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Bilag 3: 

Individuelt interview  
 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Hvilken rolle spiller smartphones i 

studerendes hverdag? 

Hvordan ville du beskrive dit forhold til din 

mobiltelefon? 

  

Hvad synes du er positivt eller negativt 

angående smartphones? 
 

Hvilken rolle spiller sociale medier i 

studerendes hverdag? 

Hvordan ville du beskrive dit forhold til 

sociale medier?  

 

Hvad synes du er Positivt/negativt ved 

SoMe? 
 

Hvorfor vælger unge at benytte 

skærmtids regulerende redskaber? 

Hvor længe har du brugt skærmtid? 

 

Hvilke funktioner bruger du? (Hvorfor?) 

 

Søgte du efter andre muligheder end 

Apples løsning eller valgte du den fordi 

den var en integreret løsning? 

 

Hvorfor valgte du at benytte skærmtid? 

(Hvis kontrol af forbrug er et problem, 

hvordan ville du beskrive dit forbrug før?) 
 

Hvad er unges oplevelse af 

skærmtid? 

Hvilke fordele og ulemper oplever du ved 

at bruge apptidsbegrænsninger? 
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Hvordan oplever du de notifikationer 

skærmtid sender, f.eks. når dit daglige 

forbrug er ved at være nået? 

 

Hvad får dig til at fortsætte med at bruge 

skærmtid? 

 

Hvilke designløsninger har fået dig til at 

bruge skærmtid?  

 

Har du nogle forslag til hvordan skærmtid 

kunne forbedres? 

 

Hvor ofte og i hvilke sammenhænge 

lykkedes det dig ikke at overholde de 

begrænsninger du har sat?  

(Notifikationer: Hvilke former for 

notifikationer er vigtigst for dig at tjekke? 

Hvorfor?) 

 

Hvad er din overordnede oplevelse af 

skærmtid? 

(Hvilke designløsninger føler du fungerer 

og hvilke gør ikke?) 

Hvilken effekt/påvirkning har 

Skærmtid på de studerendes 

medieforbrug og hverdagsliv? 

Hvordan føler du skærmtid har ændret dit 

SoMe forbrug/hvis det har? 

(Hvordan oplever du det ændrede 

forbrug?) 

 

Hvordan har skærmtid ændret din adfærd 

med din telefon? 

(Hvordan har det påvirket din 

produktivitet ift. skole/arbejde?) 

 



Humanistisk-teknologisk        Gruppenummer:   

bachelor, 3. semester              V2024809003 

 

Individuelt interview  
 

3 

Har du tænkt dig at fortsætte med at 

bruge skærm tidsfunktionen?  

 

 

Transskription 
A: Anna, interviewer 

K: Kate, sruderende 

 

A: Halløj er du der?  

K: Hej Anna, Ja jeg er her. Kan du høre mig?  

A: Ja, super!  

K: Okay. 

A: Ja, det er meget bedre med Zoom, end, det bare fordi Zoom eller jo i Teams eller det 

er meget bedre i Teams, men i Teams der kan man ikke hvad hedder det optage. 

K: Ja, det er helt ok.  

A: Super. Så ja, jeg skal fortælle selvfølgelig først om vores projekt. Det handler om 

skærmtid på IPhone og vores, ja studerendes forbrug af skærmtid af den her app og 

sociale medier. Øhm Ja, og hvordan skærmtid påvirker deres forbrug og produktivitet. 

Så ja, du har sagt at du bruger skærmtid i længere tid nu, ik? 

K: Jo, jo, øhm altså, jeg bruger skærmtidsbegrænsninger ik eller ja.  

A: Ja, Ja. 

K: Øhm jo, jeg tror for et par uger siden satte jeg den til. Øhm, fordi jeg brugt for meget 

tid på min telefon. 

A: Ja. 

K: Og særligt på sociale medier. Så, nu har jeg sat mine sociale medier til om at være på 

en time om dagen. Og så er alle apps lukkede fra 8 om aften til 8 om morgen. 

A: Ja, altså hvordan er dit generelt din, din forhold til, din forhold til din telefon? Øhm, 

hvordan er det sådan generelt? 

K: 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. 

A: Ja, er der så noget positivt ved, ved din telefon? 

K: Hvad for noget? 
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A: Er der noget positivt, øhm ved din telefon? 

K: Ja, det, der er der også. Det min kontakt til alle mine venner. Øhm og min mulighed 

for at følge med på, hvad der sker med mit arbejde, selv om man er på farten eller, eller 

er skolen selv om man er på farten, så er der en masse gode ting. 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. 

