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Abstract 2 

 

 

Abstract 
 

This project examines the use of social media and how it affects the daily lives of Danish 

students. We will study if the use of Apple’s Screen time application can cause changes 

in the students’ use of social media. We will determine if it has effects on their personal 

lives and productivity concerning their studies. 

 

The report will address the topics of digital addiction and the design of social media. We 

will explore how the design potentially can create an increase in the time spent on social 

media. 

 

We will study if technology may factor in behavioral changes. Moreover, we will examine 

how social media contains functions which could affect the user’s decision making. Lastly, 

we will look into if Apple’s Screen time could be a tool to decrease the user’s time on 

social media. 
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Indledning 
 

Sociale medier (SoMe) er i dag blevet et udbredt kommunikationsværktøj, hvor man både 

kan komme i kontakt med sin omgangskreds, læse nyheder, planlægge begivenheder 

og udføre mange andre relevante handlinger for at forblive socialt aktiv. Udviklerne af 

SoMe har benyttet forskellige designløsninger, som fanger brugernes opmærksomhed. 

Dette har bl.a. været med til at forårsage et stigende forbrug af SoMe. Der er udviklet 

brugergrænseflader, hvor mennesket interagerer med systemet, med fokus på 

brugeroplevelsen. Disse designløsninger hjælper med at fastholde brugerne på SoMe i 

længere tid. Brugerne kan bl.a. fanges i en løkke af feedback på disse medier og dermed 

tilbringe mere tid online end forventet. 

 

SoMe’s indflydelse på verdenssamfundet har gradvist været stigende gennem det 

seneste årti, i takt med det stigende antal brugere. De kan dermed have særligt 

indgribende konsekvenser for den sociale og socioøkonomiske struktur i samfundet. Bl.a. 

har Facebook, som er et af de største medier i dag, haft en vækst i antal aktive brugere i 

2020 på 12% siden det foregående år (Facebook Inc., 2020). Det antal timer vi tilbringer 

på SoMe, leder til, at medierne får en større indflydelse på samfundet, og dette kan 

hypotetisk set være forbundet med de effektive designløsninger og algoritmer, som får 

brugerne til at forblive på SoMe i længere tid. 

 

 

Problemfelt 
 

Forbruget af SoMe kan medføre koncentrationsbesvær, og forstyrre vores evne til at 

fordybe os i et emne i længere tid ad gangen. Der kan bl.a. opstå uopmærksomhed ved 

brug af SoMe, bl.a. i læringssituationer (Hendricks V. F., 2016). Brug af SoMe kan i visse 

tilfælde betegnes som uansvarligt, hvis man udfører andre opgaver imens, som f.eks. hvis 

man kører bil. Vi har den antagelse, at den konstante adgang til SoMe, samt mediernes 

designløsninger kan medføre, at vi får sværere ved at opfatte, hvor meget tid vi reelt 

bruger på SoMe.  
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Vi vil derfor i dette projekt fokusere på den tid, man bruger på skærmen. Vi har den 

hypotese, at et forhøjet forbrug af SoMe kan være med til at skabe udfordringer for 

brugeren. 

 

I maj 2018 introducerede Google brugerne af smartphones med Android OS for et 

værktøj kaldet ”Digital balance”, som blev udviklet til at hjælpe brugerne med at styre 

deres tid på telefonen (Google Inc., 2018). En måned senere, introducerede Apple et nyt 

styresystem, iOS 12, til iPhones, som også blev udstyret med et tidsstyringsværktøj, kaldet 

Skærmtid (Apple Inc., 2018). Disse to værktøjer er dermed implementeret i de mest 

populære styresystemer i verden, som tilsammen udgør 99% af alle smartphones 

(Statcounter, 2020). Begge produkter sporer, hvor lang tid man har brugt på de 

forskellige apps, hvornår på dagen, hvor mange notifikationer man modtager og hvor 

mange gange man låser sin telefon op. 

 

I Apples præsentation af Skærmtid blev der nævnt, at målet med Skærmtid primært er at 

hjælpe brugerne af iPhones med at kontrollere deres forbrug af telefonen, samt 

begrænse distraktioner, som deres enheder kan skabe. Der blev derudover pointeret, at 

brugen af smartphones, kan ødelægge koncentration, især hos studerende (Apple Inc., 

2018). Dette gælder, når man i løbet af sin læringsproces bliver distraheret af sin 

smartphone, og derefter prøver at følge med i både læringsmateriale, og hvad der 

foregår på SoMe. Pinball-effekten er et nyt begreb, som betegner denne proces, hvor 

man forsøger at dele sin opmærksomhed i forskellige sæt af informationer på samme tid 

(Hendricks V. , 2016).  

 

I den forbindelse vil vi undersøge, om forbruget af SoMe påvirker danske studerende, 

om det stigende forbrug er et tegn på afhængighed af SoMe, samt undersøge, hvad 

afhængighed egentligt er. Vi fokuserer i dette projekt på studerende, da denne 

målgruppe er den største forbruger af de digitale midler i Danmark (Slots- og 

Kulturstyrelsen, 2018). 

 

Ifølge rapporten om “Brug af Sociale Medier i 2018” lavet af Slots- og Kulturstyrelsen, har 

97% af danskere i alderen 16-24 år, og 91% mellem 25-34 år brugt SoMe i 2018. Det er 

netop denne statistik over brugerne af SoMe, der ligger til grund for vores valg af 

målgruppe (Slots- og Kulturstyrelsen, 2018). 
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Figur 1. Andel internetbrugere 16-89 år, der har brugt sociale medier (oprettet en profil, sendt beskeder, 

uploadet billeder osv.), 2017-2018 (Slots- og Kulturstyrelsen, 2018) 

 

Vi har derudover afgrænset målgruppen til studerende, da vi bl.a. ønsker at undersøge, 

hvilken indflydelse brugen af SoMe kan have på studerendes produktivitet. I den 

sammenhæng vil vi undersøge, om Apples Skærmtid kan hjælpe studerende med at 

forbedre deres produktivitet og tidshåndtering i hverdagen. Vi har valgt at fokusere på 

Apples Skærmtid, da 62% af den danske befolkning benytter iPhones (Statcounter, 2020). 

 

Vi har ud fra ovenstående problemfelt udarbejdet en problemformulering, som vi vil 

arbejde med i dette semester. 

 

 

Problemformulering 
 

Hvilken indflydelse kan tidsbegrænsninger af SoMe vha. Apples 

Skærmtid have på studerendes SoMe forbrug, og hvilke af SoMe’s 

designløsninger kan skabe adfærdsændringer? 
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Arbejdsspørgsmål 
 

• Hvilken indflydelse har SoMe på studerendes sociale- og studieliv?  

o Vi vil se på, hvilke konsekvenser brugen af SoMe har, og undersøge, hvilken 

indflydelse SoMe har på studerendes hverdagsliv. 

 

• Hvilken sammenhæng er der mellem SoMe og afhængighed? 

o Vi vil undersøge, hvad afhængighed og digital afhængighed er, samt 

undersøge, hvornår man kan erklære et individ for digitalt afhængig. Vi vil 

derudover analysere udvalgte SoMe’s design, for at finde ud af om de 

besidder designløsninger, der kan skabe afhængighed hos brugerne. 

 

• Hvilke designløsninger kan være med til at fastholde brugerne på SoMe? 

o Vi vil undersøge og analysere, hvordan SoMe bruger designløsninger til at 

fastholde brugerne på medierne, bl.a. vha. teori om nudging og 

adfærdsdesign. Derudover vil vi lave en komparativ analyse på tværs af 

SoMe’s design, for at se, hvad der er unikt for de enkelte medier, og hvad 

der går igen i flere mediers design. 

 

• Hvilken indflydelse har Skærmtid på studerendes brug af SoMe? 

o Vi vil foretage en fokusgruppeundersøgelsen, samt et semistruktureret 

interview, hvor vil vi finde ud af, hvilken indflydelse Skærmtid har på 

studerende. Vi vil gerne undersøge, hvilken holdning respondenterne har 

til Skærmtidsfunktionen og hvordan dens brugergrænseflade påvirker dem 

gennem notifikationer, statistikker, mm. Vi vil derudover undersøge om 

Skærmtid kan hjælpe de studerende med at kontrollere deres forbrug af 

SoMe, om Skærmtid reelt hjælper studerende med at overholde de 

begrænsninger, der er sat på deres telefoner, om disse begrænsninger 

hjælper dem med at holde fokus på andet end skærmen, eller om de 

omvendt skaber irritationer, der giver de studerende mindre lyst til at bruge 

funktionen. Vi vil finde ud af, hvilke fordele og ulemper de medvirkende selv 

mener, brugen af Skærmtid har. 
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Afgrænsning 
 

I dette afsnit vil vi beskrive, hvordan vi har afgrænset vores emne ift. hvilken drejning vores 

projekt skulle tage, hvilke teorier og metoder vi fravalgte, samt vores valg af målgruppe.  

Vi startede vores projektarbejde med en problemformulering, som handlede 

udelukkende om brug af SoMe og afhængighed af disse gennem design af medierne. 

Men efter at have foretaget nogle undersøgelser af emnet, fandt vi ud af, at der findes 

særlige funktioner som kan hjælpe brugerne med at kontrollere forbruget af 

smartphones og SoMe. For at afgrænse os til et enkelt tidsstyringsværktøj, har vi valgt at 

undersøge Apples Skærmtid. Selvom der findes andre digitale løsninger til at kontrollere 

forbruget af medierne, har vi valgt Apples, fordi det er det styresystem, der findes i flest 

smartphones i Danmark i dag. Dernæst har vi valgt at afgrænse vores målgruppe til unge 

under uddannelse, for at sætte mere specifikke rammer for alderen.  

 

For at gå videre med at undersøge emnet, havde vi brug for at afgrænse vores valg af 

teorier og metoder. Da vi har valgt at analysere design af SoMe’s applikationer, skulle vi 

fokusere på designteorier. Vi har derfor overvejet at bruge en teori om affordances af 

Donald Normann, men senere kunne vi konstatere, at teorien mest kan bruges til at skabe 

designs, dvs. når et design stadig er under udvikling, og ikke allerede implementeret. 

Derfor har vi i stedet valgt at bruge teorierne om adfærdsdesign og nudging, som 

handler om adfærdsændring ved at påvirke brugerne til at udføre bestemte handlinger. 

Vi skulle i mellemtiden også finde ud af, hvilken indvirkning Skærmtid har på målgruppen. 

Derfor valgte vi at foretage en fokusgruppeundersøgelse med tre studerende, der 

gennem lidt under en uge skulle have tidsbegrænsninger indstillet på deres forskellige 

SoMe applikationer. Vi interviewede derudover gruppen før og efter forsøget, for at finde 

ud af, hvilket forhold de studerende har til smartphones, SoMe og Skærmtid. I starten af 

vores projekt overvejede vi at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, dog er vi 

kommet frem til den konklusion, at denne form for undersøgelse ikke vil give nogen 

dybere indsigt i brugernes adfærd og deres forhold til brugen af SoMe, som vi ellers 

gerne vil undersøge.  

 

For at udvælge SoMe, der indgår i vores komparative analyse, har vi gennemgået vores 

data fra fokusgruppeundersøgelsen og valgt de medier vores respondenter bruger mest 

tid på.  
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For at afgrænse projektet videnskabeligt, har vi valgt at skabe viden gennem den 

postfænomenologiske videnskabsteoretiske tilgang, da vi gerne ville fokusere på, 

hvordan de studerende oplever SoMe og Skærmtid fra deres perspektiv. 

 

 

Semesterbinding 
 

Vores projekt er forankret i dimensionen “Subjektivitet, Teknologi og Samfund” (STS) og 

vi har derudover valgt at inddrage “Design og Konstruktion” (D&K) som den sekundære 

dimension. 

 

 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund 
 

Den primære dimension i projektet er STS, der beskrives som sammenhængen mellem 

mennesket, samfundet og teknologi. Formålet er her at analysere forholdet mellem 

mennesker og teknologi ved at benytte humanvidenskabelige metoder og 

samfundsvidenskabelige teorier. Denne dimension belyser teknologiens position i 

samfundet og dens egenskaber, herunder udvikling og forandring af samfundet ved 

implementering af teknologier. 

 

Vi vil i vores projekt foretage en undersøgelse af forholdet mellem studerende og deres 

forbrug af SoMe, for at finde ud om brugen af disse medier påvirker deres hverdags- og 

studieliv. Vi vil også undersøge, hvor stor en rolle SoMe har i de studerendes liv. Vi vil 

undersøge, hvad afhængighed er, og hvilke konsekvenser konstant brug af SoMe kan 

have for brugerne. Vi vil derfor gerne lave en undersøgelse med fokus på 

Skærmtidsfunktionen, som Apple har for nyligt implementeret i iPhones. 

 

Vi har valgt at bruge kvalitative metoder til at indsamle viden gennem et 

fokusgruppeinterview, samt et individuelt interview, hvor vi vil finde ud af, hvordan 

brugen af Skærmtid påvirker de studerendes brug af og holdning til SoMe. 
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Design & Konstruktion 
 

Vi har i vores projekt derudover valgt at arbejde med dimensionen D&K. Vi inddrager 

bl.a. teorier om adfærdsdesign og nudging samt Coloured Cognitive Mapping (CCM). Vi 

har udformet et CCM som vi har anvendt til at kortlægge vores problemstilling, samt 

udarbejdelse af vores interviewguides. Vi laver en analyse over nudges og 

adfærdsdesign i en række specifikke funktioner som vi har fundet interessante at 

undersøge. Derudover laver vi en komparativ analyse af forskellige SoMe applikationer 

og deres tilhørende funktioner, hvor vi undersøger hvilke medier, der indeholder de 

givne funktioner. Til sidst laver vi en analyse over Skærmtid og hvordan den forsøger at 

skabe adfærdsændringer i brugerne. 

 

 

Sociale medier 
 

I vores projekt kommer vi til at inddrage nogle SoMe, som respondenterne fra vores 

fokusgruppeundersøgelse bruger, og vi har derfor valgt at lave en kort beskrivelse af 

medierne og hvilke funktioner det har. 

 

Instagram 
 

Instagram er et populært socialt medie, hvor man skal registrere sig for at bruge det. Her 

fokuserer brugerne primært på at dele billeder med sine følgere og følge bekendte eller 

kendte personer efter egen interesse. Instagram er et foretrukne medie blandt de unge 

deltagere i vores fokusgruppeundersøgelse, samt vores respondent fra det individuelle 

interview, derfor har vi valgt at inddrage det i vores komparativ analyse (Instagram, u.d.). 

 

Facebook og Messenger 
 

Facebook er et SoMe, hvor man kan skabe forbindelser med sine venner, som også har 

en Facebook profil. Man kan derudover følge grupper og sider, som man enten er en del 

af eller synes godt om, og se deres opslag. Man kan også selv dele opslag, billeder, 
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nyheder og mere. Man kan derudover kommunikere med andre brugere vha. 

Messenger, som er en separat app (Facebook Inc., u.d.). 

 

Snapchat 
 

Snapchat er et SoMe, som giver brugerne mulighed for at kommunikere med sine venner 

og bekendte. På appen kan man tage billeder eller optage videoer, tilføje tekst og sende 

det til sine venner. Disse billede-/videobeskeder er kun synlige i et par sekunder, 

hvorefter de forsvinder. Snapchat indeholder også funktionen kaldet “streak”, som går ud 

på at sende billeder/videoer hver dag i træk mellem to venner (Elgersma, 2018). 

 

TikTok 
 

Tik Tok er et SoMe, hvor man kan se korte videoer og selv optage dem og dele med 

andre. Man behøver ikke at have en profil på TikTok for at se indholdet af mediet, men 

hvis man gerne vil gemme eller dele en video selv, skal man registrere sig på TikTok. 

Denne app er, ifølge data fra Skærmtid, den mest brugte blandt vores 

fokusgruppedeltagere (TikTok, u.d.). 

 

Vi vil nu beskrive Apples Skærmtid, da det bl.a. er denne funktion vores projekt drejer sig 

om. 

 

 

Apples Skærmtid 
 

Skærmtid blev lanceret i 2018 som en indbygget del af iOS 12, hvor dens kernefunktioner 

var at overvåge forbrug af de forskellige apps på en iPhone og lave aktivitetsrapporter, 

så brugeren kan opnå en indsigt i, hvordan de bruger deres tid med deres iPhone. Apple 

påstår, at Skærmtid er en fordelagtig funktion, som vil kunne hjælpe brugeren med at 

forstå og administrere deres enhedsforbrug (Apple Inc., 2018). 
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Som en del af Skærmtid er der indstillinger, som brugeren selv kan administrere. Vi har 

udvalgt tre af dem, da de er mest relevante for vores emne: 

 

 
 

• Skærmfri tid – man kan indstille et tidsrum, hvor man ikke ønsker at bruge 

telefonen. Det kan f.eks. være senge- eller studietid. Denne funktion blokerer for 

alle apps og notifikationer, udover telefonopkald. Man kan også vælge at tillade 

nogle enkelte apps at være tilgængelige i løbet af skærmfri tid. Man får en 

notifikation fem minutter før skærmfri tid begynder (Apple, 2020). 

 

 
 

• Apptidsgrænser – brugeren kan angive daglige grænser for, hvor længe man kan 

bruge apps ved at sætte tidsbegrænsning på appkategorier eller enkelte apps. 

F.eks. mens man studerer, vil man kunne bruge produktivitets- og 

uddannelsesapps, såsom Noter, fjernundervisningsprogrammer o.l., men ikke 

apps, kategoriseret som underholdning og spil (Apple, 2020). 

 

 
 

• Tillad altid – man kan vælge, hvilke apps der altid skal være tilgængelige i den 

skærmfri tid, eller når appbegrænsningen på alle apps og kategorier er valgt 

(Apple, 2020). Det vil typisk være nødvendige apps, såsom netbank eller 

pendlerkort. 
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Figur 2. Sådan ser brugerens skærm, når man har 

opbrugt sin tid på en app og den bliver hermed 

blokeret 

 
Figur 3. Trods blokering af spps, kan man stadig 

gå ind og forlænge tiden i en app 

 

 
Figur 4. Statistik over brugerens ugentligt 

forbrug af skærmen 

 
Figur 5. Apps er inddelt i kategorier, så man kan 

se, hvor lang tid samlet man har brugt på apps af 

samme kategori 
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Skærmtid laver statistikker over ens forbrug og sætter disse informationer i grafer, hvor 

man kan se det gennemsnitlige forbrug af telefonen pr. uge, og hvor meget det har 

ændret sig siden den foregående uge. 

  

Derudover kan man se, hvor længe man har brugt sin mobil i løbet af ugen, eller vælge 

at se forbrug for hver enkelt dag i ugen. Man kan således se, hvor lang tid man har brugt 

på den enkelte app, eller se det samlede forbrug af alle apps jf. deres kategorier – Socialt, 

Underholdning, Kreativitet osv. 

 

 

Afhængighed 
 

I dette afsnit kommer vi nærmere ind på begreberne afhængighed og digital 

afhængighed. Derudover vil vi beskrive de 5 grundlæggende kriterier for at et individ kan 

erklæres digitalt afhængig.  

 

Afhængighed er en betegnelse for en tilstand, hvori en person er mentalt eller fysisk 

bundet til en substans eller en adfærd. Afhængighed er en kronisk sygdom, som påvirker 

måden hjernen og kroppen fungerer på, og er samtidig også med til at svække den 

menneskelige krops funktion. Afhængighed er en kompliceret sygdom, som indebærer 

en skade på hjernens belønnings funktion, og ligesom andre sygdomme er den opstået 

af miljømæssige, såvel som adfærdsmæssige og genetiske faktorer  (Vink, 2019, s. 26-

28). Individer har fri vilje til at udføre handlinger, der kan være med til at ændre på deres 

adfærd, som f.eks at indtage stoffer. Men når hjernen endeligt har ændret sig på grund 

af afhængighed, vil viljestyrken til at stoppe være svækket (Vink, 2019, s. 26). 

