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Nr. 1: Statistik over stressramte 

 



Nr. 2: Patienthåndbogen; ww.Sundhed.dk - Depression 

behandling, fakta boks 

 

Nr. 3: Interviewguide 

Først og fremmest velkomst snak 

1) Hvad hedder I? 

2) Hvor gamle er I? 

3) Hvad laver i til daglig? 

4) (Hvem har været sygemeldt med stress og hvem har ikke fået en “diagnose”?) 

 

3 faser af interviewet 

1) Den udforskende fase - sæt ord på stress (fysisk eller psykisk?) 

a) (Giv et bud eller citat på stress) 

b) Kan I sætte nogle ord på hvad stress er for jer, både fysisk og psykisk? 

i) Hvor invaliderende har i oplevet stress? 

c) Hvornår og i hvilke situationer oplever I særligt stress i hverdagene?  

i) Uddyb, hvordan (i flere detaljer) du oplever stressen (william 

note) 

d) Oplever i stress som en trussel eller som en udfordring?  

2) Den agerende fase - forstå stress oplevelsen og lindring mønster 

a) Hvad gør I, når I oplever stress? (Eksempel: rengøring, motion) 

b) Hvad gør I eller tager brug af for at få ro på igen? Hvad virker bedst for 

“dig”? (Eksempel: meditation)  

c) Hvordan tilpasser I jeres hverdag, for at undgå stress både kort- og 

langsigtet? 

d) Har I søgt hjælp enten hos lægen, psykiater eller coaches? 

e) Revurdere du din oplevelse af stress? (Kigger tilbage på det og tænker 

over hvordan du håndterede det?) 

3) Den diskuterende fase - redesign ideer og ønsker til markedet 



a) Hvordan har I det med alternative stresshåndtering? såsom meditation. 

i) Har I prøvet at bruge træning eller teknologi til at hjælpe jer selv? 

såsom meditation, apps, medicin, naturmedicin, etc. 

b) Hvad har I haft til rådighed eller ville ønske I havde haft? 

c) Hvis man skulle udvikle noget teknologi til håndtering af stress hvad 

synes I ville være vigtigt at have med? (EKSTRA AKTØR ELLER EJ )  

Nr. 4: Fokusgruppe 1. halvdel (udvalgte citater) 

(00.00 - 00.41) 

Respondent A 

Jeg har oplevet stress på den måde at jeg som William også har sagt ja til for mange 

opgaver og har haft svært ved at sige nej til opgaver. Øøh har oplevet det ved at have 

haft nogen angst -og panikanfald men også, nu bliver det meget sådan voldsomt, jeg har 

også haft det sådan så at hvis jeg skulle ud ad døren så har jeg brækket mig og ikke 

kunne klare at skulle over på RUC, selvom jeg har følt at RUC har været det bedste sted 

for mig fordi det er der jeg har følt mig hjemme 0g når jeg sammen med mennesker, har 

kunne lide det. 

 

(00.42 - 01.28) 

Respondent B 

Stress har jeg oplevet lidt mere i det omvendte måske af jer i at det ikke er fordi jeg har 

sagt ja til for mange ting, jeg har oplevet stress, jeg har været sygemeldt i nogle år og så 

har jeg meget oplevet stress i forbindelse med at jeg føler at jeg ikke yder noget eller at 

jeg ikke deltager eller contributer eller hvad kan man sige sådan til samfundet og så 

også bare i forhold til at jeg følte mig anderledes og sådan til i forhold til min diagnose i 

forhold til andre mennesker. Og så i samme skønning der gik min mor faktisk ned med 

stress da jeg havde og diagnostiseret med den her ting. Så det har været meget intenst i 

den periode.   

 

(01.32 - 02.11) 

Respondent C 

Og øøh mit forhold til stress, jamen det kommer vel af udskydelse af opgaver indtil at jeg 

bliver meget stresset over dem øøh, og øøh, det gør jo også at det kan være svært at 

opnå de forventninger man gerne vil stille til sig selv. At man stiller sig selv de 

forventninger i start forløbet og lige pludselig går det op for en at man udskyder 

opgaver når man bliver ved med det. Øøh og det gør jo ikke at det er et problem at man 

ikke får opgaverne ordnet, det gør bare at det går ud over kvaliten af opgaven og det kan 

jo i virkeligheden have noget med de forventninger der er til de opgaver du så starter 

med. Det kan jo starte stress. Det tror jeg har startet nogen stress - hvad skal man sige - 

sådan nogen stress reaktioner fra min side af i hvert fald.  

 



(02.15 - 03.10) 

Respondent C 

Jeg hedder "xxxxx" og jeg er 24 og jeg studerer også på RUC og så har jeg egen 

virksomhed med naturlige skønhedspleje og det er mig selv der står for det. Øøhm. men 

relation til stress er at jeg har været sygemeldt og det har faktisk været så langvarigt 

stress at det også var en diagnose med PTSD. Og det jo stress der har stået på i lang tid 

når man kalder det komplekst PTSD. Og jeg oplever også oftest stress i at jeg er rigtig 

dårlig til at sige nej og virkelig gerne vil yde til dem der er omkring mig og jeg vil gerne 

give og give og give og give men man kan jo bare heller ikke så meget at man til sidst 

står med ingenting. Og det er der hvor jeg selv oftest desværre ender altså har jeg sagt ja 

til for meget men også det at stå med studie, arbejde, virksomhed lige pludselig, altså 

det er mange ting at have på tallerkenen som der også lidt bliver forventet af os i dag, vi 

har mange ting på tallerkenen når vi er unge voksne mennesker.  

 

(03.12 - 03.36) 

Interviewer 

Tusinde tak for det, det var rart lige at høre jeres. Nu kom i ind i det - det første 

spørgsmål som vi godt kunne tænke os at høre at i svarede på, det er sådan kan i sætte 

nogen ord på hvad stress er for jer - både sådan fysisk og psykisk. Bare sådan hvordan 

sådan manifesterer det sig hos jer? øøhm og det er okay lige at tage sig to sekunder til at 

snakke eller tænke over det.  

 

(03.38 - 05.08) 

Respondent C 

Altså jeg tænker det er sådan nogle gange er det også den følelse kender i det hvor man 

drikker for meget kaffe? 

 

Respondent A 

Mmhh Ja. 

 

Respondent C 

Og så får man sådan en underlig reaktion i kroppen som egentlig bare sådan den bygger 

sig op det er sådan lidt en blanding af den reaktion man har efter en gyserfilm hvor man 

får et chok og så er det - Er det i virkeligheden nok det også sådan en fight or flight ting 

måske ik? 

 

Respondent D 

Lige præcis. 

 

Respondent C 

Man går rundt og bliver meget påvirket af det - ens beslutningsproces er måske god til 

nogen beslutninger men de beslutninger man så skal tage, skal være meget velovervejet 

bliver man måske ikke lige så god til. Øøhm, så jeg oplever i hvert fald det hæmmer 



måske i ret mange situationer men min evne til at få de ting ordnet som er super vigtige. 

Om det er at skrive en opgave som kræver refleksioner tanke men så sidder man og 

stresser over at man har haft en skrivebokering de sidste fire timer. Men man skal være 

færdig om otte, øøh så man skal lige få skrevet et eller andet ik? 

Øhh og den den den panik under det der forløb øhm det er jo i hvert fald det man 

oplever at man får kort stress så oplever man også en langsigtet stress på en eller anden 

måde.  

 

Respondent D  

Det bliver sådan en konstant brain (Fart?) oppe i hovede fordi man er sådan bare 

overvældet af processor i kroppen ik?  man sveder man ryster på hænderne man bliver 

sådan rusten i stemmen også. man kan mærke man bliver også sådan lidt varm i 

kinderne og sådan noget - puha. 

 

Respondent B 

Selvom det er en kropsrespons når du sådan har travlt eller et eller andet du skal nå en 

hel masse, så lammer der en, det gør det også for mig i hvert fald  

 

Respondent D 

Det er nemlig det, fight eller fight - fight eller flight, de går lige øhh, du ender en af 

stederne, ja.  

 

(05.10 - 05.37) 

Respondent A 

Jeg syntes også det er meget sådan jeg kan mærke det på mig humør. At jeg kommer ned 

i sådan lidt - ikke dystert humør - men et sådan lidt  

 

Respondent D 

Man bliver sådan lidt sortseer 

 

Respondent A 

Jo! på en eller anden måde, jeg vil ikke sige at jeg ikke bliver sådan selvmordtruende, det 

er ikke derude vi er men jeg kommer derhen af og sådan jeg bliver meget sådan måske 

lidt mere negativ over alt selvom jeg ikke burde være negativ over alt. Hvis jeg er langt 

ude i hvert fald  

 

(05.39 - 06.09) 

Respondent D 

Altså jeg har det med maven nemlig. Jeg har haft problemer fordi jeg har været sådan 

stresset i lang tid så jeg har haft problemer med maven siden jeg var 16. Altså jeg kan 

mærke det når jeg får det sådan nogen anfald at når jeg virkelig virkelig er stresset, så 

kommer det både fordi man går og spænder i maven på sådan en mærkelig måde og 

sådan nogen ting ik altså. Det manifisterer sig på den måde. Man kan også - nogen gange 



hvis jeg er virkelig stresset altså så skal jeg tjekke om jeg har låst min dør 25 gange før 

jeg kan gå det er så åndsvagt  

 

Respondent C 

Ja, man glemmer sådan lidt at tænke over det 

 

Respondent B 

Nå ja, Hukommelsen  

 

Respondent A 

Ja hukommelsen  

 

Respondent C  

Den er lort 

 

Respondent D 

Det er nemlig det korttidshukommelsen den slutter fuldstændig og så kan jeg gå ud i 

opgangen og tænke men låste jeg?   

 

(06.12 - 06.21) 

Respondent A 

Ja, hvis jeg er stresset, så kan slet ikke huske hvad jeg spiste til aftensmad dagen før 

agtigt, altså det hukommelsen er helt væk. 

 

 

(06.23 - 06.55) 

Respondent A 

Fordi at nu talte du om fysiske eller vi talte om fysiske og jeg har faktisk en veninde der 

lige er øh blevet lam øh, i den ene side øh grundet stress. 

 

Respondent D 

Puha 

 

Respondent A 

Så jeg tror også det har i hvert fald her været de sidste to - tre uger hvor jeg fundet ud af 

at det var stress øøh jeg har fundet ud af at jeg også selv skal til at slappe af fordi hvis - 

jeg havde ikke overskud til hvis jeg endte helt derud at jeg lige pludselig blev lam og 

havde svært ved at kunne gå ik? 

 

(06.58 - 07.17) 

Respondent D 

Fordi man står sådan helt  

 



Respondent C  

ja 

 

Respondent A 

Ja  

 

Interviewer 

Så hvis jeg må hoppe ind og så spørge hvornår og i hvilke situationer oplever i for 

eksempel særligt stress, hvis jeg må starte med dig Mathias, altså hvornår - er der nogen 

tidspunkter der er særligt stressende og hvordan opleves de? 

 

(07.24 - 08.04) 

Respondent B 

Jamen øhh i forbindelse med min diagnose, jeg har en diagnose på simpel skizofreni 

altså det er forholdsvis åben omkring øhm men det gør ikke sådan de der ting man 

forstiller sig mere med at hører ting eller ser ting eller sådan noget, det jeg har er mere 

vrængede tanker. Så det mest stressende for mig er oftest sociale sammenhænge altså 

det er ... og det er faktisk øhh en ting hvor jeg plejer og prøve og ligge ting så tidligt på 

dagen som jeg kan fordi så er der ikke så mange timer hvor jeg kan gå og blive sådan 

stresset over det og spille det op til at blive meget værre end det er øhm.  

