arbejdspladsen,	 i	

det	politiske	liv	eller	i	andre	kulturelle	sammenhænge,	hvor	normer	og	praksisser	er	udviklet	

(Land	&	Pedersen,	2010).	

		

I	vores	projekt	kommer	vi	til	at	have	fokus	på	den	alternative	sundhedsopfattelse,	da	vores	

rapport	vil	belyse	Antonovskys	sundhedsperspektiv.	Ligeledes	vil	teoretikeren	Axel	Honneth	

komme	ind	på	de	vestliges	landes	moderne	samfund,	og	hvordan	samfundet	har	indflydelse	

på,	hvordan	mennesket	vælger	at	leve	sit	liv.		

I	det	næste	afsnit	vil	vi	kort	komme	ind	på	tre	forskellige	determinanter,	der	har	betydning	

for	den	mentale	sundhed.		

	

De	tre	forskellige	niveauer		

Barry	 og	 Jenkins	 opstiller	 en	 række	 determinanter,	 der	 viser	 hvilke	 faktorer	 der	 er	 de	

beskyttende,	og	hvilke	der	er	risikofaktorer,	når	der	tales	om	mental	sundhed.	Dette	er	vist	

på	det	individuelle-,	det	sociale-	og	det	strukturelle	niveau	(Eplov	&	Lauridsen,	2010).			
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Figur	2	(Fremme	af	mental	sundhed	–	baggrund,	begreb	og	determinanter	s.	22)	

	

	

I	 den	ovenstående	model	 kan	man	 se,	 hvordan	mental	 sundhed	kan	blive	 forebygget	 (de	

beskyttende	 faktorer),	 men	 også	 hvordan	 de	 svækkes	 (risikofaktorerne).	 Man	 har	 selv	 et	

ansvar	for	sit	eget	mentale	helbred,	men	ens	sociale	omgangskreds	og	samfundet	har	også	

en	væsentlig	betydning	for	den	mentale	sundhed.		

	

En	anden	model,	som	er	udviklet	af	The	Victorian	Health	Promotion	Foundation,	beskriver	

også,	hvilke	faktorer	der	har	en	indflydelse	på	individets	sundhed	(Eplov	&	Lauridsen,	2010).	

De	 har	 beskrevet	 det	 med	 tre	 determinanter	 –	 social	 inklusion,	 frihed	 fra	 vold	 og	

diskrimination,	og	økonomiske	ressourcer.	 ’Social	 inklusion’	bliver	bedst	beskrevet	som	

det	modsatte,	nemlig	social	eksklusion.	Dette	består	er	en	gruppe	udsatte	mennesker	der	

ikke	 er	 socialt	 inkluderet	 i	 samfundet,	 enten	 på	 grund	 af	 lav	 indkomst,	 eksklusion	 fra	
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arbejdsmarkedet,	sociale	goder	og	relationer.	Denne	gruppe	er	altså	mennesker	der	ikke	har	

økonomiske	og	sociale	muligheder	for	at	bidrage	til	samfundet	(Eplov	&	Lauridsen,	2010).	

’Frihed	fra	vold	og	diskrimination’	indebærer	en	gruppe	mennesker	der	oplever	at	blive	

diskrimineret	fordi	de	tilhører	en	social	mindretalsgruppe.	Dette	kan	være	enten	på	grund	

af	 race,	 køn,	 seksualitet	 eller	 handicap.	 Man	 ser	 at	 diskrimination	 og	 vold	 hænger	 tæt	

sammen,	og	det	sammen	gør	ens	mentale	helbred	(Eplov	&	Lauridsen,	2010).	

Den	 sidste	 determinant	 er	 ’økonomiske	 ressourcer’,	 omhandler	 individets	 adgang	 til	

økonomiske	 ressourcer.	 Dette	 indebærer	 både	 arbejde,	 indkomst,	 uddannelse	 og	 bolig	

(Eplov	&	Lauridsen,	2010).	

		

Begrebsafklaring		

Social	patologi		
Social	patologi	udspringer	sig	fra	begrebet	patogenese,	som	er	den	medicinske	forståelse	af	

sygdommens	 udvikling	 hos	 mennesket.	 Den	 sociale	 patologi	 fokuserer	 derimod	 på	

samspillet	mellem	samfundet	og	mennesket,	og	påvirkningen	heraf.	Begrebet	kan	defineres	

således:	’’En	social	patologi	er,	som	det	medicinske	sprog	antyder	–	en	lidelse	eller	sygdom	i	det	

sociale	liv,	som	nok	erfares	individuelt,	men	skabes	af	kollektivt	af	de	måder	vi	er	sammen	på	–	

eller	netop	ikke	er	sammen	på’’	(Petersen,	2011,	kap.	8	s.	218)		

Teoretikere		

Aaron	Antonovsky		
I	dette	projekt	vil	vi	anvende	Aaron	Antonovskys	salutogenetiske	perspektiv,	samt	redegøre	

for	Antonovskys	teori	om	oplevelsen	af	sammenhæng	(forkortelse	OAS).	

Aaron	Antonovsky	(1923-1994)	var	professor	i	medicinsk	sociologi	med	forskningsinteresse	

indenfor	 stress	 –	 og	 tilbage	 i	 1970’erne	 skabte	 han	 et	 historisk	 vendepunkt	 i	

sundhedsforskning	 idet	 han	 udviklede	 sundhedsbegrebet	 og	 teorien	 bag	 salutogenese	

(Koushede,	2015).	
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Antonovskys	sundhedsbegreb	salutogenese,	som	betyder	helbredets	oprindelse,	fokuserer	

på	hvad	der	gør	mennesker	sunde	og	raske	–	og	fjerner	dermed	fokus	på	hvad	der	gør	syg	

(Koushede,	2015).	

Antonovsky	udarbejdede	denne	teori	idet	en	gruppe	kvinder	fangede	hans	opmærksomhed	

i	forbindelse	med	en	af	hans	undersøgelser.	Disse	kvinder	havde	været	udsat	for	ekstremt	

hårde	 forhold	 under	 2.	 verdenskrig,	 men	 trods	 dette	 kunne	 Antonovsky	 bekræfte,	 at	

kvinderne	havde	et	rimeligt	psykisk	helbred	(Antonovsky,	2000).	

Dette	fangede	hurtigt	Antonovskys	interesse.	Hvordan	kunne	det	lade	sig	gøre,	at	kvinder	

der	 havde	 været	 udsat	 for	 rædsel	 og	 skulle	 genetablere	 deres	 liv	 efter	 samtlige	

traumatiserende	oplevelser,	stadig	var	i	stand	til	at	 leve	et	helt	normalt	 liv	efterfølgende?	

(Antonovsky,	 2000).	 Dermed	 var	 fokus	 rykket	 hen	 mod	 et	 nyt	 sundhedsperspektiv,	 der	

fokuserede	 på,	 hvad	 der	 gør	 mennesker	 sunde	 og	 raske.	 Dette	 var	 begyndelsen	 til	

Antonovskys	 sundhedsbegreb	 salutogenese	 –	og	 som	svar	på	dette,	udviklede	han	senere	

begrebet	oplevelsen	af	sammenhæng	(OAS).	

For	at	forstå	begrebet	oplevelsen	af	sammenhæng	kan	det	defineres	således:	

		

“Oplevelsen	af	sammenhæng	er	en	global	indstilling,	der	udtrykker	den	udstrækning,	i	

hvilken	man	har	en	gennemgående,	blivende,	men	også	dynamisk	følelse	af	tillid	til,	at	

(1)	de	stimuli,	der	kommer	fra	ens	indre	og	ydre	miljø	er	strukturerede,	forudsigelige	og	

forståelige;	(2)	der	står	tilstrækkelige	ressourcer	til	rådighed	for	en	til	at	klare	de	krav,	

disse	stimuli	stiller;	og	(3)	disse	krav	er	udfordringer,	det	er	værd	at	engagere	sig	 i.”	

(Antonovsky,	2000,	kap.	2,	s.	37).	

		

Antonovsky	mener,	at	de	mennesker	som	klarer	sig	bedst	mentalt	og	fysisk,	er	de	mennesker	

som	 føler	oplevelse	af	 sammenhæng.	De	oplever	således	en	 følelse	af	 sammenhæng	 i	 livet	

(Koushede,	2015).	Antonovsky	beskriver	i	et	eksempel	med	en	husmor,	at	gennem	livet	vil	

der	 forekomme	 udfordringer,	 såsom	 at	 føle	 sig	 overbelastet,	 følelsen	 af	 stress,	

uforudsigeligheder,	konsekvenser	af	ens	valg	o.m.m.	Dog	mener	Antonovsky,	at	hvis	man	fra	

barn	har	udviklet	forskellige	færdigheder	og	udnytter	de	ressourcer	der	er	til	rådighed,	og	

ikke	mindst	gør	sit	bedste,	er	man	borger	af	en	stærk	OAS	(Antonovsky,	2000).		
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Følelsen	af	sammenhæng,	hvor	de	tre	komponenter	indgår,	er	en	læringsproces.	Dette	læres	

og	udvikles	gennem	livet.	Omgivelser	og	livserfaringer	har	derfor	en	væsentlig	rolle,	for	at	

kunne	 udvikle	 følelsen	 af	 sammenhæng,	 og	 er	 afgørende	 for	 vores	 sundhed	 og	 trivsel	

(Koushede,	 2015).	 For	 at	 forstå	 hvad	 de	 tre	 komponenter	 i	 OAS	 består	 af,	 vil	 der	 nu	

forekomme	en	mere	dybdegående	forklaring	på	dette.		

De	tre	komponenter	i	OAS	

Begribelighed	handler	om	forståelsen	af	de	stimuli	et	menneske	kan	konfronteres	med,	hvor	

man	 vælger	 at	 fokusere	 på	 det	 positive	 frem	 for	 det	 negative.	 Individet	 med	 en	 stærk	

oplevelse	af	begribelighed	skal	kunne	forvente	af	de	stimuli	der	vil	forekomme	i	fremtiden	

er	forudsigelige	og	medfører	en	sammenhæng	(Antonovsky,	2000).	Det	handler	dermed	om	

at	kunne	forstå	de	hændelser	der	vil	forekomme	i	livet,	samt	at	udvikle	en	forståelse	af	sig	

selv	og	ens	livssituation	(Koushede,	2015).	

		

Håndterbarhed	er	det	andet	komponent	i	OAS	og	kan	ifølge	Antonovsky	defineres	således:’’	

(…)	man	opfatter,	at	der	står	ressourcer	til	ens	rådighed,	der	er	tilstrækkelige	til	at	klare	de	

krav,	man	bliver	stillet	over	for	af	de	stimuli,	man	bombarderes	med.’’	(Antonovsky,	2000,	kap.	

2,	s.	36).		

Håndterbarhed	 handler	 altså	 om,	 hvordan	 mennesket	 opfatter	 de	 ressourcer,	 der	 er	 til	

rådighed	for	at	hjælpe	og	håndtere	de	situationer	man	stilles	over	for.	Disse	ressourcer	vil	

individet	selv	have	kontrol	over,	men	kan	også	komme	fra	bekendte	som	man	har	tillid	til	og	

kan	 stole	 på.	 Dette	 kan	 for	 eksempel	 være	 en	ægtefælle,	 ven,	 Gud,	 partileder,	 læge	m.m.	

(Antonovsky,	2000).	

Hvis	der	er	en	balance	mellem	de	situationer	og	udfordringer	individet	stilles	over	for,	og	de	

ressourcer	der	er	til	rådighed,	vil	dette	medføre	til	en	følelse	af	håndterbarhed	(Koushede,	

2015).	 Dermed	 vil	 individet	 ikke	 føle	 sig	 som	 offer	 eller	 uretfærdigt	 behandlet	 af	 livets	

omstændigheder,	 men	 derimod	 være	 stærk	 nok	 til	 at	 håndtere	 disse	 situationer	

(Antonovsky,	2000).		

		

Meningsfuldhed	er	 det	 sidste	 komponent	 i	 OAS,	 og	 er	 begrebets	motivationselement.	 For	

hvad	er	livet	uden	mening?	Her	skal	mennesket	føle,	at	livet	er	forståeligt	udelukkende	på	
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det	 følelsesmæssige	 niveau.	 Dette	 betyder,	 at	 trods	 individet	 møder	 modstand	 og	

udfordringer	 på	 sin	 vej,	 forsøger	 man	 at	 klare	 sig	 igennem	 tilværelsen	 og	 opfatter	 ikke	

diverse	 hændelser	 som	 en	 byrde	 –	 men	 derimod	 som	 værd	 at	 investere	 energi	 og	

engagement	i.	Mennesker	med	stærk	meningsfuldhed	vil	selvfølgelig	stadig	blive	påvirket	af	

alvorlige	hændelser,	såsom	død,	operationer	og	fyringer.	Dog	har	de	evnerne	til	at	finde	en	

mening	med	den	givne	situation	og	gøre	sit	bedste,	for	at	klare	sig	(Antonovsky,	2000).	

		

Flodmetaforen	

Antonovskys	 sundhedsperspektiv	 kan	 også	 illustreres	 via	 flodmetaforen.	 Antonovsky	

mener,	at	alle	mennesker	bliver	født	 i	 livets	flod	med	en	kontinuerlig	bevægelse	igennem	

livet.	Floden	er	uundgåelig	og	har	betydning	for	menneskets	sundhed,	idet	der	forekommer	

risici	for	sygdom,	men	samtidig	har	ressourcer	for	sundhed	(Koushede,	2015).	

For	nogle	mennesker	vil	floden	virke	forholdsvis	stille,	hvor	der	vil	være	let	at	bunde	og	man	

vil	dermed	komme	rimelig	igennem.	For	andre	vil	strømmen	i	floden	virke	kraftig,	hvor	man	

er	 ude	 på	 dybt	 vand	 og	 har	 svært	 ved	 at	 bunde.	Metaforen	 handler	 derfor	 om,	 hvorvidt	

mennesket	har	evnerne	til	at	håndtere	den	modstand	der	kan	forekomme	–	men	udnytter	

man	de	ressourcer	der	er	til	rådighed,	er	dette	afgørende	for	om	man	kan	forblive	sund	og	

rask	(Koushede,	2015).	