 

En person som er afhængig, vil generelt have et fysisk eller psykisk abstinens problem. 

Dvs. at personen vil føle psykisk eller fysisk ubehag når der ikke er adgang til den 

specifikke substans eller adfærd, som man er afhængig af. Personen vil have trangen til 

at tilfredsstille og opfylde deres ustabile tilstand, og de vil gå langt for at opnå 

afhængighedsgenstanden, selv hvis det er tydeligt, at det skader deres helbred, karriere 

eller sociale liv (Vink, 2019, s. 67).  

 



Humanistisk-teknologisk        Gruppenummer:   

bachelor, 3. semester              V2024809003 

 

Afhængighed 16 

Mht. nutidens høje forbrug af digitale enheder, vil der opstå en diskussion om, hvorvidt 

en person kan betragtes som afhængig af SoMe, da brug af SoMe udløser dopamin, som 

er en form for adfærdsbelønning (Fenger, 2020). 

 

Dopamin er en neurotransmitter, som spiller en vigtig rolle i afhængighed, da den 

aktiverer hjernens belønnings- og fornøjelsescenter. Det, der karakteriserer dette center, 

er følelsen af velvære, om det er mad, stoffer eller aktiviteter, som frigiver dopaminen. 

Dopaminreceptorerne i hjernen, såsom type D2 receptorer, er proteiner, der binder sig 

med dopaminen (Vink, 2019, s. 27). 

 

Der er to store faktorer, som er med til at påvirke individets risiko for at udvikle en 

afhængighed. Den ene faktor afhænger af individets genetik. Forskning viser, at 

mennesker, der har et tæt familiemedlem med en afhængighed, er mere udsat for selv at 

udvikle afhængighed. Derudover ser man også, at mennesker, der har færre D2 

dopaminreceptorer i hjernen er i øget risiko (Vink, 2019, s. 27). Den anden faktor er det 

miljø, personen befinder sig i. Miljøet defineres bl.a. som omgangskreds, familie, bolig- 

og arbejdssituation. Faktorer som stress, kedsomhed, ensomhed og isolation kan være 

med til at gøre folk afhængige af noget, som erstatter de menneskelige relationer (Vink, 

2019). Den letteste og hurtigste måde at løse disse problemer, er for nogen at distrahere 

sig selv fra de negative situationer i deres liv. 

 

 

Digital afhængighed 
 

Digital afhængighed er en gren inden for afhængighed, der omhandler den digitale 

verden og alt, der har med digitale og elektroniske enheder at gøre. På mange måder er 

mønstrene og adfærden i digital afhængighed det samme, som andre typer af 

afhængighed. De manifesterer sig nærmest identisk, med andre symptomer på 

afhængighed, herunder kemisk ubalance, følelsesmæssig erstatning, distraktion, m.fl. 

(Vink, 2019, s. 65). 

 

Ift. smartphones, er applikationerne i enhederne lavet så sofistikerede, at folk har stor 

tillid til deres mobilenheder, da der findes applikationer til mange formål, som gør deres 

hverdagsliv nemmere. Ifølge statistikken nedenunder, ser folk deres mobilenheder, som 
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mere hjælpsomme end skadelige værktøjer. Et flertal på 80% mener yderligere, at 

mobilenheder er pengene værd. Teknologien kan dermed være et nødvendigt og 

hjælpsomt værktøj indenfor job, arbejdsmarked, personlige netværk og 

informationssøgning. Det, der adskiller et individ fra at være afhængig, er at de kan nyde 

andre aktiviteter uden konstant at tænke på de ting, de kunne have gjort med deres 

digitale enhed (Vink, 2019, s. 26-27). 

 

 
Figur 6. Procentdel af ejere af smartphones, som der siger, at følgende udsagn fra hvert par beskriver 

forhold med deres telefon (Vink, 2019, s. 50) 

 

En artikel udgivet i 2005 kaldet “CyberPsychology and Behaviors”, har en liste på 5 

diagnostiske kriterier for tilstedeværelsen af digital afhængighed, som er blevet den mest 

accepterede form for diagnose  (Vink, 2019, s. 65). Disse kriterier er: 

 

1. Individet tænker meget på de tidspunkter, de var online, i fortiden, og ser konstant 

frem til at være online igen i fremtiden. 

2. Individet har behov for at være online i en forlænget og forøget mængde af tid for 

at opnå det samme niveau af tilfredsstillelse. 

3. Individet har haft mislykkede forsøg på at kontrollere eller stoppe deres brug. 

4. Individet bliver irritabelt når det forsøger at kontrollere sit forbrug. 

5. Individet forbliver online i længere tid end de oprindeligt havde regnet med. 

(Vink, 2019, s. 65). 

 

Vi vil senere diskutere, hvorvidt vores respondenter fra fokusgruppeundersøgelsen og 

det individuelle interview opfylder nogle af disse kriterier, og om de kan kaldes digitalt 
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afhængige. Vi vil nu gå videre til vores teori- og metodeafsnit, hvor vi præsenterer de 

teorier og metoder vi har valgt at inddrage i vores projekt. 

 

 

Teori og metode afsnit 
 

I de følgende afsnit vil vi redegøre for de teorier og metoder vi har valgt at inddrage i 

vores projekt. Vi har først udarbejdet et Coloured Cognitive Mapping (CCM) over vores 

problemstilling, som vi vil præsentere i dette kapitel, og derefter den videnskabsteoretisk 

retning, som vi har valgt til at undersøge problemfeltet. Vi har valgt at inddrage teorier 

om teknologisk determinisme, adfærdsdesign og nudging, og derudover vil vi benytte 

os af to forskellige former for kvalitative metoder i form af en fokusgruppeundersøgelse, 

samt et individuelt semistruktureret interview. Vi vil starte med at præsentere vores CCM. 

 

 

Coloured Cognitive Mapping 
 

CCM er et redskab til at kortlægge et problems årsager og konsekvenser. Der findes to 

former for CCM; det første er problemet som en udfordring og det andet er problemet 

som en løsning. Ved problemet som en udfordring finder man frem til de ting der 

forårsager problemet og følgerne af problemet. Det problemløsende CCM viser derimod 

løsningerne til årsagerne og konsekvenserne af problemet (Venable, 2014). 

 

Et CCM er opbygget omkring et centralt problem, hvorfra der udspringer nogle 

forgreninger som er konsekvenserne af problemet. Disse bliver som oftest placeret over 

problemet. Til problemet tilgår også en række grene, der repræsenterer problemets 

årsager. Der er generelt ingen regler for hvor mange forgreninger et problem kan have, 

da en konsekvens f.eks. kan være, en konsekvens af en konsekvens. Man farver som oftest 

også grenene efter deres positivitet ift. problemet, er det en ønsket konsekvens farves 

den grøn, er den uønsket farves den rød (Venable, 2014). 

 

Når man formulerer årsagerne, problemet, konsekvenserne og løsningerne skal man 

formulere det således, at man har den respektive effekt formuleret som den første. 
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Således er vores problem: ‘For højt forbrug af SoMe’s apps forværrer studerendes sociale 

og studieliv’ skal det formuleres ‘For højt… tilpas forbrug af SoMe’s apps forværrer… 

forbedrer studerendes sociale og studieliv’. Det er også vigtigt at sprede de to udsagn 

med en ”…” notation (Venable, 2014). 

 

 

Det er også således, at et problem ikke nødvendigvis kun har negative eller positive 

følger, en negativ konsekvens kan også lede til en positiv, og omvendt (Venable, 2014). 

 

En væsentlig fordel ved CCM er, at man kan gå fra CCM med problemet som udfordring 

til det problemløsende CCM. Dette gøres primært ved at man vender teksten i 

problemet, og grenene om, således at det der før var negativt/positivt, nu bliver det 

omvendte. Derudover er det også vigtigt at ændre teksten så den fokuserer på at være 

løsende frem for oplysende (Venable, 2014). 

 

Vores CCM kan ses på de to illustrationer på de næste sider. Det første er problemet som 

udfordring (det røde) og det næste er problemet som løsning (det grønne). 
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Figur 7. Problemet som udfordring 
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Figur 8. Problemet som løsning 
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Vi anvender i vores projekt CCM til at kortlægge det problem vi gerne vil undersøge. Det 

har vi valgt at gøre, da vi derved kan illustrere problemet, og derfor nemmere har kunnet 

udarbejde en arbejdsplan for projektets proces. Vi har benyttet vores CCM til at 

udarbejde vores interviewguides i både det individuelle interview og 

fokusgruppeundersøgelsen. Derudover har det hjulpet os til at skabe en større refleksion 

over problemet, og hvordan vi valgte at arbejder med det. 

 

 

Postfænomenologi 
 

Vi har valgt at arbejde med postfænomenologi i vores projekt, da vi mener, at mange af 

de begreber, der introduceres i postfænomenologien, er relevante for vores 

problemstilling. 

 

Postfænomenologien blev introduceret i 1980’erne af Don Ihde, en amerikansk filosof, 

og udspringer fra den klassiske fænomenologi. I postfænomenologien undersøger man 

forholdet mellem mennesker og teknologi, og hvordan teknologien medierer mellem os 

og verden. Ihde introducerede flere begreber, som vi mener vi kan anvende i vores 

projekt, bl.a. relationstyper, teknologisk mediering og forstærkning-reduktion effekten 

(Olesen, Bille, & Riis, u.å.). 

 

Der findes fire relationstyper mellem mennesker, teknologi og verden ifølge Ihde. Den 

legemliggjorte, hvor teknologien optræder i forlængelse af mennesket, og på den måde 

medierer mellem os og verden, den hermeneutiske, hvor teknologien bruges til at måle 

verden og vi mennesker kan aflæse disse målinger, ved på forhånd at have en forståelse 

for både teknologien og verden, andethedsrelationen, når teknologien kommunikerer 

med mennesket, som var det et andet individ, og baggrundsrelationerne, når 

teknologien sammensmelter med vores omverden (Olesen, Bille, & Riis, u.å.). 

 

Forstærkning-reduktion effekten betegner måden hvorpå teknologier kan forstærke dele 

af virkeligheden for os, mens den samtidig reducerer andre dele (Olesen, Bille, & Riis, 

u.å., s. 7). Vores projekt tager udgangspunkt i forbruget af SoMe og Skærmtid blandt 

studerende. Det er derfor interessant for os at se på, hvordan man kan se disse 

teknologier ift. denne forstærkning-reduktion. Den kan forstærke følelsen af at være 
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social, mens den samtidig kan virke reducerende for individers reelle nærvær i sociale 

sammenhænge, samt distraherende i arbejds- og studiesituationer. Ift. relationstyperne 

kan man klassificere SoMe som andethedsrelationen, eftersom de efterligner 

menneskelig kommunikation. Man kan dog også argumentere for, at teknologien 

nærmer sig en tilstand af legemliggjorthed, da den rykker nærmere vores egen krop bl.a. 

i form af f.eks. smartwatches, som bliver til en form for usynlig forlængelse af os selv. 

 

På baggrund af vores valg af videnskabsteoretiske retning har vi valgt at inddrage 

adfærdsdesign og nudging. Disse teorier omhandler designs, der kan skabe en ændring 

i vores adfærd, hvilket kan føre til en ændring i, hvordan vi oplever verden. Nudging 

skaber derudover en forstærkning af vores opfattelse af den adfærd, der bliver nudget, 

mens det reducerer vores opfattelse af de øvrige valgmuligheder. Vi har desuden valgt 

at indsamle vores empiri gennem en fokusgruppeundersøgelse, samt et semistruktureret 

interview. Begge disse metoder bruger vi til at få indblik i de studerendes livsverden, 

samt finde ud af, hvilke oplevelser og holdninger de har til SoMe og Skærmtid. Vi vil 

undersøge hvilken relation de studerende har med teknologien og på hvilke punkter den 

virker forstærkende og reducerende. 

 

 

Teknologisk determinisme 
 

Vi har valgt at inddrage teknologisk determinisme i vores projekt til at udarbejde en 

diskussion om smartphoneteknologien og SoMe i relation til teknologisk determinisme. 

Teknologisk determinisme er en teori, der forklarer, at den samfundsmæssige udvikling, 

afhænger af den teknologiske udvikling, og at teknologi er med til at determinerer 

menneskers adfærd og rolle i samfundet (Nye, 2006). 

 

Teknologi har i årtusinder været et nødvendigt værktøj for mennesker og har været 

altafgørende for den menneskelige udvikling. Vi har siden tidernes morgen været 

omgivet af teknologi og på baggrund af det, er teknologien uadskillelig fra vores 

hverdagsliv (Nye, 2006, s. 2-3). 

 

I “Technology Matters” fra 2006 skrevet af David E. Nye, beskrives der hvilken betydning 

teknologier har for mennesker, og om teknologi overhovedet er deterministisk (Nye, 
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2006). Nye påpeger, at formålet med udviklingen af teknologi, ikke var at opfylde et 

menneskeligt behov, men nærmere var at skabe social udvikling (Nye, 2006, s. 2). 

 

Langdon Winner, en amerikansk forsker, der har studeret forholdet mellem den 

teknologiske og den samfundsmæssige udvikling, definerer teknologisk determinisme 

som ”(...) The idea that technological innovation is the basic cause of changes in society 

and that human beings have little choice other than to sit back and watch this ineluctable 

process unfold” (Winner, 1986, s. 9-10). 

 

Teorien teknologisk determinisme beskriver, at teknologi spiller en rolle i menneskers 

handlinger. Inden for teknologisk determinisme er det ikke mennesker, der afgør 

teknologiens rolle og brug i samfundet, men snarere er det teknologien der er med til at 

afgøre vores handlinger. Et vigtigt hovedpunkt i teknologisk determinisme er at 

undersøge relationen mellem samfundet og teknologien. Her opstår diskussionen om 

hvorvidt samfundets opbygning og udvikling er udledt fra teknologier (Nye, 2006, s. 19, 

26-27). 

 

Der findes også kritikere af teknologisk determinisme, såsom Fernand Braudel og Werner 

Sombart. Braudel afviser teknologisk determinisme og forklarer: “Technology is only an 

instrument and man does not always know how to use it” (Nye, 2006, s. 20). Han påpeger, 

hvor langsomme nogle samfund er til at acceptere nye metoder og teknikker, og derfor 

vil teknologisk determinisme i hans øjne ikke kunne skabe sociale forandringer, da 

mennesker ikke vil kunne se teknologien som værende overbevisende (Nye, 2006, s. 20). 

 

Sombart argumenterer for, at det ofte er kulturer der former forandringer i modsætning 

til teknologier. Ifølge Sombart er “the failure of cultural and political institutions, and not 

technological change, accounted for the decline of ancient Rome” (Nye, 2006, s. 26). 

Teknologi har en vigtig rolle i historien, men han mener også, at det er vigtigt at inddrage 

kulturer og institutioner indenfor sociale forandringer (Nye, 2006, s. 26). 

 

I vores projekt vil vi bruge teknologisk determinisme til at diskutere hvorvidt SoMe har en 

determinerende rolle i studerendes sociale- og studieliv.  
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Adfærdsdesign 
 

I dette afsnit vil vi redegøre for adfærdsdesign som vi har valgt at inddrage til at analysere 

designløsninger i SoMe, vores respondenter benytter mest.  

 

Adfærdsdesign er en disciplin, hvori der påstås, at hvis man vil påvirke og ændre på 

menneskers adfærd kræver det, at man påvirker deres måde at træffe beslutninger på 

(Münster, 2017, s. 22). Adfærdsdesign er opbygget af to teoretiske retninger, kognitiv 

psykologi og adfærdsøkonomi. 

 

Kognitiv psykologi er beskrevet som den del af psykologien, der fokuserer på de 

komplekse mentale processer, heriblandt individets tænkning, problemløsning og 

hukommelse (Klausen, 1998, s. 13). Adfærdsøkonomi er beskrevet som en gren af 

økonomi, der benytter psykologi til at begrunde folks adfærd indenfor det økonomiske 

felt (Schou, 2020). 

 

Ifølge Münster, er mennesker irrationelle i sine handlinger, hvilket giver redskaber til at 

kunne skabe forandringer i deres adfærd, set ud fra et adfærdsøkonomisk perspektiv 

(Münster, 2017, s. 22). Dette koncept skyldes, at når mennesker træffer beslutninger, gør 

de det ubevidst og uden nødvendigvis at have kendskab til emnet. Nobelprisvinder 

Daniel Kahneman forklarer, at menneskers irrationelle beslutningsprocesser er inddelt i 

to systemer også kendt som dual process teorien (Parvini, 2015). Med dette menes, at 

mennesker besidder to systemer, til at træffe valg, system 1 og system 2 (Münster, 2017, 

s. 24). 

 

Det, der kendetegner system 1, er at det er automatisk og benytter stort set ingen energi. 

Dette system kan let udføre opgaver, heriblandt komplekse opgaver som sidder på 

rygraden, dvs. at individet ikke reflekterer under udførelsen af opgaven og det kan 

nærmest betragtes som en mekanisk handling. Dette system fungerer på samme måde 

som en maskine, og det arbejder i et enormt hurtigt tempo. Systemets funktion afhænger 

af vaner, tommelfingerregler og erfaringer. Dvs. alt det indlærte fra det kognitive felt 

(Münster, 2017, s. 24-26). Systemet er uundværligt i vores hverdagsliv, da vi anvender det 

til at træffe omkring 90% af vores daglige beslutninger.  Hovedsageligt benyttes 

adfærdsdesign til at påvirke modtagerens system 1. Grunden til dette er, at man 
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nemmere bliver påvirket, når man træffer hurtige beslutninger. System 1 hjælper med at 

reducere den mængde tid man bruger på at træffe beslutninger, og derved kommer man 

hurtigt igennem al form for kompleks tænkning (Münster, 2017, s. 26). 

 

Der kan opstå konsekvenser ved konstant at træffe beslutninger gennem system 1, som 

bl.a. uigennemtænkte beslutninger og handlinger. Langsigtet tænkning reduceres ved 

brug af dette system og fejlfortolkninger kan typisk opstå. Systemet prioriterer tempo 

over præcision og er ikke detaljeorienteret. Et eksempel på anvendelsen af dette system, 

er når man får en besked fra sin ven, vil man hurtigt kunne aflæse følelserne eller humøret 

på personen (Münster, 2017, s. 25). 

 

System 2 kendetegnes ved, at det anvendes i komplicerede tilfælde, såsom planlægning, 

forberedelse af fremlæggelser og tilegnelse af ny viden. System 2 har til opgave at 

håndtere alt det komplekse, hvilket er mere energikrævende. Det er dette system man 

benytter til at prøve at forstå nye metoder og teorier fra en undervisning. Det 

karakteristiske ved system 2 er, at det foregår, når personen er bevidst, og det er her 

hjernen arbejder i et langsomt tempo. Det er dette system, der aktiveres når vi f.eks. bliver 

bedt om at reflektere (Münster, 2017, s. 24-26). 

 

Vi kan opsummere, at system 2 benyttes til mere mentalt krævende opgaver, hvorimod 

system 1 benyttes til intuitive og lette opgaver.  

 

 

Nudging 
 

I de følgende afsnit vil vi redegøre for nudging, da vi vil benytte denne teori til at analysere 

forskellige designløsninger i SoMe og Skærmtidsfunktionen. Nudging er en form for 

adfærdsdesign, hvor man dog fokuserer på, ikke at fjerne folks mulighed for selv at 

vælge. 