 

(08.11- 08.35) 

Respondent D 

Og den der følelse af for eksempel at skulle snakke i en klasse, altså jeg simpelthen så 

bange for den der ydmygelse; hvad nu hvis jeg gør et eller andet forkert. Hvad nu hvis 

jeg siger et eller andet forkert altså det stresser mig helt vildt. Sociale interaktioner 

puha  

 

Respondent C 

Jah 

 

Respondent D 

Det er noget værre noget  

 

Respondent B 

Can´t live without it  

 

Respondent C 

Jah 

 

Respondent B  

Desværre    

 



Respondent D 

Nej ikke hvis vi vil overleve  

 

Respondent C 

Ej det er faktisk også meget sjovt nogle gange. 

 

(08.40 - 09.27) 

Respondent C 

Det stikker lidt af det der kage  

 

Respondent A 

Jeg havde sidste år, var mit slemmeste år, helt klart. Hvor jeg havde øh bruds... brød 

fuldstændig sammen til et arrangement jeg var med til at afholde, hvor at der var bare 

lige en der fik sagt en dum fuld bemærkning og så brød jeg fuldstændig sammen og blev 

sendt hjem øh og kunne slet ikke klare det, fordi jeg havde haft en længere periode op til 

hvor jeg havde sagt ja til for mange ting og så skulle vi afholde noget årsfest øh lige 

inden eller lige efter, som gjorde at jeg gik glip af en halv uge op til årsfesten fordi at jeg 

kunne slet ikke hænge sammen  

 

Respondent C 

Det bliver man også sur over gør man ikke?  

 

(09.32 - 09.53) 

Respondent D 

Men jeg gjorde det også selv på HF. Det var meningen jeg ville gå ind i bestyrelsen, det 

var det eneste jeg havde sagt ja til da jeg så kom tilbage siger min kæreste på det 

tidspunkt, sådan okay men nu er du så også formand for rådet og du skal sidde i 

bestyrelsen og du har en 42 timers skoleuge og at du er lige ved at starte virksomhed op 

også, hvornår skal du sove på noget tidspunkt imens? 

 

Respondent A 

Ja 

 

Respondent D 

jeg ved det faktisk ikke.  

 

(10.01 - 10.51) 

Respondent D 

Og man kan jo også godt skrive sit de der positive oplevelser, tror jeg også lokker en lidt 

til at falde i den igen ik?   

 

Respondent A 

Jamen altså, især den periode der havde jeg alt for mange fede oplevelser øh,  



 

Respondent D 

Man kan jo ikke lade være 

 

Respondent A 

Så jeg kunne jo heller ikke lade være, som du siger, det var bare ..... mega meget positivt 

men rigtig rigtig rigtig meget negativt oveni.  

 

Respondent B 

Så det har været postitivt altså 

 

Respondent A 

Ja  

 

Respondent B 

Ja, okay 

 

Respondent A 

Altså alt alt, alle opgaverne og så kom det ligesom, nu kunne jeg ikke mere 

 

Respondent B 

Det er bare en sjov, jeg ved ikke, forskel på den måde jeg har det på og tænker jeg i at 

der er det altid en eller anden negativ sammenhæng, jeg bliver også stresset. Det 

oplever jeg også, altså hvis nu jeg har super travlt vil jeg også opleve stress på den måde, 

men det er ikke sådan jeg bryder sammen altså, det så en negativ sammenhæng eller 

hva? men stadigvæk...  

 

(10.58 - 13.15) 

Interviewer 

I forlængelse af det så vil jeg gerne spørge sådan noget fordi når i tænker på stress og de 

sådan for eksempel, du har svært ved at altså, lave overvejet beslutninger, du har 

oplevet at sådan måtte blive syg eller sendt hjem med stress. Når i tænker tilbage på de 

her stressting, er der så sådan en ting hvor i tænker at det var en udfordring eller var 

det at stress, stress mere en trussel mod jer? Og hvordan oplever i stressen i den 

sammenhæng, er det sådan noget hvor i tænker hov.. hos jer selv det er sådan noget jeg 

sådan skal overvinde eller det er noget der truer jer? 

 

Respondent C 

Jaer 

 

Respondent B 

Jeg forstår ikke forskellen, undskyld 

 



Interviewer 

Det er også abstrakt øhm. spørgsmålet er for eksempel at når du tænker tilbage på 

stress også for eksempel hvis du tænker på en kommende eksamensopgave, tænker du 

så på det som noget du skal overvinde eller som noget som er en til fare for dig i 

fremtiden. Og det er sådan, så i skal være velkommen til sådan at undersøge hvad i 

tænker om det, når jeg har sagt det her og sådan fordi det er ikke nødvendigvis, der er 

ikke noget rigtigt og forkert svar.  

 

Respondent C 

Okay  

 

Interviewer 

Det bliver bare sådan at forstå, tænker i stress som en udfordring eller en trussel mod 

jer eller.. ? 

 

Respondent C 

Jeg får lyst at sige det er sådan vigtigt at finde ud af hvad er en slags associationer man 

får til den oplevelse efterfølgende ik?   

 

Respondent B 

Lige præcis  

 

Respondent C 

Og øhm, for mig set så er det sådan så det har altid været noget der skulle ordnes. Øhm 

men det er et øh, det er et mindset jeg bygger, det betyder ikke nødvendigvis det er 

sådan jeg har det. Altså øh det kan sagtens være noget der truer mig og jeg ikke sikker 

på altid er noget jeg kan overvinde. Men og når jeg står i situationen så vil jeg faktisk 

også tænke eller hvis altså jeg bliver fyret fordi jeg ikke kunne finde ud af mit arbejde og 

derfor kommer sådan en ond spiral med jeg kunne ikke finde ud af det her arbejde jeg 

skal ordne og nu har jeg glemt og ordne det andet arbejde så nu bliver jeg fyret, jamen 

så er det noget der har truet mig i sådan en grad, at nu har jeg ikke en chance for at 

overvinde det længere fordi det har haft en konsekvens. Øhm men som udgangspunkt 

når jeg står i det så bliver jeg jo også nød til at forholde mig til det, det er noget der skal 

overvindes, øh og hvis ikke det overvindes og jeg bliver fyret jamen så skal jeg så 

overvinde, altså hvad skal man sige at bearbejde den fyring der er sket. Fordi jeg har 

oplevet at blive fyret før hvor at jeg godt ved det har jeg ikke haft tid til at bearbejde, det 

har jeg ikke formået at bearbejde, det har jeg langt til side. 

 

(13.20 - 14.34) 

Respondent C  

Og så har det jo på en eller anden måde lagt sig i nogle dårlige vaner senere hen ik? Så er 

der nogle forskellige ting som jeg ikke har lyst til at opsøge længere fordi associere det 

med noget rigtig skidt øhm og hvis jeg jo ender i isolation jamen så bygger det ligesom 



på igen, de dårlige associationer jeg har svært ved at komme ud af øh og jeg prøver at 

undgå den situation i alle sammenhæng altså, jeg har aldrig rigtig nogensinde haft en 

super dårlig oplevelse af at være hamrende fuld det gør også at jeg føler mig tryk i at 

være fuld. Som eksempel ik. Der slipper man hæmningerne lidt.  

 

Respondent B 

Jah 

 

Respondent A 

Jaer 

 

Respondent D 

Det er jo også det bliver ligesom sådan en snebold der ruller ik? For når du først har 

taget et skridt og der først er sket en ting så kan man hurtigt gå i gang med bare at 

overanalysere og så bliver det bare sådan en snebold. Så vælter hele verdenen og så kan 

det ske, og så kan det ske og så kan det ske. Og det er jo også en overlevelse, vi bliver jo 

stresset fordi vi skal overleve i vildmarken og sådan nogle ting vore verden vi lever i i 

dag er jo også meget anderledes ik. Fuldstændig  

 

Respondent C 

Man kan tænke sig igennem rigtig mange ting  

 

Respondent D 

Helt vildt 

 

Respondent C 

Det finder man ud af men det betyder ikke at din tankeprocess er den rigtige tænker jeg 

i hvert fald. 

 

Respondent D 

Nej 

 

Respondent B 

Man kan tænke sig til mange ting men det er først bagefter syntes jeg i nogen situationer 

du kan opleve så meget fight or flight mode at du ikke i situationen kan du ikke tænke 

dig ud af det. 

   

(14.37 - 15.35) 

Respondent B 

Jeg vil bare lige sige i forbindelse med det der om det bare er en ting jeg skal overvinde 

eller om det er farligt, tror jeg det skiftede meget der hvor jeg begyndte at få det bedre 

var da jeg begyndte at se det som en ting jeg skulle overvinde i stedet for noget der bare 

var for meget eller for farligt eller hvad man kan sige ik. sådan  



 

Respondent D 

Det er sådan meget forskelligt, altså jeg har prøvet begge dele, altså er det noget med 

eksamner og projekter og events og sådan noget så er det jo noget jeg skal overkomme 

noget jeg skal vende. Altså sådan noget som sociale interaktioner eller gå ned og handle 

eller sådan nogen skøre ting ik. Altså det er jo sådan, det kan jeg godt føle truende for du 

ved ikke hvad andre mennesker kan finde på, men hvorfor skulle andre mennesker jo så 

finde på noget ik. Der igen den der snebold der bare får lov til at rulle. 

 

Respondent B 

Men så skal man gribe sig i den bagefter og tænke de vil jo ikke gøre noget. Det kan godt 

være at man i situationen tænker åh nej de kigger mærkeligt på en og whatever, men så 

bagefter kan man tænke nej det gjorde de jo ikke altså. 

 

Respondent D 

Det er jo det 

 

Respondent B 

Det er det og på den måde overvinder man det eller overvinder jeg det i hver fald så 

over tid så blive ved med at sige det til sig selv  

 

Respondent D 

Det har jeg også gjort det har også virket på mig, Mette folk er jo ligeglade, folk er jo 

ligeglade med hvad du har sagt  

 

(15.37 - 16.38) 

Respondent D 

Altså de har travlt med at tænke på sig selv hvorfor skulle de gå og bekymre sig om hvad 

du sagde. 

 

Respondent C  

Ja 

 

Respondent A 

Ja 

 

Respondent D 

Ik altså 

 

Respondent B 

Virkelig the world teori, kan ikke huske hvem der har formuleret den, men det er et 

eller andet med det er det. øøøøøh en behandlingsredskab i forbindelse med at du bare 

skal forstille dig hvor mange ting du har i dit liv og hvor mange ting du går og tænker på 



hele tiden og så projektere det på andre lige præcis. Og så kan man sige sig selv at de 

ikke tænker på i særlig lang tid, altså .. et par sekunder.  

 

Interviewer 

Så det er noget du gør.  

 

Respondent B 

Det er noget jeg gør 

 

Interviewer  

Det er netop et spørgsmål vi kan lede over i som hvad er det i gør når i oplever stress, 

har i nogle øh 

 

Respondent B 

Lige præcis den  

 

Respondent C 

Du tænker på world teori  

 

Interviewer  

Kan du sige det en gang til? 

 

Respondent C 

Wippet world teories, tror jeg eller sådan, det er noget med at du skal bare prøve og 

forstille dig hvor mange tanker og ting du har kørende, altså hvor mange ting, tænker på 

hvor meget du skal nå om aftaler og sådan noget og så projekter det på dem du tror der 

går og tænker på dig i lige den situation, fordi de kiggede på dig lige før og fik 

øjenkontakt eller sådan noget. 

 

(16.39 - 17.09) 

Respondent B 

Jeg tror at for mig at se så er den sådan en, en rutine ting, at det er sådan en evig rutine 

ting, med at jeg er meget aktiv, altså jeg var aktiv på et tidspunkt hvor jeg holder min 

træning, jeg spiser sundt altså jeg passer på mine sociale relationer, jeg passer min 

skole, jeg passer mit arbejde, jeg gør de ting jeg skal og det lever jeg komfortabelt  i, i 3-4 

måneder og lige pludselig så, bliver jeg kastet ud et øjeblik, nu kan jeg ikke lige overskue 

det længere  

 

(17.14 - 18.09) 

Interviewer  

Respondent  du nævnte du havde haft en periode hvor du har sådan helt, havde svært 

ved at tage hen til RUC til sidst fordi du var så stresset øhm, og havde enkelte episoder 

eller to hvor du kastede op. 