	

Figur	3:	Flodmetafor	(Koushede,	2015,	kap.	1,	s.	20)	
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Axel	Honneth	

Samfundsmæssige	årsager		

Ifølge	Honneth	ser	man	i	det	vestlige	senmoderne	samfund,	en	moderniseringsproces,	som	

har	medført	nogle	paradoksale	tendenser.	Mennesket	i	de	vestlige	lande	er	blevet	”frifundet”	

fra	de	traditionelle	rollefordelinger	med	tilhørende	forventninger	om,	hvem	der	gør	hvad	i	

husholdningen	og	på	det	samfundsmæssige	plan.	Man	ser	på	den	ene	side,	at	vi	i	vesten	lever	

med	en	masse	 individuelle	muligheder	 for	at	vælge	vores	 livsstil,	 og	hvilke	handlinger	vi	

udfører.	På	trods	af	dette	privilegium,	ser	man	på	den	anden	side	den	betalte	pris	af	alle	vores	

valgmuligheder.	De	vestlige	lande	bliver	i	langt	hurtigere	tempo	end	førhen	ramt	af	lidelser,	

der	kan	tolkes	som	symptomer	på	en	vildfaren	eller	misforstået	frihedskultur.	Disse	lidelser	

er	 alt	 fra	 stress,	 angst,	 depression,	 anorektisk	 selvkontrol,	 ensomhed	 eller	 former	 for	

eksistentiel	tomhed	og	meningsløshed	(Jakobsen,	2011).			

		

Samtidig	beskæftiger	Honneth	sig	med	begrebet	frigørelse.	I	den	vestlige	verden	er	der	i	det	

moderne	 samfund	 sket	 en	 pluralisering	 af	 roller,	 forpligtelser	 og	 tilhørsforhold.	 Denne	

nyfundne	opfattelse	af	verden,	som	vi	i	det	moderne	samfund	har	fået	mulighed	for	at	opleve,	

har	medført	 en	 individualisering	 af	 den	 enkeltes	 individ	 livsforløb.	 Ifølge	Honneth	bliver	

mennesket	 ”opmuntret	 til	 at	 gøre	 sig	 selv	 centrum	 for	 deres	 egen	 livsplanlægning	 og	

livsførelse”	(Jakobsen.	J.,	2011,	kap.	8,	s.	220).	Mennesket	oplever	i	langt	højere	grad	i	dag	en	

følelse	af,	at	deres	liv	og	identitet	er	et	eksperiment	eller	potentiale,	som	skal	udvikles	og	

realiseres.	 I	 bogen	 ”Selvet	 –	 sociologiske	 perspektiver”	 bliver	 der	 forklaret,	 hvilke	

materialistiske	tendenser	der	har	medført	denne	nye	følelse	omkring	livet	som	et	potentiale.	

Ifølge	Honneth	er	der	overordnet	set	tre	forskellige	faktorer	der	har	en	indflydelse:	

	

1.			Der	ses	i	dag	en	højere	indkomst	hos	mennesket,	samt	mere	arbejdsfri	tid,	som	nu	

kan	bruges	til	at	tage	beslutninger	om	sin	livsstil	(Jakobsen,	2011).		

2.	 	 	 Der	 er	 sket	 en	 udvikling	 af	 servicesektoren,	 der	 har	 gjort	 det	 muligt	 for	 en	

opadgående	 social	 mobilitet.	 Dette	 skal	 forstås	 således,	 at	 man	 i	 dag	 –	 i	 det	
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moderne	samfund	–	har	større	mulighed	for	at	bevæge	sig	fra	én	samfundsklasse	

til	en	anden	(Jakobsen,	2011).	

3.	 	 	Den	opadgående	sociale	mobilitet	hænger	også	sammen	med	det	 tredje	punkt,	

nemlig	uddannelsesniveauets	ekspansion.	Der	er	i	det	moderne	samfund	en	øget	

mulighed	for	at	vælge	et	job	efter	eget	ønske,	og	dertil	også	hvilken	uddannelse	

man	har	 lyst	 til	at	 tage.	Dette	medfører	en	øget	selvrefleksion	og	realisering	af	

selvvalgte	livsmål	(Jakobsen,	2011).	

	

Disse	 ovenstående	 tendenser	 bliver	 ofte	 beskrevet	 som	 en	 frihedsgevinst,	 men	 ifølge	

Honneth	 er	 dette	 ikke	 den	 rigtige	 måde	 at	 beskrive	 det	 på.	 Den	 nye	 form	 for	 social	

individualisering,	 som	 er	 blevet	 mulig	 i	 det	 senmoderne	 samfund,	 medbringer	 ikke	

nødvendigvis	 en	 større	 følelse	 af	 frihedsformåen.	 Honneth	 siger	 derimod	 ”er	 nutiden	

gennemsyret	 af	 normative	 krav	 om	 individualisering,	 som	 ikke	 føles	 frigørende”	 (Jakobsen,	

2011,	kap.	8	og	s.	220).	Det	betyder,	at	der	er	nogle	krav	i	samfundet,	der	omhandler	hvad	

mennesket	bør	gøre,	selv	om	vi	lever	i	en	tid	hvor	der	burde	være	frit	for	en	at	vælge	sit	liv	

og	sin	livsstil.	Det	senmoderne	menneske	oplever	i	højere	grad	end	før	en	skam	over	at	være	

afhængige	af	hinanden,	og	samtidig	oplever	et	pres	over	at	udvikle	og	fremhæve	sig	selv	og	

sin	karakter	(Jakobsen,	2011).		

	

Honneth	 fokuserer	på	den	 sociale	patologi,	 og	på	hvilke	 faktorer	der	gør	mennesket	 syg.	

Honneth	konkluderer,	at	mennesket	i	dag	oplever	selvrealisering	som	et	system	af	krav	fra	

samfundet,	hvor	de	synes	at	lide	mere	end	de	trives	(Jakobsen,	2011).	Dette	ses	blandt	andet	

på	baggrund	af	den	voldsomme	stigning	af	lidelser	i	samfundet,	der	er	oplevet	i	det	moderne	

samfund.		

	

Selvrealisering	ifølge	Honneth	
Ifølge	Honneth	er	der	tre	forskellige	sfære	der	spiller	ind	på	menneskets	forhold	til	sig	selv.	

Disse	tre	sfære	er	selvtillid,	selvagtelse	og	selvværdsættelse.	Igennem	deltagelse	af	disse	tre	
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sfære,	skulle	mennesket	opleve	en	følelse	af	at	kunne	leve	et	frit,	uhæmmet	og	godt	liv,	både	

som	privatperson,	politisk	og	som	en	del	af	det	sociale	fællesskab	(Jakobsen,	2011).	

		

Selvtillid	

Udviklingen	af	ens	selvtillid	bliver	skabt	igennem	kærlighed,	allerede	når	man	er	spædbarn,	

ifølge	Honneth.	 Begrebet	 ’kærlighed’	 skal	 forstås	 som	 gensidig	 emotionel	 bekræftelse	 og	

forbundenhed	(Jakobsen,	2011).	Ens	selvtillid	bliver	skabt	igennem	de	helt	nære	relationer.	

Dette	kan	være	mellem	barn	og	forældre,	i	et	parforhold,	eller	venskaber.	Hvis	et	forhold	er	

vellykket,	er	det	ensbetydende	med,	at	der	er	gensidig	anerkendelse	mellem	selvet	og	den	

anden	person.	Vi	lærer	igennem	disse	forhold,	at	vores	følelser	er	værdige	til	at	blive	mødt	

og	 besvaret	 af	 andre.	 Det	 er	 her,	 at	 vi	 lærer	 at	 balancere	 mellem	 selvstændighed	 og	

afhængighed,	 som	 er	 de	 to	 faktorer,	 der	 kendetegner	 et	 godt	 og	 nært	 forhold	 (Jakobsen,	

2011).	

Disse	 nære	 relationer	 bliver	 allerede	 opbygget	 når	 man	 er	 spædbarn.	 Som	 der	 bliver	

beskrevet	i	”Selvet	–	sociologiske	perspektiver”,	forklarer	de	dette	forhold,	som	opstår	i	ens	

yngste	 leveår.	 Når	 spædbarnet	 oplever	 en	 gensidig	 interaktion	 mellem	 sine	

omsorgspersoner,	lærer	de	også	at	forstå,	at	omsorgspersonerne	er	selvstændige	og	opdager	

sit	eget	liv	som	adskilt	fra	de	andres	(Jakobsen,	2011).	Hvis	barnet	oplever,	at	der	stadig	er	

et	følelsesmæssigt	bånd	–	trods	adskillelsen	–	mellem	sine	omsorgspersoner	og	barnet	selv,	

så	er	det	allerede	her	at	barnet	oplever	en	form	for	selvtillid	(Jakobsen,	2011).	Disse	intime	

relationer	følger	med	gennem	hele	livet.	De	opstår	bare	på	andre	mere	intime	måde,	når	man	

er	voksen.	Her	møder	man	det	igennem	kærlighedsforhold	og	venskaber.	Hvis	man	oplever	

en	 gensidig	 anerkendelse	 fra	 sine	 nære	 intime	 relationer,	 så	 skaber	 dette	 også	 bedre	

selvtillid.	 Man	 ”giver”	 sine	 kropslige	 og	 følelsesmæssige	 behov	 til	 andre	 og	 det	 samme	

omvendt,	men	 anerkender	 stadig	 hinandens	 selvstændighed	 (Jakobsen,	 2011).	 Ens	 nære	

relationer	er	altså	kontinuerlige	og	det	skal	gå	begge	veje,	for	at	det	bliver	vellykket.		
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Selvagtelse	

Selvagtelse	bliver	skabt	ud	fra	en	gensidig	anerkendelse	fra	den	borgerlige	og	juridiske	sfære	

(Jakobsen,	2011).	Hvis	man	bliver	anerkendt	som	borger,	medfører	dette	også	rettigheder	

som	 borger.	 Hvor	 kærligheden	 er	 at	 finde	 i	 alle	 kulturer	 og	 samfund,	 er	 rettigheder	

forskellige	 alt	 efter	 hvilket	 samfund,	 man	 lever	 i.	 I	 det	 vestlige	 moderne	 samfund	 er	

rettigheder	 noget	man	 har,	 uanset	 om	man	 er	mand	 eller	 kvinde,	 hvilken	 seksualitet	 og	

hvilken	kulør	man	har	(Jakobsen,	2011).	Den	som	bliver	anerkendt	som	borger,	får	også	tillid	

til	sig	selv	som	borger	(Qvortrup,	2006).		

		

Selvværdsættelse	

For	at	opnå	selvværdsættelse,	skal	man	opleve	at	man	er	en	del	af	et	fællesskab	hvor	man	

bliver	anerkendt	for	de	egenskaber	og	bidrag	man	giver	til	fællesskabet	(Qvortrup,	2006).	

Dette	kan	 forekomme	på	 for	eksempel	arbejdspladser	og	 i	 fritidsinstitutioner.	Mennesket	

har	behov	for	at	blive	værdsat	i	sociale	sammenhænge,	for	at	kunne	videreudvikle	sig	selv,	

og	for	at	kunne	værdsætte	sig	selv	og	sine	egne	egenskaber.	Mennesket	har	brug	for	at	kunne	

realisere	sig	selv	og	dette	sker	ved	at	udvikle	sine	egne	personlige	evner,	som	adskiller	sig	

fra	andre.	Dette	kan	dog	kun	ske,	hvis	man	bliver	anerkendt	i	det	samfund	man	lever	i.	Det	

vil	sige,	at	man	kun	kan	forholde	sig	positivt	til	sine	egne	evner,	hvis	det	samfund	man	lever	

i	sætter	pris	på	ens	indsats	og	talent.	Forudsætningen	for	dette	kræver,	at	man	har	en	fælles	

forståelse	for	hvilke	værdier	der	gør	fællesskabet	til	et	fællesskab	(Jakobsen,	2011).			

	

Søren	Østergaard	
Søren	Østergaard	som	til	daglig	er	leder	af	CUR	(Center	for	Ungdomsstudier)	har	i	mange	år	

forsket	i	børn	og	unges	hverdag	og	værdier.	Østergaard	har	arbejdet	med	børn	og	unge	siden	

1995	og	giver	et	indblik	i,	hvilke	faktorer	der	har	betydning	for	børn	og	unge	(Østergaard,	

u.å.).		
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Han	er	dermed	også	blevet	en	kendt	foredragsholder,	der	har	til	formål	at	hjælpe	–	ikke	kun	

børn	og	unge,	men	også	voksne	–	hvordan	man	kan	forbedre	og	håndtere	svære	situationer,	

som	rammer	den	yngre	befolkning.	

		

I	artiklen	’’Perfekthedstyranni	skader	børn’’	fortæller	Østergaard	om	det	pres,	der	ligger	hos	

unge	piger	–	og	at	dette	allerede	har	tendens	til	at	udvikle	sig	fra	11-års	alderen.	I	artiklen	

bliver	det	beskrevet,	at	unge	piger	ofte	føler	det	er	vigtigt	at	skabe	en	form	for	succes	på	alle	

niveauer.	

		

’’Pigerne	er	ambitiøse,	men	uden	mål.	Det	er	vigtigt	at	klare	sig	godt	på	alle	parametre,	

få	 høje	 karakterer	 i	 alle	 fag,	 men	 uden	 nødvendigvis	 at	 vide	 hvorfor,	 og	 hvad	

præstationerne	skal	bruges	til.’’	(Nygaard,	2016)		

		

Dog	kan	der	forekomme	konsekvenser	idet	unge	piger	stiller	høje	krav	til	dem	selv	og	søger	

mod	det	perfekte.	Dette	vil	også	have	en	påvirkning	på	deres	udvikling	i	samfundet.	

		

’’At	søge	det	perfekte	er	et	pres	her	og	nu	for	pigerne,	men	på	den	lange	bane	er	det	også	

et	problem	for	udviklingen	i	vores	samfund.’’	(Nygaard,	2016)	

		

Østergaard	mener,	at	søger	man	mod	det	perfekte	forbliver	man	i	kendte	og	trygge	rammer	

–	 og	 er	 dermed	 ikke	 villig	 til	 at	 løbe	 en	 risiko.	 Han	mener	 derfor,	 at	 det	 er	 vigtigt	 som	

forældre,	at	man	lærer	sine	børn	at	være	nysgerrige	(Nygaard,	2016).	
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Analyse		

Begrebsafklaring	

Coloured	Cognitive	Mapping		
Coloured	Cognitive	Mapping	(CCM)	er	en	diagrammeringsteknik,	hvor	man	analyserer	en	

problemstilling,	 for	 at	 undersøge	 og	 forstå	 årsager	 og	 konsekvenser.	 For	 at	 man	

efterfølgende	 kan	 identificere	 forskellige	 måder	 til	 at	 løse	 problemet	 (Venable,	 2014).	