 

Det er svært at fastslå, hvornår nudge-konceptet først blev fremlagt, men det blev 

populariseret i 2008 med bogen ”Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and 

Happiness”, skrevet af to forskere ved University of Chicago: adfærdsøkonom Richard 

Thaler og juridisk forsker Cass Sunstein. Ifølge Thaler og Sunstein, har vores hjerne 
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indbyggede kognitive fordomme, der forhindrer os i at træffe de rigtige beslutninger. De 

påpegede, at nudging er kontekstuelt, og har stor indflydelse på at ændre beslutninger. 

Derudover forklarede de, at mennesker skaber adfærdsændringer uden at være bevidste 

om det (Hansen, Hvad er nudging?, 2017, s. 1). 

 

Thaler og Sunstein beskriver, hvordan forsømmelsen af adfærdsindsigter ofte er årsagen 

til at implementere adfærdsændringer, og på et større plan, nøglen til en mere effektiv 

håndtering og bidragelse til at løse en række udfordringer, som moderne samfund og 

organisationer står overfor (Hansen, Hvad er nudging?, 2017, s. 1). 

 

Nudging er adfærdsvidenskab om, hvordan man aktivt kan benytte irrationelle faktorer 

til at påvirke menneskers adfærd. Nudging bruges, som en intervention, til at skabe 

adfærdsændringer gennem påvirkning af kognitive bias, rutiner og vaner (iNudgeyou, 

u.d.). 

 

Thaler og Sunstein fremlægger et begreb bestående af to ellers selvmodsigende 

begreber, kaldet libertariansk paternalisme, som er en politisk filosofi, der referer til, at 

staten kan hjælpe med at træffe de valg, man ville træffe for sig selv, hvis man havde 

viljestyrken og sindets skarphed (Sunstein & Thaler, 2008, s. 5). 

 

Det libertarianske aspekt ligger i, at folk er frie til at træffe deres egne valg uden 

traditionelle reguleringstiltag, som ændrer ved handlingsalternativer eller fravalg af 

uønskede muligheder (Sunstein & Thaler, 2008, s. 6). Det paternalistiske aspekt ligger i 

påstanden om, at det er legitimt for valgarkitekten (dem, der designer nudget og dermed 

har en indflydelse på, hvilke valg man træffer) at forsøge at fortolke folks adfærd, f.eks. 

for at gøre deres liv længere, sundere og bedre (Sunstein & Thaler, 2008, s. 6). 

 

Tilsammen danner de begrebet libertariansk paternalisme, der defineres som “... en 

tilgang, der bevarer valgfriheden, men autoriserer både private og offentlige institutioner 

til at styre indirektioner, der vil fremme deres velfærd” (Hansen, 2016, s. 158). 

 

Thaler og Sunstein beskriver et nudge på følgende måde: 

 

“A nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice architecture that 

alters people’s behavior in a predictable way without forbidding any options 
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or significantly changing their economic incentives. To count as amere nudge, 

the intervention must be easy and cheap to avoid. Nudges are not mandates. 

Putting fruit at eye level counts as a nudge. Banning junk food does not” 

(Sunstein & Thaler, 2008, s. 6). 

 

Ud fra den ovenstående beskrivelse, kan man omformulere den oprindelige definition fra 

Thaler og Sunstein, så det giver en klar definition af nudge: Nudge er ethvert aspekt af 

valgarkitekturen, der ændrer folks adfærd på en forudsigelig måde uden (1) at have 

forbud mod valgmuligheder eller (2) at ændre deres økonomiske incitamenter (Hansen, 

2016, s. 160). 

 

Det skal dog siges, at nudging ikke er almægtig. For at nudging kan påvirke brugeren, 

skal valgarkitekten have en indforstået referenceramme til at påvirke brugeren. Nudging 

er en adfærdsvidenskab, som gør en person mere tilbøjelig til at vælge en side frem for 

en anden, hvilket betyder, at hvis personen har en stor vilje eller had til et valg, så vil 

nudging sandsynligvis fejle. I vores projekt vil vi analysere, hvordan SoMe anvender 

nudging og hvem de retter det mod. Dette har en stor indflydelse på, hvorvidt personen 

kan påvirkes og forårsage en adfærdsændring. 

 

 

Etisk nudge 
 

Pelle Guldborg Hansen og Andreas Maaløe Jespersen beskriver, at nudging kan være 

effektiv. Men de argumenterer også for, at det ikke bare er et kærligt puf. Herunder 

beskriver de, at nudging kan tage form af manipulation og direkte være skadeligt 

(Guldborg Hansen & Maaløe Jespersen, 2013). 

 

Hansen og Jespersen beskriver fire typer nudges, der kan bruges til at give en central 

forståelse for mere nuancerede, normative overvejelser, samt et grundlag for politiske 

anbefalinger. De fire typer nudges bygger på den psykologiske dobbelte procesteori, 

der ligger til grund for tilgangen, samt et epistemisk gennemsigtighedskriterium for at 

vise de fire former for nudging (Guldborg Hansen & Maaløe Jespersen, 2013, s. 1). 
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Figur 9. De fire former for nudging (Guldborg Hansen & Maaløe Jespersen, 2013, s. 23) 

 

Det kan være en glidebane ift. hvorvidt et nudge er etisk, da det er afgørende hvordan 

modtagerens system 1 eller 2 involveres, og hvorvidt det er gennemsigtigt.  Hansen og 

Jespersens model kategoriserer og opsummerer op til fire forskellige typer nudges, der 

vedrører hvordan de påvirker os, og hvor acceptabelt deres anvendelse er: 

 

Nudge 1: Facilitering af konsistente valg. Denne type nudge er et gennemsigtigt nudge 

på det reflekterende system, system 2. Det nudger modtageren med en relativ lethed og 

uden forudgående viden om kognitiv bias. Modtageren forstår intentionen bag nudget, 

og hvilke valgmuligheder de har (Guldborg Hansen & Maaløe Jespersen, 2013, s. 20-21). 

Et eksempel på dette er fluen i toilettet. Fluen fanger modtagerens opmærksomhed og 

faciliterer konsistente valg om at tisse på, eller ved siden af fluen (Guldborg Hansen & 

Maaløe Jespersen, 2013, s. 20-21). 

 

Nudge 2: Påvirkning af adfærd. Denne type nudge er et gennemsigtigt nudge på det 

automatiske system, system 1. Det opfordrer modtageren til at ændre adfærd gennem 

modtagerens system 1, som påvirkes, når man træffer hurtige beslutninger på baggrund 

af følelser (Guldborg Hansen & Maaløe Jespersen, 2013, s. 21). Et eksempel er afslappet 

musik, når man border et fly. Man vil automatisk slappe mere af og stresse mindre, når 

man border flyet. Det er et gennemsigtigt nudge, da man kan man tænke sig frem til 

afsenderens intention, om at få folk til at slappe af (Guldborg Hansen & Maaløe 

Jespersen, 2013, s. 21). 
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Nudge 3: Manipulation af valg. Denne type nudge er en manipulation af valg gennem 

ændring i adfærd, uden at inddrage vores refleksive system 2. Dermed er det ikke 

gennemsigtigt for modtageren, som bliver nudget (Guldborg Hansen & Maaløe 

Jespersen, 2013, s. 21-22). Et eksempel er framing af risikoen forbundet med en 

medicinsk behandling af kræft. Hvis lægen siger at man har 10% risiko for at dø ved 

behandlingen, eller man har 90% chance for at overleve betyder meget for modtageren. 

Derudover er det som modtager svært at gennemskue den påvirkning, de egentlig bliver 

udsat for (Guldborg Hansen & Maaløe Jespersen, 2013, s. 21-22). 

 

Nudge 4: Manipulation af adfærd. Denne type nudge er en manipulation af adfærd 

gennem påvirkning af system 1, uden at system 2 bliver inddraget. Dette betyder i 

praksis, at modtageren ikke er klar over, at de bliver påvirket eller, og hvordan de egentlig 

bliver påvirket (Guldborg Hansen & Maaløe Jespersen, 2013, s. 22). Et eksempel er når 

tallerkenstørrelser ved buffeten reduceres. Man har fundet ud af, at ændringer i størrelsen 

på tallerkener fra 12 til 10 tommer kan fører til, at folk spiser 22% færre kalorier. 

Mekanismen bag denne ændring er det automatiserede system 1, hvor modtageren ikke 

vidste de blev nudget, fordi de ikke kunne gennemskue metoden (Guldborg Hansen & 

Maaløe Jespersen, 2013, s. 22). 

 

Thaler og Sunstein beskriver fænomenet ”status quo bias”, som er en tendens flere 

virksomheder benytter til at udnytte nudging. ”Status quo bias” er en kognitiv tendens 

der betyder, at folk ikke skifter den etablerede opførsel, medmindre der er incitament til 

at skifte holdning (Sunstein & Thaler, 2008, s. 38). ”Status quo bias” og nudge 4 er anvendt 

meget i Netflix og SoMe. F.eks. har Netflix abonnenter større chance for at forny deres 

abonnementer, når den valgfrie standardindstilling står på automatisk fornyelse. Netflix 

nudger mere eller mindre brugeren til at forblive kunde i virksomheden. SoMe bruger i 

samme stil standardindstillinger til at modtageren får mange push-notifikationer via e-

mail, SMS og lyd, så modtageren får et højere forbrug af medierne. 

 

Nudging er kontekstuel, så det samme gør sig gældende for bl.a. 

smartphoneteknologien. Både teknologi og nudging kan ændre menneskets adfærd. 

Man kan f.eks. finde mange tilfælde af nudging implementeret i forskellige former for 

platforme, som f.eks. Netflix eller SoMe’s standardindstillinger. Det kan have både 

positive og negative konsekvenser, både for det enkelte menneske, men også for 

samfundet som helhed. Man skal derfor være opmærksom på, hvilken kategori, de 
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nudges man skaber som valgarkitekt falder ind under, da man bør bruge nudging med 

omhu og tage bevidst ansvar for anvendelsen af nudging. Teknologi og nudging kan 

påvirke og ændre menneskers adfærd i en bestemt retning. Dermed kan både teknologi 

og nudging, ofte i samspil med hinanden, anvendes til at organisere, kontrollere og 

manipulere menneskers adfærd. 

 

 

23 former for nudging 
 

Til at analyserer nudges i SoMe har vi undersøgt de 23 forskellige typer af nudges, og vi 

vil i dette afsnit redegøre for dem, der er relevante ift. vores projekt.  

 

Ifølge en undersøgelse af 74 andre studier, findes der 23 forskellige former for nudges, 

som kan inddeles i seks forskellige kategorier. De seks kategorier er; facilitate, confront, 

deceive, social influence, fear og reinforce. 

 

Facilitate er nudges hvor designet er lavet mhp. at gøre personens valg mindre 

krævende. De nudges, der er defineret under facilitate kategorien er; Default options, 

hvor nudges er at skabe en standard mulighed, som er i den bedste interesse for 

valgarkitekten. En anden mulighed er Opt-out policies. Her skal det forstås, at man sørger 

for, at brugeren automatisk bliver tilmeldt det ønskede, og derfor skal denne aktivt vælge 

at afmelde dette igen. Den næste type nudge er positioning. Her er det muligt at benytte 

placering til at fremme den ønskede effekt af et nudge. Der findes også det nudge der 

hedder hiding som involverer at gemme uønskede muligheder væk, så de ikke ses så 

ofte, eller er svært tilgængelige. Det sidste facilitate nudge er Suggesting alternatives, 

her giver man brugeren mulighed for at skifte det valg som denne måtte have truffet som 

er forskelligt fra det ønskede af valgarkitekten (Caraban, Karapanos, Viegas Gonçalves, & 

Campos, 2019). 

 

Confront nudges ønsker derimod at skabe en tvivl i brugeren når denne foretager en 

uønsket handling, gennem risiko. Nudge typen Throttling mindless activity er nudges der 

ønsker at sætte en stopper for handlinger foretaget uden tanker, f.eks. ”(...) Wang et al. 

designed a plugin for the Chrome browser that holds the publication of a Facebook post 

for 10 seconds, inciting the re-examination of the post’s content” (Caraban, Karapanos, 

Viegas Gonçalves, & Campos, 2019, s. 5). 
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En anden type nudge er reminding of the consequensces, som dækker over nudges, der 

husker brugeren på, at der er en konsekvens af den handling de foretager sig (Caraban, 

Karapanos, Viegas Gonçalves, & Campos, 2019). Der findes også den type af nudges som 

hedder creating friction. Disse nudges fokuserer på at skabe en handling som husker 

brugeren på, at der er et alternativ. Et eksempel på dette er ”Keymoment is a key holder 

that nudges users to choose bike over car by dropping the bike key on the floor when 

one picks up the car key” (Caraban, Karapanos, Viegas Gonçalves, & Campos, 2019, s. 6). 

Den sidste type confront nudge er providing multiple viewpoints. Her er formålet at vise 

andet end det brugeren egentligt ønsker at se. Dette er grundet det faktum, at 

mennesker oftest søger viden som stemmer overens med deres egne holdninger 

(Caraban, Karapanos, Viegas Gonçalves, & Campos, 2019). 

 

Kategorien deceive dækker over nudges som har til formål at gøre andre valg mindre 

attraktive end det som er ønsket af valgarktitekten. Adding inferior alternatives, er en type 

nudge, hvor man giver brugeren en række dårligere valg end det som valgarktitekten 

ønsker at promovere, så det står stærkere end de andre. Et andet deceive nudge er 

biasing the memory of past experiences. Dette nudge går ud på at ændre brugerens 

opfattelse af tidligere oplevelser, et eksempel på dette er; ”Cockburn explored peak-end 

effects through manipulating the speed of progress bars and reordering tasks’ sequence 

in a way that the ones demanding lower workload are located in the end” (Caraban, 

Karapanos, Viegas Gonçalves, & Campos, 2019, s. 6). Den tredje type deceive nudge er 

placebos. Dette nudge går ud på at indsætte en ’værdiløs’ funktion eller objekt som kan 

ændre personens opfattelse af et objekt eller en situation. Det sidste deceive nudge er 

deceptive visualizations. Dette nudge er opbygget omkring opmærksomheds bias, 

således at man kan ændre opfattelsen af en situation med ændringer i et objektet. Et 

eksempel på dette er ”The mindless plate, through a top-down projektion, modifies the 

color of the inner circle of the plate, which causes the portion of food to appear bigger in 

relation to the spare space on the plate” (Caraban, Karapanos, Viegas Gonçalves, & 

Campos, 2019, s. 7). 

 

Den fjerde kategori af nudges er Social influence. Denne type af nudges er bygget op 

omkring menneskers sociale normer. Det første nudge herunder er Invoking feelings of 

reciprocity. Her bygges nudges op omkring en opfattelse af hvad der er korrekt eller 

forkert, og hvad der forventes af en person i en given situation. Et eksempel på dette er 
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en undersøgelse der viste, at hvis en tjener gav en kunde en mintpastil, var de tilbøjelige 

til at få flere drikkepenge (Caraban, Karapanos, Viegas Gonçalves, & Campos, 2019). 

Leveraging public commitment, er en type nudges der er bygget op omkring menneskers 

tilbøjelighed til at holde deres aftaler. En anden type nudge er Raising the visibility of 

users’ actions. Disse nudges er lavet således, at personer kan se hvad andre personer gør, 

således at man føler sig som en enhed, hvor andre dømmer ens handlinger. Der er også 

nudges af typen Enabling social comparisons. Nudges af denne type er opbygget 

omkring et flokinstinkt i mennesker, således at hvis person A gør noget er person B også 

tilbøjelig til at gøre det samme. Eksempler på dette er f.eks. motions armbånd, hvor 

brugeren er mere tilbøjelig til at ændre sin adfærd, hvis det sammenligner sig med andre 

brugere (Caraban, Karapanos, Viegas Gonçalves, & Campos, 2019). 

 

Den femte kategori af nudges er Fear. Nudges i den her kategori er opbygget omkring 

menneskers evne til at opfatte risiko. Vi har dog ikke fundet nogen af disse typer nudges 

relevante for vores undersøgelse, og vi vil derfor gå videre til den næste kategori 

(Caraban, Karapanos, Viegas Gonçalves, & Campos, 2019). 

 

Den sidste kategori er Reinforce. Her er formålet at styrke eller ændre brugerens adfærd 

ved at minde dem om deres dårlige adfærd. Et nudge under Reinforce kategorien er Just-

in time prompts. Denne type af nudge har til formål at skabe ændringer i en brugers 

adfærd hvis personen handler anderledes end det ønskede. Det kunne f.eks være ”Eco-

driving provides light feedback when the driver deviates from fuel-efficient driving, while 

Smart Steering Wheel vibrates when aggressive driving conducts are inferred (23 ways to 

nudge s. 8)”. Den sidste type nudge er Subliminal priming. Her ønsker man at fremme en 

adfærd ved at skabe et fokus på de automatiske handlinger i hjernen. Her er det således, 

at hvis en person bliver udsat for noget stimulans uden at tage stilling til, eller reflekterer 

over det, kan de stadig påvirkes i en bestemt retning (Caraban, Karapanos, Viegas 

Gonçalves, & Campos, 2019). 

 

Vi har nu beskrevet de teorier vi har valgt at inddrage i vores projekt. Vi vil nu redegøre 

for vores metoder, og vores valg heraf. 
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Kvalitative metoder 
 

Vi har udover litteratursøgning, valgt at anvende kvalitative metoder i vores projekt til at 

indsamle empiri. Vi har besluttet os for at bruge en etnografisk metode til at få en bedre 

forståelse for målgruppens adfærd og holdninger til emnet. Den etnografiske metode 

handler således om at se verden gennem andres synspunkt. Den kvalitative metode 

skaber subjektiv viden, eftersom den ikke kan måles ved brug af statistikker, da der ved 

den kvalitative dataindsamling svares på ”hvorfor” og ”hvordan” spørgsmål. De kvalitative 

metoder vi har valgt at bruge i vores projekt, er et fokusgruppeinterview, bestående af 

tre studerende, der har lidt til ingen erfaring med Skærmtid, og et individuelt interview 

med en studerende, der på forhånd har erfaring med brugen af Skærmtid. Vi har mht. 

deltagernes privatliv valgt ikke at bruge deres rigtige navne. Selve interviewene måtte vi 

udføre over Zoom, vi har transskriberet dem og de kan findes i hhv. bilag 1, 2 og 3. 

 

 

Fokusgruppeinterview 
 

En fokusgruppe er en metode til at indsamle empiri, der baserer sig på en gruppe 

menneskers diskussioner af et bestemt emne (Morgan, Introducing Focus Groups, 

2019b, s. 3). Når man beskæftiger sig med fokusgrupper, er målet med metoden at få 

indsigt i de medvirkendes erfaringer og holdninger til det emne, man gerne vil 

undersøge. Man foretager undersøgelsen vha. en interviewguide, som indeholder 

spørgsmål, designet til at skabe diskussioner blandt gruppen (Morgan, Asking Questions 

in Focus Groups, 2019a, s. 4). 

 

Da vi i vores projekt undersøger forbruget af SoMe blandt studerende, er det også denne 

målgruppe vores fokusgruppe består af. Formålet med vores undersøgelse er at få en 

indsigt i de unges adfærd og forhold til SoMe, samt undersøge, hvor meget tid de 

medvirkende reelt brugte på medierne. Fokusgruppen består derfor af personer, der alle 

har en eller flere profiler på SoMe, samt adgang til dem fra deres telefoner. Vi kan derfor 

også være sikre på, at vores respondenter har et forhold til det, der skulle diskuteres, og 

en vis interesse og forståelse for emnet. Undersøgelsen krævede derudover at vi kunne 

få adgang til deres Skærmtid, så vi kunne undersøge, hvor meget tid de studerende 
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bruger på SoMe, samt undersøge, om deres forbrug af medierne ændrede sig, da de 

benyttede tidsbegrænsninger.  