A: Ok, så det er primært sociale medier, som er, som du siger er ligegyldige 

K: Jo.  

A: Ok, ja, øhm. Du siger at du bruger tidsbegrænsninger? Øhm, hvorfor har du sat det til 

en time om dagen? 

K: 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, men ellers så 

synes jeg egentlig en time har fungeret meget godt. 

A: Har du kun brugt øh, sociale medier, som øh, den her begrænsning, eller?  

K: Ja, det har jeg, øhm. Det har jeg på en time, ja ik, men så lukker alle mine apps ned, 

mellem 8 om aftenen og 8 om morgenen.  

A: Yes, Øhm. Altså, da du valgte skærmtid søgt du. Du søgte det efter nogle andre 

muligheder måske? For den her skærmtidsfunktion. Fordi, der findes her jo, også andre 

apps til at begrænse det. Øhm var du inde og søge efter det, eller var det bare sådan lige 

ud med Apples skærmtid? 

K: Ja, det var bare med Apples Skærmtid, det var fordi min læge anbefalede mig det. 

Eller, altså, ja hun sagde at det var en god idé, at jeg. At jeg brugte min telefon mindre 

fordi Jeg følte mig rigtig stresset og sådan noget under studiet. Det var én ting, vi havde 

snakket om, øh ja, også, så, så jeg at det kunne man det og så slog jeg den fra. Uden at 

undersøge så meget om det faktisk. Det var meget lige til, synes jeg. 

A: Ja, har din læge, anbefalede dig den her i én time eller har I snakket om omkring øh, 

hvor mange timer du bruger og?  

K: Nej, nej det, det jeg har snakket med min læge om, er at jeg ikke skulle være på min 

telefon om morgenen og aften. Altså sådan så. At jeg fik lov til at stå op og jeg fik lov til 

at gå i seng uden at være knyttet til min telefon.  
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A: Ok, så det vil sige, når du står op. Så, så, så er din telefon ikke den første ting, som du 

tager og går ind på Facebook og tjekker det? 

K: Nej. 

A: Okay, hvordan blev det så ændret siden altså den tid, da du ikke havde de her 

begrænsninger til nu? 

K: Jaa, altså der er da sket nogle fremskridt, men jeg vil også sige, nu har jeg ikke arbejdet 

så meget, som jeg plejer. Og projektarbejdet gør, at man er lidt mere, altså godt kan 

lægge i sengen lidt ekstra eller. Altså, jeg har ikke den samme travle hverdag som førhen. 

Så der brugt jeg måske også brugt mere tid på min telefon i løbet af dagen end. End 

hvad man nødvendigvis har gjort i hverdagen. For tre uger siden. Men det er stadig gået 

nedad i forhold til inden jeg sat det til, til mindre. Ja, mindre skærm forbrug eller skærmtid 

end før ik, men jeg synes stadig, at jeg slår den fra ret mange gange i løbet af en dag, 

altså skærmtidsbegrænsningen.  

A: Ja... Ok. Så det vil sige, at du går ind i indstillinger og slukker det eller går du ind i hver 

app og forlænger den. 

K: Nej. Det er når, når jeg sådan prøver at, hvis jeg så åbner en app, ja. Så forlænger jeg 

den bare. Hvis der er noget jeg vil kigge på...  

A: Ja, ah øh. 

K: Ja, hvad siger du? 

A: Ja, Undskyld. Du siger bare, undskyld. 

K: Øhm jeg tror bare mere det er sådan f.eks. så kan man jo vælge, om man vil have den 

i et kvarter eller en time eller hele dagen eller sådan lignende. Og så nogle gange passer 

det mig meget godt med at lige sidde på TikTok i et kvarter. Øhm og det har måske, altså 

det giver måske mere anledning til, at jeg så stopper efter et kvarter end normalt. Fordi, 

at den ligesom bliver ved med at poppe op og varsle mig om, at nu er det kvarter gået 

sådan. Så jeg kan godt finde på at gå nogle gange ind på mine sociale medier i løbet af 

en dag stadig, men jeg slår dem ikke bare fra til hele dagen. Og 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. 

A: Synes du, at de her 15 minutter, som du bruger, altså hele tiden til at forlænge de her 

Apps. Øhm synes du det sådan, det er nok eller det meget eller det lidt til at være på de 

her sociale medier, om der måske skulle være måske 5 minutter? 
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K: Altså jeg synes man godt kunne have haft valgmuligheden 5 minutter. Netop fordi jeg 

tror ellers er det et minut, der kommer uden man kommer til at skrive kode. Øh og jeg 

synes også 15 minutter lang tid. Så bruger jeg 15 minutter på det. Eller sådan. Ikke altid. 