Metoden	er	gennemgået	under	analytisk	design	i	kurset	Design	og	Konstruktion.	
	

Udformning	af	spørgeskema	

En	af	de	metoder	vi	har	valgt	at	anvende	i	dette	projekt,	er	et	spørgeskema.	Her	er	der	blevet	

udarbejdet	 flere	 spørgsmål	 med	 fokus	 på	 årsager	 til	 dårlig	 mental	 sundhed.	 Først	 og	

fremmest	diskuterede	gruppen,	hvilke	spørgsmål	der	ville	være	relevante	for	opgaven,	og	

hvordan	det	senere	kunne	have	betydning	for	selve	indholdet	af	rapporten.	

For	at	kunne	udforme	et	spørgeskema	valgte	gruppen	at	anvende	SurveyXact	by	Ramboll.	

Spørgsmålene	bestod	primært	af	årsager	til	hvorfor	unge	kvinder	har	tendens	til	at	føle	sig	

mentalt	udfordret.	Her	valgte	gruppen	at	anvende	likert	skalaen	 i	 forhold	til,	hvordan	vi	

ønskede	 spørgsmålene	 skulle	 besvares	 (Aarhus	 Universitet,	 Likert	 skala,	 u.å.).	 Anvender	

man	likert	skalaen	i	et	spørgeskema,	skal	spørgsmålene	besvares	ud	fra,	hvor	høj	eller	lav	

grad	personen	føler	til	det	stillede	spørgsmål.	Likert	skalaen	kan	bruges	på	flere	måder,	

men	 et	 eksempel	 fra	 vores	 spørgeskema	 er,	 at	 vi	 spurgte	 respondenterne	 om	 følgende:	

“Nedenstående	spørgsmål	vil	vi	gerne	have	svar	på,	hvor	høj	en	grad	de	følgende	årsager	har	

påvirket	dit	mentale	helbred	i	en	negativ	retning?	Hvor	tallet	0	er	slet	ikke	og	5	er	meget”.	Nogle	

af	 årsagerne	 var	 her	 ensomhed,	 perfekthedskultur,	 problemer	 i	 hjemmet	 m.m.,	 hvor	

respondenterne	fik	muligheden	for	at	kunne	svare	fra	0	til	5	(bilag	3).		

Gruppen	fandt	frem	til	spørgsmålene	der	indgår	i	spørgeskemaet,	var	blandt	andet	ved	at	

anvende	CCM.	CCM	er	en	designmetode,	hvor	der	brainstormes	om	den	problemstilling,	som	

man	har	valgt	at	arbejde	med.	Her	formår	man	at	belyse	samtlige	årsager	og	konsekvenser,	
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der	kobles	til	problemstillingen	(se	figur	4).	Da	vi	allerede	havde	udarbejdet	et	problemkort	

fra	 Design	 og	 Konstruktion,	 valgte	 vi	 at	 genanvende	 metoden,	 da	 dette	 medførte	 til	 en	

nemmere	måde	at	udarbejde	spørgsmålene.		

	

Figur	4:	Coloured	Cognitive	Mapping	(Design	og	Konstruktionseksamen:	Jonassen	et	al.	2019)	

	

	
	

Gruppen	valgte	at	anvende	den	kvantitative	metode	da	vi	mente,	at	det	ville	være	en	effektiv	

metode	 til	 at	 indsamle	 data	 og	 tal,	 som	 vi	 efterfølgende	 kunne	 viderearbejde	 med.	 Et	

spørgeskema	kan	også	være	en	metode,	hvor	man	forholdsvis	let	kan	indhente	data.	Gruppen	

valgte	at	lægge	spørgeskemaet	på	Facebook.	Her	havde	vi	den	forventning	–	og	håbede	–	at	

dette	ville	medføre	til	en	større	mængde	af	besvarelser.	

Gruppen	 ønskede	 også	 at	 anvende	 både	 den	 kvantitative	 og	 kvalitative	metode,	 for	 at	 vi	

efterfølgende	kunne	stille	de	to	forskellige	metoder	op	mod	hinanden,	og	undersøge	om	det	

indsamlede	data	stemte	overens	–	eller	nogenlunde	havde	samme	resultat.	
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Fejlkilder	af	den	kvantitative	metode	

Det	skal	dog	også	pointeres,	at	der	ved	at	anvende	den	kvantitative	metode	kan	opstå	flere	

fejlkilder,	som	er	nødvendige	at	belyse.	Vi	har	senere	fundet	ud	af,	at	denne	metode	muligvis	

ikke	har	været	den	rigtige	anvende,	grundet	flere	fejl.	

Ved	at	anvende	et	spørgeskema,	er	der	ikke	mulighed	for	at	tjekke	op	på	validiteten	af	det	

indsamlede	 data.	 Vi	 kan	 ikke	 være	 sikker	 på,	 at	 alle	 besvarelser	 er	 troværdige,	 om	

spørgeskemaet	 er	 blevet	 besvaret	 af	 personer	 uden	 for	 målgruppen.	 Der	 kan	 også	

forekomme	 misforståelser	 idet	 vi	 ikke	 kan	 være	 sikre	 på,	 at	 spørgsmålene	 er	 forstået	

korrekt.		

En	anden	fejlkilde	er,	at	vores	spørgeskema	har	medregnet	de	halvfærdige	besvarelser.	117	

personer	har	gennemført	hele	spørgeskemaet,	men	hvis	man	udregner,	hvor	mange	der	har	

svaret	på	“om	de	er	under	uddannelse’’,	så	er	der	153	personer,	der	har	svaret.		

Samtidig	 er	 spørgeskemaet	 også	 udelukkende	 blevet	 delt	 og	 besvaret	 af	 personer	 på	

Facebook.	Vores	problemstilling	henviser	til	unge	kvinder	i	alderen	16-24	år,	men	her	skal	

man	tage	forbehold	for,	at	gruppens	egen	omgangskreds	også	har	besvaret	spørgeskemaet	–	

og	her	ligger	alderen	på	omkring	22-24	år.	Efterfølgende	har	vi	også	kunne	konkludere,	at	

meget	få	personer	i	alderen	fra	16-19	år	har	besvaret	spørgeskemaet	(bilag	3).	

Vi	er	også	senere	blevet	gjort	opmærksom	på,	at	likert	skalaen	er	blevet	anvendt	forkert.	I	

spørgeskemaet	valgte	vi,	at	spørgsmålene	skulle	besvares	ud	fra	ét	tal,	hvor	skalaen	gik	fra	

0-5,	 dvs.	 6	 forskellige	 muligheder.	 Efterfølgende	 har	 vi	 fundet	 ud	 af,	 at	 ønsker	 man	 at	

spørgsmålene	skal	besvares	ud	fra	ét	tal,	skal	svarmulighederne	opstilles	i	ulige	antal,	fx	3,	

5,	7	eller	9	(Aarhus	Universitet,	Likert	skala,	u.å.).	

	

Resultat	af	spørgeskema		

Ved	hjælp	af	spørgeskemaet	ønskede	vi	at	finde	ud	af,	hvor	mange	unge	kvinder	i	alderen	16-

24	år,	der	har	oplevet	at	have	et	dårlig	mentalt	helbred,	og	hvilke	årsager	der	var	til	dette.		

Det	indsamlede	data	fra	spørgeskemaet	viste,	at	81%	har	haft	dårlig	mental	helbred.	For	at	

finde	ud	af,	hvilke	faktorer	der	havde	størst	indflydelse,	spurgte	vi	om	forskellige	årsager	der	

kunne	have	en	indflydelse	på	unges	kvinders	mentale	sundhed.	Til	disse	spørgsmål	skulle	
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respondenterne	 svare	 fra	0	 til	 5,	 hvor	 tallet	 5	 opfattes	 som	værende	høj.	De	 årsager	der	

vægtede	højest	og	hvor	flest	havde	svaret	enten	4	eller	5	er	’perfekthedskulturen’,	’pres	pga.	

skole’,	’karakterpres’	og	’dårligt	selvværd’	(bilag	3).	Flere	af	disse	årsager	er	noget	Honneth	

kan	støtte	op	om.	Hvis	man	ikke	oplever	en	form	for	anerkendelse	i	det	samfund	man	lever	

i,	og	ikke	får	at	vide,	at	det	man	gør,	er	godt,	så	har	det	en	negativ	indvirkning	på	individets	

forhold	til	sig	selv	(Jakobsen.	J.,	2011).	De	andre	årsager	’pres	pga.	skole’	og	’karakterpres’,	

kan	være	bivirkninger	af	den	frigørelse	Honneth	taler	om.	Alle	de	valg	mennesket	i	dag	har	

fået,	samt	de	normative	krav,	kunne	godt	være	årsag	til,	at	unge	mennesker	i	dag	føler	at	det	

netop	 ’karakterpres’	 og	 ’pres	 pga.	 skole’,	 der	 er	 de	 to	 årsager	 der	 vægter	 højest	 med	

henholdsvis	65	og	59	valg	på	’4’	eller	’5’,	ud	af	de	i	alt	137	svar.			

		

I	forhold	til	vores	produkt	formulerede	vi	et	spørgsmål	i	spørgeskemaet	vedrørende	hjælp	

til	hvis	man	føler	sig	mentalt	udfordret,	og	om	det	er	nemt	at	finde	hjælpen.	På	trods	af	at	

81%	af	respondenterne	havde	følt	at	de	i	løbet	af	deres	liv	havde	følt,	at	de	har	haft	et	dårligt	

mentalt	helbred,	så	var	det	kun	36%,	som	have	opsøgt	hjælp	til	sine	mentale	udfordringer.	

Hele	60%	har	ikke	søgt	efter	hjælp,	på	trods	af	at	57%	faktisk	ikke	synes,	at	det	var	svært	at	

finde	hjælp.		

		

Til	slut	spurgte	vi	 ind	til	vores	produkt,	og	hørte	om	respondenterne	mente,	at	en	samlet	

oplysningsportal	ville	hjælpe	mentalt	udfordrede	kvinder.	Her	mente	82%,	at	de	tror	på,	at	

sådan	en	side	ville	hjælpe.	72%	mente	også,	at	de	selv	ville	gøre	brug	af	sådan	en	portal,	hvis	

de	følte	sig	mentalt	udfordret.	Samtidig	viser	vores	undersøgelse,	at	45%	kender	til	andre	

former	for	hjælp	end	psykolog,	mens	55%	ikke	kender	til	andre	former	for	hjælp.	Dette	kan	

vise,	at	der	kunne	være	behov	for	en	samlet	oplysningsportal.		

		

Trods	 at	 der	 tidligere	 er	 belyst	 nogle	 fejlkilder	 i	 forbindelse	 med	 vores	 kvantitative	

undersøgelse,	mener	vi	stadig,	at	dette	kan	være	med	til	at	supplere	vores	kvalitative	metode	

og	teori,	i	forbindelse	med	Honneth	og	Mette	Truesen.	Her	kan	vi	konkludere,	at	der	er	en	

overensstemmelse	blandt	resultaterne.			
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Analyse	af	interview	med	Headspace	

Fra	 starten	 af	 projektet	 aftalte	 vi	 at	 vi	 gerne	 ville	 lave	 et	 kvalitativt	 interview	 med	 en	

fagperson.	Derfor	 tog	 vi	 via	mail	 kontakt	 til	 Headspace	 i	 Roskilde,	 samt	 Psykiatrifonden.	

Psykiatrifonden	ønskede	ikke	at	medvirke	i	et	interview.	

For	at	få	et	syn	fra	en	fagperson	med	ekspertise	indenfor	for	vores	område,	har	vi	lavet	et	

interview	 med	 Mette	 Truesen	 som	 er	 centerchef	 hos	 Headspace	 i	 Roskilde.	 Headspace	

tilbyder	gratis	rådgivning	til	børn	og	unge	i	alderen	12-25	år,	og	man	kan	komme	og	tale	om	

alle	de	problemer,	der	skulle	gå	en	på.	I	alt	har	Headspace	18	centre	i	18	forskellige	byer	i	

Danmark,	og	de	her	primært	af	2-4	ansatte	per	 center,	men	består	hovedsageligt	også	af	

frivillige.	Har	man	ikke	mulighed	for	at	komme	til	de	fysiske	centre,	kan	man	også	chatte	med	

headspace	på	deres	hjemmeside	(headspace.dk).	

		

Som	forberedelse	til	interview	med	Mette,	valgte	vi	at	vi	på	forhånd	ville	formulere	en	række	

spørgsmål.	Mette	ønskede	også	at	vi	sendte	spørgsmålene	på	forhånd,	så	det	valgte	vi	at	gøre.	

Vi	har	benyttet	os	af	den	semistrukturerede	interviewform,	da	dette	giver	og	mulighed	for	at	

ændre	på	spørgsmålenes	rækkefølge,	og	stille	uddybende	spørgsmål.	Da	vi	også	kun	skulle	

interviewe	én	person,	fandt	vi	denne	metode	bedst	(interviewguiden).	

Vi	aftalte	på	forhånd	at	vi	under	interviewet	godt	måtte	afvige	fra	de	oprindelige	spørgsmål,	

hvis	 andre	 relevante	 spørgsmål	 skulle	 opstå,	 ud	 fra	 de	 udtagelser	 som	 interviewperson	

sagde.	 F.eks.	 nævnte	Mette,	 at	 de	 unge	 i	 gennemsnit	 besøgte	 headspace	 3	 gange.	 Denne	

kommentar	var	vi	nysgerrige	i	at	få	uddybet,	for	at	få	kendskab	til,	hvorfor	det	var	“nok”	med	

3	besøg	for	de	unge.	