Når man arbejder med fokusgrupper, kan der opstå en del logistiske problemer, som 

man ikke ser i samme grad i enkeltpersonsinterviews. En fokusgruppe kræver bl.a. at hver 

af de medvirkende har tid på samme tidspunkt og kan mødes samme sted, hvor man 

med en enkelt respondent selvfølgelig kun skal tage hensyn til den ene (Morgan, 2019c, 

s. 5). 

 

Vi følger i vores fokusgruppeinterviews nogle principper, som er et fundament til at føre 

en diskussion blandt deltagerne. Ifølge David Morgan er disse 5 principper (Morgan, 

Asking Questions in Focus Groups, 2019a): 

Undgå ja/nej 

spørgsmål 

Ja/nej spørgsmål leder ikke til en diskussion, derfor skal disse 

undgås. 

Undgå ledende 

spørgsmål 

Undgå ledende spørgsmål, da det kan påvirke respondenten 

til at svare i en bestemt retning. 

Undgå at give 

eksempler 

Ved at give eksempler, vil deltagerne snakke om dem, da det 

skaber fornemmelsen af interviewers interesse. Det er en 

fordel i tilfælde, hvor diskussionsemnet skal begrænses. 

Stil opfølgende før 

planlagte spørgsmål 

For at høre alle deltageres perspektiver, frem for at koble 

diskussionen ind i emner, som er foreslået af intervieweren. 

Stil positive 

spørgsmål før 

negative spørgsmål 

Den interviewede person vil som oftest påpege det negative i 

forbindelse med det positive. 
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Vi har brugt disse 5 principper i vores interviewguide og vi har derudover struktureret 

vores interviewspørgsmål efter en tragtformet interviewguide (Morgan, Asking Questions 

in Focus Groups, 2019a). Den består af tre niveauer: 

 

Figur 10. Interviewguide (Morgan, Asking Questions in Focus Groups, 2019a) 

Det første niveau hedder mindre struktureret, og består af et eller to brede, 

deltagerorienterede spørgsmål. Det næste niveau af guiden, mere strukturerede 

spørgsmål, består af dybere spørgsmål, som er mere emnerelaterede. Det er typisk tre til 

fem dybdegående emner. Det sidste niveau af guiden indeholder afsluttende spørgsmål, 

som giver deltagerne muligheden for at komme med nogle afsluttende bemærkninger, 

samt sige, hvad de mener har været vigtigt at tage med videre fra diskussionen, inden 

interviewets afslutning (Morgan, Asking Questions in Focus Groups, 2019a). 

 

Vi har brugt denne metode til at foretage et eksperiment, hvor vi ville finde ud af om 

Skærmtid har en effekt på de studerendes forbrug af SoMe. Vi har derfor valgt at lave to 

fokusgruppeinterviews med lidt under en uges mellemrum. Under det første interview 

undersøger vi, hvilken rolle smartphones spiller, samt hvilke indvirkninger de har på de 
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studerendes liv. Vi undersøger også deres holdning til SoMe, og hvordan de vurderer 

deres forbrug af dem. 

 

Det andet interview går ud på at finde ud af, hvordan deres tid med 

apptidsbegrænsninger er gået. Vi kommer også ind på deres tidshåndtering, antal af 

notifikationer, design af Skærmtid og hvordan begrænsningen har påvirket deres syn på 

deres forbrug. 

 

Efter det første interview indstillede vi apptidsgrænser på de studerendes SoMe 

applikationer, som de havde aktiveret indtil vores næste interview. Efterfølgende 

sammenlignede vi deres forbrug med og uden apptidsbegrænsninger, og under 

interviewet spurgte vi ind til, om deres adfærd og holdninger til deres telefoner har 

ændret sig. 

 

 

Individuelt interview 
 

I det følgende afsnit vil vi redegøre for interviews som kvalitativ metode, samt beskrive 

vores formål med at bruge metoden i dette projekt. Vi har beskrevet, hvordan vi vil bruge 

fokusgruppeinterviews til bl.a. at få en forståelse for, hvordan Skærmtid virker på 

studerende, der ikke har benyttet sig af apptidsgrænserne før. I fokusgruppen kan vi 

dermed ikke opnå viden om, hvordan brugen af Skærmtid kan have en effekt på længere 

sigt. Derfor har vi valgt også at foretage et individuelt interview i form af et 

semistruktureret interview med en studerende, der allerede bruger apptidsgrænserne, 

for at få en indsigt i, hvilke erfaringer den studerende har haft med Skærmtid over en 

længere periode. 

 

Formålet med at foretage et interview er oftest at få et indblik i den interviewedes 

livsverden, hvilket er den verden, personen til dagligt er en del af. Interviewet er en 

metode til at få en indsigt i individets holdninger om, og oplevelser af den verden, der 

omgiver dem og de fænomener der forekommer, og hvordan de optræder for 

respondenten. Denne form for interview kan dermed opfattes som en fænomenologisk 

tilgang til at tilegne sig viden. Dog vil den viden man opnår gennem et interview aldrig 

være en fuldkommen gengivelse af, præcis hvordan respondenten oplever sin 
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livsverden, bl.a. fordi interviewet er en samtale, og det der bliver sagt skal ses i den 

kontekst (Tanggaard & Brinkmann, 2010, s. 31). 

 

Der findes flere forskellige måder, man kan udføre et interview, og de kategoriseres som 

løst strukturerede, semistrukturerede og stramt strukturerede. Det løst strukturerede 

bruges ofte i længere feltstudier, hvor forskeren ikke nødvendigvis har planlagt 

interviewet og dermed heller ikke udformet en fast interviewguide. Det 

semistrukturerede interview går ud fra en interviewguide, men intervieweren har 

mulighed for at stille opfølgende spørgsmål, der ikke indgår i selve interviewguiden. Det 

stramt strukturerede interview har en meget klar interviewguide, og er velegnet, hvis man 

skal interviewe mange respondenter og skal finde ligheder og forskelle i deres udsagn 

(Tanggaard & Brinkmann, 2010, s. 34-37). 

 

Vi har valgt at gennemføre vores interview som et semistruktureret interview, da det giver 

os mulighed for både at planlægge relevante spørgsmål og emner, og stille opfølgende 

spørgsmål med henblik på at få en dybere forståelse for vores respondents holdninger 

og erfaringer med SoMe og Skærmtid. 

 

 

Det semistrukturerede interview 
 

Fordelen ved at foretage et semistruktureret interview er bl.a. at man har mulighed for at 

forberede sig grundigt, men også at man har mulighed for at afvige fra interviewguiden, 

hvis respondenten nævner noget, der kan være interessant, at spørge nærmere ind til, 

eller hvis de selv kommer ind på nogle af de emner, man ville have taget op senere 

(Tanggaard & Brinkmann, 2010, s. 38). 

 

En interviewguide opbygges af forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål. 

Forskningsspørgsmålene udformes ud fra, hvilke fænomener intervieweren gerne vil 

undersøge, og de fremtræder derfor som mere abstrakte end interviewspørgsmålene, 

der skal være mere ligefremme og lettere besvarede ud fra respondentens livsverden. 

Forskningsspørgsmålene søger at finde forklaringer, mens interviewspørgsmålene søger 

beskrivelser (Tanggaard & Brinkmann, 2010, s. 40). Man omformulerer 

forskningsspørgsmålene da de ofte kan være svære for respondenten at svare på eller 

forholde sig til, og brugen af daglig tale i interviewet medfører mere spontane svar, og 
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samtalen kommer generelt til at virke mere afslappet (Kvale & Brinkmann, Udførelsen af 

et interview, 2009, s. 151-152).  

 

Når man stiller spørgsmål i et semistruktureret interview er det vigtigt, at man starter med 

spørgsmål, der omhandler hvordan, fremfor hvorfor. Hvordan-spørgsmål giver mere 

spontane svar, mens hvorfor spørgsmål ofte kan være svære for respondenten at besvare, 

eftersom vedkommende muligvis ikke har overvejet, hvorfor de f.eks. har udført en 

bestemt handling. Derimod ligger hvordan-spørgsmål op til mere beskrivende svar om 

respondentens egne oplevelser. Det er derfor fordelagtigt at placere hvordan-spørgsmål 

før hvorfor-spørgsmål, da det kan give en bedre start på interviewet (Kvale & Brinkmann, 

Udførelsen af et interview, 2009, s. 151-152). 

 

Vores interviewguide er således også opbygget ud fra forskningsspørgsmål og 

interviewspørgsmål. Vores forskningsspørgsmål har vi udarbejdet på baggrund af vores 

arbejdsspørgsmål og de lyder som følger:  

 

• Hvilken rolle spiller smartphones i studerendes hverdag?  

• Hvilken rolle spiller SoMe i studerendes hverdag?  

• Hvorfor vælger unge at benytte skærmtids regulerende redskaber?  

• Hvad er unges oplevelse af Skærmtid?  

• Hvilken effekt/påvirkning har Skærmtid på de studerendes medieforbrug og 

hverdagsliv? 

 

Spørgsmålene er designet med det formål at komme rundt om de centrale emner, vores 

projekt drejer sig om. Ud fra disse forskningsspørgsmål har vi udarbejdet nogle 

interviewspørgsmål, der i højere grad handler om at få respondenten til at beskrive sine 

egne oplevelser med smartphones, SoMe og Skærmtid. Vores fulde interviewguide, samt 

transskribering af interviewet, kan findes i bilag. 

 

 

Analysefremgangsmåder 

I dette afsnit vil vi nærmere beskrive, hvilke fremgangsmåder man kan bruge til at 

analysere både individuelle interviews og fokusgruppeundersøgelser. 
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Ifølge Steinar Kvale findes der ingen endegyldig metode til at analysere interviews. Han 

beskriver dog nogle værktøjer, der kan være nyttige at overveje, når man analyserer et 

interview. Først og fremmest må man gøre sig klart, hvad det er man vil have ud af 

interviewet. Man kan have fokus på betydningen af indholdet i interviewet, eller man kan 

have fokus på diskursen af samtalen (Kvale, 2007, s. 104). Eftersom vores projekt tager 

udgangspunkt i at finde ud af, hvordan de studerende oplever deres forhold til SoMe og 

Skærmtid, og at vi undersøger det ud fra en postfænomenologisk videnskabsteoretisk 

retning, er vores fokus på betydningen af indholdet, fremfor diskursen. 

En af de måder, Kvale nævner, man kan arbejde på er kodning, som er en del af 

indholdsanalysen. Ved kodning leder man efter nøgleord eller fraser i interviewet, som 

man f.eks. kan kategorisere i underemner, for at strukturere de informationer man har 

fået fra respondenterne. Emnerne kan både kategoriseres teoretisk og selektivt ud fra 

respondenternes egne udsagn. Formålet med at kategorisere interviewene kan, udover 

strukturering, også være at kortlægge, hvilke holdninger de forskellige respondenter har 

til hvert emne (Kvale, 2007, s. 105). 

Kvale beskriver også det han kalder betydningsfortætning, hvor man tager længere svar 

og forklaringer fra respondenten og forkorter det, så betydningen af udsagnet står klart. 

Man forsøger at koge længere beskrivelser ned til det mest essentielle ved udtalelsen. 

Efterfølgende kan man gå mere i dybden med, hvad respondenten rent faktisk mener 

ved også at inddrage de teorier man har valgt at arbejde med (Kvale, 2007, s. 107). 

Den sidste måde Kvale beskriver er betydningsfortolkning. Her skal man gå videre end 

blot at forklare, hvad der bliver sagt, man skal fortolke det og finde en dybere betydning 

med respondenternes udtalelser. Man undersøger altså det der ikke direkte bliver 

kommunikeret, men det der kan læses mellem linjerne. Dette er der ingen opskrift på, 

hvordan man gør, man må derfor finde sin egen vej (Kvale, 2007, s. 107-108). Denne 

pointe kommer Brinkmann og Tanggaard også med, da de bl.a. påpeger, at langt de 

fleste gode interviewstudier, ikke har brugt nogen fast analysemodel (Tanggaard & 

Brinkmann, 2010, s. 51). Disse metoder er altså, som tidligere nævnt, i højere grad 

værktøjer, der kan hjælpe med at komme i gang med analysen, end faste metoder. 
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Opsummering af teori- og metodeafsnittet  
 

I dette afsnit har vi redegjort for de teorier og metoder, som vi bruger til at undersøge 

emnet, indsamle empiri og lave analyser af det. Vi har set nærmere på adfærdsdesign og 

nudging, som vi vil bruge til at analysere udvalgte SoMe, samt Skærmtidsfunktionen. Vi 

har derudover redegjort for teknologisk determinisme, som vi vil bruge til at udarbejde 

en diskussion omkring, om smartphoneteknologien og SoMe kan betegnes som 

værende deterministisk. Vi vil nu gå videre til analyseafsnittet, hvor vi vil starte med at 

analysere vores fokusgruppeundersøgelse og det individuelle semistrukturerede 

interview. 

 

 

 

Analyse 
 

Dette kapitel indeholder vores analyser af fokusgruppeinterviewet, det individuelle 

interview, samt designanalyser af SoMe og Skærmtid. Vi vil til sidst lave en kort 

opsummering af de forskellige analyser, også i relation til hinanden. 

 

 

Fokusgruppe 
 

I dette afsnit vil vi analysere vores fokusgruppeinterviews mhp. at undersøge, hvilket 

forhold de studerende har til deres telefoner og SoMe. Derudover vil vi finde ud af, 

hvordan deres oplevelser med Skærmtid og apptidsgrænserne har været, samt om de 

føler nogle ændringer efter dette eksperiment. Til sidst vil vi sammenligne deres 

Skærmtid før og under forsøget. Vi vil først kort gennemgå nogle af de udfordringer vi 

har haft ift. udførelsen af denne undersøgelse. 
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Refleksioner over udførelsen af fokusgruppeinterviews 
 

Vi havde planlagt at vi ville interviewe fem respondenter, men som det fremgår af 

transskriptionen af det første interview, var to af dem forhindrede i at deltage, så vi endte 

med kun at have tre respondenter. Vi valgte at gå videre med de tre studerende i begge 

interviews, da det var vigtigt for os at kunne sammenligne deres udtalelser fra før og efter 

apptidsgrænserne blev indstillet på deres telefoner. Efter første interview indså en af 

vores respondenter, at vedkommende ikke havde tilsluttet Skærmtid, så der var ingen 

data at hente fra før begrænsningerne blev sat. Vi bad ham derfor om at sende data en 

uge efter vores forsøg. Dog havde han enten glemt at slå begrænsningerne fra efter 

forsøget, eller også var han blevet glad for at benytte dem, de var i hvert fald stadig aktive, 

da vi modtog data fra ham efter forsøget. Det er derfor svært for os at sige noget om hans 

forbrug ud fra de skærmbilleder vi har modtaget, udover at vi måske har sat hans 

tidsbegrænsninger for højt, eftersom han ikke har lagt mærke til, at de stadig var aktive 

efterfølgende. 

 

Som forudset var det også tydeligt under interviewene, at de var udfordrede af at være i 

form af online interviews. Det naturlige ”flow”, der ellers normaltvist er til stede i samtaler, 

var ikke i samme grad under disse interviews. Dette medvirkede til, at de diskussioner vi 

ellers gerne ville have set, da de er en vigtig del af denne empiriindsamlingsmetode, ikke 

rigtigt kom i gang, og respondenterne nærmere svarede en ad gangen. Der opstod flere 

gange længere pauser mellem svar, og usikkerhed på, hvornår de hver især kunne sige 

noget. Dog er der også situationer, hvor respondenterne f.eks. giver hinanden ret i 

forskellige udtalelser, og kommenterer nærmere på dem, hvilket har en positiv effekt på 

interviewet. 

 

En sidste udfordring ved vores undersøgelse er vores manglende erfaring i 

interviewsituationer. Ingen af os havde på forhånd udført et interview før, og heller ingen 

af os havde arbejdet med fokusgrupper før. Nogle af os har arbejdet med individuelle 

interviews, hvilket muligvis har medført, at vores interviewguide lagde mere op til 

individuelle svar fra respondenterne, end en reel diskussion imellem dem. Denne 

manglende erfaring kom også til udtryk i selve interviewsituationen, hvor der bl.a. blev 

stillet ledende spørgsmål, samt opstod der nogle situationer, hvor et opfølgende 

spørgsmål ville have været oplagt, men ikke blev spurgt. Da det er vores første 

interviewsituation nogensinde, var disse begynderfejl naturligvis at forvente. 
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Analyse af fokusgruppeinterviews 
 

Vores analyse af fokusgruppeundersøgelsen er opdelt således, at vi først vil gennemgå 

de vigtigste pointer fra det første interview, altså før respondenterne stiftede 

bekendtskab med Skærmtid, og derefter vil vi gennemgå det andet interview, der blev 

foretaget efter vi satte apptidsgrænser på deres SoMe applikationer. Det første interview 

handler derfor mest om respondenternes holdninger til SoMe og smartphones generelt, 

samt deres forbrug heraf. Det andet interview drejer sig mere om respondenternes 

oplevelser med Skærmtid, og om de kan fornemme en ændring i deres forbrug af SoMe. 

Til sidst vil vi sammenligne deres forbrug af SoMe, med og uden apptidsgrænser. 

 

 

Første interview 
 

Under det første interview, hvor vores respondenter endnu ikke havde indstillet 

begrænsninger på de forskellige sociale apps, handlede interviewet i høj grad om de 

medvirkendes forhold til deres telefoner generelt, samt SoMe og tiden de bruger på 

dem. Vi vil gennemgå de vigtigste pointer fra interviewet ift. vores undersøgelse, og 

opsummere respondenternes svar på spørgsmålene fra interviewguiden.  

 

Som tidligere nævnt bestod vores fokusgruppe af tre studerende, som vi har valgt at 

kalde Jacob, Eva og Mille. Jacob er en mandlig universitetsstuderende i starten af 

30’erne, mens Eva og Mille begge er kvindelige gymnasieelever i slutningen af 

teenageårene. Denne forskel på køn og aldersgruppe er interessant at se på, bl.a. ift. 

hvilke medier de bruger, samt hvor meget tid de bruger på dem. Det er selvfølgelig svært 

at udlede nogle større hypoteser om denne fordeling, da vi kun har tre respondenter, 

men deres forbrug stemmer overens med de statistikker, der kan ses nedenunder, over 

fordeling af bl.a. alder og køn i brugen af SoMe. Det første søjlediagram viser i procent, 

hvor mange danskere i aldersgrupperne 16-24 og 25-34, der bruger hhv. Facebook, 

Instagram og Snapchat. Det andet søjlediagram viser hvor mange procent af danskere 

der bruger forskellige medier inddelt for kvinder og mænd. Det skal nævnes, at 
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undersøgelserne dækker over årene 2017-2018, og dermed var TikTok ikke med i 

undersøgelsen, eftersom det er et rimeligt nyt medie her i Danmark.  