 

Respondent A 

Det var hver dag i to uger  

 

Interviewer  

Ah okay! Hvad gjorde du i den periode eller hvad har du gjort siden hen? 

 

Respondent A 

Det hele er rigtig meget den periode. Jeg har haft enkelte tilfælde efterfølgende, men her 

i efteråret sidste år, hvor det hele skete, øøøøh jeg har, det jeg gjorde det var at jeg blev 

tvunget af mine bedste ven til og trappe ned i alt jeg lavede At jeg så ikke har været så 

god til det, det er en anden side af sagen men jeg har taget rigtig mange eller lagt rigtig 

mange opgaver fra mig. Og jeg vil sige at en måned efter føler jeg at jeg var nogenlunde 

på toppen igen  

 

(18.14 - 18.54) 

Interviewer  

Så det jeg hørte dig sige det var at det var en nedskalering der ligesom var med .. det der 

skulle til, det der blev til nedskaleringen  

 

Respondent A 

Ja, det er også, det der startede det var jeg på ferie, sjovt nok så afslapning det hjalp mig 

ikke, fordi jeg fik lagt alle mine opgaver til side så jeg havde en uge hvor jeg ikke lavede 

noget og så følte jeg det som at jeg havde to ugers arbejde bagefter og de to uger altså 

den ene uge der så blev til to uger og mit hoved det voksede jo bare når man kom 

længere hen for jeg nåede jo ikke de to ugers opgave på den ene uge, så det voksede 

bare hele tiden.  

 

(18.55 - 20.16) 

Respondent D 

Der skal nogen andre til at også nogle gange at sige noget til en ik. For man er altid den 

sidste der vil indrømme det, det er altid den sidste det går op for ik. Alle andre kan godt 

se man er møg stresset men man ser det ikke, så.  

 

Respondent A  

Sådan noget med læge og sådan noget, det det kan jeg slet ikke folk kan sige det til mig 

og så ryger det ud øh igen. Det ..øøøh... jeg har også, nu har jeg jo alle de her alligier som 

gør at jeg burde gå til lægen oftere end jeg gør for ligesom at holde styr på dem men jeg 

kan slet ikke, har det, hader at gå til lægen  

 

Respondent D 

Gør det dig stresset? 

 



Respondent A 

Det føler jeg ikke, jeg føler, bryder mig bare ikke om at skulle side og sådan snakke med 

en eller anden og så er det et lægehus, så man kender ikke rigtig personen og øøhh jeg 

havde det ikke så godt med læge da jeg voksede op og fordi det var en ældre mandlig 

herre som var lidt sådan stresset også, tror jeg så sådan der var lidt mange ting i mit 

hoved 

 

Respondent B 

Var han også stresset? 

 

Respondent A 

Jaer. Jeg har aldrig følt mig sådan tilpas med at gå til lægen så det.. Jeg bliver måske lidt 

stresset af jeg skulle til lægen fordi jeg tænker årh, det skal jeg også havde tid til, men 

det er ikke sådan, jah 

 

Respondent D 

Det er også en teknisk situration 

 

Respondent A 

Jeg føler jeg gør det fordi at, at.. der var en der sagde til mig nu skal du gå til lægen og 

sige du er stresset. Det ville jeg aldrig gøre. 

 

(20.21 - 21.51) 

Interviewer  

Sådan en læge eller en psykolog eller lifecoach er det noget i kan ... (kan ikke høre hvad 

han siger) 

 

Respondent B 

Jaer, men ikke, ikke sådan specifikt i forhold til stress, øhm 

Interviewer  

Hmm 

 

Respondent B  

Men jeg har været i forbindelse med psykiatrien og forskellige ting  

Interviewer  

Hmm, og haft gode oplevelser med det eller? 

 

Respondent B 

Nej! Psykiatrien nej, psykologer ja.  

 

Interviewer 

Okay. Kan du sætte lidt flere ord på det? 

 



Respondent B 

Øh, psykiatrien den er meget, jeg er meget farver, altså det, men det er også fair nok vel. 

Altså jeg, psykiatrien går meget op i og medicinere folk. Og så går man hjem i et par uger 

så kommer man tilbage efter et par uger og så skal man have nogle flere/ færre piller, 

nogle andre piller måske altså, så det. Øhh hvor en psykolog rent faktisk snakker med 

dig jo, prøver at finde ud af om du kunne ændre dine vaner , hvad er det der rent faktisk 

ligger til grunde for de der ting det er jo der hvor du kan ikke nødvendigvis løse 

problemet i sådan en sammenhæng men du kan jo så prøve og finde nogen redskaber 

nogen vaner der gør at du kan leve med det på en eller anden måde, altså hvor du så 

finder ud af, når jeg har det sådan her så bliver jeg nød til at trække mig i et stykke tid, 5 

minutter, så kan det godt være at det er mærkeligt men det gør rent faktisk at så kan du 

komme tilbage igen i stedet for at man så bare bryder fuldstændig sammen og bliver 

nød til at trække sig i flere dage ik. Altså sådan nogle ting, det, det vil psykiater ikke 

rigtig, de vil bare sige sådan det er noget med at dopamin i hjernen og et eller andet og 

en pille her og sådan  

 

(21.57 - 22.36) 

Respondent D 

Og hvordan du skal håndtere dine ting hvor en psykiater, jamen jeg kom med stress og 

af en eller anden mærkelig årsag blev jeg henvist til psykiatrien som værende bipolar og 

tænkte det var da mærkeligt tolkning min læge har gjort der og kom også bare og blev 

spurgt hvad vil du gerne have af piller? Og så har de lige sådan et lille spørgeskema så 

stiller de lige nogle spørgsmål og så.. nå nå så var det ikke det, så har vi det næste 

spørgeskema ik. Og så kommer man tilbage på HF og så siger, nå er der noget du vil 

have? Naaar neeeeij jeg har det fint ik?  

 

Respondent B 

Det er også det med spørgeskema, det var sådan jeg kom derned i den første tid der, så 

fik man sådan en hel masse spørgsmål og så kom jeg så tilbage en uge efter eller sådan 

noget og så ser de ned på en sådan, jamen Mathias du er skizofren.  

 

(22.45 - 23.25) 

Respondent C 

Er det ikke meget godt at få et elektrochok?  

 

Respondent D 

Det kan .. 

 

Respondent C 

Det godt nok lidt urelateret det her  

 

Respondent B 

Det kan man faktisk  



 

Respondent D 

Du kan ...  

 

Respondent B 

Du kan øhh, det har positive virkninger 

 

Respondent C 

Ja?  

 

Respondent B 

Det har påvist positive virkninger, man siger i forbindelse med depression her 

 

Respondent C 

Altså min far har fortalt at han nogle gange gik ned med de andre og tog et elektrochok 

lidt for sjov en gang i mellem. Han er læge  

 

Respondent A  

Nå okay.  

 

Alle griner nervøst 

 

Respondent B 

Det er lidt ekstremt, men det er som at tage et koldt bad 

 

Respondent D 

Et koldt bad ja. 

 

Interviewer 

Og i forlængelse med det kan jeg jo spørge, hvad gør i eller har i taget brug af for sådan 

at få ro på igen når i har været særligt stresset? Har det været sådan, der kan være for 

eksempel meditation, hvis jeg skulle komme med et bud. Hvad har i gjort aktivt når i har 

oplevet fuck nu er jeg bare helt vildt stresset. 

 

(23.30 - 23.52) 

Interviewer  

Er der sådan en musik din far har .. ja du har måske? 

 

Respondent D 

Hhm ja  

 

Respondent C 



Jeg har et meget specifikt album smokey øh the nationale album, i dont know, det er 

fordi min far hørte det hele tiden i bilen da jeg var lille, så det er bare sådan meget trygt 

for mig. Så sætter jeg bare det på og så går jeg en tur eller et eller andet  

 

 

 

Respondent A 

Jeg plejer også og tage ud og rejse øhm det erldit svært under corona, øhm forid jeg vil 

gerne væk fra Danmark fordi jeg føler det lidt lettere og øh og ligge nogle af de store 

opgaver fra mig hvis jeg er væk bare en weekend, det skal ikke være længere tid for det 

var ligesom det der startede det hele, men sådan en, en weekendtur hvor jeg bare tager 

til London eller et eller andet, det behøves ikke være fordi det er sammen med nogen 

men bare at jeg selv er afsted og så gå rigtig mange ture der.  

 

(24.48 - 25.03) 

Respondent A  

Bare være fuldstændig mig selv  

 

Respondent B 

Det lyder som det er sådan en måde at kunne ligge stres faktorerne fra dig eller? 

 

Respondent A 

Ja 

 

Respondent B 

fordi det kan jeg også godt lide, for hvis jeg er hjemme hos mig, så bliver jeg nød til at 

gøre rent eller tage opvasken eller sådan nogen ting, så der ser sådan nogenlunde 

nydelig ud eller så kan jeg ikke, så bliver jeg også nød til at gå under, så 

 

Respondent C 

Det kan jeg godt give dig ret i. 

Nr. 5: Fokusgruppe 2. halvdel (udvalgte citater) 

(00.02 - 00.36) 

Respondent C 

Altså jeg har gjort forskellige ting vil jeg sige oftest så har jeg bare søgt ind i de folk jeg 

bor hos og de folk jeg har boet hos, har også røget rigtig meget hash, så altså jeg har, jeg 

har faktisk røget hash øh, som et afslapningsmiddel, altså som afslapning. Og det har 

virket rigtig fint fordi det har været i en social kontekst, så... føler jeg indtil ... i ved nok, 

når man ligesom har røget ret meget, er man sådan, hvor meget er det egentligt jeg har 

røget i den her uge? Ret meget efterhånden og jeg begynder at slappe lidt for meget af 



med det her, er det begyndt i virkeligheden at blive sådan en selvmedicinering, et 

misbrug på en eller anden måde ik. 

  

(00.38 - 01.12) 

Respondent C 

Øhm, som sagt så må jeg jo slappe af andre steder, jeg har en ven som, jeg normalt 

gjorde det meget med, som er stoppen fuldstændigt med at drikke og alt muligt andet. 

Det er rigtig godt for ham. Og vi har jo også fundet ud af den nye måde vi er så hænger 

ud på er jamen, det må jo så bare være at gå lidt tilbage for barndommen, altså til 

barndommen og så spille nogen spil eller sådan der 

  

Respondent B 

Mario Cart eller sådan noget, super smash, fucking gode spil. 

  

Respondent C 

Lige præcis. Nogle spil man kan side og, og holde hjernen beskæftiget med fordi hjernen 

har måske bare brug for at være fuldstændig afslappet og det var det hash kunne på det 

tidspunkt, kan jeg huske, det var at. 

  

(01.13 - 01.37) 

Respondent A 

Hvad jeg kan huske når jeg har været stresset, så har jeg røget mere end hvad jeg gør nu. 

Og det er ikke fordi jeg vil trappe ned, men fordi at jeg ligesom har brug for den der 

pause hvor jeg ikke skal tænke på andet end bare lige og suge ind og puste ud igen 

artigt. 

  

Respondent C 

Det er virkelig at lukke af 

  

Respondent D 

Man se forskel på de gode og dårlige dage når man ryger ik? 

  

Respondent A 

Ja! 

  

(01.40 - 02.17) 

Respondent D 

Det er sådan en ting i min familie altså så vi alle sammen og lige pludselig og malede 

malebog og det har vi simpelthen holdt fast i, altså jeg kan godt finde på at tænke, okay 

nu bliver jeg nød til at printe en tegning ud og sidde og farve. og så lige så når jeg er 

mega stresset, det lyder mærkeligt, men stresset og så sidder og farvelægger, lige så 

snart jeg er færdig så er hele min krop bare, 

  



Respondent B 

Afslappet? 