		

Spørgsmålene	under	interviewet	handlede	blandt	andet	om	Headspace,	og	det	arbejde,	som	

de	laver.	Det	gjorde	vi	for	at	se	hvordan	deres	oplevelser	omkring	problemet,	hang	sammen	

med,	hvad	vi	havde	undersøgt	på	forhånd:	

	

Mette:	“Der	er	mange	overvejelser	omkring	dem	og	så	er	det	også	en	fællesnævner	–	

ikke	for	alle,	men	for	rigtig	mange,	det	der	med	selvværd.	Så	vi	snakker	rigtig	meget	

sådan	noget	selvværd	og	selvtillid.	Hvad	er	det	selvværdet	er	og	hvad	er	det	selvtilliden	
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er	og	hvad	er	det	de	to	ting	kan	hver	især	og	hvorfor	er	det	man	har	brug	for	ligesom	at	

få	arbejdet	med	det	der	selvværd,	sådan	så	man	også	bare	tror	at	man	har	værdi	i	sig	

selv,	og	ikke	nødvendigvis	skal	kunne	præstere	en	masse,	for	hvis	ikke	man	kan	præstere,	

så	er	man	jo	stadig	værdifuld	som	menneske,	sådan	nogen	snakker	vi	rigtig	mange	af.	

Og	så	er	der	også	hele	det	der	med	at	kunne	håndtere	hverdagslivet,	altså	hvordan	er	

det	man,	altså	det	her	pres	som	er	noget	vi	jo	også	har	rigtig	mange	af,	som	er	unge	der	

er	presset,	fordi	man	skal	præstere	på	alle	parametre,	og	det	er	rigtig	svært,	for	hvordan	

er	det	man	håndtere	det.	Så	det	er	nogle	helt	hverdagsudfordringer	der	er	svære.”	(bilag	

1,	s.	3-4).	

	
Det	Mette	nævner	i	ovenstående	citat	hænger	godt	i	tråd	med	det,	som	vi	selv	undersøgte	i	

vores	 eget	 spørgeskema.	Her	 kunne	 vi	 se	 at	 “pres	 pga.	 skole”,	 “karakterpres”	 og	 “dårligt	

selvværd”	var	de	årsager,	hvor	flest	svarede	at	dette	havde	stor	betydning	for	deres	mentale	

udfordringer	(bilag	1).	

		

Under	interviewet	valgte	vi	også	at	undersøge	hvad	Headspace	selv	gjorde	for	at	være	synlig	

for	de	unge:		

Mette:	“Vi	gør	rigtig	meget.[...]Fordi,	at	det	bare	er	helt	nødvendigt	hvis	man	skal	være	

dem	folk	kommer	i	tanke	om,	når	man	står	med	en	ung	der	har	det	svært,	så	bliver	vi	

nødt	til	at	sige	Headspace	 igen	og	 igen	og	 igen.	Det	bliver	selvfølgelig	nemmere	med	

årene,	end	det	var	da	vi	var	et	år,	to	år,	nu	er	vi	de	der	seks	år.[...]men	vi	er	ude	i	alle	

folkeskoler	 i	 Roskilde,	 som	minimum,	 og	 vi	 lader	 os	 også	 gerne	 invitere	 ud	 i	 andre	

kommuner,	men	nu	er	det	i	Roskilde	Kommune,	som	jo	medfinancierer	os,	så	vores	fokus	

er	helt	klart	Roskilde	Kommune,	selvom	vi	jo	er	uden	grænser	kommunalt,	kommunale	

grænser.	Vi	er	ude	på	ungdomsuddannelserne	og	vi	tilbyder	både	bare	at	komme	ud	og	

fortælle	om	Headspace,	men	vi	tilbyder	også	at	komme	ud	og	snakke	om	sådan	fagligt	

…	altså	det	kunne	være	det	der	selvtillid	og	selvværd,	hvad	er	det.”	(Bilag	1,	s.	8)	

	

Vi	ønskede	at	få	svar	på	om	vi	havde	ret	i	vores	antagelse	i	at	det	kan	være	svært	at	finde	

hjælp,	og	hvorfor	det	er	svært	for	de	unge	at	opsøge	hjælp:		
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Mette:	“Jamen	det	tror	jeg	I	har	helt	ret	i	(at	der	er	svært	at	finde	hjælp).	Men	jeg	tror	

også	at,	en	ting	er	at	det	sådan	konkret	er	svært	at	finde,	men	jeg	tror	også	der	er	et	

tabu	forbundet	i	forhold	til	det	der	med,	hvornår	er	det	man	har	et	problem	der	er	reelt	

nok	til	at	søge	hjælp	selvom	det	er	et	hverdagsproblem.	Jeg	tror	også	mange	unge	har	

den	der	forståelse	af	at	det	skal	stå	grelt	til	før	at	man	har	brug	for	hjælp.”	(Bilag	1,	s.	

10)		

		

Da	vores	eget	design	også	bygger	på	samme	hypotese,	fremlagde	vi	en	beskrivelse	af,	hvad	

vores	 design	 går	 ud	 på.	 Det	 mest	 optimale	 havde	 været,	 hvis	 vi	 kunne	 præsentere	 en	

prototype	 af	 designet	 for	 Mette	 Truesen,	 men	 det	 var	 på	 daværende	 tidspunkt	 ikke	 en	

mulighed.	 Derfor	 blev	 alternativet	 en	 beskrivelse	 af	 produktets	 primære	 funktioner,	 og	

tankerne	bag.	

Vi	ønskede	at	få	kendskab	til	om	vores	produkt-ide	var	noget	de	hos	Headspace	mente	var	

en	god	ide,	og	om	Headspace	kunne	være	en	mulig	samarbejdspartner.	 	Til	dette	svarede	

Mette:	

	

Mette:	“Jeg	tænker	det	er	en	rigtig	god	ide.	[…]	Der	er	simpelthen	det	med	kommunerne,	

lad	os	tage	Roskilde	som	eksempel,	de	har	selvfølgelig	rigtig	mange	tilbud	selv	og	der	er	

rigtig	mange	tilbud	der	indgår,	men	det	der	med	overblikket,	det	er	rigtigt,	svært	at	få	

skabt,	også	fordi	at	tingene	hele	tiden	forandrer	sig.	[...]	Der	kommer	hele	tiden	nogle	til	

(nye	tilbud)	og	nogle	der	stopper	og	noget	der	 ikke	blev	til	noget,	 så	kommunen	har	

rigtig	svært	ved	at	finde	ud	af,	hvad	er	det	egentlig	der	er	af	tilbud.”	(bilag	1,	s.	10).	

		

Dog	påpegede	Mette	også,	at	man	tidligere	har	set	lignende	projekter,	og	hun	fortæller	at	der	

kan	være	nogle	udfordringer	ved	et	tiltag	som	vores:	

	

Mette:“Kommunen	(Roskilde	Kommune)	har	også	noget	der	hedder	ungeguiden,	det	var	

nok	mere	sådan	i	forhold	til	noget	uddannelsesværk,	men	der	har	været	sådan	et	tiltag	

til	det	der	med,	hvordan	er	det	man	kan	ramme	de	unge	med	en	app	eller	sådan	et	eller	

andet,	men	udfordringen	er	det	der	med	vedligeholdelse,	for	hvordan	i	alverden	kommer	
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man	 omkring	 det,	 fordi	 det	 er	 en	 kæmpe	 udfordring	 ved	 alle	 sådan	 nogle	

hjælpeportaler.”	(bilag	1,	s.	10).	

Resultat	-	Interview	

Da	Mette	Truesen	fortalte	om,	hvilke	problemer	de	unge	ofte	kommer	med	hos	Headspace,	

kunne	vi	se	at	dette	stemte	overens	i	forhold	til,	hvad	vi	tidligere	har	undersøgt.	De	hyppigste	

årsager	hos	Headspace	var	også	de	hyppigste	årsager,	i	vores	egen	kvantitative	undersøgelse	

med	vores	spørgeskema.	Under	spørgsmålet	om	nødvendigheden	af	vores	oplysningsportal,	

fortalte	 Mette,	 at	 hun	 selv	 synes	 at	 ideen	 var	 god,	 men	 at	 det	 ville	 kræve	 en	 del	

vedligeholdelse.	Derfor	kan	vi	heller	ikke	konkludere,	at	vores	design	vil	være	en	succes,	og	

vi	har	heller	ikke	haft	muligheden	for	at	teste	vores	hjemmeside	i	den	virkelige	verden.	

En	af	de	årsager	som	der	ifølge	Mette	Truesen	kunne	være	en	hindring	af	designet	var,	at	det	

ville	kræve	en	del	vedligeholdelse.	Da	meningen	med	hjemmesiden	er,	at	den	skal	henvise	til	

eksisterende	projekter	og	institutioner,	er	der	en	risiko	for	at	institutioner	lukker,	eller	ikke	

bliver	til	noget.	Derfor	ville	hjemmesiden	hele	tiden	skulle	opdateres.			

	

Fokusgruppe	
Brugen	af	fokusgruppe	med	henblik	på	at	få	evalueret	vores	design	kaldes	DSR	Evaluation	

method	 selection.	 Vores	 projekt	 var	 under	 den	 formative	 udvikling,	 da	 vi	 skulle	 bruge	

evalueringen	til	at	videreudvikle	vores	design.	Derfor	har	vi	valgt	at	få	en	fokusgruppe	til	at	

evaluere	designet,	da	det	var	vigtigt	for	os	at	designet	kunne	påvirke	målgruppen	positivt.	Vi	

havde	brug	 for	at	kende	 til	deres	 følelser,	 opfattelser	og	holdninger	 til	designet,	 for	 at	 vi	

kunne	tilpasse	designet	bedst	muligt	til	målgruppen	(Jan	forelæsning,	evaluering	slide	20).		

		

Formålet	 med	 interviewet	 med	 fokusgruppen	 var	 at	 få	 input	 om	 designet	 af	 produktet.	

Fokusgruppen	bestod	af	to	personer,	som	i	forvejen	kendte	hinanden.	De	er	henholdsvis	22	

og	23	år	og	ligger	derfor	inden	for	vores	målgruppe,	som	er	de	16-24	årige.	De	blev	ikke	vist	

selve	produktet,	men	det	storyboard,	som	vi	har	taget	udgangspunkt	i,	i	forhold	til	designet	

af	det	endelige	produkt.	 Storyboardet	blev	udarbejdet	 i	oktober	 som	en	del	af	 eksamen	 i	
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Design	 og	 Konstruktion	 (bilag	 5,	Design	 og	 Konstruktionseksamen:	 Jonassen	 et	 al.	 2019).	

Svarene	 fra	 fokusgruppen	 er	 derefter	 blevet	 brugt	 til	 at	 videreudvikle	 og	 producere	 det	

endelige	produkt.	Det	ville	have	været	mest	optimalt	at	designe	ud	fra	den	iterative	proces,	

hvor	man	viser	en	prototype	af	designet.	Grundet	tidsmangel	var	det	dog	ikke	muligt.	Der	

blev	derfor	valgt,	 at	 storyboardet	 skulle	bruges,	hvilket	man	kan	argumentere	 for	er	den	

første	iteration,	da	det	er	denne	vi	har	taget	udgangspunkt	i.	

Interviewet	med	fokusgruppen	var	semi-struktureret	i	og	med,	at	nogle	af	spørgsmålene	var	

planlagt	(Aarhus	Universitet,	Interviewguide,	u.å.).	Der	blev	her	gjort	brug	af	aktiv	lytning	og	

røde	lys	(Kvale,	S.,	Brinkmann,	S.,	Interview	-	Introduktion	til	håndværk,	2.	udgave).	Dette	

gjorde,	at	man	kunne	stille	spørgsmål	ud	fra	de	svar,	som	man	modtog	fra	 fokusgruppen.	

Intervieweren	 var	 dermed	 også	 fleksibel,	 men	 sørgede	 for,	 at	 interviewet	 blev	 holdt	 til	

emnet.	 Fra	 starten	 blev	 det	 dog	 gjort	 klart,	 hvad	 selve	 interviewet	 skulle	 omhandle.	

Fokusgruppen	 blev	 introduceret	 for	 formålet	 -	 vi	 ville	 vise	 dem	 storyboardet	 og	 vide,	

hvordan	deres	oplevelse	af	hjemmesiden	var.	Derved	kunne	vi	bruge	det	i	vores	udarbejdelse	

af	det	endelige	design	af	vores	produkt.	

I	interviewet	blev	der	gjort	brug	af	spørgsmål	der	lagde	op	til	spontane	beskrivelser.	På	den	

måde	 fik	 vi	 et	 indblik	 i,	 hvordan	 deres	 oplevelse	 af	 selve	 storyboardet	 var	 og	 deres	

umiddelbare	tanker	(Kvale	&	Brinkmann,	2009).		

Et	eksempel	på	dette	er,	da	der	bliver	spurgt	ind	til,	hvad	fokusgruppen	umiddelbart	ser	og	

tænker,	når	de	får	præsenteret	forsiden	af	storyboardet:	

	

“Mai:	Så	det	første	jeg	vil	vise	jer	det	er	egentlig	bare,	hvad	I	tænker	det	her	er	når	I	ser	

det?	

Lisbeth:	En	hjemmeside	

(...)	

Mai:	Og	hvad	ser	I	på	denne	her	hjemmeside?	

Lisbeth:	Jeg	tænker	et	sted	hvor	man	kan	få	noget	hjælp,	skrive	med	folk	og	så	eventuelt,	

nu	står	der	mentorordning,	at	man	kan	finde	en	mentor	og	så	de	kan	hjælpe	én	hvis	man	

har	det	rigtig	svært	

(...)	
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Una:	Sådan	en	rådgivningshjemmeside	også,	også	fordi	der	står	“chat	med	os”	nederst,	

så	man	kan	chatte	med	jer	direkte,	hvis	det	er.	“	

(bilag	2,	s.	1-2)	

	

	

Ud	 fra	 fokusgruppens	 besvarelser	 fandt	 vi	 ud	 af,	 at	 storyboardet	 blev	 oplevet	 som	 en	

hjemmeside,	hvilket	også	var	intentionen.	Fokusgruppen	orienterede	sig	på	hjemmesiden	og	

dannede	sig	et	overblik	over	dens	muligheder.	