 

 
Figur 11. Andel internetbrugere 16-89 år (pct.), der har brugt Facebook, Snapchat eller Instagram. 2017-

2018 (Slots- og Kulturstyrelsen, 2018) 

 

 
Figur 12. Andel daglige brugere af de respektive sociale medier fordelt på køn. 2017-2018 (Slots- og 

Kulturstyrelsen, 2018) 

 

Statistikkerne viser, at selvom der er flere unge mellem 16-24 år, der har Facebook, er 

andelen af dem, der bruger Instagram og Snapchat en del større ved den samme 



Humanistisk-teknologisk        Gruppenummer:   

bachelor, 3. semester              V2024809003 

 

Analyse 45 

aldersgruppe end ved de 25-34-årige. Det kan ses, at der derudover er flere kvinder end 

mænd generelt, der bruger SoMe, udover Twitter og YouTube. Dette er også tydeligt ud 

fra den data vi har fået fra de studerende i vores fokusgruppe, de yngre kvindelige 

deltagere bruger markant længere tid på SoMe, samt benytter sig af flere forskellige 

medier, end den mandlige respondent, hvilket de også giver udtryk for i vores interview, 

hvor de hver især udtaler således efter adspurgt til deres forhold til SoMe: 

 

” Altså, jeg er hele tiden på det. Jeg er, sådan, hele tiden, sådan, nogle gange 

kan jeg godt finde at sådan der, hvis nu at jeg har været på Instagram, så går 

ud af det, og så, fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre, så går jeg bare ind i 

Instagram med det samme igen. (…) Jeg har skærmtid slået til nede i hjørnet 

på min telefon, og jeg er nok sådan på min telefon sådan mindst 5 timer om 

dagen”  - Eva 

 

”Jeg tror også, det vil være mærkeligt ikke at tjekke sin telefon, hvis man 

forestiller sig, at man ikke tjekkede sin telefon i tre dage, så tror jeg, man vil 

blive nervøs over, hvad der… Jeg tror man må få abstinenser. Jeg tror 

virkeligt, man er afhængig af at tjekke sin telefon. Jeg har det også på samme 

måde, i forhold til nyheder specielt” – Jacob 

 

” Jeg ved, at der har været en dag hvor jeg har været på 9 timer. Og jeg tror, 

i gennemsnittet er det sådan 7, måske. (Griner). Det er virkelig slemt. Så…” – 

Mille 

 

De yngre kvindelige studerende estimerer hver, at de er online ca. 5-7 timer dagligt, hvor 

den mandlige deltager vender spørgsmålet mere generelt omkring sin telefon fremfor 

SoMe, og nævner, at han især er interesseret i nyheder. Dog er han den første til at 

komme nærmere ind på emnet afhængighed, også ift. at tjekke sin telefon. Eva nævner 

det mere skjult i sin udtalelse omkring hendes forbrug af Instagram, hvor hun åbner 

appen lige efter hun har lukket den. Den tid de to kvindelige respondenter bruger på 

deres telefoner kan i højere grad ses som en afhængighed, end hvad den mandlige 

respondent udtaler. Disse forskellige forklaringer omkring de studerendes forhold til 

SoMe skal dog ses i relation til, at det var et ledende spørgsmål der ledte op til svarene, 

hvor der blev sagt: 
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“ Hvordan er så jeres forhold til sociale medier? Altså, hvordan… Ja. Er det 

hele tiden, I skal have det? Altså, for at have sådan et forhold mellem jer og 

sociale medier, eller er det bare sådan, kan det være en ting, som I kan bare 

bruge og så lægge det tilbage? Altså, I ikke har lyst til at tage den frem igen. 

Når I er hele tiden på det.” - Interviewer  

 

Spørgsmålet blev først formuleret i sin oprindelige form “Hvordan er jeres forhold til 

sociale medier?”, hvilket også kan kritiseres for at være et for abstrakt spørgsmål. Årsagen 

til at spørgsmålet endte med at blive et ledende spørgsmål var respondenternes tøven 

ved det lidt for abstrakte spørgsmål, hvilket medførte at vores interviewperson blev nødt 

til at uddybe det. 

 

De første spørgsmål i vores interviewguide er dem, der kaldes mindre strukturerede 

spørgsmål, hvor vi forsøger at få et billede af, hvilket forhold de studerende har til deres 

telefoner generelt. Et billede tegner sig allerede her af, at de to yngre kvindelige 

respondenter bruger deres telefoner til nærmest alt og på alle tider af dagen. Jacob 

fortæller, at han mest bruger telefonen til at kommunikere med andre, og derudover på 

tidspunkter, hvor han ikke laver andet. Når adspurgt, hvad der er mest positivt ved 

smartphones, er vores respondenter relativt enige om, at det især er muligheden for at 

have kontakt med sin omgangskreds, samt at man altid kan holde sig opdateret. Da vi 

spørger ind til det negative ved telefonen, er der også enighed blandt de studerende. 

De svarer hver især at telefonen kan virke som en distraktion fra andre foretagender, 

såsom studie, men også fra de reelle sociale situationer de indgår i. Eva udtaler således: 

 

”Også, hvis man er nu sammen med sine veninder, eller sådan noget, så kan 

man også nemt, synes jeg at tage den frem, og så sådan, bare sådan, det er 

ikke rart at sidde på ens telefon uden at sige noget.” – Eva 

 

Det, Eva mener med udtalelsen, er, at hun i situationer, hvor hun indgår i sociale 

situationer offline, i nogle tilfælde ender med at benytte sin telefon i stedet for at være 

nærværende i relationen. Dette er interessant ift. vores overvejelser omkring 

postfænomenologien, og den forstærkning-reduktion vi tidligere har beskrevet i 

rapporten. De positive effekter, respondenterne nævner, som at være i kontakt med 

deres omgangskreds, er også det, der for Evas vedkommende, bliver reduceret i den 

virkelige (offline) relation. Man kan dermed sige at mediernes forstærkning-reduktion 
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effekt i virkeligheden er den samme. Det er dog kun Eva der nævner dette, mens de alle 

nævner telefonen som en distraktion ift. studieaktiviteter, hvilket var et af de forhold vi 

ønskede at undersøge. Bl.a. udtaler Jacob omkring telefonen som distraktion i 

studiesituationer: 

 

”(...) Jeg har det på samme måde, den kan også distrahere meget, når man, 

når der en eller anden opgave, der måske er en udfordring, så det første, man 

springer til, det er, det er telefonen, man lige skal… Det er den første 

overspringshandling for mig også.” – Jacob 

 

Jacob beskriver i dette citat, hvordan telefonen fungerer som en distraktion ift. hans 

studier, hvilket de andre respondenter også kommer ind på. Telefonen virker her 

ødelæggende for dele af de studerendes liv. 

 

Efter de indledende spørgsmål om de studerendes forhold til deres smartphones, gik vi 

over til de mere strukturerede spørgsmål. Disse spørgsmål er mere specificerede 

omkring SoMe. Først ville vi undersøge, hvilke medier de studerende bruger mest. Som 

tidligere nævnt bruger de yngre kvindelige respondenter mest TikTok, Instagram og 

Snapchat, hvor Jacob i højere grad benytter sig af Facebook og Messenger, samt 

nyhedsapps. Formålet med at spørge ind til hvilke medier, de studerende benytter sig 

mest af, var at finde ud af, hvilke designløsninger netop disse medier har implementeret 

for at fastholde brugeren. Om TikTok siger Eva at det er sjovt og der er mange sider af 

mediet, mens Mille siger at Snapchat er nemt, da man kan være i kontakt med sine venner 

uden nødvendigvis at skulle skrive med dem. Vi spurgte også ind til deltagernes 

holdninger til designet af medierne. De studerende nævnte hyppige opdateringer af 

brugergrænseoverfladen som en negativ del af designet, der er irriterende for 

brugeroplevelsen. Derudover nævnte Jacob de algoritmer, der bruges til at målrette 

reklamer og andet indhold mod brugerne. Dog var ingen af disse designløsninger så 

negative, at de studerende valgte at bruge medierne mindre, udover Jacob, der pga. 

algoritmerne forsøger at formindske sit forbrug af Facebook til kun at indebære 

kommunikation. De studerende kom ikke ind på nogle positive sider af designet, kun en 

kort bemærkning fra Eva om, at det er meget enkelt. 

Det næste spørgsmål i vores interviewguide omhandlede, hvilke følelser deltagerne 

oplever når de benytter SoMe. Spørgsmålet var måske igen for vagt formuleret til at de 

studerende var helt klar over, hvad vi mente, og vi burde nok have uddybet dette 
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spørgsmål. Det resulterede i et enkelt svar fra Eva, som bl.a. nævnte at hun følte sig glad 

når hun brugte TikTok og derudover fordybet, indelukket og privat. Hun nævnte også at 

hun kunne opleve en mindreværdsfornemmelse når der f.eks. dukkede billeder op af 

tynde kvinder i hendes feed. 

 

Når adspurgt, hvilken positiv indvirkning SoMe har på de studerendes liv nævner de alle, 

ligesom de gjorde ved spørgsmålet omkring deres telefoner generelt, at det især er 

kontakten til deres omgangskreds, der er positivt ved medierne, selvom Jacob dog 

beskriver det som værende en falsk nærhed, som ikke har samme virkning som at være 

sammen med vennerne offline. Vi spørger også ind til de negative aspekter, hvor Eva 

igen nævner, hvordan de kan fungere som en distraktion fra det reelle nærvær, f.eks. med 

familien. Mille nævner, hvordan hun føler, det er spild af tid, samt at de ting hun ser på 

medierne, har en negativ indvirkning på hendes humør, men vi får desværre aldrig spurgt 

nærmere ind til, på hvilken måde, og i hvilke sammenhænge. 

 

Alle respondenterne nævner, at deres forbrug af medierne har ændret sig gennem tiden. 

For Eva og Mille er deres forbrug steget, mens det for Jacob er faldet, når det kommer til 

deling af eget indhold. Mille forklarer, at hendes forbrug er steget i takt med at der bl.a. 

er kommet flere funktioner på medierne. Både hende og Eva oprettede profiler på SoMe 

i en meget ung alder, hvilket de også mener kan være en af årsagerne til deres stigende 

forbrug. For Jacob skyldes den omvendte udvikling, ifølge ham selv, at han er blevet 

mere bevidst om, hvordan firmaerne bag medierne benytter hans data. Eva erklærer sig 

enig, og siger om TikTok at ”(…) De ved lidt for meget synes jeg.” i relation til de 

algoritmer, der bruges til at målrette indhold til brugerne. Jacob leder samtalen over på 

fænomenet ”fake news”, og hvordan det gør ham mere skeptisk omkring de ting han 

læser på SoMe og Mille beskriver efterfølgende, hvordan hun føler, at debatten er gået 

over gevind på SoMe med bl.a. grænseoverskridende kommentarer. 

 

Vi ville gerne undersøge, hvor meget tid de studerende selv tror, de bruger på SoMe om 

dagen, for at se om der er en forskel på, deres egne vurderinger og deres reelle forbrug. 

Eva svarer, at hun tror hun bruger omkring to timer om dagen, Jacob svare halvanden til 

to timer. Mille giver ikke et egentligt estimat, men svarer at det føles som langt mindre 

end det reelt er. Sammenlignet med de data vi har modtaget fra vores studerende før vi 

satte tidsbegrænsninger, og de studerendes egne estimater, kan vi se at for både Mille 

og Eva gælder det, at deres forbrug er højere end de tror. 
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Figur 13. Evas Skærmtid 

 
Figur 14. Milles Skærmtid 

 
Figur 15. Jacobs Skærmtid 

   

Det skal selvfølgelig igen nævnes, at det data, vi har modtaget fra Jacob, er fra efter 

forsøgene, og at han ikke har slået begrænsningerne fra. Derfor har vi ikke meget at sige 

om hans data, udover at vores begrænsninger nok har været sat for højt, men også at det, 

han estimerer sit eget forbrug til at være, er ret korrekt. Eftersom vi ikke havde noget før-

data fra Jacob, kunne vi heller ikke sætte begrænsningerne til halvdelen af den brugte 

tid, så de er sat efter gætværk. Vi kan dog se at vores kvindelige respondenter har et 

relativt højt forbrug af deres telefoner, og at de bruger det meste af deres skærmtid på 

SoMe. For både Eva og Mille er deres tre mest benyttede apps TikTok, Snapchat og 

Instagram. For Jacob er det Facebook, Messenger og BBC News, hvilket også stemmer 

overens med de udtalelser vi har set på tidligere, samt statistikkerne præsenteret først i 

denne analyse. De yngre kvindelige studerende bruger langt mere tid på SoMe, hhv. 22,5 

og 35,5 timer om ugen, hvorimod den mandlige respondent brugte lidt under otte timer 

ugentligt. 

 

Eva og Mille nævner begge at de har tjekket deres Skærmtid på forskellige tidspunkter, 

hvilket betyder at de har en nogenlunde idé om, hvor meget tid de reelt bruger på 
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medierne og deres telefoner generelt. Når adspurgt hvilke følelser de har omkring den 

tid de bruger svare Mille og Eva: 

 

”Jeg blev, altså jeg var helt overrasket, fordi jeg føler slet ikke det er så meget. 

Jeg kan bare ikke forstå, hvordan det kan… ja, det giver bare ikke mening i 

mit hoved, det kan overhovedet være så mange timer, men det er det jo.” – 

Mille 

 

”Det er dumt… Man kan ikke gøre noget ved det. Eller, det er der jo, sådan, 

men jeg ved ikke om jeg har lyst til at gøre noget ved det.” – Eva  

 

Ud fra disse citater står det klart, at respondenterne ikke nødvendigvis er glade for den 

mængde tid, de bruger på deres telefoner og på SoMe. Eva giver udtryk for, at det er et 

problem, men hun har ikke noget ønske om at ændre hendes forbrug. For Mille er det 

svært at begribe, at hendes forbrug er så højt som det er. De mener begge, at det høje 

forbrug har negative konsekvenser for deres liv, Mille nævner at det går ud over hendes 

produktivitet, og Eva siger at det kan have negative konsekvenser for hendes mentale 

helbred. Desværre bliver denne udtalelse ikke opfulgt af et spørgsmål om, hvad hun 

præcist mente med sin udtalelse, og på hvilke områder forbruget har negative 

konsekvenser for hendes mentale helbred.  

 

Vi ville gerne høre om vores respondenter før havde forsøgt at kontrollere deres forbrug 

af SoMe. Jacob havde ikke prøvet det før, men både Eva og Mille havde tidligere 

erfaringer med Skærmtid. Eva har det slået til, men hun mener ikke, at det har haft en 

effekt på hendes forbrug. Mille har tidligere brugt begrænsningerne, men hun valgte at 

slå dem fra igen. Jacob nævner dog, at han mener det er en god idé at forsøge at være 

mere opmærksom på sit forbrug, især når man er sammen med andre mennesker. 

 

Samtalen ledes over på, hvilken følelse de studerende oplever, når de ikke kan finde 

deres telefoner. Når de forlader deres hjem, tjekker de altid om deres telefoner er det 

sted de plejer at være. På den måde opnår de samme status som f.eks. nøgler, og de er 

nærmest livsnødvendige at have med.  

 

Hvis vi sætter de studerendes måde at beskrive deres forhold til deres telefoner op mod 

Don Ihdes relationstyper, som vi tidligere har beskrevet, kan forholdet mellem de 
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studerende og teknologien klassificeres som andethedsrelationen, hvor teknologien 

fremstår som et andet individ i den kommunikation der kommer fra teknologien 

(interface). Men med deltagernes beskrivelser af, hvordan denne teknologi optræder for 

dem, som noget uundværligt, noget de ikke vil være foruden for lang tid af gangen, har 

teknologien bevæget sig mod den legemliggjorte relation. Det bliver en måde for de 

studerende at opleve verden gennem teknologien, deres sociale relationer opleves 

gennem den, deres måde at få adgang til nyheder er gennem teknologien.  

 

 

Andet interview 
 

Vores andet interview blev udført ca. en uge efter det første. Respondenterne havde i 

mellemtiden haft begrænsninger på deres SoMe, som vi havde sat efter vores første 

interview. Vi ville gerne undersøge, hvor meget tid der er anbefalet maksimalt at bruge 

på skærmtid om dagen, men vi kunne ikke finde nogen artikler eller anbefalinger på dette 

for voksne. Derfor valgte vi at sætte begrænsningerne således, at de studerende havde 

halvdelen af den tid, de i gennemsnit bruger på medierne om dagen.  De begrænsninger 

vi havde sat for Jacob, var selvfølgelig ikke ud fra noget reelt data, men ud fra hvad han 

havde sagt i vores første interview. 

 

Vi startede igen interviewet med de mindre strukturerede spørgsmål. Det første 

omhandlede, hvordan de studerende synes det var gået med forsøget. Formålet med 

dette spørgsmål var at få et overordnet indblik i, hvordan de studerende havde oplevet 

Skærmtid, samt at få respondenterne i gang med at fortælle. Eva havde flere gange 

trykket ”15 minutter mere”, mens de andre mente det var gået meget fint. Både Mille og 

Jacob var dog enige om, at det havde været lettere at overholde begrænsningerne i 

hverdagen frem for i weekenden. Dette begrunder de med, at de har haft mere travlt i 

hverdagene. 

 

Vi valgte også at spørge de studerende ind til, hvilken rolle telefonerne spillede i deres 

hverdag, nu hvor der var sat begrænsninger. Eva forklarede, hvordan hun i højere grad 

har lagt mærke til telefonens rolle, og hvor meget hun normalt benytter sig af den. Mille 

beskrev, at hendes telefon stadig spillede en stor rolle for hende, men at hun også var 

blevet mere bevidst om forbruget. Jacob gav de andre respondenter ret, men kom også 

ind på, hvordan han har tilgået SoMe via sin computer, hvilket han ser som at have snydt. 
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Senere i interviewet forsøgte vi at få et indblik i, om de andre respondenter har gjort det 

samme, og her svarede både Mille og Eva, at det havde de. Jacob forklarede også at han 

synes begrænsningerne fungerer godt ift. at kontrollere sit forbrug, eftersom han fik 

dårlig samvittighed når han havde opbrugt sin tid. 

 

Herefter gik vi over til de mere strukturerede spørgsmål omhandlende Skærmtids design 

og tidshåndtering efter begrænsningerne var tilsluttet. Vi spurgte ind til, hvordan de 

studerende mente deres tidshåndtering havde ændret sig i løbet af forsøget. De mente 

alle at deres forbrug havde ændret sig, samt at de var mere bevidste om forbruget. Dog 

nævnte Jacob, at en af årsagerne til hans ændrede forbrug var, at han skulle fremvise sin 

data til os. Dette var noget vi havde forberedt os på at spørge ind til senere i interviewet, 

og her svarede Mille: 

 

”Jeg tror også jeg var meget bevidst, at jeg ikke havde lyst til at gå over den 

tid, hvor jeg havde det hele tiden i baghovedet, det her, det skal bruges til 

noget, det ikke bare for sjov, eller ja, du ved, hvad jeg mener.” – Mille   

 

Begge respondenter følte sig altså påvirkede af, at de var i gang med en undersøgelse, 

hvilket kan have haft en indvirkning på deres forbrug under forsøget. Dette kan bl.a. også 

have noget at gøre med, at forsøget strakte sig over relativt kort tid, hvilket 

respondenterne også påpegede i interviewet. Hvis det havde varet længere, ville vi 

muligvis have fået bedre data at arbejde med. 