  

Respondent D 

Nu kan jeg slappe af 

  

Respondent B 

Ja 

  

Respondent D 

Det er sådan lidt sjovt. Voksen malebøger. 

  

Respondent B 

Det er jo meget med at du har færdiggjort det så? Det har jeg også sådan, det er jo også 

derfor jeg så gør ting, det der med at vaske op og sådan noget, hvis jeg har det sådan, så 

kan man have det godt med et eller andet 

  

Respondent D 

Det må jo være dopaminen man får ved at have færdiggjort et eller andet 

  

Respondent B 

Det er vel et eller andet, så har man færdiggjort en opgaven på en eller anden måde. Så 

kan man lægge stressen fra sig. 

  

(02.21 - 02.51) 

Interviewer 

Har i andre oplevelser med det der med at sådan at få ro med at færdiggøre opgaver. Er 

der, er der sådan er der kan, kan i se eksempler på det, når i har været stressede, eller 

sådan, i gør det samme, hvad er det der færdiggøre det, det er bare meget interessant. 

  

Respondent A 

Jeg kan rigtig godt lide hvis jeg er rigtig stresset, så skal jeg have alt på lister fordi ellers 

så kan jeg ikke huske hvad jeg skal løse og jeg er rigtig glad for sætte den der lille tic 

tanke eller steg over fordi så er det sådan, Yes! nu har jeg overvindet det. 

  

(02.54 - 03.22) 

Interviewer 

Så har jeg et sidste spørgsmål inden vi lige holder en pause, og det er sådan set bare det 

der med og jeg har rørt lidt ved det allerede men det der med om går i tilbage til 

stressepisoder og revurdere i oplevelsen i har haft med stress i mere sådan en 

retrospekt og har eller sådan hvad tænker i så om jer selv i de situationer. Har i nogen 

reflektioner over jeres stressepisoder som i tidligere har haft i jeres liv 

  



(03.26 - 04.15) 

Respondent D 

Selvreflektering - jo. 

Jeg har været god til i perioder og når jeg selv har reflekteret mig selv, måske at tale lidt 

grimt til mig selv, det ved jeg ikke om i kender? Der hvor er lidt negativ 

  

Respondent C 

Ja 

  

Respondent D 

Og hård ved sig selv og man må tage sig selv 

  

Respondent A 

Ja 

  

Respondent D 

i nakken og sige; hov hov, hvordan er det lige du taler til dig selv egentligt og hvordan er 

det, sådan vil du da aldrig nogen sinde tale højt til nogen andre hvis de sad omkring dig, 

altså. 

  

Respondent C 

Det er godt at give skældud nogle gange 

  

Respondent D 

Nogen gange må man godt være lidt tuff ved sig selv men man skal jo samtidig så også, 

hvis man så ikke kan finde ud af at være sig egen største fan samtidig, så bliver det 

virkelig usundt, hvis man ikke kan rose sig selv også fordi, det havde jeg meget kamp 

med, det der med at du skulle lige nå et punkt, sige Mette du bliver altså nød til også lige 

påpege hvad du har gjort godt ved det her. 

  

Respondent A 

Ja 

  

Respondent B 

Amen det kan jeg ikke finde ud af, deet... Jeg er meget negativ overfor mig selv 

  

Respondent D 

Det har jeg også været svært for mig, det har virkelig været en læringsproces. 

  

  

(04.23 - 04.40) 

Respondent B 

Lidt 



  

Respondent C 

Jeg syntes at selvros er det vigtigste. Det er faktisk at jeg kan rose mig selv, når jeg får 

ros af andre, så tror jeg aldrig på det. Og det er, det er usundt, det er helt vildt usundt, 

men øh, men jeg tror på det når jeg kan, når jeg kan se de andre, når de siger det til mig. 

  

(04.41 - 05.05) 

interviewer 

Hvordan har i det med for eksempel med sådan noget som alternativ stressbehandling, 

vi nåede lige at komme ind på det, lige inden pausen, med noget humøripatisk medicin 

og hvad er jeres holdninger hver især til det her med alternativ stressbehandling, det 

der hulistiske, sådan hele den verden. 

  

(05.10 - 06.21) 

Respondent C 

Det snakkede vi lidt om ude til pausen faktisk. 

  

Interviewer 

Okay 

  

Respondent C 

øhm og jeg tror ihvertfald at for min side... for min vinkel, som jeg også fortalte jer andre 

er at mine forældre er faktisk begge to læger, og derfor så har jeg nok fået det med 

hjemmefra at det er ligegyldigt, men at hvis du har brug for det som plasebomedicin er 

det en ting man er det mest til som udgangspunkt sikkert er plasebo uden de 

nødvendigvis faktisk ved noget om det fordi eftersom det ikke er en del af 

lægevidenskaben tror jeg heller ikke nødvedigvis at de har læst fuldstændig op på det, 

men det gør også at det er bygget lidt på mine, mine relationer til den slags behandling. 

  

Interviewer 

Ja 

  

Respondent C 

Så når folk snakker om det, eller når jeg snakker med folk om det, så er jeg skeptisk men 

jeg fortæller ikke at jeg er skeptisk, men jeg er skeptisk, dermed sagt er jeg godt klar 

over at det kan have en virkning som jeg tror på deres virkning, men jeg tror ikke 

nødvendigvis på medicinen i sig selv. Så hvis folk siger at det har en virkning så går jeg 

ud fra at de siger det af en grund og det vil jeg gerne stole på, jeg stoler måske ikke så 

meget på medicinen, men jeg stoler på folk og deres dømmekraft. 

  

Respondent A 

Jeg har det på samme måde. 

  



Interviewer 

Ja du kan bare tage den 

  

Respondent A 

Jeg ved ikke, det var bare det jeg ville sige. 

  

(06.24 - 06.52) 

Interviewer 

Men er det så noget i har undersøgt? Når i har sådan tænkt, hold da op, nu er jeg 

stresset, har i så undersøgt de her muligheder der er for forskellige former for ikke 

medicineringen og ikke psykologhjælp nødvendigvis, men alternativer, altså som netop 

har i undersøgt meditation eller har i kigget på det der med mindfullnes, hvad er det? 

Findes der, hvad har i sådan ... 

  

(06.54 - 07.37) 

Respondent C 

Jeg har kigget på forskellige, mere sådan umiddelbare løsninger eller redskaber øøh, 

hvor jeg så i en periode er meget stresset bare.... jeg kan ikke engang husk... jeg kunne 

godt lide at skrive ting ned, det var rart at kunne skrive ting, det var dejligt. 

  

Respondent D 

Jeg kan også godt lide at lave lister. 

  

Respondent C 

Fordi jah, altså det er jo så, giver mig en eller anden form for meditation når det er, det 

ved jeg ikke men det undersøgte jeg inden, hvad kunne virke, det der med at skrive en 

liste eller så slappe af det var sådan lidt, lidt løst jeg kiggede heller ikke, jeg undersøgte 

ikke meget længe, men det var noget det der med at skrive en liste i hvert fald, det var 

noget jeg undersøgte. 

  

(07.40 - 08.25) 

Respondent A 

Jeg har kigget lidt på sådan noget med meditation men kun kigget øøhh jeg har aldrig 

fået mig selv til at gøre det, udover at gå ture og på den måde tænke over det og få, bare 

træk mig helt ned. Jeg har flere venner der har brugt lidt forskellige apps og alt sådan 

noget til at gøre det hvor jeg... jeg kan bare ikke se at det skal kunne hjælpe mig, der tror 

jeg ikke lige der er lidt negativ overfor det, øhm, men er rigtig glad for at det har hjulpet 

dem, altså at de har fundet den ro de har haft brug for ik. 

  

Respondent B 

Du er også en skeptiker. 

  

Respondent A 



Ja, lige på det punkt er jeg. 

  

(08.30 - 09.01) 

Respondent C 

Det er sådan noget meditation og mindset bliver ved også klassificeret som en form for 

alternativ behandling eller hvad sådan, det ved jeg ikke. 

  

Respondent D 

Jeg tror det kommer an på behandleren 

  

Respondent C 

Ja ik? Det ville jeg personligt se det som i hvert fald 

  

Respondent D 

De bruger det i psykiatrien 

  

Respondent C 

Ja 

  

Respondent D 

Så tror jeg også igen altså der ligger noget hos behandleren ik. Det har dine forældre jo. 

Og så snakker vi om min familie som var sådan alternativ type der er bare så 

modstander af medicin som nogen overhovedet kunne blive, puha nu skal vi nok skole 

dig. 

  

(09.03 - 10.07) 

Respondent D 

Og så vil jeg så sige at jeg prøvede også at undersøge lidt hvad der er af apps og sådan 

noget der, der er ikke rigtig noget der har bidt sig fast på grund af en yoga app. Men det 

ved ikke om den kan yoga. 

  

Respondent A 

Det kan jo også være fordi det er jo meget vejrtrækning også. 

  

Respondent D 

Det er det, jeg har ikke, den har også sådan en meditationsfunktion. Den har jeg gået 

over. 

  

Interviewer 

Men har du prøvet nogen af de her apps. for eksempel. 

  

Respondent A 



Ja og nej. Jeg har installeret dem, Set at jeg skulle betale penge for rigtig mange af dem 

og så tænker jeg nej det gider jeg ikke. Så men jeg har en mor der har gået til, hedder det 

pilatis? Det kunne godt hedde noget pilatis og har gået meget op i sådan noget med 

vejrtrækning og sådan noget og så hun har sagt til mig sådan husk din vejrtrækning og 

når du også ligger og slapper af også ikke kan sove ikke tælle får, men fokuser på 

vejrtrækning. Og det har hjulpet mig lidt, men ikke noget hvor jeg tænkte det her, den 

vane jeg skal have ind nu fordi at den hjælper mig bare så meget. 

  

(10.09 - 10.50) 

Respondent B 

Det er det med det at jeg har også, jeg har hørt mange snakke om meditation og sådan 

noget, på forskellige guruer i forbindelse med podcast og sådan noget. Og de snakker 

om det er meget en individuel ting jo at finde en måde du kan finde ud af meditere på, 

en eller anden situation hvor du kan finde ro, til at komme i, det mindset hvor du bare 

ikke kan fokuserer på andet end vejrtrækning eller jeg ved ikke hvad det kan være men, 

fokuserer på 

  

Respondent A 

Nej 

  

Respondent B 

En eller anden kropsdel, mange fokuserer på fødderne 

  

Respondent C 

Ja 

  

Respondent D 

Altså tit folk, det der med jeg kan jo ikke bare lægge mig ned og lade være med at tænke, 

men det skal du jo heller ikke, du skal bare lade tankerne glide uden at lade dig gribe af 

dem ik. Og det tror jeg der er meget det der med at så skal, men også jeg tror mange folk 

bliver hæmmet af det med t skulle sætte sig ned og være alene med sine tanker. 

  

(10.51 - 11.24) 

Respondent B 

Så altså Jeg havde sådan en eks som sagde hun prøvede at sætte sådan et 

meditationsnummer på, sådan en, når man ikke kunne falde i søvn, så var der sådan en 

der kom med sådan en dyb søvnig stemme og sagde nu lukker du øjnene og trækker 

vejret ... og jeg begyndte at grine hver gang det skete. Og det er fordi jeg, altså det var 

ikke en metode der virkede på mig for jeg var ikke i stand til at rent faktisk at lukke 

sindet og tage imod den der udefrakommende påvirkning der kom af folk der skulle 

fortælle mig hvad jeg skulle gøre for at jeg fik det bedre og det syntes jeg var noget BS 

(bullshit) i virkeligheden. 