	

I	udarbejdelsen	af	spørgsmål	er	der	blevet	lagt	vægt	på	at	lave	interviewspørgsmål	og	ikke	

forskningsspørgsmål.	 Årsagen	 til	 dette	 er,	 at	 vi	 ønskede	 at	 få	 svar	 på	 fokusgruppens	

umiddelbare	 oplevelse	 af	 et	 design	 og	 deres	 holdning	 til	 siden	 -	 både	 dens	 formål	 og	

udseende.	Der	er	dog	indirekte	blevet	spurgt	ind	til	affordance	i	interviewet.	Disse	spørgsmål	

er	blevet	oversat	til	et	mere	hverdagssprog	således,	at	det	ikke	var	tydeligt,	hvad	vi	spurgte	

om.	Der	blev	spurgt	ind	til,	hvilke	forventninger	de	havde,	når	de	trykkede	på	en	bestemt	

funktion	-	hvad	der	ville	dukke	op	på	den	næste	side,	og	hvad	de	tænkte	den	ville	indeholde.	

I	 nogle	 tilfælde	 fandt	 fokusgruppen	 ikke	 det,	 som	 de	 forventede.	 Dette	 tog	 vi	 med	 i	

overvejelserne	 i	 forhold	 til	 det	 endelige	 design.	 Til	 gengæld	 blev	 fokusgruppens	

forventninger	dog	bekræftet	andre	steder.	Dette	sker	for	eksempel	med	fanen	“sådan	fik	vi	

hjælp”:	

	

Mai:	Hvad	tror	du,	når	der	bare	står	“sådan	fik	vi	hjælp”?	Hvad	tror	du	så	der	sker,	hvis	

man	går	ind	på	den	hjemmeside?	Hvad	det	indeholder?	

	

Lisbeth:	Jeg	tænker	lidt	det	sådan	måske	nogle	kommentarer	omkring	hjemmesiden	for	

dem	der	allerede	har	brugt	den.	 Lidt	 ligesom	man	nogle	gange	 ser	 “jeg	 fik	hjælp	på	

denne	her	måde”	eller	“det	har	hjulpet	mig	til	det	her”	

(bilag	2,	s.	16)	

	

Fokusgruppens	forestilling	om,	hvad	der	skete	når	de	trykkede	på	“sådan	fik	vi	hjælp”	var	

præcis	 det,	 som	 der	 kom	 frem.	 Fokusgruppen	 kan	 altså	 forudse,	 hvilket	 resultat	 der	 vil	
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forekomme	når	de	trykker	sig	ind	på	siden.	Dette	gør,	at	man	kan	sige,	at	designet	har	en	høj	

affordance,	hvilket	kan	hjælpe	til	at	bedømme	om	et	design	er	godt	eller	dårligt.	(jan	pries-

heje,	forelæsning	kreativt	design)	På	hjemmesiden	er	det	ikke	nok,	at	brugeren	ved,	at	de	

skal	trykke	på	et	link	eller	en	bestemt	funktion.	Det	er	det,	som	de	kommer	ind	på,	som	afgør	

om	et	design	har	høj	affordance.	Dvs.	om	det,	de	trykker	sig	ind	på,	giver	et	meningsfuldt	og	

brugbart	resultat	i	forhold	til	deres	forventninger	(Norman,	1999).	Dette	har	vi	kunne	bruge	

i	vores	videre	udvikling	af	produktet	til	at	overveje	og	lave	ændringer	de	steder,	hvor	vi	kan	

konkludere,	at	der	er	en	lav	affordance.		

	

Resultat	-	Fokusgruppeinterview		

På	baggrund	af	de	svar	og	resultater	vi	har	fået	ved	hjælp	af	fokusgruppen,	er	der	blevet	lavet	

nogle	ændringer	 i	 forhold	til	vores	design.	For	eksempel	var	det	uklart	 for	 fokusgruppen,	

hvad	de	ville	komme	ind	på	under	“find	hjælp”,	hvor	man	kunne	vælge	område.	Dette	kan	

tolkes	ud	fra,	hvad	én	af	personerne	fra	fokusgruppen	havde	af	 forventning	om,	hvad	der	

kunne	findes	under	“find	hjælp”:	

	

“Lisbeth:	 Jeg	 tænkte	 da	 der	 stod	 “vælg	 område”,	 så	 tænkte	 jeg	 lidt	mere	 på	 hvilket	

område	man	 havde	 brug	 for	 hjælp.	 Altså	 sådan	 du	 ved	 om	man	 havde	 brug	 for	 en	

tandlæge	eller	en	almindelig	læge	eller	en	psykolog	eller	et	eller	andet	mere.	Ikke	hvor	

man	er	henne,	men	hvad	for	noget	hjælp	man	faktisk	har	brug	for.”		

	

Dette	gjorde,	at	vi	overvejede,	hvordan	det	skulle	formuleres	for	at	gøre	det	klart,	hvad	siden	

indeholdt.	Det	skulle	omformuleres	således,	at	der	ikke	kunne	opstå	tvivl	om,	hvad	siden	ville	

indeholde.	 Derudover	 kunne	 vi	 også	 opfange,	 at	 det	 nok	 ikke	 var	 klart,	 at	 det	 kun	

omhandlede	Roskilde	kommune.	Dette	skulle	også	specificeres,	og	det	er	blevet	ændret	i	det	

endelige	design.	Ud	fra	resultaterne	fra	fokusgruppen	kan	man	også	konkludere,	at	andre	

elementer	 af	 storyboardet	 opfyldte	 de	 fleste	 af	 fokusgruppens	 forventninger	 om,	 hvad	

hjemmesiden	indeholdt.	Dette	resulterede	i,	at	vi	kunne	konkludere	at	dele	af	designet	havde	
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en	høj	affordance.	Hertil	kan	man	bruge	eksemplet	 fra	tidligere	med	“sådan	fik	vi	hjælp”-

funktionen	og	Lisbeths	forventning	om,	hvad	denne	ville	indeholde.		

	

Efter	interviewet	med	fokusgruppen	gik	det	derudover	op	for	os,	at	vi	var	kommet	ud	på	et	

sidespor	 i	 forhold	 til,	 hvad	 det	 egentlig	 var	 vi	 gerne	 ville	 med	 vores	 design,	 og	 hvad	

hjemmesiden	 gik	 ud	 på.	 Meningen	 med	 hjemmesiden	 var,	 at	 det	 skulle	 være	 en	 samlet	

oplysningsportal,	hvor	tilbud	og	muligheder	for	hjælp	lå	samlet.	Det	virkede	dog	ikke	til,	at	

fokusgruppen	 følte	 at	 dette	 var	 hovedfokusset	 på	 hjemmesiden,	 og	 der	 er	 derfor	 blevet	

foretaget	nogle	ændringer.	

Designet	blev	genovervejet,	og	der	blev	valgt	at	lægge	fokus	på	“her	kan	du	nemt	få	hjælp”	

og	“alternativ	hjælp”.	Siderne	med	mentorordning	og	chatten	er	derfor	blevet	skåret	væk.	

Det	blev	dog	bestemt	at	“fakta	og	statistikker”	og	“sådan	fik	vi	hjælp”	skulle	forblive	på	siden.		

	

Farverne	 på	 hjemmesiden	 blev	 også	 ændret	 efter	 interviewet	med	 fokusgruppen.	 Deres	

oplevelse	af	farven	på	storyboardet	blev	beskrevet	som	en	“fesen	gul”	(bilag	2,	s.	4).	Der	blev	

derfor	valgt,	at	farven	skulle	være	mere	mættet,	men	stadig	lys	idet	fokusgruppen	synes,	at	

det	var	rart	at	hjemmesiden	havde	et	lyst	udtryk.		

	

Produkt	ift.	Antonovsky	
Dette	 afsnit	 har	 til	 formål	 at	 forklare,	 hvordan	 gruppen	 har	 designet	 et	 produkt	 ud	 fra	

Antonovskys	 sundhedsperspektiv.	 Tidligere	 blev	 læseren	 introduceret	 til	 Antonovskys	

begreb	 og	 teori,	 der	 omhandler	 menneskets	 sundhed	 og	 trivsel.	 Formålet	 med	

oplysningsportalen	er,	at	det	skal	være	en	hjælp	til	unge	mennesker,	der	har	dårlig	mental	

helbred.	I	Antonovskys	teori	fremgår	svaret	ikke	på,	hvordan	mennesker	forbliver	sunde	og	

raske.	 Dette	 er	 op	 til	 den	 individuelle	 person.	 Dog	 mener	 Antonovsky,	 at	 følelsen	 af	

sammenhæng	 har	 en	 væsentlig	 rolle	 i	 menneskets	 sundhed.	 Vi	 tolker	 derfor	 ud	 fra	

Antonovskys	 teori,	 at	 personer	 der	 har	 dårlig	 mental	 helbred	 ikke	 besidder	 disse	 tre	

komponenter.	

Gruppens	 produkt	 indeholder	 derfor	 blandt	 andet	 muligheden	 for	 at	 blive	 henvist	 til	

personlig	 rådgivning,	 såsom	 Psykinfo	 Roskilde.	 Hvis	 livet	 føles	 meningsløst	 for	 den	
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individuelle	 person,	 kan	 rådgivning	 være	 den	 rette	 løsning.	 I	 spørgeskemaet	 var	 der	

varierende	svar	omhandlende	ensomhed	og	påvirkningen	på	individets	mentale	sundhed.	

På	trods	af	dette	mente	gruppen	at	det	var	nødvendigt	at	tilføje	ensomhedsproblematikken	

til	oplysningsportalen.	Her	kan	brugeren	af	produktet	henvises	til	Ventilen,	Plexus	Roskilde	

og	Mød	En	Ven	Du	Ikke	Kender,	som	alle	er	tilbud	der	kan	være	med	til	at	afhjælpe	ensomhed	

og	skabe	en	form	for	fællesskab,	som	kan	medvirke	til	at	man	føler	sig	en	del	af	noget	større.	

Sundhed	fremtræder	 forskelligt	 fra	person	til	person.	Det	har	derfor	været	nødvendigt	at	

designe	et	produkt,	som	rækker	ud	til	flere.	Derfor	kan	gruppens	produkt	være	et	bud	på,	

hvordan	man	kan	fremme	sundhed	og	trivsel.	Her	er	det	op	til	den	individuelle	person	at	

finde	den	rette	hjælp/behandling,	der	står	til	rådighed.	Gruppen	arbejder	derfor	ud	fra	den	

salutogenetiske	 tilgang,	 der	 gør	 det	 muligt	 at	 drage	 paralleller	 til	 Antonovskys	

sundhedsperspektiv	idet	gruppens	produkt	ønsker,	at	være	med	til	at	forbedre	sundhed	og	

trivsel.			

Diskussion	

Kvalitativ	vs.	kvantitativ	

Der	vil	i	dette	afsnit	blive	diskuteret,	hvorvidt	den	kvantitative	metode	har	været	den	mest	

optimale	at	bruge	i	forhold	til	den	kvalitative.	Derudover	vil	der	blive	set	på	og	diskuteret,	

om	der	kunne	have	været	en	anden	metode,	som	kunne	have	været	bedre,	blandt	andet	 i	

forhold	til	at	evaluere	vores	design	-	både	hjemmesiden	og	kampagnen.		

	

Den	kvantitative	metode	er	blevet	brugt	i	forhold	til	vores	spørgeskema.	Årsagen	til	dette	

har	været,	at	vi	vurderede,	at	det	kunne	være	en	god	metode	til	at	 få	 indsamlet	en	større	

datamængde,	som	man	kunne	analysere.	Derudover	gav	det	mulighed	for	at	generalisere	og	

konkludere	om	det	gav	mening	i	forhold	til	det	der	blev	udtalt	i	interviewet	med	Headspaces	

centerchef	 Mette	 Truesen.	 Den	 kvantitative	 er	 derved	 blevet	 brugt	 til	 at	 supplere	 den	

kvalitative	metode.	I	gruppen	er	det	dog	blevet	diskuteret	hvorvidt	den	kvantitative	metode	

var	den	mest	relevante	for	projektet.				
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I	forhold	til	den	kvantitative	metode	og	de	fejlkilder	der	tidligere	blev	nævnt	i	rapporten	har	

gruppen	dog	fundet	ud	af,	at	det	muligvis	ikke	var	den	bedste	metode	at	anvende	i	forhold	til	

vores	problemstilling	og	produkt.	Man	kan	f.eks.	argumentere	for,	at	det	havde	været	mere	

relevant	at	inddrage	observation	som	endnu	en	kvalitativ	metode,	da	det	ville	have	givet	et	

andet	indblik	i	vores	design	og	evalueringen	af	selve	design.	Måden	dette	kunne	være	gjort	

på	kunne	have	været	at	hænge	kampagnen	for	hjemmesiden	op	på	en	institution,	f.eks.	et	

gymnasium	og	dertil	observeret,	hvor	mange	der	opdagede	den.	Dette	kunne	følges	op	med	

et	interview	af	de	personer,	som	havde	stoppet	op	og	set	på	kampagnen.	Dette	kunne	have	

gjort,	at	vi	kunne	have	fået	en	mere	optimal	evaluering	af	vores	design	og	derudover	kunne	

det	have	indgået	i	en	iterativ	proces.	Ved	den	iterative	proces	udarbejdes	der	en	prototype,	

som	 sendes	 ud	 til	 brugeren.	 Brugeren	 af	 produktet	 giver	 derefter	 feedback.	 Derefter	 re-

evaluere	gruppen	designet	og	starter	en	ny	proces,	hvor	en	ny	prototype	kommer	ud.	Dette	

gentages	indtil	det	ønskede	resultat	opnås.	(Schön,	1988)		

	

Ved	interviewet	med	fokusgruppen	kan	man	argumentere	for,	at	der	er	blevet	brugt	en	form	

for	iterativ	proces.	Den	er	dog	ikke	blevet	brugt	på	den	tiltænkte	måde	og	man	kan	derfor	

diskutere,	om	man	overhovedet	kan	sige,	at	den	iterative	metode	er	blevet	anvendt.	Istedet	

for	at	fremvise	en	prototype	blev	der	i	interviewet	med	fokusgruppen	fremvist	et	storyboard,	

som	 på	 en	 måde	 kunne	 have	 været	 den	 første	 iteration.	 Det	 har	 dog	 været	 den	 eneste	

iteration	og	processen	er	 ikke	blevet	gentaget.	Det	endelige	produkt	er	blevet	produceret	

efter	 evalueringen	 af	 storyboardet	med	 fokusgruppen.	 Det	 endelige	 produkt	 er	 dog	 ikke	

blevet	 evalueret,	 hvilket	 det	 burde	 for	 at	 kunne	 have	 indgået	 rigtigt	 i	 en	 iterativ	 proces.	