 

Hvis vi vender tilbage til, hvordan respondenterne oplevede at have begrænsninger for, 

hvor længe de måtte være på SoMe, udtaler Jacob sig således om, hvilke følelser han har 

haft ift. begrænsningerne: 

 

”Jeg oplevede også bare hvor, hvor afhængig jeg er af at kunne kommunikere 

med min familie og venner, her under corona. Jeg ved godt, jeg har sagt det 

før, men. Men det er bare en… Det er bare det at kunne være på de sociale 

medier og også at kunne være på Messenger, er bare supervigtigt. Altså, hvis 

ikke jeg har den mulighed så kan jeg jo ikke være med i fællesskabet. Hvis det 

giver mening, så kan jeg jo ikke vide hvad der foregår i min vennekreds, eller 

i min (dårlig forbindelse) fordi det er fællesnævneren, det er der hvor vi mødes 

og laver aftaler. Ja.” – Jacob 
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Det er klart at det især er kommunikationen med omverden og vennekredsen, der er 

vigtig for vores respondenter. Det, Jacob beskriver i citatet ovenfor, fulgtes op med et 

fortolkende spørgsmål fra vores interviewperson, der spurgte om det han mente, var 

”fear of missing out”, altså FOMO. Begrebet blev udbredt efter SoMe’s fremkommen, og 

det er særligt noget unge føler. Det er en følelse af, at andres liv er mere spændende end 

vores eget (Lind & Karmark, 2019). Jacob gav vores interviewperson ret i, at det er denne 

følelse han oplevede, da han ikke havde ubegrænset adgang til medierne. For de andre 

respondenter var det også vigtigt at kunne holde kontakten til deres venner og familie, 

hvilket medførte, at Mille begyndte at benytte sig af SMS-beskeder i stedet for de andre 

platforme, for ikke at bruge for lang tid på sociale apps. Forskellen på SMS-beskeder og 

de sociale apps er, at der er langt færre features implementeret i SMS-beskeder, som 

potentielt kan fastholde brugeren i længere tid. Respondenterne nævnte, at de 

forskellige sociale apps har funktioner, der gør at de kommer til at bruge længere tid på 

dem, end de reelt ville. F.eks. udtalte de hver især således: 

 

”Det er sådan jeg har det med TikTok, fordi du scroller bare endeløst. Altså 

sådan… Ej, det er virkeligt voldsomt faktisk. Man kommer ikke til at tænke over, 

men altså jeg kiggede f.eks. i søndags, der havde jeg ikke særligt meget at 

lave. Så brugte jeg i hvert fald to timer derinde, det er så sygt at tænke på. Ja, 

jeg forstår det ikke helt.” – Eva 

 

”Det er som om der er sådan et trick, hvor man ikke når at overveje eller 

overhovedet tage stilling til, hvad det er man klikker på. Det bliver bare tilbudt 

til en, og så siger man ja til det, fordi man ikke lige tænker over det. (…)” – 

Jacob 

 

”Instagram har også lavet noget nyt, hvor at hvis du er færdig med at scrolle 

igennem det feed af folk du følger, så kommer den jo bare med flere og flere 

opslag, som du måske vil kunne lide. Jeg tror, det er der, hvor nemt man kan 

blive fanget når man bare bliver ved, det er ligesom det stopper jo ikke rigtigt. 

Du scroller bare videre, videre, videre, videre…” – Mille 

 

Det, de studerende påpeger er forskellige designløsninger i SoMe, der er implementeret 

for at fastholde dem. Både Eva og Mille nævner det endeløse scroll som værende en af 
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de løsninger. Jacob forklarer, hvordan han oplever designløsningerne som et “trick”, der 

gør ham mindre bevidst om hans adfærd på medierne. Disse løsninger får de studerende 

til at forblive online i længere tid, end de oprindeligt havde planlagt, hvilket er et af 

kriterierne for at man kan kaldes digital afhængig.  

 

Vi ville gerne vide mere om, de studerendes holdninger til Skærmtidsfunktionen. Først 

spurgte vi ind til, hvad de studerende mente var positivt ved selve funktionen. Jacob 

forklarede, at han blev langt mere målrettet, når han brugte SoMe, samt mere bevidst 

om, hvad han lavede på dem. Mille fortalte, at hun følte sig mere produktiv ift. andre 

opgaver, da hun gerne ville spare på sin skærmtid. Ift. designløsninger forklarede hun, at 

hun synes de visuelle grafer over det daglige forbrug var med til at give en bedre 

fornemmelse for hendes reelle forbrug. Når adspurgt om de negative sider nævnte alle 

tre studerende, at de 15 minutter man kunne vælge at forlænge sin skærmtid med, var 

for meget. Bl.a. udtaler Mille: 

 

”Fordi at bare du trykker, sådan 15 minutter mere to gange, så er der allerede 

gået en halv time. Det er nemt at blive grebet, som der blev sagt før” – Mille 

 

De studerende mente, at der burde være en kortere periode, som f.eks. 5 minutter, så de 

havde mulighed for ikke at gå så meget over tid.  

 

Vi var interesserede i at finde ud af hvilke følelser de studerende havde når de fik 

notifikationer om opbrugt skærmtid. Både Eva og Mille sagde at de oplevede negative 

følelser når de fik notifikationerne, men igen skal de ses i sammenhæng med, at det var 

et ledende spørgsmål, der gav anledning til svarene: 

 

“Altså efter at I har brugt skærmtidsbegrænsninger, hvad synes du så om de 

notifikationer I fik fra Skærmtid, altså fra appen Skærmtid. Var det irriterende, 

eller…” – Interviewer 

 

“Altså, man var sådan lidt “nå øv ”-agtigt, når det var notifikationen kom.” – Eva 

 

“Ja... Det var sådan lidt, urgh, irriterende…” – Mille 
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Denne irritation kan sammenlignes med det fjerde kriterium for digital afhængighed: 

Individet bliver irritabelt når det forsøger at kontrollere sit forbrug. Dog forklarede Mille 

også, at hun mente, at forsøget burde have varet længere, da det kunne være, at hun ville 

have vænnet sig til det efter noget tid. 

 

Interviewet blev rundet af med vores wrap-up spørgsmål, samt nogle afsluttende 

bemærkninger fra vores respondenter. Vi spurgte om de studerende kunne forestille sig 

at bruge begrænsningerne fremadrettet, hvortil de forklarede, at de måske ville tjekke 

Skærmtid oftere, men at de nok ville slå begrænsningerne fra igen, medmindre deres 

forbrug ville stige under samfundets nedlukning pga. pandemien. De studerende synes 

overordnet, at Skærmtid er et godt værktøj til at kontrollere forbruget af SoMe, dog 

mener Jacob, at han ikke har brug for det, hvilket også fremgår af hans data. Mille 

forklarede at hun godt kunne se, at begrænsningerne kunne være gavnlige for hende, 

men at hun ikke har lyst til fortsat at bruge dem. 

 

Respondenterne er enige i, at der burde være en norm for, hvor længe man må benytte 

SoMe. Det er en afhængighed der er lettere at skjule, forklarer Jacob, eftersom det er 

mere privat og ikke noget folk kan se. Man kan ikke på samme måde holde øje med, hvor 

meget tid man bruger på det, hvilket medvirker til, at man måske ikke opfanger, hvor højt 

ens forbrug er. 

 

 

Sammenligning af data 
 

Vi har tidligere set på de studerendes data fra Skærmtid før vi indstillede 

begrænsningerne for de sociale apps. Vi vil nu undersøge om begrænsningerne reelt har 

haft en effekt på deres forbrug. Vi starter med Evas data, og vi havde sat hendes 

begrænsninger til 1 time og 40 minutter dagligt. Inden vi satte begrænsningerne, brugte 

Eva i gennemsnit 5 timer og 6 minutter dagligt på sin telefon. I løbet af en uge brugte 

hun i alt sin telefon i 35 timer og 45 minutter, hvoraf 22 timer og 25 minutter blev brugt 

på sociale apps, derfor i gennemsnit ca. 3 timer og 12 minutter dagligt. De 

skærmbilleder, der ses nedenunder, er Evas data efter begrænsningerne blev sat, bortset 

fra mandag og tirsdag i den første uge, da vi først satte begrænsningerne tirsdag aften. 

Fraregnet den første mandag og tirsdag, og udelukkende baseret på aflæst data på 

grafen (derfor ikke særligt præcist) kan vi se, at Eva har brugt sin telefon ca. 25 timer i 
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løbet af de seks dage, vores forsøg fandt sted. Af de 25 timer har hun brugt ca. 12 på 

sociale app, hvilket er ca. 2 timer i gennemsnit pr. dag, hvilket er et fald på ca. 1 time og 

12 minutter i dagligt gennemsnit fra den forrige uge, altså et fald på ca. 37,5% pr. dag. 

 

 
Figur 16. Evas Skærmtid, før 

forsøget, uge 48 

 
Figur 17. Evas Skærmtid, under 

forsøget, uge 49 

 
Figur 18. Evas Skærmtid, under 

forsøget, uge 50 

 

Vi kan aflæse, at Eva har overholdt, eller næsten overholdt, begrænsningerne fire ud af 

de seks dage, de var indstillet, dog har hun overskredet dem både den første og sidste 

dag i forsøget, hvor hun brugte SoMe ca. 3,5 time og 2 timer og 5 minutter. Den første 

dag i forsøget overskred hun begrænsningerne med ca. 1 time og 50 minutter, altså over 

dobbelt så meget tid, som vi havde sat begrænsningerne. Den sidste dag gik hun kun 25 

minutter over begrænsningerne.  

 

Vi vil nu se nærmere på Jacobs data. Vi havde sat hans begrænsninger på de sociale apps 

til at være 1,5 time. Dette gjorde vi på baggrund af de informationer han gav os i 

interviewet, hvilket vi på nuværende tidspunkt har vurderet til at være for højt, da han ikke 

havde slået dem fra efter forsøget, og hans forbrug under og efter forsøget, var meget 
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ens. Som tidligere nævnt brugte Jacob 7 timer og 50 minutter ugentligt på sociale apps, 

hvilket i gennemsnit er ca. 1 time og 7 minutter dagligt efter forsøget. Under forsøget kan 

vi se, at Jacob brugte de sociale apps i alt i ca. 5,5 time, hvilket i gennemsnit pr. dag er 

ca. 55 minutter. Dette er et fald på 12 minutter i gennemsnit om dagen hvilket er ca. 21%. 

Dog kan vi ikke sige noget særligt om dette, da Jacob havde tilsluttet begrænsningerne 

både under og efter forsøget. 

 

 
Figur 19. Jacobs Skærmtid, 

under forsøget, uge 49 

 
Figur 20. Jacobs Skærmtid, 

under forsøget, uge 50 

 
Figur 21. Jacobs Skærmtid, efter 

forsøget, uge 50 

 

Hvis vi kigger på de individuelle dage, kan vi se, at Jacob også overskrider 

begrænsningerne to ud af de seks dage, med ca. 15 minutter om lørdagen og 13 

minutter om mandagen, hvilket svarer til at han har trykket “15 minutter mere” en enkelt 

gang. Dog er han de andre dage relativt langt fra at overskride dem, hvilket giver ham 

det lave gennemsnit.  

 

Vi vil nu gennemgå Milles data, vi havde sat hendes begrænsninger til 2,5 time dagligt. 

Det fremgår af Milles data uden begrænsninger, at hun brugte 35 timer og 36 minutter 
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ugentligt på SoMe, hvilket svarer til et gennemsnitligt dagligt forbrug på ca. 5 timer og 5 

minutter. Under forsøget brugte hun ca. 20 timer og 7 minutter på seks dage, hvilket 

svarer til et dagligt gennemsnit på ca. 3 timer og 21 minutter. Dette er et fald på 1 time 

og 44 minutter dagligt, hvilket svarer til et fald på ca. 34,1%. 

 

 
Figur 22. Milles Skærmtid, før 

forsøget, uge 48 

 
Figur 23. Milles Skærmtid, under 

forsøget, uge 49 

 
Figur 24. Milles Skærmtid, under 

forsøget, uge 50 

 

Vi kan aflæse at Mille overholder, eller næsten overholder begrænsningerne fire ud af 

seks dage, ligesom de andre respondenter. De dage, hvor hun overskrider dem, kan vi 

se at hun bruger medierne over dobbelt så meget som vi havde sat begrænsningerne, 

hvilket svarer til, at Mille har trykket “15 minutter mere” omkring 10-11 gange.  

 

Ift. til respondenternes notifikationer, var der ikke store ændringer, da respondenterne 

anvendte deres apps mere sparsomt. Korrelationen mellem notifikationer og tidsforbrug 

blev derfor ikke undersøgt yderligere. Vi tror dog, at hvis respondenterne benyttede 

tidsbegrænsninger i en længere periode, ville vi se større sandsynlighed for reduktion af 

notifikationer. 
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Vi har i dette afsnit analyseret vores respondenters holdninger til SoMe, Skærmtid og 

smartphonen generelt. Vi har undersøgt, hvordan Skærmtid har haft en effekt på de 

studerendes forbrug, og hvilke oplevelser vores respondenter har haft med funktionen. 

Vi vil nu gå videre til vores analyse af det individuelle interview. 

 

 

Individuelt interview 
 

I dette afsnit vil vi analysere det individuelle interview og undersøge forholdet mellem 

interviewpersonen og Skærmtid. Herudover vil vi undersøge, hvilke oplevelser den 

studerende har haft ved at have benyttet Skærmtid gennem en længere periode. Vi vil 

sammenligne resultaterne med fokusgruppeinterviewet for at finde frem til en 

forbindelse mellem afhængighed og socialt medie forbrug. Personen, som vi har 

interviewet, er en universitetsstuderende, Kate. Grunden til, at Kate ikke var inkluderet i 

vores fokusgruppeinterview skyldes, at hun i forvejen brugte apptidsgrænserne på 

hendes smartphone. Vi valgte derfor at adskille interviewene for at undgå, at Kate kunne 

påvirke de andre respondenter i fokusgruppen, da de i forvejen ikke havde benyttet 

Skærmtid.  

 

 

Analyse af det individuelle interview 
 

Som det fremgår, er vores interviewperson en kvindelig universitetsstuderende. 

Interviewet kommer omkring apptidsgrænserne, samt Skærmtid generelt, da Kate er 

bevidst med hendes enhedsforbrug. Det er derfor interessant at undersøge, hendes 

synspunkt på, hvordan hendes forbrug af SoMe har ændret sig efter hun er begyndt at 

bruge Skærmtid. Vores forskningsspørgsmål er inddelt i emnerne smartphones, SoMe 

og Skærmtid, som vi herfra har fremstillet interviewspørgsmål, som er simplificeret mht. 

interviewpersonens forståelse, og for at undgå risikoen for at empiriindsamlingen kan gå 

galt. 

 

Vores interview startede ud med spørgsmål omkring Kates forhold til telefonen, da vi 

gerne ville undersøge, hvilken rolle telefonen spiller i respondentens liv: 
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”Øhm, altså jeg er meget afhængig af den. Øhm, og jeg, jeg har svært ved at 

lægge det fra mig, jeg har altså, jeg kan sidde i selskaber og føle mig meget 

knyttet til min telefon og kan også panikke ret meget uden min telefon, eller 

kunne i hvert fald” - Kate 

 

Her forklarer Kate, at hun følte sig afhængig af sin telefon og oplevede problemer med 

at lægge den fra sig, selv i sociale sammenhænge. De tendenser hun beskriver er: panik, 

tilknytning til telefonen, og at hun er fraværende i sociale relationer, som alle kan være 

tegn på digital afhængighed (Vink, 2019, s. 67-68). Dette førte os til det næste spørgsmål 

angående fordele og ulemper ved telefonen, hvortil respondenten svarede:  

 

”Ja, det, der er der også. Det min kontakt til alle mine venner. (...) Øhm, det 

var heller ikke de gode ting, der var et problem i mit forbrug af min telefon. 

Det var alt, altså alt det ligegyldige eller sådan TikTok og Instagram” - Kate 

 

Kate beskriver her, at telefonen hjælper hende med at holde kontakten med hendes 

venner, og at den er med til, at hun kan holde sig opdateret mht. arbejde. Derudover 

nævner hun, at det ikke var de positive ting ved telefonen, der var problemet i hendes 

forbrug. Som hun nævner, var det for hende alt det ligegyldige, som hun oplevede på 

SoMe, hvilket var en af grundene til at hun startede med at benytte Skærmtid. De SoMe, 

som hun i høj grad brugte, var TikTok og Instagram, og begge platforme bliver benyttet 

til underholdning. Kates forbrug af SoMe kan sammenlignes med Eva og Milles, før hun 

indstillede apptidsgrænserne. Selvom Kate er i midten af tyverne og tættere 

aldersmæssigt på Jacob, er hendes forbrug altså mere tilsvarende de yngre kvindelige 

respondenters. 

 

Dette ledte os til spørgsmål, der omhandler Skærmtid. Hun startede med at bruge 

Skærmtid ca. tre uger inden vores interview. Samtidig havde hun nedsat hendes tidligere 

forbrug som lå på tre timer til en time, som hun kan bruge på SoMe og hendes andre 

apps fordelt over hele dagen. Kate bruger også Skærmfri tid, udover apptidsgrænser, 

hvor det er skemalagt, hvornår på dagen hun må bruge telefonen. 
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De næste par spørgsmål kommer omkring apptidsgrænserne og hvorfor hun bruger det. 

Når Kate bliver spurgt ind til hvorfor begrænsningen lige præcis er på en time svarer hun: 

 

”Det tror jeg bare jeg startede med. Altså, jeg kunne se at jeg brugte mine 

sociale medier tre timer om dagen før. Øhm, inden jeg satte det til. Og, ja, så 

tænkte jeg bare en time var meget passende og det har det egentlig også 

været. Øhm, det eneste, der har været, at Messenger. Øh ik, det fungerer ikke 

når Messenger er en del af den time, fordi det ligesom at der man, ja skriver 

med sine venner eller sin projektgruppe eller sådan noget. Så, det er for kort 

tid med en time, hvis Messenger også er på den, m en ellers så synes jeg 

egentlig en time har fungeret meget godt.” - Kate 

 

Kates grund til at sætte tiden til en time var fordi det passede hende. Messenger har dog 

været problematisk i det tidsrum, hvor hun har adgang til SoMe, da den i højere grad 

benyttes udelukkende til kommunikation. Det er derfor sværere for respondenten at 

overholde begrænsningerne på Messenger end de andre apps, da Messenger minder 

mere om SMS-beskeder, men den er kategoriseret som et socialt medie. Udover dette 

tilfælde med Messenger, oplever hun ikke et problem med at begrænse hendes forbrug 

til en time. 

 

Den anden grund skyldes en anbefaling fra lægen, som fortalte, at hun skulle bruge 

telefonen mindre pga. stress under studiet. Hendes begrænsning til en time skyldes ikke 

lægens anbefaling, men er derimod hendes eget valg. I stedet havde de snakket om, at 

hun ikke skulle benytte telefonen morgen og aften, dermed er hun ikke så knyttet til 

telefonen. Dette beskriver hun som befriende for hendes morgen og aften rutine, da hun 

havde opnået en form for kontrol over hendes produktivitet, tidsforbrug og planlægning 

iht. hendes hverdag.  

 

Kate beskriver Skærmtid som let at bruge, og at der ikke er behov for at undersøge dens 

funktionalitet eller kigge på en guide til, hvordan man bruger den. Derfor er designet af 

Skærmtid meget brugervenligt ud fra hendes perspektiv.  

 

Funktionen kan dog godt forbedres ifølge Kate. Hun forklarer, at hun synes der burde 

implementeres en kortere udskydnings valgmulighed, da det korteste valg er en 

udskydelse på 15 minutter, hvilket er for langt tid ifølge respondenten. Derfor bør der 
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tilføjes en valgmulighed på helt ned til 5 minutters udskydning af tidsgrænserne. Denne 

observation har hun tilfælles med respondenterne fra fokusgruppeundersøgelsen, der 

alle nævnte den samme utilfredshed omkring denne funktion. 

 

Hendes forbrug af SoMe og telefonen afhænger af, hvor travlt hun har i sin hverdag. For 

Kate var kombinationen af online projektarbejde og færre timer på hendes studiejob med 

til at forøge hendes forbrug, da hun havde mere fritid. Dog var forbruget ikke på samme 

niveau som det var før hun begyndte at bruge Skærmtid, hvor hun var på SoMe 3 timer 

dagligt. 

 

Selvom Kate siger, at hendes forbrug har ændret sig, oplever hun af og til, at hun 

udskyder apptidsgrænser mange gange i løbet af en dag. Dette gør hun ved at åbne en 

app og derfra forlænge appens tid. I de tilfælde, hvor hun vælger at udskyde 

apptidsgrænserne, vælger hun at benytte hele det kvarter på en enkelt app, f.eks. TikTok, 

hvilket gør, at hun som regel opbruger hele det kvarter, og ikke lukker appen før den 

tidsgrænse er opnået.  