  



(11.26 - 11.59) 

Respondent B 

Men jeg arbejder med det altså jeg er inde i at tælle får, det er sådan noget der virker for 

mig. Det er fordi det er noget konkret jeg kan forholde mig til. Jeg kan forholde mig til at 

jeg kan sige; 1 får hoppe over hegnet, 2 får, og så videre og det falder jeg faktisk næsten 

altid i søvn af. Så altså jeg ved det i et vist omfang virker men det bliver nød til at være 

en, nogen ordenlige rammer som gør at jeg ligesom ikke, altså så jeg kan rollespille mig 

ind i det på en eller anden måde. 

  

Respondent C 

Det er nogen rammer indenfor hvor du kan meditere 

  

Respondent B 

jah 

  

Respondent C 

Så er der nogen andre rammer indenfor hvor jeg kunne meditere for eksempel. 

  

(12.05 - 12.55) 

Interviewer 

Hvad sådan, har i... Du har haft din mor den der med pilatis og vejrtrækning og Mette 

har mediteret, du har talt får, det er sådan nogle ting i har haft til rådighed, hvad ville i 

ønske i havde haft til rådighed. Er der noget sådan et værktøj i ville ønske der fandtes, er 

der sådan en, er der sådan noget hvor jeg i tænker; Årh hvis jeg er i den her situation, 

kunne det være rart hvis der fandtes det her.  

  

Respondent C 

Sovemedicin? 

  

Interviewer 

Sovemedicin??? 

  

Respondent C 

Ja haha 

  

Respondent D 

Det er der allerede 

  

Respondent C 

(griner) Men jeg tror de gange jeg har haft et problem, der har jeg bare tænkt; nårh, 

altså det er jo faktisk også noget der kommer fra det tidspunkt, hvor jeg havde et 

problem med at sove. Hvor jeg ikke kunne lukke tankerne om det jeg skulle have gjort, 

så ville sovemedicin være det hvor jeg tænker, det er det jeg skal bruge lige nu.  



  

(13.01 - 13.17) 

Respondent B 

Jeg skal nok lade være med at gå ind i det med sovemedicin, fordi jeg føler altså ikke 

det... 

  

Respondent C 

Det er en super dårlig idé 

  

Respondent B 

Ja, lige præcis 

  

Respondent C 

Det er det også, det er også derfor jeg ikke havde det for ellers det... du kan få en masse 

ting, du kan få morfin, du kan ikke få sovemedicin 

  

Respondent D 

Jamen det er jo det. 

  

(13.20 - 13.37) 

Respondent B 

Det største redskab for mig det vil være ønsket, jeg ville ønske der var nogen der havde 

fortalt mig at det var godt at spise spinat og grønsager, frugt, sådan nogen ting. Det 

gjorde jeg ikke rigtig og så det tror jeg, det føler jeg hjalp mig meget, men det mentale 

overskud 

  

(13.39 - 14.31) 

Respondent A 

Jeg tror en af tingene som jeg også sagde før, begrænsninger ved at man skal betale for 

tingene. Alle de der forskellige apps, fordi der findes sindsygt mange også der bygger 

vaner op og sådan noget for, jeg var i sådan en periode hvor jeg, jeg havde brug for der 

var en der kom og hjalp mig med og bygge mit liv op igen, med vaner agtigt. og der fik 

jeg en reklame på facebook, tror jeg eller en eller anden kilde hvor jeg så den her 

fantastiske app som de solgte den i hvert fald med vaneopbygning og det var sådan en, 

det var det jeg havde brug for, men det der men at jeg skal betale 500kr om måneden 

eller sådan noget for sådan en app der var jeg bare sådan, det kommer ikke til at ske 

altså så må jeg finde en eller anden kalender og sidde og skrive alle tingene ned jeg skal 

hver dag agtigt i stedet for. 

  

  

(14.38 - 15.26) 

Respondent B 



Det jeg gjorde, var meget lavpraktisk altså, hvis det er relevant, det jeg gjorde meget 

lavpraktisk, var bare at jeg satte en alarm hver dag, så nu skal du spise dine bønner 

"Respondent B". 

  

Respondent A 

Ja 

  

Respondent C 

God ide 

  

Respondent D 

Det har jeg også haft gjort. 

  

Respondent C 

Altså ud over det, vil jeg hilse og sige at det med pengene der er ikke nogen skal bunde 

fange mig i at betale en masse penge for et eller andet, som jeg tænker, ved du hvad det 

burde jeg være i stand til selv, det her. 

  

Respondent B 

Ja for den økonomi, den currenty baseret økonomi, vi er i normalt, det betaler du jo ikke 

for tingene normalt vel. 

  

Respondent C 

Nej 

  

Respondent B 

Så det der med at du skulle betale for noget, det ville jo være helt mærkeligt. Jeg kan 

godt følge dig lidt men, du kan jo også godt se at det er sådan lidt mærkeligt at man ikke 

vil betale for en app eller hvad. 

  

Respondent C 

Fuldstændig, den arbejder jo netop på noget som får dig til at fungere 

  

Respondent B 

Men jeg har det på præcis samme måde, med en anden meditations app. 

  

(15.29 - 15.52) 

Interviewer 

Hvem var det der nævnte korme. 

  

Respondent C 

Korme? 

  



Interviewer 

Har du prøvet den? 

  

Respondent C 

Jeg har prøvet den meget kort. 

  

Interviewer 

Okay, hvad var din oplevelse med den? 

  

Respondent C 

Jeg kan ikke sådan noget gejlet meditation. 

  

Interviewer 

Nej? 

  

Respondent C 

Nej... Jeg kan ikke, det er det samme som du snakkede om, det er sådan jeg begynder at 

grine eller sådan noget, jeg ryger ud af den på en eller anden måde. Jeg bliver ikke en 

murset i en situation eller noget, så det virkede ikke. 

  

Interviewer 

Okay. 

  

(15.55 - 16.31) 

Respondent A 

Det, det jeg har det lidt samme med koncentrationen, også, kunne jeg godt forestille mig, 

jeg har det meget med podcast, især lydboger, jeg kan slet ikke hører det fordi at jeg 

mister koncentrationen alt for hurtigt ved der bare er en der står og snakker. Det bliver 

sådan virkelig baggrundsstøj så jeg er sådan, ved ikke hvad de har sagt det sidste kapitel 

fordi jeg er så har lavet nogle ting imens, eller et eller andet og så har fokuseret på det i 

stedet for. Så jeg tror også at sådan noget stemme der siger noget, nu skal du gøre det 

her, det her, det her, det ville også bare blive sådan noget, miste koncentrationen 

fuldstændig og gøre alt mulig andet. 

  

(16.34 - 17.16) 

Respondent B 

Det eneste jeg er begyndt at male inden jeg går i seng 

  

Respondent C 

Okay 

  

Interviewer 

Uddyb gerne det 



  

Respondent B 

Det er bare stille og roligt, jeg hr købt noget akrylmaling og noget lærred, blok papir og 

så maler jeg fisk og et bjerg og jeg har malet forskellige ting. Det er meget... Det er 

faktisk en form for meditations ting eller sådan hvor jeg også bare kan lade være med at 

tænke på andet end det, på en eller anden måde. 

  

Respondent D 

Det slår hjernen fra når man maler og tegner 

  

Respondent B 

Det er fordi, det var faktisk bare som alternativ til at træne om aftenen fordi der er det 

hvor jeg plejer at gøre fordi det er der det er værst for mig, men det kan få noget 

adrenalin og nogen ting i gang så det er ikke skide effektiv, hvis du så skal hjem og sove 

indenfor 1/2 time. 

  

(17.20 - 17.44) 

Respondent B 

Jeg er meget dårlig til at lægge tankerne fra mig 

  

Respondent A 

Der har jeg faktisk fundet ud af at ligegyldige spil på mobilen har hjulpet mig mest fordi 

at så tænker jeg på det og sådan skal find de her tal der hører sammen eller tryk på en 

knap eller et eller andet total ligegyldigt som gør at jeg sådan tænker kun på det sådan 

lidt meditation og i stedet for at male agtigt. 

  

(17.47 - 18.11) 

Respondent C 

Det er sådan lidt spændene og snakke så meget om søvn når det handler om stress, det 

er som at søvn har en virkelig indvirkning i det der man kan mærke at, det er der man 

har brug for det, fordi at hvis man er stresset, så må man 

  

Respondent A 

En måde man slapper af på 

  

Respondent C 

Ja, også så bliver man endnu mere stresset af ikke at kunne sove 

  

Respondent B 

Det er fordi man ikke rigtig kan, jeg kan i hvert fald ikke sove hvis jeg er meget stresset 

  

Respondent C 

Nej 



  

Respondent B 

Det er det der med at falde til ro. 

  

Respondent C 

Ja. 

  

(18.14 - 18.46) 

Hvis man skulle udvikle noget teknologi til håndtering af stress. Så øhm hvad ville i 

syntes for eksempel ville være vigtigt at have med herunder er der så for eksempel et 

spørgsmål om ville i syntes det var rart at have en ekspert ind over hvis i for eksempel 

skulle have noget der skulle hjælpe jer med håndtering af stress, ville det være rart at 

have den her person der fulgte jer i den proces eller syntes i ikke det ville være fedt? 

  

(18.50 - 20.28) 

Respondent C 

Det ville være virkelig rart altid at vide hvor man kan finde en ekspert hvor det er nemt, 

altså det er jeg sådan set meget enig i. Så altså hvis man starter den der, så ja hvis der 

var en ekspert til rådighed og du, i dit, fordi stress og depressioner og hvad der ellers 

kommer på random tidspunkter og de kommer på et tidspunkt hvor man så vælger og 

opsøge den profesionelle og får en tid om to uger og så om to uger har du ikke brug for 

hjælp. Så virker det som om det er gået i bedring altså så er du ligesom kommet over dit 

stress og noget i den stil. Altså hvis der kunne stå en ekspert direkte til rådighed, hvor 

man havde brug for eksperten, så ja. 

  

Respondent A 

Ja, en eller anden hotline man kunne ringe til og så få en tid en time efter agtigt, eller om 

morgenen dagen efter. 

  

Respondent B 

Det kommer an på hvad i tænker med "være til rådighed" altså er det sådan en der bare 

følger dig, kigger på dine tal eller dine data eller whatever. 

  

Interviewer 

Jeg er interesseret i hvad du ville syntes fedt eller ikke ufedt 

  

Respondent B 

Jamen jeg tænker det kunne være meget fedt og have en som fulgte med i at man var, 

det kan godt være at det bare er mig, men det der med ikke at være tilfreds med hvad 

jeg selv gør, jeg ville have det rart med at der var en der stod til rådighed, ikke til 

rådighed, men til ansvar for, kan man sige på en eller anden måde, som en. Ikke at man 

skal stå og tage ansvar, det er jo op til en selv og sådan, men bare det der er en der rent 



faktisk bare siger, "Respondent B" du har det her du skal, eller hvad man ville skulle i 

forbindelse med en stress app eller whatever. 

  

(20.30 - 21.06) 

Respondent C 

Det kunne da også være fedt hvis der fandtes et sted hvor man kunne snakke med 

hinanden, altså fordi jeg er sikker på at man kan snakke med en ekspert, men hvis man 

har svært ved at sove, jamen så er der en hotline, forandre mennesker som så internt 

løbende ville kunne hjælpe en. 

  

Respondent B 

Man kunne have sådan nogle grupper eller sådan noget, sådan nogle forskellige grupper 

hvor der så, så kunne du melde dig som mentoragtig, et eller andet, ekspert i det eller 

sådan noget 

  

Respondent C 

Ja, for det kunne jo også være terapeutisk altså. 

  

Respondent B 

For så kunne det jo være forskellige ting i hvis du er stress relateret problem med at 

sove eller whatever. 