Grundet	tidsmangel	har	det	ikke	været	muligt	at	gøre	brug	af	fokusgruppen	som	tiltænkt.	

Hvis	dette	havde	været	muligt	ville	der	have	været	flere	iterationer	af	designet.		
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Udviklingen	af	produktet	

Figur	5	(Simonsen,	 J.,	Bærenholdt,	 J.	O.,	Scheuer,	 J.	D.,	&	Büscher,	M.	(2010).	Synergies.	 In	
Design	Research:	Synergies	from	Interdisciplinary	Perspectives	(pp.	201-212).	Routledge.)	
 
	

	
	
Hvordan	havde	den	optimale	designproces	været?	
	
En	optimal	måde	at	designe	vores	produkt	på,	ville	være	igennem	den	iterative	proces.	Den	

iterative	proces	går	ud	på,	at	man	kommer	med	en	prototype	til	ens	design,	får	feedback	fra	

brugerne,	 ændrer	 på	 designet	 efter	 brugerens	 ønsker,	 og	 derefter	 kommer	 med	 en	 ny	

prototype.	Denne	proces	fortsætter	indtil	ens	design	er	som	ønsket,	for	både	brugeren	og	for	

udviklerne	af	designet/produktet.	

		

For	at	man	kan	sige,	at	der	er	blevet	brugt	en	iterativ	proces,	er	det	nødvendigt,	at	der	er	en	

serie	af	iterative	processer.	I	vores	tilfælde	har	vi	dog	kun	gjort	brug	af	én.	Dette	mener	vi	

ikke	selv	har	været	helt	optimalt.	Ifølge	Simonsens	model	ville	det	mest	optimale	have	været	

at	gentage	den	iterative	proces.	Dette	ville	med	stor	sandsynlighed	have	forårsaget	en	anden	

designudvikling,	idet	processen	havde	været	både	længere	og	anderledes.	Derudover	er	der	

blevet	 foretaget	nogle	markante	ændringer	på	hjemmesiden,	som	der	 ikke	er	blevet	givet	

feedback	på.		
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Udseendet	har	ændret	sig	efter	interviewet	med	fokusgruppen	og	flere	funktioner	er	blevet	

fjernet	efter	at	der	i	gruppen	er	blevet	diskuteret	hvorvidt	vores	fokus	på	siden	var	tydeligt.	

Vi	ved	derfor	ikke	om	det	endelige	design	har	en	høj	affordance	idet	produktet	ikke	er	blevet	

evalueret.	Gruppen	har	et	bias	i	forhold	til,	at	vi	i	forvejen	ved,	hvad	hjemmesiden	går	ud	på	

og	ved	præcis,	hvad	vi	kan	forvente	når	der	trykkes	på	de	forskellige	elementer.	Derfor	er	

det	heller	ikke	muligt	for	os	selv	at	vurdere.		

		

Et	bud	på	den	optimale	måde	at	håndtere	designprocessen	kunne	have	været	at	vi	startede	

ud	 med	 at	 bruge	 storyboardet	 som	 den	 første	 iteration	 (bilag	 5,	 Design	 og	

Konstruktionseksamen:	 Jonassen	 et	 al.	 2019).	 Vi	 gik	 igennem	 en	 designproces,	 idet	

storyboardet	skulle	udvikles.	Dernæst	blev	designet	set	i	brug	-	i	vores	tilfælde	var	det	dog	

en	 illustration	af	en	prototype	og	 ikke	en	 faktisk	prototype.	Her	kunne	det	muligvis	have	

været	en	fordel	at	have	lavet	en	færdig	prototype	således	at	fokusgruppen	selv	kunne	klikke	

sig	 ind	på	de	 forskellige	 funktioner	på	 siden.	Derved	havde	 selve	hjemmesiden	 følt	mere	

sammenhængende.	Man	kan	derfor	argumentere	for,	at	det	havde	været	mere	optimalt	med	

en	faktisk	prototype	fremfor	storyboardet	fra	Design	og	Konstruktion	eksamen.		

Er	vores	produkt	den	mest	optimale	løsning?	

Hvad	er	den	mest	optimale	løsning	på	problematikken	med	mental	sundhed?	Er	det	vigtigst	

at	forebygge	mental	sundhed,	eller	bør	vi	erkende	at	dårlig	mental	sundhed	er	noget	der	i	

dag	er	uundgåeligt,	 og	derfor	 i	 stedet	 fokusere	på	den	efterfølgende	behandling	af	dårlig	

mental	sundhed?	Vi	har	modtaget	årsrapporten	fra	Headspace,	og	indsat	det	som	bilag.	Vi	

bruger	 deres	 tal	 (bilag	 4)	 og	 tallene	 fra	 vores	 eget	 spørgeskema	 (bilag	 3),	 til	 at	 belyse	

problematikken.	 Derudover	 inddrager	 vi	 udgivelserne	 “Forebyggelsespakke	 -	 Mental	

sundhed’’	 fra	 sundhedsstyrelsen	 (Sundhedsstyrelsen,	 2018),	 samt	 ”Sammen	 om	 unge	

kvinders	mentale	 sundhed	 -	 veje	 til	 forandring”	 fra	 Center	 for	 forebyggelse	 i	 praksis	 (KL)	

(Center	for	forebyggelse	i	praksis(KL),	2015).	
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Sundhedsstyrelsen	udsender	hvert	år	deres	 “Forebyggelsespakke	 -	Mental	 sundhed’’	ud	 til	

kommunerne,	som	skal	rådgive	og	vejlede	til,	hvilke	indsatsområder	kommunerne	bør	have	

for	at	forebygge	dårligt	mental	sundhed	(Sundhedsstyrelsen,	2018).	Spørgsmålet	er,	om	det	

er	på	de	rigtige	parametre,	de	 foreslår	at	kommunerne	skal	 fokusere	på.	 I	 følgende	afsnit	

tager	vi	udgangspunkt	i	Barry	og	Jenkins’	model	omkring	hvilke	determinanter,	der	spiller	

en	 rolle	 i	 forhold	 til	mental	 sundhed.	 	Det	 individuelle	 niveau,	 det	 sociale	 niveau,	 og	 det	

strukturelle	niveau	(Figur	2).	Det	individuelle	niveau	handler	om	individets	egne	egenskaber	

som	f.eks.	troen	på	egne	evner.	Det	sociale	niveau	handler	om	de	sociale	tilhørsforhold,	som	

f.eks.	 relationen	 til	 familie	 og	 venner.	 Det	 strukturelle	 niveau	 handler	 om	 de	

samfundsmæssige	rammer	som	individet	befinder	sig	 i.	F.eks.	om	samfundet	er	præget	af	

solidaritet,	 tillid,	 marginalisering	 eller	 social	 ulighed	 (Socialstyrelsen,	 2017,	 ¶Mental	

Sundhed¶).	 Kigger	 man	 på	 de	 indsatsområder,	 hvor	 sundhedsstyrelsen	 i	 deres	

forebyggelsespakke	 foreslår	 at	 kommunerne	 fokuserer	 på,	 handler	 de	 fleste	 punkter	

hovedsageligt	 om	 det	 sociale	 niveau.	 De	 nævner	 oftest,	 at	 formålet	 med	 de	 konkrete	

indsatser	 er	 ”at	 fremme	 børns	 tilhørsforhold	 og	 skabe	 positive	 fællesskaber”	

(Sundhedsstyrelsen,	2018).	Derudover	at	få	flere	børn	til	at	deltage	i	fritidsaktiviteter.	

		

Spørgsmålet	er	om	sundhedsstyrelsens	forebyggelsespakke	sætter	nok	fokus	på	de	2	andre	

aspekter	(de	individuelle	og	det	samfundsstrukturelle	niveau),	hvis	vi	tager	udgangspunkt	i	

de	 faktorer	 Barry	 og	 Jenkins	 argumenterer	 for	 skal	 være	 tilstede,	 for	 at	 opnå	 mental	

sundhed.	 I	 løbet	 af	 denne	 opgave	 har	 vi	 blandt	 andet	 påpeget,	 at	 dårligt	 selvværd	 er	 en	

hyppig	 årsag	 til	 dårlig	 mentalt	 sundhed	 hos	 unge	 (Bilag	 3	 &	 4).	 Dette	 er	 en	 del	 af	 det	

individuelle	 niveau.	 Identitetskrise	 er	 den	 næst	 hyppigste	 årsag	 til,	 at	 unge	 opsøger	

Headspace.	 11%	 af	 de	 unge	 kommer	 til	 Headspace	 med	 dette	 problem.	 Kun	

uddannelse/arbejde	er	en	hyppigere	forekomst	hos	Headspace	(Bilag	4).	Derudover	kunne	

vi	ud	fra	vores	eget	spørgeskema	læse,	at	karakterpres,	pres	pga.	skole	og	perfekthedskultur	

også	er	hyppige	årsager	 til	dårlig	mental	helbred	hos	de	unge	 (Bilag	3,	Bilag	4).	Dette	er	

noget,	 der	 er	 skabt	 af	 det	 samfund	 vi	 lever	 i	 i	 dag,	 og	 ligger	 derfor	 på	 det	

samfundsstrukturelle	 niveau.	 Sundhedsstyrelsen	 har	 ikke	 direkte	 skrevet	 at	 dette	 er	

faktorer	 som	 kommunen	 bør	 forsøge	 at	 forebygge.	 Når	 de	 vejleder	 til	 ændringer	 på	
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uddannelsesområdet,	er	det	primært	med	fokus	på	trivsel	og	fællesskab	i	folkeskolen	og	på	

ungdomsuddannelserne.		

		

I	 forebyggelsespakken	 nævner	 de	 flere	 steder,	 at	 man	 også	 skal	 forsøge	 at	 forebygge	

mobning	 (Sundhedsstyrelsen,	 2018).	 Det	 er	 selvsagt	 at	 mobning	 også	 har	 en	 negativ	

indflydelse	på	individets	mentale	helbred.	Dog	viser	både	vores	spørgeskemaundersøgelse,	

og	tallene	fra	Headspace,	at	mobning	ikke	er	en	særlig	hyppig	årsag,	hos	personer	som	har	

dårlig	mentalt	helbred.	2,5%	tog	kontakt	til	Headspace	pga.	mobning,	og	51%	af	de	adspurgte	

i	 vores	 spørgeskema	 sagde,	 at	 de	 slet	 ikke	 følte	 at	mobning	 var	 årsag	 til	 deres	mentale	

udfordringer	(Bilag	3	&	4).	

		

Center	for	forebyggelse	i	praksis	i	KL	i	2014	er	et	symposium	med	teamaet	”Sammen	om	unge	

kvinders	 mentale	 sundhed	 -	 veje	 til	 forandring”.	 Her	 mødtes	 flere	 nøglepersoner	 fra	

kommuner,	 frivillige	 foreninger,	 organisationer,	 og	 forskningsinstitutter	 for	 at	dele	deres	

erfaringer	 med	 emnet	 (Center	 for	 forebyggelse	 i	 praksis(KL),	 2015).	 Mødet	 tog	

udgangspunkt	i	sundhedsstyrelsens	forebyggelsespakke,	og	drøftede	3	spørgsmål.	Særligt	1	

af	 spørgsmålene	 relatere	 til	 vores	 problematik	 og	 tanken	 bag	 vores	 produkt:	 ”Hvilken	

rådgivning	 og	 hjælp	 skal	 unge	 kvinder	 med	 problemer	 have,	 og	 hvordan	 bliver	 de	 unge	

opmærksomme	på	hjælpen	i	tide”	(Center	for	forebyggelse	i	praksis(KL),	2015).	Center	for	

forebyggelse	 i	 Praksis	 har	 udgivet	 en	 opsamling	 med	 opmærksomhedspunkterne	 på	

baggrund	af	symposiet,	og	dette	har	vi	brugt	til	at	argumentere	for,	hvorfor	vi	mener	at	vores	

designløsning	 er	 nødvendigt.	 Selvom	 tallene	 i	 udgivelsen	 er	 fra	 2014,	 indeholder	 den	

elementer	som	vi	mener	stadig	er	relevante	i	dag,	også	fordi	udviklingen	af	kvinder	og	mental	

sundhed	fortsat	er	nedadgående.	

		

Et	opmærksomhedspunkt	fra	udgivelsen	lyder	blandt	andet	på,	at	man	skal	fremme	mental	

sundhed	tæt	på	de	unge,	og	give	tilbud	til	dem	der	har	det	svært	(Center	for	forebyggelse	i	

praksis(KL),	2015).	

	

De	skriver	blandt	andet:	
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”Når	de	unge	ikke	trives	og	har	brug	for	hjælp,	er	det	en	styrke,	at	der	en	pallette	af	

enkeltstående	 tilbud,	 som	 tilbyder	 noget	 forskelligt.	 Palletten	 kan	 fint	 bestå	 af	

kommunale,	 regionale	og	civilsamfunds-tilbud.	Nogle	unge	har	det	bedst	ved	at	 søge	

hjælp	på	en	net-chat,	hvor	de	kan	være	anonyme	og	måske	få	hjælp	af	et	godt	råd	fra	en	

ligesindet.	Andre	har	behov	for	personlige	samtaler	med	professionelle.	[…]	For	de	unge	

er	det	vigtigt,	at	hjælpen	er	let	tilgængelig	og,	at	de	hjælpes	videre	til	det	rette	sted,	hvis	

det	første	sted	ikke	mærker	dem	eller	deres	udfordringer.”	(Center	for	forebyggelse	i	

praksis(KL),	2015,	s.	7)	

		

Vores	oplysningsportal	kunne	netop	være	en	hjælp	til	ovenstående.	Den	fungerer	som	en	

pallette	 med	 forskellige	 tilbud	 (både	 kommunale	 og	 civilsamfunds-tilbud).	 Den	 er	 let	

tilgængelig,	da	den	kan	findes	på	internettet,	som	de	fleste	har	adgang	til,	samt	at	vi	via	vores	

kampagne	henviser	 til	 den.	Den	henviser	 også	 til	 flere	 forskellige	 tilbud,	 alt	 efter	 hvilket	

behov	individet	har.	Den	henviser	f.eks.	både	til	personlig	rådgivning,	samt	chat-rådgivning	

(bilag	7).	