Men der kunne godt lige være, hvis det bare lige var for at svare på en besked, eller lige 

hurtigt skulle ind og tjekke noget eller der kunne godt være en valgmulighed på kortere 

tid end 15 minutter.  

A: Føler du dig stresset af de her apptidsbegrænsninger? At den kommer op hele tiden, 

som du skal trykke på det hele tiden?  

K: Næ, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke at jeg føler mig stresset af det. Jeg synes måske, 

at… Jeg synes det har været meget fint at få at vide, at nu er der fem minutter til social 

eller tid på sociale medier er færdig for i dag. Øhm… Det er ikke sådan at jeg føler mig 

stresset over det, nej.  

A: Eller måske er det et forkert ord, måske, irritereret. 

K: Nej, det er noget jeg selv har valgt og prøve og været aktiv at lægge fra mig.  

K: Jeg synes... Jeg synes ikke det gør så meget, at de minder mig om at tiden er ved at 

være forbi fordi... Jeg bliver også ret tit overrasket. Ok shit. Klokken er... altså klokken er 

11, og jeg har allerede siddet på sociale medier i en time for eksempel eller... Du ved det 

er sådan... Jeg bliver mere sådan chokket over at, nå nu er vi allerede der eller i forhold 

til de der begrænsninger på bestemte apps. Men jeg syntes bliver jeg irriteret over det. 

Fordi det sån’ det er noget jeg er meget forarget jeg gør i forvejen eller sådan.  

A: Men du bliver jo mere opmærksom på dit forbrug, ikke?  

K: Jo, jo, meget.  

A: Nu, nu ved vi.... de der notifikationer kommer jo frem, at dit... dit daglige forbrug er 

ved at være nået, eller at du har fem minutter tilbage. Altså, hvordan oplever du de her 

notifikationer? Hvad er det for nogle tanker, du har? Altså, ja, hvad skal jeg gøre nu? Altså, 

hvis du har fem minutter, hvad er det så du gør? Hvordan bruger du dem? 

K: Altså jeg gør ikke noget aktivt. Øhm, men som sagt, er jeg også ret god at fjerne det i 

løbet af dagen, hvis jeg alligevel skal noget på min telefon. Jeg synes ikke at det... de der, 

at varslingen om fem minutter eller. Jeg synes ikke det har nogen effekt på mig. Det 

havde det måske haft, hvis man måske ikke kunne så nemt åbne de her apps igen. Men 

på den måde jeg føler mig ikke helt. Det irriterer mig ikke, eller gør mig presset eller, hvor 

jeg føler, der er noget, jeg skal nå, fordi så seriøst har jeg heller ikke i forhold til. Jeg kan 

jo bare åbne den op igen, hvis jeg føler et behov for at tjekke det. Men jeg synes for mig 

i at bruge de her begrænsninger har det mere været i. Altså, det der har haft størst effekt, 

har været, at jeg ikke får notifikationer, og det ved jeg også godt man også bare kan slå 
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fra i... Uden at gøre det... Jeg går ikke ind på min telefon mere. Medmindre jeg har tid 

eller når jeg ikke ved, hvad jeg skal lave også synes jeg ikke de der varslinger har så stor 

betydning. Fordi jeg ville bare gå ind på dem alligevel… Men der om aften, hvor alle 

mine apps lukker klokken 8. Der får jeg jo den der 5 minutter. Nu har jeg 5 minutter til. 

Der kan jeg godt lige finde på at gå ind og tjekke min mails. Eller kigge om jeg har fået 

nogle beskeder. Eller der er noget på de sociale medier. Fordi, de har jo højst sandsynligt 

været lukkede i noget tid før end der klokken 8. Jeg prøver ikke at have min telefon åben 

efter klokken 8. Hver dag, så den føler, jeg at blive stresset over den, måske. 

A: Du har også nævnt at de der apps, altså når... selvfølgelig din skærmtid er ved at være 

noget. Og så kan du ikke gå ind på de der apps. Så får du ikke de der notifikationer. Synes 

du. Undskyld, der er nogle naboer der laver reparation, så jeg muter det. Men ja synes 

du, at de her notifikationer, som ikke kommer frem længere når appen er lukket ned. 

Synes du det, påvirker dit forbrug, altså i den høje grad? 