  

Respondent C 

Ja 

  

(21.09 - 21.37) 

Respondent B 

En stigmatisering af en ting jeg tænker meget over og gør meget, det er også derfor jeg 

er meget åben omkring det, med at jeg har diagnoser og sådan nogen ting fordi, jeg 

mener at sådan noget stigmatisering det starter med bare hvorfor, altså hvorfor, alle er 

stressede, hvorfor. Jeg kan godt følge dig, der er måske en anden form for 

stigmatisering, det er fordi vi skal være så hypersuccesfulde eller sådan noget, i vores 

samfund, så det er sådan en form for nederlag at du ikke kan arbejde 16 timer i døgnet. 

  

  

(21.49 - 22.17) 

Respondent B 

Eller sådan noget, jeg kan godt følge dig i at der er en form for tabu eller sådan noget 

omkring det men det er super ærgerligt, det er det på en eller anden måde, det er der. 

Det starter med at man bare er åben omkring det det og sådan er det jo. 

  

Respondent D 



Ja lige præcis. Men sådan er jeg også meget med min PTSD altså, det kan, var det dig jeg 

sad ved siden af anden eller første dag vi var herude, hvor jeg også sagde, jamen altså 

jeg har PTSD og det er sådan det her det er sådan man fjerner stigmatiseringen ik. At 

man er åben og i talesættende 

  

Respondent B 

Det tænker jeg i hvert fald, at det er sådan man kan fjerne det på sigt. 

  

(22.31 - 23.42) 

Respondent A 

Hvis en app eller en hjemmeside, med noget kalender i som siger at du skal nå de her 

ting som er ens vaner, så man ligesom kan skrive ind at, det skal have en halv time eller 

et eller andet til at spise aftensmad, frokost og morgenmad. Jeg skal nå motionen og det 

skal ligesom sige hvis du sletter det, så skal den sige er du sikker på at du vil slette den 

her ting, fordi at det er en ting der gør at du er dig agtigt, fordi det er lidt for let i ens 

kalender og sige nå, men jeg kan godt lige lave den aftale her fordi at jeg kan godt skyde 

det og så får man lige skudt det og så sker det ikke helt. 

 

Respondent D 

Nærmest sådan en lille en der sidder på skulderen og siger er du sikker på at den aftale 

skal ind der? 

  

Respondent A 

Ja! 

  

Respondent D 

Er du sikker på det? 

  

Respondent B 

Jeg kan godt følge jer i det men i min optik så er det bare en negativ reinforcement ting. 

Jeg ville gøre den omvendt, ikke at når du så fjernede det men jeg ville gøre det at når du 

havde en liste og så skulle det være sådan en skidegodt du fucking klarede noget i dag, 

fucking awesome, highfive et eller andet. 

  

Respondent A 

Sådan kunne man også sagtens gøre det 

  

Respondent B 

Sådan virkelig hipe en op eller sådan noget, inden for virkelighedens grænser, men 

sådan 

  

Respondent D 

Amen hvis der er nogen der snakker sådan 



  

Respondent B 

Ligesom det der med at tjekke noget af listen sådan, så har jeg klaret noget. 

  

(23.50 - 24.39) 

Respondent A 

Det kunne være at det kunne hjælpe især hvis man har søvn problemer fordi der er det 

tit det der med at du skal have vanen ind og du skal gå i seng og have den meget, der kan 

hjælpe 

  

Respondent B 

Lige præcis og så kunne du også tage det og udvikle det eller udvide det sådan sagde at 

hvis du startede ud i appen så havde du måske sådan, så ville den sige, hvis du havde 

mere end et par aftaler på en dag så ville den sige sådan, okay er du sikker på at du vil 

lave flere aftaler i dag? Er det en godt idé? Så kan du jo så gå ud over det og sige ja og så 

kunne den så efter, fra uge til uge stige så du kunne have flere ting på en dag eller et 

eller andet. Det er jo en meget anerkendt ting indefor sådan noget. Alle psykiske lidelser 

og sådan noget eksposia theori ting, med at man altså, mere og mere af det man ikke kan 

klare og så opbygger man en form for resistens til det over tid. 

  

(24.45 - 25.19) 

Respondent A 

Der var den app jeg fandt som jeg ikke gad og betale penge for, den havde sådan noget 

med at man tog en vane af gangen uden at det blev sådan noget to uger med en vane 

men at du ligesom stille og roligt fik flere og flere nye vaner ind. 

  

Respondent B 

Men jeg tænker det er vigtige ting i hvert fald det der med at starte blidt ud hvis man 

laver sådan en form for skema ting igennem eller hvordan. 

  

Responden C 

Sådan en halv passiv agressiv nudging apperat 

  

Respondent B 

Jamne det er jo det 

  

Respondent A 

ja 

  

Respondent B 

Er du sikker på du ...  du har kun været i gang i et par uger, er du sikekr på at du skal 

have tre aftaler på en dag 

  



Respondent C 

Skal du nu ud og drikke igen? 

 

(25.31 - 25.51) 

Respondent A 

Jeg tror aldrig jeg har lagt mærke til at mine puls den stiger når jeg er stresset, jeg tror 

rigtig meget at det også er psykisk 

  

Respondent B 

Det er både din puls og så elektrokondinitet. 

  

Respondent D 

Har du aldrig kunne mærke dit hjerte var ved at falde ud af brystet? 

  

Respondent A 

Ikke på grund af det, det har været virkelig sådan noget; fuck nu når jeg det ikke. Men 

meget mere psykisk.  

Nr. 6: Enkeltinterview (Første respondent) 

(00.00 - 03.11) 

Respondent C 

Ja joh, 

  

Interviewer A 

Vil du ikke lige forklare det? 

  

Respondent C 

Hvad er det, det handlede om? 

  

Interviewer B 

Det var det der med at der var snak om at så ville man gerne have en kalender eller 

nogen at snakke med så det her forum hvor man kunne skrive "Hey hvad gør i når i ikke 

kan komme op om morgenen af strss?" Så det der med at have skabe et fællesskab 

omkring, et samtalerum hvor folk kan snakke om stress altså sådan en safespace i 

virkeligheden hvor man ved at dem der er derinde som oftest er nogen der har noget 

med det at gøre elelr har kendskab til det eller har erfaring med det også derfor kan de 

ligeosm, kan man finde nogen at snakke med det nogen gange fordi stress jo også både 

er en folkesygdom men også et tabubelagt emne for nogen fordi at der er jo også netop 

er et sådan lidt et tildens til at dem der får stress det er nogen gange også dem der er 

lidt sådan, åbentbart ikke bliver gode nok eller man kan komme til at pege meget ind ad, 

snakkede vi lidt om til interviewet. Så det der med at få aftabuiseret det ved netop at 



have det forum hvor man kunne snakke om det og så var det også lidt der var noget 

samtale om det der skal der være en ekspert ind over og så videre men sådan for at gøre 

appen gratis fordi i netop snakkede om den der med at i ikke gad og have en paywall på 

det, så skulle det mere være sådan et fællesrum hvor folk så kunne skrive eller sådan 

skrive hver især ind på det og så kunne der være en moderator, sådan også som har 

lavet appen som ligesom kunne sige hov ham der eller sådan, så kunne man andmelde 

og sige ham der han skriver noget fucking toxic shit og så sletter vi ham 

  

Interviwer A 

Som sådan en uberrater 

  

Respondent C 

Selvfølgelig, det giver god mening 

  

Interviewer B 

Så kunne man sige her ham her han er, han har givet mig mega mange gode tips, det er 

mega fedt og så kunne man ligesom se at her er der en der rent faktisk sådan, eller 

sådan. 

  

Respondent C 

Han har ikke god for netværket, på den måde. 

  

Interviewer A 

Og så også fordi at vi startede jo med egnligt kun at have sådan en fysologisk aspekt på 

stress, det der med at der er noget puls og så også på den måde får du afdampet, men så 

kom vi så frem til efter fokusgruppe mødet at det er rigtigt meget psykologiske også, der 

er ligeså vigtigt, det at kunne snakke, så derfor har vi så fået tilføjet det her community, 

fælleskab hedder det så hvor du så kan komme i kontakt med nogen og snakke om din 

stress og så er der en, så er der sådan en ekstra feture det er så at der er sådan en 

kalender, så er der sådan en kalender hvor du, det er sådan en der har vi fået lidt 

inspiration for sådan en menstrations app hvor du kan følge din cyklus, hvor det er 

sådan noget, det her gang har jeg blødt meget, den her gang har jeg været mega ked af 

det eller jeg har været mega liderligt eller et eller andet ik. Og lige ledes her skal du så 

følge med i hvordan har du det så i dag og hvordan har du sovet fordi det hænger så 

også sammen med stress, så man har sådan en, sådan en hvor du lige kan følge med i 

hvordan og hvorledes det hele foregår, hvordan det forgik sidst uge eller sidste måned, 

til sammenligning. Og så er der her så er det sådan en todo liste og når du så har altså du 

ved, sådan flugeben 

  

Respondent C 

Sætter hak i det, ja 

  

Interviewer A 



Præcis, så hver gang du har fået overstået en så skriver den så "godt gået" 

  

Respondent C 

Ja, okay. 

  

Interviewer A 

For så ligesom at give dig noget positivt feedback. Og det er sådan det rent visuelle, 

hvordan appen sådan fungere i grove træk 

  

(03.14 - 03.34) 

Interviewer A 

Og så vil vi gerne have at du gør dig nogle tanker omkring, sådan hvordan oplever du 

selve storyboardet, altså appen du kan godt lige kigge på det lidt senere, efter det her, og 

hvordan oplever, altså hvordan oplever du det her, det at kunne følge med sådan 

  

(03.36 - 04.17) 

Interviewer B 

Stressede tanker 

  

Interviewer A 

Tænk på opgaven, den skal afleveres om 

  

Respondent C 

Åååh nej! 

  

Interviewer A 

Om 12 dage! 

  

Interviewer B 

Bare tænkt på psykisk stress. Alle i gruppen har lige fået stress du er den sidste der ikke 

har meldt sig syg med stress. 

  

Respondent C 

Wuuhuu! 

  

Interviewer B 

Du tager ansvaret, men nu skal du skrive 50 sider 

  

Respondent C 

Årrrh! Okay. 

  

Interviewer B 



Når du så sætter dig, så prøv og se om du kan lave det der med at trække vejret ind i 4 

sekunder, hold det og pust ud 

  

Respondent C 

Det jeg ved er at jo mere man, når man trækker vejret, så begynder pulsen at gå op og 

når man ikke trækker vejret så 

  

(04.22 - 04.44) 

Interviewer A 

Hvordan. Hvad så, hvad siger den? 

  

Interviewer B 

Altså jeg tror, gennemsnitlig, hvis du tager den af nu, så kan du se din puls der ik. 

  

Respondent C 

Årh der faktisk, det er smart. Jeg sidder bare og kigger på uret. 

  

Interviewer B 

Jeg tror gennemsnitlig så er den faldene undervejs 

  

Respondent C 

Okay. 

  

(04.47 - 05.57) 

Interviewer B 

Hvad syntes du om det? 

  

Interviewer A 

Det er jo egenligt det der er det vigtigste ik. Om det virkede i øjeblikket 

  

  

Respondent C 

Ja det forstår jeg godt. Okay jamen, jeg syntes det virker som en, fed app jeg har jo ikke 

super mange, meget erfaring for der ellers findes af andre apps, så jeg er jo ikke sådan, 

særlig meget sammenligningsgrundlag. Det behøver man jo måske heller ikke. Altså jeg 

syntes det er cool at der en community, community aspekt. Og jeg er glad for i også har 

tænkt over at der skal være nogen administratorer i forbindelse med det, sådan så det 

ikke bliver ligesom sexlinjen hvor folk bare ringer ind og pranker med det hele fordi at, 

jamen det ved jeg heller ikke om er en frygt i det her men altså jeg kunne godt forestille 

mig at der var noget hensynsløshed i det. Jeg syntes at i bruger puls og vejrtrækning, og 

det er nok også en rigtig god ide, det virker som om at folks vejrtrækning, har jeg hørt, 

har meget deres fysiologi og gøre, at man skal virkelig passe på sin vejrtrækning. Stress i 



forbindelse, puls kender jeg ikke så meget, men jeg kunne forestille mig at stress øger 

pulsen, så det kan godt være at det er en god ide at måle det ud fra det. 