		

En	anden	ting	som	symposiets	deltager	lagde	vægt	på	var	samarbejdet	og	koordineringen	

mellem	aktørerne.	Dette	har	vi	også	tilføjet	 i	vores	design,	da	produktet	er	et	samarbejde	

mellem	 Roskilde	 kommune	 og	 de	 aktører,	 der	 udbyder	 hjælp.	 Det	 bliver	 blandt	 andet	

fremhævet	at:	”Dialog	og	kendskabet	mellem	de	lokale	aktører	er	afgørende.	Det	er	behov	for	

overblik	og	bedre	kendskab	til	både	tilbud	og	personer	lokalt,	så	ansvarsfordelingen	er	tydelig;	

de	 unge	 kan	 blive	 henvist	 til	 rette	 sted,	 og	 der	 arbejdes	 mod	 fælles	 mål.”	 (Center	 for	

forebyggelse	i	praksis(KL),	2015,	s.	10).	

		

Og	der	bliver	også	påpeget	at:	

”De	unge	kvinder	og	deres	kontekst	skal	inddrages	aktivt	i	tilrettelægningen	af	tilbud.	De	unge	

kvinder	 kender	 selv	 deres	 situation	 og	 behov,	 og	 denne	 ressource	 bør	 bruges.”	 (Center	 for	

forebyggelse	i	praksis(KL),	2015,	s.	10)	

		

Hvis	kvinderne	selv	gør	brug	af	vores	oplysningsportal	(eller	bliver	henvist	til	den),	kan	de	

selv	vælge,	hvilken	form	for	hjælp	der	passer	bedst	til	dem,	i	og	med	at	de	selv	kender	til	
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deres	 situation	 og	 behov.	 På	 den	 måde	 er	 der	 mindre	 sandsynlighed	 for,	 at	 de	 bliver	

fejlhenvist,	og	processen	ved	at	finde	hjælp	bliver	muligvis	kortere.		

		

Hvis	vi	vælger	at	erkende,	at	dårlig	mental	sundhed	i	dag	er	problem,	der	fortsat	opstår	på	

trods	 af	 forebyggelsespakker,	 og	 som	 koster	 samfundet	 dyrt,	 så	 kunne	 vores	

oplysningsportal	muligvis	være	en	del	af	løsningen.		

		

Selvom	personerne	i	vores	spørgeskema	ikke	mener,	at	det	er	svært	at	finde	hjælp,	skriver	

størstedelen,	at	den	behandlingsform	de	kender	til,	er	en	psykolog.	Derudover	skriver	82%	

af	vores	adspurgte,	at	de	synes	en	oplysningsportal	er	en	god	ide.	72%	siger	ja	til	spørgsmålet	

omkring,	om	de	selv	kunne	finde	på	at	gøre	brug	af	en	eventuel	oplysningsportal,	hvis	den	

fandtes,	og	hvis	de	selv	havde	mentale	udfordringer	(Bilag	3).	Selvom	vores	spørgeskema	

ikke	er	100	%	repræsentativt,	viser	den	stadig,	at	der	findes	nogen	i	vores	målgruppe,	som	

synes,	det	er	en	god	ide.	Under	fokusgruppeinterviewet	spurgte	vi	også	ind	til,	om	deltagerne	

selv	ville	gøre	brug	af	vores	oplysningsportal.	Til	dette	sagde	de	følgende:	

		

Mai:	”Hvis	vi	legede,	at	I	selv	måske	var	ramt	af	nogle	mentale	udfordringer,	kunne	

I	så	forestille	jer	at	I	ville	kunne	gøre	brug	af	sådan	en	hjemmeside?”	

		

Una:	”Ja,	det	kan	godt	være”	

		

Lisbeth:	 ”Mmm	 (Enig),	 også	 specielt	 hvis	 man	 ikke	 lige	 har	 lyst	 til	 at	 gå	 til	

psykolog	eller	et	eller	andet,	at	man	lige	kan	gå	ind	på	den	der	“alternativ	hjælp”	

og	så	kan	man	måske	lige	prøve	at	finde	noget”		

(bilag	2,	s.	19)	

		

Da	 vi	 fremlagde	 produktet	 for	Mette	 Truesen	 gav	 hun	 også	 udtryk	 for,	 at	 hun	 synes	 en	

oplysningsningportal	 ville	 være	 en	 god	 og	 brugbar	 løsning.	 Selvom	 hun	 også	 så	 en	 del	

udfordringer	ved	det.	I	Headspace	arbejder	de	ud	fra	en	model	de	har	etableret	som	også	har	

til	formål	at	give	overblik	over	hjælpetilbud	i	Danmark.	
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Figur	6:	Henvisningsmappe	udviklet	af	Headspace		

		
	

Vi	 har	 endnu	 ikke	 fået	 nogen	 negativ	 respons	 på	 ideen	 til	 vores	 produkt.	 Hverken	 fra	

fagpersoner,	eller	personer	fra	målgruppen.	Tværtimod	siger	de,	at	ideen	er	god,	og	de	godt	

kunne	 forestille	 sig,	 at	 de	 selv	 ville	 gøre	 brug	 af	 den,	 hvis	 den	 fandtes.	 Dog	 kan	 vi	 ikke	

bedømme	om	det	endelige	design	ville	være	godt,	da	vi	ikke	har	nået	at	fremvise	det	til	andre	

pga.	tidsmangel.	Vi	ved	heller	ikke,	om	det	rent	faktisk	ville	kunne	hjælpe	flere	unge	kvinder	

med	 at	 finde	hjælp,	 da	 vores	 hjemmeside	 ikke	 vil	 blive	 taget	 i	 rigtigt	 brug.	 For	 at	 kunne	

konkludere,	om	den	ville	hjælpe	på	problemet,	ville	det	kræve,	at	den	ville	blive	taget	i	brug	

og	 derefter	 lave	 en	måling	 på,	 hvor	 mange	 der	 brugte	 den.	 Dette	 var	 desværre	 ikke	 en	

mulighed	for	os.	
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Hvis	ansvar	er	mental	sundhed?		

Individuelt	eller	samfundsmæssigt?	

‘’Symposiets	 deltagere	 tilkendegav	 tydeligt	 at	 udover	 tiltag,	 der	 støtter	 individet	 og	

relationerne,	er	det	væsentligt	at	stille	spørgsmål	til,	hvilke	værdier	og	kultur	vi	som	samfund	

præger	de	unge	med.	Den	mentale	sundhed	opleves	som	et	individuelt	problem,	men	måske	har	

det	rødder	i	strukturelle	forhold.	Deltagerne	gav	udtryk	for,	at	livet	skal	have	et	bestemt	tempo	

og	 skal	 følge	 et	 bestemt	 spor.	 Samfundet	 fungerer	 i	 høj	 hastighed	 og	 er	 indrettet	 efter	

økonomisk	og	målorienteret	 tankegang	 fx.	 i	 form	af	hyppige	 tests	og	krav	om	at	vælge	den	

rigtige	uddannelse.	Det	er	der	mange,	der	 ikke	kan	 leve	op	til,	og	der	er	derfor	behov	 for	et	

fornyet	fokus	på	de	strukturer,	værdier	og	kultur,	der	omgiver	de	unge’’	(Center	for	forebyggelse	

i	praksis,	2015,	s.	11-12).		

	

Dette	citat	stammer	fra	også	symposiet	“Sammen	om	unge	kvinders	mentale	helbred	-	veje	til	

forandring”.	 I	 citatet,	 spørger	 de	 også	 sig	 selv,	 om	 dette	 er	 et	 individuelt-	 eller	 et	

samfundsmæssigt	problem.	Dette	er	også	et	kritikpunkt	som	Søren	Østergaard	kritiserer.	

	

Det	 samme	 spørgsmål	 forsøger	 vi	 også	 at	 besvare.	 For	 er	 det	 muligt	 kun	 at	 give	 enten	

individet	 eller	 samfundet	 skylden	 -	 eller	 er	 det	 i	 virkeligheden	 en	 blanding?		

Det	kommende	afsnit	har	til	formål	at	belyse,	hvor	problemet	er	og	det	dertilhørende	ansvar.		

	

Hvis	vi	starter	med	at	se	på	problemet	helt	strukturelt,	så	kan	vi	tage	fat	i	den	biomedicinske-	

og	 alternative	 tilgang.	 Overordnet	 har	 disse	 to	 tilgange	 hver	 deres	 måde	 at	 fortolke	

sundhedsproblemet.	Elsass	og	Lauritsen	argumenterer	for,	at	den	biomedicinske	tilgang	ser	

på	problemet	som	udeblivelsen	af	sygdom,	og	det	er	individets	eget	ansvar	at	leve	et	sundt	

liv.	“Betoningen	af	det	individuelle	ansvar	placerer	byrden/ansvaret	hos	den	enkelte,	som	skal	

reducere	 sin	 risikobetonede	 adfærd	 og	 undgå	 kontakt	 med	 risici,	 som	 måtte	 være	 i	

omgivelserne”	 (Land	 &	 Pedersen	 2010,	 s.	 51).	 Regeringen	 vedkender	 sig	 et	 ansvar,	 men	

nedprioriterer	sammenhængen	mellem	individets	egen	sundhed,	og	samfundet	og	miljøet.	

Den	 samfundsmæssige	 strategi	 har	 til	 formål	 at	 informere,	 hvordan	mennesket	 lever	 et	
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sundt	 liv.	Derefter	er	det	op	til	 individet	selv	at	gribe	de	bolde	samfundet	kaster	(Land	&	

Pedersen	2010).	

	

Modsat	til	denne	tilgang,	er	der	den	alternative	tilgang.	Elsass	og	Lauritsen	argumenter	her	

for,	at	der	er	mange	flere	faktorer	der	spiller	ind	på	det	enkelte	individs	sundhed,	end	blot	

fraværet	af	sygdom.	Denne	tilgang	påpeger,	at	hvis	mennesket	ikke	lever	sit	gode	liv	til	fulde,	

vil	der	være	en	risiko	for	at	man	bliver	syg.	“Her	er	fokus	rettet	mod	‘det	sunde	liv’,	og	sygdom	

opstår,	når	den	enkelte	 ikke	 lever	 eller	gives	mulighed	 for	at	 leve	 ‘det	gode	 liv’”	 -	Elsass	og	

Lauritsen	 (Land	 &	 Pedersen,	 2010,	 s.	 47).	 Hvorimod	 den	 biomedicinske	 tilgangs	 strategi	

hæfter	 sig	 ved	 at	 informere	 borgerne	 om	 at	 leve	 et	 sundt	 liv,	 så	 mener	 den	 alternative	

sundhedsopfattelse,	at	man	skal	møde	borgeren	der	hvor	de	er,	for	at	fremme	sundhed.	“(...)	

i	meget	højere	grad	end	det	biomedicinske	lægge	vægt	på	borgerens	egen	oplevelse	af,	hvad	

sundhed	er,	hvorledes	sundhed	og	handles	i	forhold	til	det	i	de	sociale,	økonomiske	og	kulturelle	

situationer	mennesker	lever	og	indgår	i”	(Land	&	Pedersen,	2010,	s.	51).		

	

Honneth	 argumenterer	 også	 for,	 at	 det	 stigende	 antal	 af	 mennesker	 med	 dårlig	 mental	

helbred,	 er	 opstået	 i	 det	 moderne	 samfund.	 Han	 forklarer	 om	 den	 nyopståede	 form	 for	

frigørelse,	 som	 alligevel	 ikke	 føles	 frigørende	 for	 mennesket.	 Vi	 lever	 ikke	 længere	 i	 de	

traditionelle	roller,	og	mennesket	i	dag	har	mulighed	for	at	realisere	sig	selv,	men	dette	er	

ikke	 blot	 fryd	 og	 gammen.	 Samfundet	 er	 i	 dag	 fyldt	 med	 normative	 krav.	 Alle	 de	 nye	

muligheder	der	er	kommet	inden	for	selvrealisering	gennem	uddannelse,	livsstil	og	livslang	

læring,	 føles	 ikke	 frigørende	 for	mennesket	 –	 tværtimod.	 Til	 forskel	 fra	 det	 traditionelle	

samfund,	hvor	alle	var	afhængige	af	hinanden,	opfattes	det	i	dag	som	en	skam	at	skulle	være	

afhængig	af	andre.	Det	moderne	menneske	føler	et	konstant	pres	på	at	skulle	udvikle	sig,	og	

dette	medfører	til	en	masse	lidelser	som	vi	i	Vesten	er	blevet	ramt	af	(Jakobsen,	2011).	

	

Antonovsky	argumenterer	også	for,	at	sundhed	skal	forstås	i	en	bredere	forstand,	og	ikke	

blot	for	en	sygdom,	der	sker	i	menneskets	krop	(Antonovsky,	2000).	Antonovskys	teori	om	

sundhed	 peger	 derfor	 også	 mod	 den	 alternative	 tilgang.	 Modsat	 til	 Honneth,	 forklarer	

Antonovsky	 dog	 ikke	 om,	 hvorvidt	 den	 individuelle	 person	 eller	 samfundet,	 skal	 påtage	

ansvaret	 for	 menneskets	 mentale	 sundhed.	 Derimod	 mener	 Antonovsky,	 at	 sundhed	
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omhandler	 menneskets	 læring	 og	 evner	 til	 at	 leve	 det	 sunde	 liv.	 Begrebet	 ‘oplevelse	 af	

sammenhæng’	handler	blandt	andet	om,	hvordan	individet	håndterer	svære	situationer,	som	

kan	udløses	af	samfundet	og	sociale	omgivelser.	Til	forskel	fra	Honneth,	har	Antonovsky	ikke	

fokus	på	samfundets	bivirkninger,	men	derimod	hvordan	det	enkelte	individ	stadig	oplever	

en	 følelse	 af	 sammenhæng,	 trods	 de	 belastninger	 man	 udsættes	 for.	 Som	 det	 også	 blev	

beskrevet	tidligere	–	i	flodmetaforen	–	vil	livet	og	samfundet	byde	på	en	masse	risici,	der	vil	

påvirke	menneskets	mentale	sundhed.	Her	er	det	afgørende,	hvorvidt	mennesket	er	i	stand	

til	 at	 svømme	 med	 uanset,	 hvor	 man	 befinder	 sig	 i	 strømmen	 (Antonovsky,	 2000).	 De	

teoretikere	 arbejder	 ud	 fra	 to	 forskellige	 sundhedsopfattelser,	 men	 har	 stadig	 den	

fællesnævner,	at	samfundet	har	en	betydelig	rolle	for	menneskets	samfund.	