 

En yderst vigtig faktor, der er med til at sænke Kates forbrug er, at hun ikke modtager 

notifikationer på SoMe, når disse apps er låst af Skærmtids Apptidsgrænser: 

 

”… det vigtige for mig har også været, at jeg ikke får notifikationer fra, fra de 

sociale medier, jeg bruger. Så glemmer jeg lidt at de eksisterer, når jeg laver 

andre ting, og så er det noget, jeg måske retter min opmærksomhed mod 

når jeg ikke har noget at lave. Øhm og det synes jeg er et fremskridt fra før.” – 

Kate 

 

Skærmtid gør, at brugeren ubevidst fortrænger modtagelsen af notifikationer, fordi de 

langsomt glemmer eksistensen af SoMe i en kort periode. Det kan vi se hos Kate, som 

siger, at det, der har påvirket hende mest, er ikke at kunne modtage notifikationer, som 

har ført til et fald i brugen af SoMe og telefonen:  

 

“Ja, det er det. Altså, det er det i høj grad. Jeg kigger på alle notifikationer og 

når jeg så åbner én app, for at kigge på det der nu har været nyt. (…) Så jeg 

kommer også hele tiden til at søge min telefon efter for at tjekke om jeg har 
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fået nogle notifikationer. Og det synes jeg det har, det har jeg vænnet mig 

mere af med nu efter skærmtidsbegrænsningerne.” – Kate 

 

Kate har et fleksibelt forhold til begrænsningerne. Hun bruger 5 minutter hver aften på at 

tjekke mails, beskeder eller SoMe. Denne fleksible plan gør, at hun i et begrænset 

tidsinterval kan tjekke de vigtigste ting hurtigt og samtidig undgå at forlænge hendes 

forbrug.  

 

Apptidsgrænserne har hjulpet hende med at gå væk fra konstant at tjekke sin telefon og 

tage den frem, når hun har modtaget en notifikation. Begrænsningen har også gjort, at 

Kate føler, at hun går glip af noget, hvilket også var en af de oplevelser Jacob fra 

fokusgruppeundersøgelsen havde ift. Skærmtid.  Her er der også tale om Messenger, 

hvor der kan opstå nogle situationer, hvor Kate misser beskeder eller aftaler, som der 

bliver snakket om, da hun ikke er aktiv på de tidspunkter. Der er dog nogle notifikationer 

som Kate prioriterer i højere. Disse indebærer SoMe som Snapchat og Messenger, hvor 

folk direkte skriver til hende, og også nyheder. Alle andre notifikationer, som ikke er 

inkluderet i de to førnævnte forklaringer, ignorerer hun.  

 

Kate er enig i, at designet af SoMe tiltrækker hendes opmærksomhed, og at det er med 

til at forlænge hendes skærmtid. Her nævner hun TikTok, som et eksempel på hvordan 

det har formet hendes afhængighed. Scrolling igennem TikTok og Instagrams 

brugergrænseflader er med til at fastholde hende på disse medier. 

 

I en periode, hvor Kate var mere aktiv på Instagram, oplevede hun at blive eksponeret for 

ensidige og i flere tilfælde urealistiske kropsidealer, som bl.a. gjorde, at hun fik et 

dårligere syn på sin egen krop, hvilket også var en følelse Eva beskrev i vores 

fokusgruppeinterview. Derfor valgte Kate at slette sin Instagram konto for ikke længere 

at være påvirket af dette SoMe og dets miljø. Hun oprettede senere en ny Instagram 

konto, som hun kun bruger til at følge hendes nærmeste venner. Kate vil stadigvæk være 

en del af SoMe for at holde forbindelsen med hendes nærmeste: 

 

“ Øhm ja, det fungerede også godt at slette appen, ehh men jeg synes 

alligevel, altså jeg havde jo også stadig lyst til at være på Instagram.  Så 

skærmtidsbegrænsninger er måske en meget god mellemting imellem det, 
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hvis man synes, det at slette appen eller helt lukke sig af det er for progressivt. 

Altså, så synes jeg bare det var en god mellemting.” – Kate 

 

Her forklarer Kate, at man f.eks. kan vælge at slette en SoMe profil for at kontrollere sit 

forbrug. Hun fortæller også, at hvis man ikke har lyst til at slette et socialt medie eller har 

svært ved at skille sig af med det, er Skærmtid et godt værktøj, der kan bruges som en 

mellemting, ift. at beholde SoMe og kontrollere forbruget, da det kan skabe et balanceret 

forhold. 

 

Ifølge Kate føler hun ellers ikke at Skærmtid har behov for forbedringer. Hun er tilfreds 

med det nuværende design, da hun mener, at det er godt tilpasset hendes behov. Hun 

tjekker ikke aktivt sit forbrug, eller hvilke apps hun har brugt mest tid på.  Skærmtid har 

også medført en adfærdsændring hos Kate, da telefonen ikke længere spiller nær så stor 

en rolle for hende ift. før. De symptomer, hun før havde på digital afhængighed, er aftaget 

efter hun begyndte at bruge Skærmtid. 

 

Skærmtid har hjulpet hende i hendes hverdag, som er blevet mere produktiv, specifikt er 

der tale om morgenrutine og aftenrutine. Simple ting, som at gå tidligt i seng, have en 

god hverdag, stå tidlig op og lægge telefonen fra sig om morgenen og aftenen er 

forbedret. Det har ændret vanen, hvor hun ligger i sengen og bruger SoMe i flere timer. 

Kate har ikke meget kritik om Skærmtid. Den fungerer godt for hende, ligeledes er det 

også vigtigt at pointere, at hun kun har benyttet funktionen i et par uger. Kate mener, at 

det ville være hjælpsomt at implementere en statistik over de antal gange en bruger 

vælger at forlænge apptidsgrænserne i løbet af en dag. 

 

Vi har nu analyseret vores fokusgruppeundersøgelse samt vores individuelle interview. Vi 

vil gå videre med vores komparative analyse af SoMe, vores analyse af nudges i SoMe og 

til sidst vores analyse af Skærmtids design. 

 

 

Komparativ analyse 
 

Vi har valgt at lave en komparativ analyse, hvor vi vil sammenligne de mest foretrukne 

SoMe applikationer blandt deltagerne i vores fokusgruppeinterview. De SoMe, vores 
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fokusgruppedeltagere brugte mest tid på, er TikTok, Snapchat, Instagram og 

Facebook/Messenger. Vi har derfor valgt at analysere disse medier, hvor vi bl.a. kigger 

på deres designløsninger, som fastholder brugerne på disse medier. Vi vil analysere, 

hvilke fællestræk de forskellige SoMe har, hvordan de påvirker brugernes forbrug af dem, 

samt hvilke funktioner der kan fastholde brugeren på SoMe i længere tid. Vi har lavet et 

skema over alle funktioner, som vi har udvalgt i vores analyse, som er placeret lodret, 

samt navne på hver enkelt app vandret. 

 

 
Tabel 1. Skema over SoMe og implementerede designløsninger 

 

 

Indhold er vigtig  
 

Alle de udvalgte SoMe applikationer giver mulighed for at scrolle i forskellige tilfælde. 

Når man åbner Facebook-appen, får man mulighed for at se, hvad ens venner eller likede 



Humanistisk-teknologisk        Gruppenummer:   

bachelor, 3. semester              V2024809003 

 

Analyse 66 

Facebook sider har delt af opslag, og scrolle igennem disse opslag. Det samme kan man 

gøre på Instagram, hvor man kan se nye opslag fra de personer, man følger. Man kan 

således også udføre scrolling på Snapchat. Det er vigtigt at se på scrolling som et redskab 

til at se flere opslag ved hele tiden at scrolle ned, indtil man har set alle de opslag, man 

ikke har set før. Det indhold, brugeren ser i sit feed er brugerdefineret, dvs. det baserer 

sig bl.a. på de præferencer, som brugeren har indstillet på det sociale medie, samt 

opslag, der vises på baggrund af dataindsamling. Opslagene kommer op efter, hvor 

relevante de er. Som nævnt i fokusgruppeinterview analysen, mener vores respondenter, 

at disse medier bruger meget data om dem til at definere, hvilke opslag de kunne finde 

interessante, og på den måde får det dem til at blive på SoMe. Der er også stort fokus på 

at fastholde brugerne ved at vise dem nogle opslag fra de sider, de ikke følger på SoMe. 

Det kan f.eks. være opslag på Facebook med en sjov video, som tiltrækker ens 

opmærksomhed. De sjove videoer vurderes af vores fokusgruppe som afslappende, og 

man kan derfor miste tidsfornemmelse ved at se den slags indhold. 

 

”… jeg bliver fanget af sjove videoer på Facebook. En eller anden dude, der 

falder ned fra en stige, mens man scroller ned. Og så synes man, det er lidt 

sjovt. Og så kommer man til at så en video et kvarter, og så har man brugt et 

kvarter af sit liv, man aldrig får igen, på det.” – Jacob 

 

Instagram bruger lignende funktioner, hvor efter man har set alle de nye opslag fra de 

sider man følger, kommer der opslag fra andre sider, som man ikke følger. 

 

TikTok har dog en anden strategi til at tiltrække brugerne. For at bruge de andre SoMe 

skal man registrere sig på disse, dog kan TikTok benyttes af enhver uden, at man behøver 

oprette en konto. Det rejser et spørgsmål om, hvordan indholdet på TikTok bliver sorteret 

og brugerdefineret. For at holde brugeren på mediet, sorterer TikTok indhold af 

brugernes feed bl.a. efter deres lokation. Dvs. indholdet af TikTok i Danmark vil være 

baseret på danskernes præferencer og de mest sete opslag i Danmark, og samme 

gælder for andre lande. 

 

En anden funktion, som tiltrækker opmærksomhed, er reklamer. De har således også 

indflydelse på brugerne af SoMe. Vi vil gerne inddrage denne funktion, da den er meget 

brugerorienteret. Når virksomheder gerne vil oprette en reklame på Instagram, har de 

brug for at angive målgruppe, interesser og antal brugere, som vil kunne se deres 



Humanistisk-teknologisk        Gruppenummer:   

bachelor, 3. semester              V2024809003 

 

Analyse 67 

reklame. De opslag, som bruges til reklame, kommer op i brugerens samlede feed og 

kan dermed få brugere til at miste kontrollen over tiden på mediet, hvor man i stedet for 

målrettet brug af mediet, begynder at gå af sporet og fokusere på andre ting, bl.a. på 

reklamer. Ifølge den første del af vores gruppeinterview, har en af respondenterne vist 

manglende tillid til reklamer, da reklamer bl.a. baserer sig på brug af annoncespor, såsom 

cookies, som giver afsenderen mulighed for at spore, hvem, hvornår, hvordan og i hvor 

lang tid man har besøgt deres websted, og de kan dermed fortsætte med at få adgang 

til disse brugere, efter at de har forladt webstedet (Davies, 2017). Da vi havde spurgt 

vores respondenter om reklamer på SoMe har påvirket deres forbrug af SoMe, har de 

svaret, at disse er meget provokerende og derfor får det en af vores respondenter til at 

være mere eftertænksom over, hvad han gør på SoMe. De andre respondenter har dog 

svaret, at reklamer er irriterende, men de har vænnet sig til dem.  

 

Ifølge vores undersøgelse, har alle SoMe, som vi har udvalgt til vores undersøgelse, 

mulighed for at oprette og vise reklamer. Brugeren ser enten reklamer oprettet af en 

virksomhedsside, gennem annoncespor via cookies eller integreret reklame i opslag 

blandt dem, man følger. 

 

 

Underholdning 
 

SoMe er platforme, hvor brugere kan kommunikere med hinanden, men man kan også 

finde funktioner, som kan kategoriseres som underholdning. En af vores 

fokusgruppeinterview respondenter har nævnt, at han havde brugt sin telefon i 

undervisningen for at spille mobilspil i stedet for at følge med i undervisningen. En af 

SoMe applikationerne, som vi har udvalgt i vores analyse, Messenger, har haft den 

mulighed for at brugere kan spille med hinanden indtil 2020, hvorefter mediet har fået et 

enklere design (Statt, 2020). Efter de fleste underholdende funktioner blev fjernet fra 

Messenger, er den blevet til en app, som nu udelukkende bruges til kommunikation og 

opdateringer fra Facebook, såsom Stories. 
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Figur 25. Messenger, før 2020. Appen har været mere orienteret på forretning og underholdning, samt 

viste opdateringer fra brugerens venner på Facebook (Statt, 2020) 

 
Figur 26. Messenger, 2020 og senere. Messenger har ikke længere Business og Games faner, men kun 

Stories og mulighed for at chatte med andre brugere (Statt, 2020) 
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Det er uvist, om muligheden for spil over Messenger har haft en større indflydelse på 

brugere af SoMe, ift. at distrahere sig fra bl.a. under undervisning, da man kunne spille 

med sine venner, i stedet for at spille uafhængigt af SoMe. Ifølge vores undersøgelse, har 

ingen af SoMe’s spil, kunnet distrahere brugeren fra de primære funktioner af medierne. 

Stories er en del af flere SoMe, bl.a. Messenger, Facebook, Instagram og Snapchat. 

Stories er tidsbegrænsede videoer og billeder, som man kan dele i 24 timer med sin 

online omgangskreds. Ifølge vores respondenter, er Stories en relevant del af SoMe, som 

har indflydelse på deres tidsforbrug på SoMe. Flere af respondenter har nævnt, at når de 

går ind på et socialt medie for bl.a. at svare på en besked, så bliver de ofte distraheret af 

Stories, som indeholder opdateringer fra venner og bekendte. 

 

”Jo, altså, tit når jeg skal ind at checke Snapchat så sådan, begynder jeg at se 

hvad andre har skrevet, for eksempel. Eller sådan andres stories. Ja, jeg blev 

virkelig nemt distraheret når jeg sådan der kommer ind på nogle specielle 

beskeder, og sådan noget.” – Eva 

 

Det samme gælder ved underholdende videoer i Facebook eller TikToks feed, som 

kommer frem blandt andre opdateringer fra sider, man følger. 

 

Efter denne komparative analyse kan vi konkludere, at Instagram, TikTok, Snapchat og 

Facebook har flere designløsninger implementeret i deres system, som fastholder 

brugerne ved deres skærme. Messenger er blevet det primære medie, til at 

kommunikere med andre personer, og ifølge vores analyse, er det det medie, som har 

færrest funktioner, sammenlignet med andre medier. De forskellige designløsninger af 

SoMe kan dermed sammenkobles med nudges, som vi vil analysere i det næste afsnit. 

 

 

Nudges i SoMe designløsninger 
 

Vi vil anvende Caraban et al.’s 23 forskellige typer af nudges, til at undersøge en række 

forskellige designløsninger. De elementer, vi har valgt at fokusere på er; scrolling, opslag, 

følgere, kommunikation, feedback, cookies og notifikationer. 
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Det første element vi går i dybden med er scrolling. Dette element er en kompliceret 

designløsning at analysere for nudges, da det at rulle ned gennem et socialt medie ikke 

i sig selv giver den store feedback eller skaber større ændringer i brugeren. Det er dog 

en vigtig funktion, da det sammen med brugergrænsefladen giver grobund for de andre 

designelementers eksistens. 

 

Den første designløsning, som mange mødes med, når de åbner et socialt medie, er 

muligheden for enten at dele et opslag med andre eller at læse andres opslag. Opslag 

kan figurere i mange forskellige former, det kan være ren tekst, stories, billeder eller 

video, både optaget eller live. Denne designløsning skaber en mulighed for at brugeren 

kan dele sine egne tanker, men også for at blive influeret af andres. Man kan derfor sige, 

at det indeholder enabling social comparisons nudge typen. Det er også muligt, at man 

kan blive influeret passivt af et opslag ved dets blotte eksistens på et SoMe, og der er 

derfor også muligt at antage, at opslag har nudge typen subliminal priming. Da opslags 

indhold ofte er definerede af brugerne, kan opslag også indeholde mange andre typer 

af nudges, alt efter opslagets indhold, det er derfor svært helt at udelukke specifikke typer 

af nudges fra opslagsfunktionen. 

 

En anden designløsning, som er næsten eksistentiel for alle SoMe, er muligheden for at 

brugeren kan følge andre profiler. Det er dog, ligesom ved scrolling, nærmere en 

grundlæggende nødvendighed for mediets eksistens, at man er i stand til at knytte bånd 

med andre brugere. Dette skaber tydeligvis en række nudges i kategorien Social 

influence. Det mest fremtrædende nudge er enabling social comparisons, som ikke kan 

eksistere uden “følger-strukturen”. 

 

Mange SoMe indeholder som regel også muligheden for at kommunikere med andre 

brugere. Der er to forskellige systemer i spil her, muligheden for at sende beskeder 

direkte til andre brugere eller offentlige kommentarer til opslag o.l. De private beskeder 

har oftest designelementer som viser respons fra andre brugere når disse er i gang med 

at skrive et svar. Dette er et tydeligt raising the visibility of users nudge, da brugeren ved 

at se dette kan blive mere engageret til at blive på mediet i et kort øjeblik længere, indtil 

svaret bliver afgivet. Denne type nudge virker således på begge brugere såfremt de 

lægger mærke til det. Den anden type kommunikation er kommentarer, hvor man oftest 

ikke har muligheden for at se andre brugeres handlinger i real tid, men de indeholder 

muligheden for offentligheden, evt. kun ens følgere, at kunne se kommentarerne. Dette 
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betyder således også, at det indeholder både nudget invoking feelings of reciprocity og 

enabling social comparisons. 

 

SoMe indeholder også ofte muligheder for at give feedback til andre brugere. Dette er 

også populært kaldet et like eller lignende. Funktionen eksisterer oftest som et symbol, 

der er let genkendeligt og har et standardiseret logo som symboliserer, at noget er godt. 

Dette leder således til flere forskellige typer nudges, da det både kan influere personen 

som modtager feedbacken, men også andre brugere der kan se feedbacken. Vi kan 

derfor finde både Raising the visibility of users og enabling social comparisons. Man kan 

også antage, at positioneringen af feedbackfunktionerne, samt at deres blotte eksistens 

skaber en grad af nudging, da brugere, som scroller igennem det sociale medie, må 

antages at opfatte feedbacken passivt i mellemtiden. 

 

Et andet element som er gældende for en række SoMe’s telefon applikationer, er 

muligheden for at sende brugeren notifikationer. En notifikation er en slags besked til 

brugeren om, at der er en situation som denne burde kigge på. Notifikationer kan ses på 

mange måder, som ofte er en standardindstilling på apps som brugeren selv skal slå fra. 

Derfor er de både en default option og en opt-out policy. Da notifikationer har en meget 

frembrusende adfærd på brugeren, kan man også sætte just in prompt time nudget som 

en type af nudge, da det minder brugeren om, at den skal holde sig opdateret på sin 

’gode’ adfærd, som er at huske at undersøge, hvad der sker på det sociale medie. Man 

kan også sige at notifikationer indeholder nudget raising the visibility of users. Årsagen til 

dette er, at notifikationen som oftest viser en handling som er forårsaget af en anden 

bruger. 

 

Et andet element som oftest er til stede i SoMe er cookies eller dataindsamling. Som 

oftest vil et socialt medie have en standard indstilling til dette, og derfor må der også 

være et default option nudge til stede, samt en opt-out policy. Mange gange vil der også 

være en mulighed, hvis det er første gang man logger på mediet, for at opsætte 

indstillingerne for cookies. Her bliver der således også anvendt nudges til at afholde 

brugeren fra at frasige sig dette, blandt andet bliver der anvendt positioning i en 

kombination med deceive visualizations, da det oftest er således, at muligheden for at 

acceptere alle cookies er i en fremhævet farve, samt at man også ofte kan støde på, at 

mulighederne for at frasige sig cookies er gemt væk i undermenuer o.l., hvilket i disse 

tilfælde også tilegner funktionen et hiding nudge. 
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Reklamer er det sidste designelement i SoMe som vil blive undersøgt. Reklamer er som 

oftest SoMe’s primære finansiering og er derfor vigtige for virksomheden bag. 