  

Interviewer A 

Præcis. 

  

(05.58 - 06.26) 

Interviewer A 

Sådan rent visuelt på appen, er der noget du tænker, det her syntes jeg er virker 

uoverskueligt eller det her syntes jeg er en træls farve eller. 

  

Respondent C 

Lige præcis farven, hvorfor har i valgt grøn? 

  

Interviewer A 

Farven grøn er også noget med godkendelse og fred og natur og sådan noget roligheds 

halløj. Og at det at i hvert fald, derfor har vi valgt den 

  

(06.29 - 07.06) 

Interviewer A 

Grøn, altså det kan godt være at den her grøn bare er en træls farve fordi den er alt for 

grøn. 

  

Respondent C 

Jamen jeg syntes den er, jeg syntes farven er, den grønne farve den, den virker på en 

eller anden måde, jeg syntes den giver rigtig god mening det du siger, men på en eller 

anden måde føler jeg at når jeg kigger på den grønne farve så tænker jeg "barak" 

  

Interviewer A 

Ja men det kan også godt være at man skal gøre det sådan lidt mere, hvad kan man sige 

lidt mere luksuriøst så det ikke er bare en hele siden der er en grøn farve. For jeg kan 

godt se hvad du mener, det der med at se, det ser sådan lidt børnehaveagtigt ud 

  

Respondent C 

Ja også det. 

  

Interviewer A 

Jamen jeg kan godt, ja, okay 

  

(07.08 - 07.48) 

Interviewer B 

Er der nogen sådan sanser du savnede, for eksempel er det noget sådan, kunne du have 

tænkt dig at der var noget lyd inkorpureret. 



  

Respondent C 

Ja, men det tænkte jeg også over da jeg, at i havde de to faktorer med. Altså det vil sige 

vejrtrækning og puls, men jeg tror ikke, altså, det ville være lidt fjollet hvis der ville 

være musik. 

  

Interviewer B 

Det ville være fjollet? 

  

Respondent C 

Det tror jeg ville være fjollet, blandt andet fordi folk har nok ikke lyst til at blive kastet 

ind i sådan en terapi session, hvor der kommer sådan en "Du er nu i sikre hænder", "nu 

kan du hører i gode toner", et eller andet halløj ik. Det ville være for meget at de sådan 

selv opsøger det og ikke bliver kastet ud i et eller andet. 

  

(07.50 - 08.34) 

Interviewer A 

Appen skal bruges i form af, altså sådan, hvis du er eksempelvis så har vi lavet sådan et 

storyboard i design og konstruktion med at der en kvinde som skal bussen og der er 

rigtig mange mennesker og så får hun et stress anfald og så er det at i stedet for at hun 

falder sammen og bliver sådan helt "Wrup" så tager hun den her app og så begynder 

hun så, det er så det der boksbreathing, så begynder hun at gøre det over den her app og 

så hjælper den hende som så siger træk vejret ind og træk vejret ud, når hun så er fået 

det mere roligt, jamen så kommer næste bus og så hopper hun så ind altså så det sådan, 

det er en "på farten" app ikke sådan at, altså det er sådan en du skal bare altså sådan er 

med dig på farten. 

  

(08.36 - 09.40) 

Respondent C 

Hvad var så det der med altså har man, har man sådan en et forum hvor, for det første 

har man nogen der holder øje med at tonen er god nok har man også et forum hvor der 

er nogen eksperter på en eller anden måde er inde i det. Altså det vil sige at man i hvert 

fald har nogen eksperter assosiseret til appen, som i virkeligheden primært ser på altså 

det er sådan en akut ekspert, så at sige. 

  

Interviewer B 

Ville du syntes det var fedt? 

  

Respondent C 

Altså nu snakker vi om det med pris, altså ja, det ville være fedt men altså som 

udgangspunkt kunne det jo også godt være at den akutte ekspert får løn af appen, hvis 

det er muligt. 

  



Interviewer B 

Ja, man ville sikkert kunne finde støtte til den, hvis man laver noget der fungerer 

  

Respondent C 

Så skal de jo i virkeligheden primært være der som akutberedskab, som en slags ekspert 

der går ind og kigger på tingene, kan plotte patienterne ud og sige 

  

Interviewer B 

Den der anbefaling i virkeligheden 

  

Respondent C 

Ja måske ja. Præcis. Hvor der er sådan en konsultationstid, de andre kan man jo snakke 

med sådan løbene, så man kan få hjælp lige her og nu. Til gengæld kan man gennem 

appen måske bare skrive sådan til en ekspert, der kigger på tingene og så giver dig 2 

eller 3 dages svartid fordi de har nok ikke tid til det hele på en gang. 

  

(09.44 - 10.51) 

Interviewer A 

Hvis man nu led af stress, lad os sige at led af stress på daglig basis, ville du så bruge 

penge på at på, appen i tilfælde af der var en eller anden læge eller psykolog eller et eller 

andet i den dur, der var inde over. 

  

Respondent C 

Ud fra mig selv, nej jeg ville nok gå igennem sundhedsvæsnet. 

  

Interviewer A 

Okay. 

  

Respondent C 

Fordi at det ville virke som det sted hvor jeg altid føler mig allermest tryg, det er 

sundhedsvæsnet, det ville være sjællendt, jeg søger ikke så meget over i communities. 

Der søger jeg nok bare en eller anden der siger "det er det her der er galt med dig", "jeg 

anbefaler dig det her ii stedet for" ik. Eller nu får du min behandlingssamtale terapi. Så 

det ville nok være det jeg søgte, blandt andet fordi jeg tror ikke jeg ville tage til en 

psykolog, medmindre jeg fik noget recept, det ville jeg simpelthen ikke betale for, jeg 

ved at hvis jeg føler mig stresset, så kan jeg gå ind til min læge og sige "jeg er stresset" 

eller "jeg er depremeret" og så giver de en recept og betaler 2/3 af den regning.   

  

(10.57 - 11.54) 

Interviewer A 

Hvis jeg så fortæller dig at normalen er du så får noget beroligende medicin. 

  

Respondent C 



Fra det offentlige? 

  

Interviewer A 

Ja 

  

Respondent C 

Så ville jeg, så ville jeg måske, jeg er ikke så bange for medicin. 

  

Interviewer A 

Nej 

  

Respondent C 

Men jeg ville bestemt tænke over, sådan så som jeg fornemmer det, så ville man oftest 

gå ind og kigge, altså jeg ville se det som samtalen er det vigtigste først og bagefter 

kommer medicinen, hvor det man anvender såfremt er samtalen ikke er nok 

  

Interviewer A 

Selvfølgelig 

  

Respondent C 

Så hvis, hvis den person jeg snakker med siger "jeg andbefaler noget medicin som 

beroligende" så ville det være fint, blandt andet fordi jeg tror ikke jeg har det så slemt 

med beroligende, jeg har det slemt med antidepresive, det ville jeg ikke have, fordi de 

invasivt for min krop, men beroligende er ikke invasivt på samme måde føler jeg. 

  

(11.55 - 12.24) 

Interviewer A 

Ja, vi, vi har læst forskellige artikler indenfor noget med sundhed og der er det sådan at, 

man siger at det er snakken først og herefter medicinen i tilfælde af det ikke hjælper 

men, selve praktissen er faktisk bevist som værende omvendt at det faktisk at det er 

medicineringen som sker som værende det første altså sådan antidepressivt. 

  

(12.26 - 14.50) 

Interviewer A 

Ja sådan derfor, på baggrund af det at vi har valgt fordi det netop er når du tager til læge 

at det lidt er det nemme valg man tager ved at give medicin til patienten. 

  

Respondent C 

Måske fordi der er stress 

  

Interviewer A 

Præcis og det vil vi ligesom gerne gøre op med, det princip med at, fordi der er så mange 

der bliver medicineret med det her på baggrund af det her. Som, nu fortæller jeg dig at 



det faktisk ikke er det der sker og lad os sige at man, altså du er har stress du er meget 

sårbar så hvis du ligesom trækker dig selv op over det der og sætter overordnet billede 

og du har det her skrøbelige menneske, hvordan vil du så forholde dig til det i forhold til 

appen. Giver det mening det jeg prøver på at sige? 

  

Respondent C 

Ja, det tror jeg. Det vil sige at hvis jeg nu enten prøver at sætte mig i stedet i det her 

skrøbelige, og tænker på den skrøbelige person 

  

Interviewer A 

Ja 

  

Respondent C 

Og så tænker ud fra deres perspektiv eller mit eget perspektiv i det tilfælde. Så ville jeg 

selvfølgelig også mene at det er sådan, okay jeg tror jeg nok bliver nød til at tage 

udgangspunkt i mig selv. 

  

Interviewer A 

Ja, jo jo selvfølgelig 

  

Respondent C 

Det er det bedste. Og jeg vil sige at jeg tror hvis jeg skulle søge hjælp og jeg tror også jeg 

har søgt hjælp engang før, så ville jeg sådan akut føle jeg har i dag, det er i dag jeg har 

tænkt at jeg gerne vil gøre det, i morgen der er som udgangspunkt sådan så så længe jeg 

bare skal sende en mail afsted, hvor jeg siger "jeg har brug for hjælp" eller noget i den 

dur, så er jeg tilfreds med det svar, der så bagefter kommer, hvis skal jeg ligesom gå i 

gang med det, fordi at jeg tror ikke, hvis jeg virkelig virkelig var ude i stress og være 

stresset hver evig eneste dag, så ville jeg nok også få gjort noget ved det. Men jeg tror at 

når man ligger på grænsen, som man også er der hvor man lægger mærke til det først, 

så ville det nok være sådan, du ved, periodevis at jeg ville gå ind og søge hjælp det vil 

sige at det på nogen bestemte dage hvor det er værst fordi det svinger ik. Og så ville jeg 

først søge ind i sundhed og hvis sundhed anbefaler appen som en samtaleterapi først så 

ville jeg anvende appen. 

  

(14.51 - 15.01) 

Interviewer B 

Så det er sådan noget eksperttillid? 

  

Respondent C 

Det tror jeg er rigtigt, ja. At jeg er nok påvirket af at det er sundhedssektoren og det 

offentlige jeg stoler mest på. 

  

(15.02 - 15.19) 



Respondent C 

Jeg syntes det er en rigtig fed app i har lavet, den virker rigtig cool, som sagt har jeg ikke 

erfaring med andre apps, men når jeg kigger på det så tænker jeg, enten håber jeg det 

eksisterer i forvejen fordi jeg kan ikke lade være med, at de burde da være der, eller 

også er jeg glad for det findes. 

  

(15.31 - 16.03) 

Interviewer B 

Nu, sidste spørgsmål i virkeligheden, i forhold til sådan noget med at nu er det jo en 

pulsmåler man for eksempel så skal sætte på sin finger at på en eller anden måde sådan 

have som et device ved siden af for eksempel, hvad sådan hvordan kunne du forestille 

dig at indkorporerer den, altså hvor meget ville det være det være til besvær for dig, 

enten at skulle være en pulsmåler der sidder i dit ur eller du har en pulsmåler du sætter 

sådan på telefonen der fungerer med det eller. 

  

(16.29 - 17.26) 

Respondent C 

Altså det jeg syntes det virker indlysende i hvert fald at skulle at købe et ur eller gennem 

sin telefon, jamen det og hvis i selv havde nogen andre ting man kunne forestille sig at 

køre med det men altså det ville nok også være min første tanke, det var at det skulle 

eksistere på min telefon eller i mit ur. 