	

Derudover	kan	man	også	kigge	på	modellen	af	Barry	og	Jenkins	(Figur	2).	De	argumenterer	

for,	hvilke	faktorer	der	har	en	negativ	og	positiv	betydning	for	menneskets	mentale	sundhed	

–	 både	 individuelt	 og	 samfundsmæssigt	 (Eplov	 &	 Lauridsen,	 2010).	 Hvorimod	 den	

biomedicinske	tilgang	tager	fat	i	individet	selv,	opstiller	denne	model	også	en	række	faktorer	

såsom	lavt	selvværd,	dårlig	fysisk	sundhed,	dårlige	evner	til	at	håndtere	stress	o.m.m.	Disse	

faktorer	er	determinanter	for	et	dårligt	mentalt	helbred	på	det	individuelle	niveau,	hvorimod	

hvis	man	har	det	modsatte,	som	positiv	opfattelse,	god	fysisk	sundhed	og	god	til	at	håndtere	

stress	m.m.,	medvirker	dette	 til	at	 forebygge	den	mentale	sundhed.	De	argumenterer	dog	

også	for	en	række	determinanter	i	de	strukturelle	(de	samfundsmæssige)	faktorer.	Dette	kan	

for	eksempel	være,	hvis	individet	lever	i	et	voldeligt	eller	kriminelt	miljø,	hvis	man	lever	i	

fattigdom	 eller	 ikke	 har	 mulighed	 for	 uddannelse.	 Disse	 faktorer	 indspiller	 en	 risici	 for	

mental	sundhed.	Hvis	man	derimod	lever	i	et	miljø	og	samfund	med	gode	trygge	rammer,	

har	 økonomisk	 sikkerhed	 og	 adgang	 til	 uddannelse,	 vil	 dette	medføre	 til	 en	 beskyttende	

faktor	for	den	mentale	sundhed.		

	

Hvor	Barry	og	Jenkins	både	opstiller	individuelle	og	strukturelle	faktorer,	er	modellen	fra	

Victorian	Health	Promotion	Foundation	(VHPF)	mere	strukturelt	baseret.	De	argumenterer	

for,	at	hvis	man	lever	i	et	samfund,	hvor	man	ikke	er	socialt	inkluderet	-	det	vil	altså	sige,	at	

hvis	man	ikke	føler	sig	en	del	af	samfundet,	grundet	af	enten	lav	indkomst	eller	eksklusion	

fra	arbejdsmarkedet	-	så	har	man	større	risici	for	at	have	et	dårligt	mentalt	helbred	(Eplov	&	
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Lauridsen,	 2010).	 Ligesom	 Barry	 og	 Jenkins’	 strukturelt	 opstillede	 faktorer,	 indeholder	

VHPF	også	de	økonomiske	ressourcer	som	en	determinant	 for	den	mentale	sundhed.	Her	

fremgår	 det	 også,	 at	 hvis	 individet	 ikke	 har	 adgang	 til	 økonomiske	 ressourcer	 -	 såsom	

arbejde,	uddannelse,	bolig	og	indkomst	-	så	er	dette	også	en	risici	for	menneskets	sundhed.		

	

Konklusion		

En	oplysningsportal	ville	kunne	være	et	redskab	til	at	få	flere	til	at	søge	hjælp,	da	den	giver	

et	bedre	overblik	over	hvilke	hjælpetilbud	der	eksisterer,	der	i	individets	lokalområde.	Den	

kan	forklare	om	alle	de	forskellige	muligheder	for	hjælp	der	er	til	stede,	så	individets	selv	

kan	vælge	hvilken	hjælpeform	der	passer	bedst.	F.eks.	Om	det	er	samtaler,	chatrådgivning,	

hjælp	til	at	finde	venner	eller	lignende.	Alle	de	tilbud	der	bliver	henvist	til,	er	gratis	og	derfor	

vil	der	ikke	opstå	en	økonomisk	barriere	for	den	enkelte.	

I	løbet	af	dette	projekt	har	vi	fundet	ud	af,	at	der	er	interesse	for	vores	produkt.	I	forbindelse	

med	vores	spørgeskema	og	fokusgruppeinterview,	har	vi	fundet	ud	af,	at	målgruppen	har	en	

interesse	 i	 oplysningsportalen.	 De	 udtaler,	 at	 de	 vil	 gøre	 brug	 af	 hjemmesiden,	 hvis	 den	

fandtes.	Mette	Truesen	fra	Headspace	fandt	også	vores	produkt	brugbart,	hvilket	var	godt,	

da	Headspace	var	en	tiltænkt	samarbejdspartner	i	produktet.		

Her	 fik	vi	også	positiv	respons	 i	 forhold	til	at	dette	kunne	være	en	metode	til	at	afhjælpe	

problemet.	Dog	måtte	vi	også	erkende	at	en	oplysningsportal	 ikke	var	nok	 til	at	afhjælpe	

problemet.	 Vi	 kunne	 godt	 designe	 en	brugbar	 oplysningsportal,	men	den	 alene	 ville	 ikke	

kunne	få	flere	med	dårlig	mental	sundhed	til	at	søge	hjælp.	Derfor	besluttede	vi	at	inddrage	

adfærdsdesign	for	at	finde	en	metode	hvorpå	vi	kunne	ændre	personers	adfærd,	så	endnu	

flere	fremover	vælger	at	søge	hjælp.	Derfor	kom	vi	på	vores	kampagne,	som	er	skabt	med	

henblik	 på	 at	 få	 folk	 til	 at	 søge	 hjælp	 via	 vores	 oplysningsportal.	 Vi	 har	 brugt	 metoder	

indenfor	kurset	Design	og	Konstruktion,	til	at	skabe	det	bedst	mulige	produkt,	til	at	“nudge”	

folk	til	at	gøre	brug	af	oplysningsportalen.	Vi	ved	dog	ikke	om	vi	vil	lykkedes	med	at	ændre	

folks	adfærd	ved	hjælp	af	kampagnen,	da	vi	ikke	har	haft	mulighed	for	at	teste	den.		

Vi	fandt	ud	af,	at	man	godt	kunne	argumentere	for,	at	der	er	et	behov	for	en	oplysningsportal,	

da	vi	kunne	konkludere,	at	det	er	essentielt,	at	de	unge	får	kendskab	til	de	hjælpetilbud,	som	
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findes.	Det	kunne	vi	blandt	andet	se	 i	Symposiet	 fra	Center	 for	 forebyggelse	 i	praksis.	De	

lagde	stor	vægt	på,	at	det	var	nødvendigt,	at	de	unge	fik	hjælp	i	tide.	En	oplysningsportal	kan	

være	med	 til	 at	 gøre	 det	 nemmere	 at	 finde	 hjælpen,	 og	 derfor	 muligvis	 også	 processen	

hurtigere.	Symposiet	lagde	også	vægt	på,	at	samarbejdet	mellem	de	forskellige	aktører	var	

vigtigt.	Dette	har	vi	også	inddraget	i	vores	design	i	samarbejdet	mellem	Roskilde	kommune	

og	de	civile	(institutioner).		

Vi	har	fundet	ud	af,	at	der	ligger	utrolig	mange	problematikker,	når	det	kommer	til	mental	

sundhed,	 og	 at	 vores	 oplysningsportal	 kun	 kan	 være	 en	 lille	 del	 af	 løsningen.	 Skal	 man	

komme	hele	problemet	til	livs,	vil	det	kræve	en	del	mere,	end	den	del	vi	kan	afhjælpe	med	

via	vores	designløsning.	Vores	produkt	var	lavet	ud	fra	vores	hypotese	om,	at	det	er	svært	at	

finde	alternative	former	for	hjælp	til	mental	sundhed.	Vi	har	hverken	kunne	be-	eller	afkræfte	

om	vi	havde	ret	i	hypotesen.	Mette	Truesen	mente,	at	vi	havde	en	god	pointe,	og	at	det	for	

unge	kvinder	også	var	svært	at	vide,	hvornår	man	havde	det	skidt	nok	til	at	skulle	søge	hjælp.	

Dog	svarede	størstedelen	(57%)	i	vores	spørgeskema,	at	de	ikke	syntes	det	var	svært	at	finde	

hjælp	(bilag).	Vi	ved	ikke,	hvilken	type	hjælp	de	 ikke	syntes	var	svær	at	 finde,	men	noget	

kunne	dog	tyde	på,	at	det	var	psykologhjælp	de	havde	kendskab	til.	Da	vi	spurgte,	hvilken	

hjælpeform	de	i	forvejen	kendte	til,	svarede	størstedelen	psykolog.	Vi	ønskede	at	sætte	fokus	

på	andre	hjælpeformer	end	psykolog,	og	her	kan	oplysningsportalen	også	være	brugbar.	Vi	

kan	ikke	konkludere	om	vores	produkt	vil	få	flere	til	at	søge	hjælp,	men	vi	har	belæg	for	at	

flere	mener	at	produktet	vil	være	brugbart,	hvis	man	ønsker	at	få	hjælp	fordi	man	har	dårlig	

mental	helbred.		
	
Hvor	ligger	ansvaret	for	mental	sundhed?		
Hvem	har	så	ansvaret	for	den	mentale	sundhed?	Rapportens	empiri	og	gruppens	

indsamlede	data,	vil	hermed	pege	mod	samfundet,	som	ansvarlig	for	menneskets	sundhed.	

Dette	kan	dog	ikke	siges	med	sikkerhed,	da	mental	sundhed	er	et	vidt	begreb,	og	kan	

fortolkes	på	flere	forskellige	måder.	
Grundet	samfundets	udvikling	og	opløsningen	af	de	traditionelle	roller,	har	dette	medført	til	

nye	krav	hos	mennesket.	Ifølge	Honneth,	er	det	essentielt	for	det	senmoderne	samfund,	at	

den	individuelle	person	kan	være	selvstændig	og	løbende	udvikler	sig.	Dette	medfører	dog	

til	et	stort	pres	på	individets	mentale	sundhed.	Ud	fra	gruppens	data	fra	spørgeskemaet,	kan	
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det	konkluderes,	at	samfundsmæssige	faktorer	har	en	indflydelse	på	unge	kvinders	mentale	

helbred.	 Størstedelen	 af	 spørgeskemaets	 respondenter	 er	 under	 uddannelse	 og	 det	 er	

ligeledes	her,	at	flere	føler	sig	mentalt	udfordret,	grundet	presset	der	opstår	herfra.	Flere	af	

respondenterne	havde	svaret,	at	presset	fra	studiet	og	karakterpres	var	en	høj	faktor,	der	

påvirkede	 deres	 mentale	 sundhed.	 Dette	 kan	 dermed	 bakke	 Honneths	 teori	 op,	 idet	

selvrealisering	gennem	uddannelse	ikke	føles	frigørende	for	mennesket.	

Samfundet	 har	 åbnet	 sig	 op	 for	 en	 masse	 nye	 muligheder,	 hvilket	 kan	 være	 svært	 for	

individet.	 De	 normative	 krav	 henviser	 blandt	 andet	 til,	 at	 uddannelse	 burde	 være	

grundlæggende	for	alle	-	og	det	er	netop	her,	at	frigørelsen	af	mennesket	ikke	føles	ligeså	

eksisterende,	som	ønsket.	Man	kan	dog	ikke	kun	bebrejde	samfundet	for	den	øgede	mentale	

mistrivsel.	Det	er	ligeledes	op	til	det	enkelte	individ	at	forstå	ens	egne	omgivelser	i	et	større	

perspektiv,	og	hvordan	livssituationen	kan	forbedres.	Man	må	derfor	foretage	handlinger,	

som	vil	gavne	den	mentale	sundhed.		

Perspektivering		

Forløbet	 af	 dette	 projekt	 har	 lært	 gruppen,	 at	 skrivning	 af	 en	 problemorienteret	

projektopgave,	er	en	læringsproces.	Undervejs	i	arbejdsprocessen	har	gruppen	flere	gange	

vendt	 tilbage	 til	 problemformuleringen	 for	 at	 foretage	 ændringer,	 idet	 rapportens	

problemstilling	 ikke	 har	 været	 på	 det	 ønskede	 spor.	 Ligeledes	 er	 gruppen	 blevet	

opmærksom	på,	 at	 et	 semesterprojekt	 kræver	 en	masse	 forberedelse.	 Før	 skrivningen	 af	

selve	rapporten	kan	begynde,	kræver	det	at	gruppen	indsamler	en	masse	empiri,	for	at	kunne	

danne	 sig	 en	 baggrundsviden.	 Gruppen	 har	 dermed	 lært,	 at	 det	 er	 vigtigt	 at	 begynde	 på	

teoriafsnittet	med	det	samme,	da	dette	kræver	en	masse	læsestof	og	forståelse.	Gruppen	har	

også	benyttet	sig	af	mindre	værktøjer	–	såsom	CCM,	en	disposition	og	masterplan	–	for	at	

danne	 et	 overblik	 over	 projektets	 fremgang.	 Dette	 har	 for	 gruppen	 været	 en	 effektiv	

arbejdsmetode,	som	vi	ønsker	at	tage	med	fremadrettet.	Eftersom	at	denne	projektopgave	

arbejder	med	udviklingen	af	et	design,	ville	det	have	været	optimalt	at	begynde	på	produktet	

tidligt	i	processen.	Dette	ville	have	medført	til	flere	evalueringer	af	designet	og	dermed	et	

forbedret	resultat.	
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Projektet	 har	 til	 tider	 virket	 omfattende	 og	 tidskrævende,	 men	 som	 nævnt	 tidligere,	 en	

læringsproces.	Vi	har	derfor	lært	-	og	tager	med	videre	-	at	projektopgaven	skal	begyndes	

med	 det	 samme,	 da	 det	 er	 afgørende	 for	 rapportens	 udfald.	 Et	 semesterprojekt	 består	

udelukkende	af	selvstændigt	arbejde	og	det	er	derfor	vigtigt,	at	samarbejde	og	prioritere	tid	

til	at	være	sammen	om	opgaven.			
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