Reklamerne er som oftest personaliserede på baggrund af algoritmer, der trækker på de 

førnævnte cookies, og de udsætter derfor brugeren for en række nudges. Det første 

nudge, som er gældende for reklamer, er positioning. Reklamerne er ofte placeret sådan 

at brugerne vil kunne se dem og evt. tage stilling til indholdet, og da indholdet er 

personaliseret, vil det som regel have en effekt på individet. Et andet nudge, som er 

gældende ved reklamer er subliminal priming, da brugeren muligvis ikke reflekterer over 

reklamen i det øjeblik personen ser den, men det er stadigt muligt, at reklamen kan have 

sat aftryk i brugeren ved dets blotte eksistens. 

 

Vi vil nu gå over til at afsnit, hvor vi vil analysere Skærmtid og dens designløsninger, og 

hvor vi også vil komme ind på nudges i Skærmtid. 

 

 

Analyse af Skærmtid 
 

I dette afsnit vil vi analysere Skærmtids design med fokus på adfærdsdesign og nudging. 

Nudging er kontekstuelt. Dvs. at ens opførsel, holdning og omgivelser teknisk set kan 

nudge andre mennesker til en bestemt adfærd, uden man er bevidst om det. 

Teknologiske funktioner, som Skærmtid er ingen undtagelse. 

 

Skærmtid er en funktion, som forsøger at hjælpe brugere til at forstå og administrere 

deres enhedsforbrug. Ud fra dual procesteorien, træffer brugeren beslutningen at bruge 

Skærmtid på baggrund af brugerens reflektive system, med ønsket om at allokere og 

planlægge deres tid bedre i fremtiden. Apples Skærmtid er meget neutral, informativ og 

brugervenlig. Eksempelvis findes der kun essentielle funktioner såsom et histogram og 

nogle essentielle funktioner såsom: Skærmfri tid, Apptidsgrænser og Tillad altid osv.  

 

Designmæssigt benyttes der ikke farver til at distrahere eller nudge en bestemt adfærd. 

Skærmtid holder sig konsistent neutral ved brug af brugerens mørke eller lyse baggrund. 

Derudover benytter Skærmtid også et simplificeret design. Øverst findes der et 

histogram, som viser enhedens forbrug, samt procentmæssig stigning eller fald fra 
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forrige uge. Nedenunder histogrammet findes informationer om, hvor meget tid der er 

blevet brugt på hver enkelt app. Skærmtid og dens samspil med nudging er ikke mange, 

men histogrammet og sortering af dataene fra højt til lavt, er i sig selv det konstante 

nudge, som informerer modtageren om, hvilken specifik adfærd man udøver og hvilke 

man kunne ændre angående forbruget af ens enhed. En anden bemærkesigelseværdig 

funktion, er tilslutningsmulighederne på tværs af enhederne og indstilling af Skærmtid 

for familien. Dette giver brugeren mulighed til at tjekke fra en enhed, hvordan ens egne 

enheder eller familiens Skærmtid bliver overholdt.  

 

Selvom simplicitet og brugervenlighed ofte tilknyttes positive effekter, er der også 

negative effekter. I det individuelle interview nævner Kate, at hun gerne vil have adgang 

til mere avancerede indstillinger. Hun nævner, at hun gerne vil have flere valgmuligheder 

for bl.a. udsættelse af tid for den enkelte app, hvilket respondenterne i 

fokusgruppeinterviewet også foreslog. Dog ville respondenterne i denne undersøgelse 

ikke fortsætte med at benytte Skærmtid efter forsøget, selvom de godt kunne se visse 

fordele ved funktionen. Fokusgruppen nævnte derudover, at der manglede interaktivitet, 

som f.eks. et belønningssystem, der er ansvarlig for at involvere brugerne i deres brug af 

Skærmtid, ved at belønne og disciplinere dem på baggrund af, om de overholder deres 

begrænsninger. 

 

Designløsningerne i Skærmtid er simple og informative for den generelle forbruger. 

Dette har skabt en god brugervenlighed for brugerne, hvilket giver incitament for mange 

til at bruge funktionen, mens andre måske føler, at der mangler fleksibilitet. Ift. etisk 

nudging, er Skærmtid kategoriseret i nudge 2. Dvs., at Skærmtid nudger og forsøger at 

styrke adfærd gennem øget tilstedeværelse i individers bevidsthed. Brugerne startede 

med at benytte Skærmtid på baggrund af det reflektive system, men de motiveres 

gennem det automatiske system. 

 

Skærmtid anvender et histogram. Dette er en neutral måde at vise et grafisk billede 

baseret på brugerens tidsforbrug, hvilket giver en relativt simpel og effektiv 

brugeroplevelse. 

 

Ift. interviewene, er der enighed om, at der mangler motiverende lyspunkter for at 

brugeren vil skabe adfærdsændringer. Fokusgruppen foreslog bl.a. at Apple 

inkorporerede et belønningssystem til at gøre Skærmtid mere interaktiv baseret på 
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konsekvensetik. Apple vil dermed formå at motivere brugeren til at anvende Skærmtid 

på længere sigt, især dem der involverer glæde og disciplin som en kernekomponent til 

forbrug af iPhone. 

 

Apples Skærmtidsfunktion er god løsning til at kontrollere sit forbrug af SoMe. Dog 

mangler funktionen designløsninger, der kan skabe en længerevarende motivation til at 

bruge den i længere tid, ifølge vores respondenter.  

 

Ift. de seks kategorier af nudges, benytter Skærmtid Reinforce, hvor formålet er at styrke 

eller ændre brugerens adfærd ved at minde dem om deres adfærd. Herunder anvendes 

notifikationer som et nudge kaldet Just-in time prompts. I dette tilfælde benyttes denne 

type nudge som en påmindelse, hvis brugeren ikke har overholdt deres apptidsgrænse 

og har dermed til formål at huske brugeren på deres forbrug. 

 

Vi har nu præsenteret vores analyser af Skærmtid, interviews og SoMe designløsninger.  

 

 

 

Diskussion 
 

De følgende afsnit er vores diskussion af flere forskellige emner, der relaterer sig til vores 

undersøgelse, Skærmtid, SoMe og smartphoneteknologien generelt. Vi vil diskutere om 

smartphoneteknologien og Skærmtid kan kaldes deterministisk, hvilke kriterier vores 

respondenter opfylder ift. digital afhængighed, og om nudging nærmere skabes i det 

indhold brugerne uploader til medierne fremfor gennem deres designløsninger. 

 

 

Teknologisk determinisme 
 

I det moderne samfund, er det blevet let at tænke på og acceptere, at den teknologiske 

udvikling danner grundlag for en række samfundsændringer, som leder til nye 

teknologiske fremskridt. Det er ligesom en domino effekt, som sætter en kædereaktion 

af teknologisk fremgang i gang. Teknologisk determinisme fokuserer på teknologien, 
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som en forudbestemt aktør, der driver den samfundsmæssige udvikling. Ift. vores projekt, 

kan man dermed sige at Skærmtid er en forudbestemt konsekvens af de teknologier der 

er til stede i dag, som SoMe og smartphoneteknologien.  

 

Smartphoneteknologien har ændret verden. Det står helt klart. Da den første iPhone blev 

lanceret, skabte den en revolution indenfor den teknologiske udvikling, som medførte 

ændringer i mange aspekter af vores liv. Vi har fået ubegrænset adgang til mange former 

for informationer, om det så er nyheder eller togafgange, hvilket har givet os mere 

fleksibilitet, samt uanede muligheder for at holde os opdaterede. Telefonen kan 

forekomme som determinerende, da den har skabt forandringer i den måde vi agere på, 

bl.a. i vores sociale relationer, vores arbejdsliv og vores daglige gøremål, hvilket 

medfører at vi har fået et meget højt forbrug af teknologien. Derfor kan man antage, at 

f.eks. Skærmtid har potentialet til at blive en ”standardløsning” i samfundet, som skal 

ændre vores behov for den deterministiske smartphone. 

 

Hvis vi ser på vores respondenter, har kun en ud af fire respondenter tænkt sig at fortsætte 

med at benytte apptidsgrænserne via. Skærmtid. Hvis dette mønster er en 

gennemgående tendens for alle brugere, må man antage, at teknologien ikke vil skabe 

større samfundsændringer på sigt, men hvis Skærmtid blev mere attraktivt for brugeren, 

ville den muligvis kunne skabe samfundsændringer. 

 

Diskussionen, om Skærmtid er teknologideterministisk, er vanskelig. Der er argumenter 

for, at både samfundsmæssige og teknologiske forudsætninger, lå til grund for 

Skærmtids udvikling. I den samfundsmæssige udvikling, er det bl.a. kritikken af vores 

stigende forbrug af de digitale enheder, samt vores frygt for, at dette forbrug kan 

medføre sundhedsmæssige problemer, hvilket vil antyde, at Apple udviklede 

Skærmtidsfunktionen, fordi der var et pres fra samfundet på at skabe løsninger til disse 

problemer. Hvis vi antager, at smartphones er teknologideterministiske, kan der dog 

argumenteres for, at Skærmtid er forudbestemt, som en konsekvens af denne teknologi.  
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Digital afhængighed 

Vi har igennem vores rapport snakket om digital afhængighed og Skærmtid ift. de 

studerendes forbrug af SoMe og smartphones. Vi vil her diskutere hvorvidt vores 

respondenter opfylder kriterierne for at kunne være digital afhængig.  

Vi vurderer, at alle respondenterne opfylder nogle af disse kriterier, ud fra de 

informationer som vi har indsamlet fra begge interviews. Ser vi på udtalelserne fra begge 

interviews, kan vi se visse ligheder og forskelle mellem respondenterne mht. de fem 

kriterier.  

 
Mille Eva Jacob Kate 

Kriterium 1 
Individet tænker meget på de tidspunkter, de var online, i 

fortiden, og ser konstant frem til at være online igen i fremtiden 

✅ ✅ ❌ ❌ 

Kriterium 2 
Individet har behov for at være online i en forlænget og forøget 

mængde af tid for at opnå det samme niveau af tilfredsstillelse 

❌ ❌ ❌ ❌ 

Kriterium 3 
Individet har haft mislykkede forsøg på at kontrollere eller 

stoppe deres brug 

✅ ✅ ❌ ✅ 

Kriterium 4 
Individet bliver irritabelt når det forsøger at kontrollere sit 

forbrug 

✅ ✅ ❌ ❌ 

Kriterium 5 
Individet forbliver online i længere tid end de oprindeligt 

havde regnet med 

✅ ✅ ✅ ✅ 

 

Tabel 2. Tabellen illustrerer de 5 kriterier fordelt hos respondenterne. 

Ifølge tabellen ovenfor, er der visse ligheder og forskelle mellem de fire respondenter. 

Det eneste kriterium alle respondenter har tilfælles er det femte, mens de andre kriterier 

er forskellige for respondenterne. Jacob er den respondent, der opfylder færrest 
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kriterier, hvilket fremgik af hans udtalelser, samt hans data fra 

fokusgruppeundersøgelsen. Eva og Mille opfylder de samme kriterier, og de er også de 

respondenter, der opfylder flest kriterier, hvilket også stemmer overens med de 

informationer vi fik gennem fokusgruppeundersøgelsen. Kate opfylder to kriterier, hvilket 

kan være et tegn på, at apptidsgrænserne har hjulpet hende med at få mere kontrol over 

hendes forbrug. 

Alle respondenterne oplever det samme problem med deres smartphones og SoMe, 

som er notifikationer, der er med til at sænke deres produktivitetsniveau og samtidig 

distrahere dem fra hvad de foretager sig. Derudover er alle respondenter enige i, at 

notifikationerne forøger deres forbrug af SoMe, og de studerende forlænger aktivt 

tidsbegrænsningerne pga. dem. Samtidig skaber de også et pres hos respondenterne, 

der gør, at de nogle gange føler sig nødsaget til at tjekke de notifikationer som de 

modtager, for at holde sig opdateret om nyheder på SoMe. Der er en bred enighed 

blandt respondenterne om, at Skærmtid kan bruges til at formindske deres forbrug af 

SoMe.  

Dog kan vi ud fra deres Skærmtids data over notifikationer ikke se nogen ændring i 

antallet af notifikationer før og efter forsøget. Man kan derfor stille spørgsmålet, ændrer 

skærmtid muligvis brugerens selvkontrol, eller er det vores forsøg som har gjort dem 

mere opmærksomme på deres forbrug? Som tidligere forklaret, har respondenterne følt 

sig særligt engagerede i kontrollen af deres forbrug under forsøget, da de var bevidste 

om, at vi ville få adgang til resultaterne, og vi antager derfor, at det er denne faktor, som 

gør, at de muligvis ikke har handlet lige så ofte på notifikationerne. 

Det er yderst kompliceret at vurdere om et individ er digitalt afhængigt, da et højt forbrug 

af telefonen og SoMe ikke nødvendigvis kan ses som en afhængighed. Samtidig kan det 

ikke ignoreres, at forbruget kan førertil nogle negative konsekvenser. De fem kriterier kan 

virke som et redskab til at undersøge de adfærdsændringer, der kan opstå under disse 

forhold. Det afhænger derfor af individet selv og hvor stor en rolle applikationerne spiller 

i deres liv. Et individ kan formentlig anses som digitalt afhængigt, hvis de fem kriterier 

stemmer overens med deres adfærd.  

Afhængighed er et yderst vigtigt emne at snakke om især ift. SoMe. Det er svært at 

konstatere, hvordan og hvornår et individ er decideret afhængigt, især hvis individet ikke 

ser sig selv som det. Der er ikke nogen tal for, hvor længe man skal være på SoMe for at 
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blive erklæret digitalt afhængigt. Derfor kan man kun vurdere, om en person er digitalt 

afhængig på baggrund af de fem kriterier, hvilket kun kan baseres på en subjektiv 

vurdering.  

 

Skabes nudging i SoMe af designløsninger 

eller af brugerskabt indhold? 

Igennem rapporten, har vi undersøgt hvordan forskellige typer af designløsninger i SoMe 

er i stand til at skabe adfærdsændringer hos brugerne. Efter undersøgelsen dukkede der 

et nyt spørgsmål op: er det designløsningerne, der i sig selv skaber adfærdsændringer 

eller er det, det brugerskabte indhold, som er i stand til at forårsage en ændring i 

menneskers holdninger? Hvis vi tager udgangspunkt i opslags funktionen, indeholder 

den i og for sig ikke særligt mange egenskaber, der gør den i stand til at ændre brugerens 

holdninger. Derimod er det indhold, der kan udfyldes i den et stærkt remedie til 

adfærdsændringer. Denne problemstilling stiller derfor et nyt spørgsmål, om det er det 

sociale medies design eller det brugerskabte indhold, der forårsager ændringer i 

brugerne. Hertil kan det argumenteres, at hvis indholdet, der vises for brugerne, er 

reguleret af mediet, må mediet have en indflydelse. Men da indholdet ofte er skabt af 

mediets brugere, kan nudges i mediet, ikke nødvendigvis findes i designløsningerne, 

men må findes i det indhold, som bliver uploadet til medierne. Det er også tydeligt at se, 

hvordan virksomheder udnytter evnen til at påvirke brugerne gennem andre brugere. 

Det er særligt tydeligt at se ved influencer fænomenet (Khamis, Ang, & Welling, 2017). 

Her betaler virksomheder brugere, som har en tilstrækkelig mængde følgere, for at 

reklamere for et givent produkt, da det skaber en påvirkning i andre brugere at se 

produktet brugt af personer som de føler en samhørighed med.  

 

Man kan også sætte nudgingkategorien social influence som et prædikat på fænomenet, 

da det i høj grad spiller ind på en række af disse (Caraban, Karapanos, Viegas Gonçalves, 

& Campos, 2019). Denne form for reklamation skabte derudover store problemer i 

situationer, hvor det ikke var tydeliggjort at en person udførte reklame for en virksomhed. 

Denne form for reklamation har i en periode været et problem, da det har været i strid 

med markedsføringslovgivning. Derfor er der nu blevet lavet skærpede retningslinjer 
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som influencere skal anvende, hvis de reklamerer for et produkt 

(Forbrugerombudsmanden, u.å.).  

 

Ser vi på andre designløsninger såsom notifikationer, er det sværere at lokalisere om 

adfærdsændringen sker som en konkret konsekvens af funktionen, eller om det er andre 

brugere, der forårsager ændringen. Det er applikationen som udsender notifikationen, 

men som oftest er der en brugerskabt handling, som får det til at ske, dette er dog ikke 

altid tilfældet. 

 

Hvis vi tager udgangspunkt i reklamerne på SoMe, er deres grundlæggende natur at 

skabe ændringer i folks holdninger. Men da reklamerne jo ikke er fastlagte og derfor ikke 

altid er de samme, er reklamerne på SoMe også skabt af virksomheder uafhængigt af det 

SoMe. Dvs. at indholdet i reklamerne, og måden reklamerne nudger på, er bestemt af en 

uafhængig virksomhed. 

 

Ved at se på de forskellige funktioner er det tydeligt at se, at i mange tilfælde, er det 

netop ikke designet af funktionen, i SoMe, der i sig selv skaber adfærdsændringer i folk, 

den faciliterer blot muligheden for det. 

 

Vi har i de forrige afsnit diskuteret smartphoneteknologien, SoMe og Skærmtid. Vi har set 

på om teknologien kan kaldes deterministisk og om den kan skabe digital afhængighed. 

Vi har derudover overvejet, om de adfærdsændringer SoMe kan skabe stammer fra selve 

designløsningerne eller det brugerskabte indhold. Vi vil nu gå videre til projektets 

endelige afsnit, konklusionen. 
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Konklusion 
 

I dette afsnit vil vi beskrive de vigtigste konklusioner fra vores analyser og dermed 

besvare vores problemformulering som lyder: 

 

Hvilken indflydelse kan tidsbegrænsninger af SoMe vha. Apples Skærmtid have på 

studerendes SoMe forbrug, og hvilke af SoMe’s designløsninger kan skabe 

adfærdsændringer? 

 

Skærmtid hjælper studerende med at kontrollere deres forbrug af SoMe. Dette kan vi 

konkludere på baggrund af vores individuelle interview. Vi kan derudover også, på 

baggrund af vores respondenters udtalelser, konkludere, at Skærmtid kan have en positiv 

indvirkning på studerendes produktivitet ift. deres uddannelse. 

 

Ift. vores fokusgruppeundersøgelse, kan vi se, at Skærmtid i nogen grad hjalp de 

studerende med at sænke deres forbrug af SoMe. Vores undersøgelse har dog haft en 

for kort varighed til, at vi kan konkludere, om respondenternes lavere forbrug skyldes 

brugen af Skærmtid, eller at de medvirkede i et forsøg. Derudover har vores 

undersøgelse haft for lidt data, både med og uden apptidsgrænser, til at vi kan sige noget 

om, om det er repræsentativt for respondenternes forbrug af SoMe.  

 

Der kan argumenteres for, at designet af forskellige SoMe kan gøre folk afhængige. Vi 

kan bl.a. se at nogle af vores respondenter opfylder de fleste kriterier for digital 

afhængighed, baseret på deres udtalelser om bl.a. designløsninger. Derfor mener vi, at 

der kan være en relation mellem digital afhængighed og designet af SoMe. 

 

Vi er kommet frem til, at designet i SoMe faciliterer nudging. Vi konkluderer, at 

designløsningerne i SoMe skaber grobund for adfærdsændringer i brugerne, men 

anerkender også at der skal foretages en større analyse af årsagssammenhængen til at 

fastslå, hvad årsagen til adfærdsændringer er.  
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