  

Interviewer B 

Så det må ikke være for sådan, netop at det er sådan en semi anvendelighed. 

  

Respondent C 

Jamen det er jo ærgerligt, det der med at man vel bare kan søge en retning i appen, men 

appen siger at du skal lige købe dig det her først, på den anden side, så kan man jo sige 

at appen tilbyder andet end en pulsmåler, den tilbyder også en et community og den 

tilbyder vel også en teknik som udgangspunkt vil jeg sige at så længe at der er en noget 

andre funktioner i det, så går det nok, altså hvor vigtig er pulsmåleren for hele 

funktionaliteten af appen, det virker som om det ikke er fuldkommen nødvendigt den er 

bare med til at ligesom at fuldende det så at sige ik. 

  

Interviewer B 

Optur! Tak for interviewet.  

 

Nr. 7: Enkeltinterview (Anden respondent) 

(00.01 - 01.22) 

Interviewer A 



Og vi vil bare gerne lige have at du, du ser den igennem og jeg skal nok lige forklare den 

og så fortæller os hvad det er du, du godt kan lide og ikke kan lide. Altså bare sådan om 

du er i tvivl om der er noget der er sådan træls eller noget som jah, som sådan du er lidt, 

du undrer dig over. Og så derefter får du lov til at afprøve prototypen, det er sådan en 

pulsmåler som er blevet udviklet og sådan at det fungerer det er at du stikker fingeren 

ind og så vil din puls blive visualiseret, altså hvor hurtigt den går og det er så meningen 

at sådan så du ikke kan se den på, nu tør jeg ikke og åbne noget men på det der er blevet 

programmeret ik, så det der ikke er det er, træk vejret ind og træk vejret ud. Vi går efter 

sådan et boksbreathing princip med at du skal trække vejret ind i 4 sekunder holde det 

inde i 4 sekunder træk vejret ud i 4 sekunder og det skal så kunne gøre at pulsen bliver 

lavere. Så altså sådan her kommer appen til at se ud, det er så bruger grænsen/fladerne 

der er forside. 

  

(01.26 - 01.53) 

Interviewer A 

Det er sådan lidt det vi har, er nu, der er ikke til første møde. Oplever du stress i din 

hverdag? 

  

Respondent B 

I øjeblikket? 

  

Interviewer A 

Jaja, jamen det altså bare sådan for lige at vide 

  

Respondent B 

Jeg har ikke sovet i flere dage føler jeg 

  

Interviewer A 

Er det skole eller af personlige årsager? 

  

Respondent B 

Det er fordi jeg sover dårligt i forvejen 

  

Interviewer A 

Okay. 

  

Respondent B 

Og er stresset lige for øjeblikket 

  

Interviewer A 

Okay. 

  

(01.57 - 03.16) 



Interviewer A 

Lige kort, så det er bare med at vores aspekt som du kan se det er meget fysiologisk, vi 

havde egentlig bare tænkt det som kun biofeedback til at starte med, hvor du sådan kan 

følge din puls, det skal forstås som en app der skal, kan bruges på farten, det vil sige 

altså vores hovedfokus var faktisk til at starte med, det var angst, men det er nok ikke så 

godt et ord at bruge og vi vil gerne ramme en bredere målgruppe så derfor har vi valgt 

stress, så det er en stress app som man kan bruge på farten. Det vil sige at, kender du 

det der med at når man et eller andet sted og skal og så lige pludselig begynder hjertet 

bare at banker og man kan mærke at sådan, det presser lidt ik. Og så skal den her app 

ligesom kunne afhjælpe det, det vil sige at du står et eller andet sted, du skal, du står ved 

busstoppestedet, du skal ind i bussen og lige pludselig så er der bare mange mennesker 

og det bliver bare for meget i øjeblikket så kan man tage den her pulsmåler på og så er 

det at det at du begynder at interagerer med det her system skal så kunne gøre at du får 

din puls ned igen så du ikke har forhøjet puls. 

  

(03.18 - 03.54) 

Interviewer A 

Hvorfor vi har gjort som vi gjort ik. 

  

Respondent B 

Og det der boksbreathing er et eller andet. 

  

Interviewer A 

Boksbreathing princippet, det er noget som navyseales bruger faktisk og det er sådan 

lidt der vi har fået det fra, de bruger det i stressede situationer og det er jo vigtigt at de 

kan styrer deres stress fordi det, nogle gange kan handle om liv eller død, så det er 

faktisk lidt det princip vi har, eller det er det princip vi har taget og brugt og så bare 

lavet en app ud fra det. 

  

(03.57 - 04.49) 

Interviewer A 

Altså er der noget der virker uoverskueligt? 

  

Respondent B 

Der er ikke noget der virker uoverskueligt, syntes jeg 

  

Interviewer A 

Virker det træls? Er der noget du godt kan lide? 

  

Respondent B 

Altså jeg kan godt lide den der kalenderfunktion med at du kan krydse det der af med, 

men jeg tror også det var mig der snakkede meget om det med de der checklister og 

sådan noget til det der fokusgruppe. 



  

Interviewer B 

Det var dit punkt, den positive checkliste 

  

Respondent B 

Ja så du kan se du har opnået noget selvom man føler man ikke har, måske, i sådan en 

situation ik. Altså... 

  

Interviewer B 

Helt sikkert 

  

Respondent B 

Og det er jo også bare i forhold til at man ikke nødvendigvis bare opnå det men også, i 

hvert fald peronligt hvis jeg er meget stresset så er det en eller anden måde at få 

tankerne ud af hovedet ik. Så skriver du dem ned i kalenderen og skriver dem ned som 

et eller andet og så, så opnår man ikke det andet men at kunne sætte dem ned på en 

eller anden dag eller senere den dag eller bare sådan så det er skrevet ned i hvert fald. 

  

Interviewer B 

Selvfølgelig.   

  

(04.52 - 05.14) 

Interviewer A 

Det er en meget enkelt prototype vi har lavet ik, for ligesom ikke at bruge for mange 

ressourcer på at programmerer ting og sager så det er bare, dens interagering med 

brugeren vi indtilvidere har programmeret, hvis det gav mening?  

  

(05.17 - 05.48) 

Interviewer A 

At det er jo du skal jo være stresset til at starte med, inden du stikker fingeren ind. Hvor 

langt er i med jeres opgave? Hvor meget har i skrevet? 

  

Respondent B 

Jeg ved det ikke, måske omkring 30-40 sider 

  

Interviewer A 

Nå okay, så er det jo ikke stresset. 

  

Interviewer B 

Vi vil egentlig gerne have en samtale med hvor du bliver lidt stresset 

  

Respondent B 

Okay 



  

Interviewer A 

Og det kan jo være fysisk... 

  

Interviewer B 

Sådan er der mange, har du meget rod på derhjemme? 

  

Interviewer A 

Det er jo bare sådan rent, det er jo bare din puls så det kan jo ligeså godt være fysisk, så 

hvis du for eksempel gør sådan her, så kommer dit hjerte, så kommer din puls op. 

  

(05.55 - 06.07) 

Interviewer A 

Så skulle du meget gerne 

  

Respondent B 

Sådan her 

  

Interviewer A 

jah 

  

Respondent B 

Jeg ved ikke, jeg føler allerede lidt stresset bare af at være herinde 

  

Interviewer A 

Nåårh okay. 

  

(06.09 - 06.30) 

Interviewer B 

Skal vi prøve? Har du lyst til at prøve det? 

  

Respondent B 

Jah? 

  

Interviewer B 

Og så skal du mens du gør det, så skal du prøve det der med at trække vejret ind i 4 

sekunder og så holde det i 4 sekunder og pust ud i 4 sekunder. 

  

Interviewer A 

Sådan her kommer det jo ikke til at være men det er bare lige så du kan følge med i hvad 

der er 4 sekunder, sådan der. 

  

(06.33 - 06.51) 



Interviewer B 

Fedt, nice 

  

Respondent B 

Det er jo sådan helt... 

  

Interviewer C 

Man kan godt se... 

  

Interviewer A 

Hvad kan du se 

  

Interviewer C 

Altså den har... 

  

Respondent B 

Det er sådan en form for meditation næsten ik? 

  

Interviewer B 

Jo lige præcis, det er jo netop det der med at give sig selv et state of mind, som ikke er 

stresset. 

  

(06.54 - 07.46) 

Interviewer A 

Hvordan var oplevelsen? 

  

Respondent B 

Den var spændene, altså det var interessant, jeg havde ikke regnet med at det ville virke, 

jeg er lidt skeptisk overfor sådan nogle ting. 

  

Interviewer B 

Altså åndedrætsøvelser? 

  

Interviewer A 

Altså åndedrætsøvelsen eller selve pulsmåleren? 

  

Respondent B 

Åndedrætsøvelsen 

  

Interviewer A 

Okay, ja. 

  

Interviewer B 



Men du havde en oplevelse af at virkede? 

  

Respondent B 

Ja 

  

Interviewer B 

Okay 

  

Respondent B 

Det havde jeg 

  

Interviewer B 

Okay 

  

Interviewer A 

Tror du der er noget du ville kunne bruge eller ville, altså kunne du finde, kunne du se 

dig selv bruge det? 

  

Respondent B 

Altså når jeg skal sove, jo 

  

Interviewer B 

Altså måske gøre det igen når du kommer hjem igen. 

  

Respondent B 

Ellers så ved jeg ikke om det altså gav det, reducerede det min puls? 

  

Interviewer A 

Ja, det gjorde det. 

  

Altså det er jo også en 

  

Interviewer A 

Overordnet set startede du på 90 

  

Respondent B 

Ja den kommer helt ned omkring de der 53-54. 

  

(07.51 - 08.39) 

Interviewer A 

Altså en ting er det jo sådan der er teori på det, men det er også lige så meget hvordan 

den enkelte oplever det, altså når man står i en presset situation og så lige pludselig 

tænker nu skal jeg stikke fingeren ind i et eller andet og kigge på noget andet, det er 



sådan hele den oplevelse, hvad er det syntes man det er, altså stresser det en endnu 

mere eller. 

  

Respondent B 

Det der med at se mærkelig ud i offentligheden for eksempel? 

  

Interviewer B 

Det kunne også være 

Respondent B 

At stå med en eller anden dims på fingeren 

  

interviewer B 

Ville du syntes det var stressende eller svært eller sådan en grænse at skulle bryde? 

  

Respondent B 

Det tror jeg, det ved jeg ikke jeg ville bare finde et eller andet toilet eller en anden ting, 

det tror jeg at jeg ville gøre.  

  

(08.42 - 09.29) 

Interviewer B 

Rent sådan interface agtigt syntes du at det var sådan forstyrrende med at både skulle 

sådan kunne se din puls eller var det rart at få nogle tal på din puls og måske som kunne 

vise dig at selvom du havde for eksempel en høj puls indvendigt så kunne du se nogen 

tal der fortalte dig at det hjælper det du er i gang med lige nu, har det en... 

  

Respondent B 

Jamen det har en effekt at kunne se at det falder, de egentlige tal er lidt ligegyldige jo ik. 

Altså men... 

  

Interviewer B 

Er det fordi man ikke har nogen reference for dem 

  

Respondent B 

Ja, men det er jo det sådan, jeg tror det er ret lang tid siden at jeg har fået taget min puls. 

Men det der med at kunne se det falde, det tænker jeg er meget relevant. Hvis ikke man 

kan føle det, men det ved jeg ikke. Så tænker jeg ikke man lever sig nok ind i det. 

  

(09.33 - 09.49) 

Interviewer B 

Det er jo ikke fordi man kan gøre det forkert, men det, man kan altså, det er jo netop en 

træning. 

  

Respondent B 



Jamen du kan jo gøre det uden rigtig at fokusere på at gøre det, og så lader man ikke 

rigtig, slapper og sådan  

 

Nr. 8: CCM  

 



 



Nr. 9: Prototype 

 

 

 

 

 

 

 