K: 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 kan jeg godt finde på, altså 

der kan jeg godt komme til at bruge meget tid på telefonen bagefter, det, det der... der 

er hele tiden noget at kigge på, og nogle af tingene er jo spændende eller nogle tingene 

er... Ja, noget man gerne vil se. Så jeg kommer også hele tiden til at søge min telefon 

efter for at tjekke om jeg har fået nogle notifikationer. Og det synes jeg det har, det har 

jeg vænnet mig mere af med nu efter skærmtidsbegrænsningerne. 

A: Har du en følelse af, at du sådan går glip af noget, når du ikke får notifikationer?  

K: Ja det har jeg. Jeg vil sige at altså sådan… Snapchat, Instagram og TikTok det er 

egentligt lige meget. Der føler jeg ikke at jeg går glip af så meget især ikke nu under de 

her omstændigheder. Men jeg føler måske, at når Messenger har valgt, at Messenger er 

en del af min sociale medier, der kan jeg godt. Der er jeg gået glip af nogle ting altså. 

Der er blevet skrevet om nogle aftaler for eksempel hvor at jeg misset det i øjeblikket 

eller ja... Bare beskeder man gerne ville havde set eller svaret på, som, som jeg ikke får 

set. Fordi, der går får lang tid imellem. 

A: Vurderer du så de her notifikationer som du får på din telefon, altså nu, når du får nogle 

notifikationer, fordi du har stadigt noget skærmtid tilbage? Og hvordan vurderer du det, 

om en notifikation er værd at tjekke? Altså vurdere du om, om nogle af notifikationer skal 

have mere opmærksomhed fra din side... eller hvordan kan du kategorisere du dem? 

Hvad er det for nogle notifikationer, som du vil aktivt gå ind og sådan se og tjekke? Hvad 

skal de indeholde? 
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K: Altså det er meget Snapchat eller Messenger. Er der nogle der skriver direkte til mig. 

Så, er jeg meget interesseret i at tjekke det, man kan sige, hvis jeg får en Instagram 

notifikation om nogle er startet en live eller, ved ikke hvad det kunne være ellers 

egentligt... Så er det lidt lige meget. Så det er de notifikationer hvor prøver at henvende 

sig direkte til mig, som jeg er mest interesseret i, i hvert fald. Og lige nu og særligt 

nyhederne. Så der følger jeg også eller dem, dem læser jeg også når de er der. 

A: Hvordan oplever du så altså design af sociale medier, syntes du, at de tiltrækker din 

opmærksomhed på den måde, at du bliver nødt til at forlænge den her skærmtid?  

K: Ja det gør de. Jeg synes TikTok er et rigtigt godt eksempel. På, hvordan de ligesom, 

ja... Har formet noget jeg er blevet afhængig af i den, er på altså… Jeg kan ikke rigtigt 

helt forklare, hvad det skulle være ved designet, som er sådan. Men øh...  

A: Er det mere den her funktion, hvor du sådan scroller, scroller... Nu kan jeg ikke 

landende på dansk. Men... og så kommer der nye ting eller om det muligheder, at 

uploader nogle videos eller.  

K: Jeg uploader ikke selv.  

A: Nej.  

K: Det er, det er bare som du siger. Sidde i feed ‘en, og kigge alt igennem. Øhm,  

A: Ja.  

K: Og det er jo, altså det er jo langt mere upersonligt egentlig end, altså et medie som 

Instagram er. Fordi der har man alligevel valgt, det her er jo, på TikTok, der er det jo... 

TikToks algoritmer vel. Der, ja altså der vælger, hvad jeg skal kigge på eller sådan, hvor 

på Instagram, der er det nogle ting, jeg har valgt at kigge på. Det kan også være, det er 

der er spændende eller sådan. 

A: Synes du også at indholdet, af de her sociale medier det, det påvirker din dag? 

K: Ehh. Nej ikke så meget mere. Det har det gjort ehh, meget. Øhm altså generelt, det jo, 

det altså det påvirker også min dag. Måske mere ubevidst eller ja nok mere, end jeg ville 

indrømme i hvert fald men. Ehh. Jeg kan da godt se nogle tendenser, i forhold til nogle 

af de problematikker, man også snakker om i dag. Sådan set i lyset af de sociale medier. 

At der ligger der. Der kommer nogle retningslinjer, til hvordan man skal opføre sig, eller 

hvordan man skal se, ud eller hvad man skal gøre i nogen bestemte situationer. Ehh, og 

der har jeg. På tidspunkter været ret, jeg var ret meget på Instagram. Jeg slettede den så 

nu. For et halvt års tids siden. Hvor jeg var meget inde i en fitness verden. Og der, og der 

ændrede jeg, måske et billede af, hvordan man skulle se ud. Fordi jeg målte mig, op imod 

så mange andre mennesker med samme interesse, så der blev ligesom skabt en 
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standard, nogen standardbetingelser for hvordan man skulle se ud, som ikke havde været 

gældende før, men det blev det igennem. Det at være aktiv, på de der på sådan et medie. 

A: Altså du, du siger også, at du har slettet Instagram før, ikke?  

K: Jo. 

A: Øhm. Det var før du brugte Skærmtid, ikke?  

K: Jo, det var for et halvt år siden ca. og så hentede jeg Instagram igen Med en ny, med 

ny konto. Hvor jeg kun følger mine nærmeste venner.  

A: Hvad synes du så fungerede bedst? At slette Appen eller om og sætte 

tidsbegrænsning? 

K: 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, 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. 

A: Ja. 

K: Hvis man ikke skal gøre sin afhængighed, altså, hvis man ikke skal gøre det for surt, så 

man bare vælger at sige fuck det, ej det er lige meget, det gør vi bare. Så her kan man jo 

sådan designe det lidt efter, hvordan man, hvordan ens hverdag er og hvad man har 

behov for. Ja, hvilke problemer det er man har med det. 

A: Ja altså skærmtid har jo også designløsninger. bl.a. De her notifikationer og de der 

statistikker over dit forbrug. Synes du at der er noget der kan forbedres ved det, der ikke 

fungerede så godt?  

K: Jeg synes ikke, jeg har lagt mærke til noget, som jeg synes er for dårligt. Eller ikke 

synes fungerede godt. Jeg, men jeg, men jeg er heller ikke så meget inde i at tjekke. Jeg 

får, Jeg synes at det er meget rart at jeg får de notifikationer fordi. Jeg vil ikke aktivt selv 

gå ind og kigge på mine fremskridt, og jeg går heller ikke ind og undersøger nærmere 

om, hvad har jeg så brugt min tid på telefonen. Eller sådan, for mig var vigtigt at vide 

tiden at det går ned ad. I forhold til hvor meget tid jeg bruger. Så på den måde synes jeg 

egentlig løsningerne er direkte tilpasset mit behov ret godt. 

A: Ja, men okay altså skærmtid, har den også ændret din adfærd med din telefon altså i 

helheden? Nu hvor du ikke sådan. altså efter at du har den her tidsbegrænsning du kan 

jo ikke længere måske tilknytte telefonen, til de sociale medier, så det er sådan den 

eneste enhed. 

K: Jeg tror, at det har, det har ændret på mit forhold til min telefon. Altså jeg synes ikke 

som sådan det ændrer, hvordan jeg er på min telefon. Når jeg så er på den. Hvis det er 

det du spurgte ind til?  
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A: Nej, det er det mere, forhold til din telefon altså, som, som en enhed, som et artefakt. 

K: Altså jeg synes et godt eksempel. I går aftes der var jeg forbi en ven. Hvor vi skulle 

bare lige hurtigt forbi at hente noget og jeg kommer til at lægge min telefon og, fordi jeg 

bare skulle ind og ud, ja så får jeg slet ikke engang tjekket om jeg har om jeg havde den 

med vi når, han boer lidt langt væk, vi når helt frem, før det går op for mig at jeg ikke har 

min telefon tilbage. Og nu var det for langt at tage tilbage. Så nu har vi aftalt, jeg henter 

den i morgen og det er måske lidt atypisk. Hvis man kigger lidt tid tilbage, at jeg bare vil 

tænke ”nåh det er fint nok. Den henter jeg bare i morgen”. Der vil jeg nok mere være 

sådan vi skal tilbage efter den nu engang. Men så på den måde synes jeg ja, og det er 

måske Skærmtidens effekt, fordi det eneste, der sker ved at at jeg ikke har min telefon de 

næste par dage, det er folk ikke kan ringe til mig øhm. Ellers kan jeg tjekke alt andet på 

min computer og min iPad. 

A: Har du snydt med din skærmtid på telefonen? Ved, ved at gå ind og tjekke det på 

computeren eller IPad ‘en?  

K: Nej, jo, nej, det synes jeg faktisk ikke altså måske ehh. Jeg ser mere Netflix kører mere 

over min iPad nu, og det har jeg også været mest i forhold til at lægge min telefon fra 

mig. Og jeg synes, ja, altså jeg. Det er ikke fordi jeg sådan tænker ”Ej, nu må jeg nok 

heller tjekke min Messenger på computeren i stedet, fordi den er lukket på min telefon.” 

Jeg vil så og sige, at jeg også har min Messenger åben tit når jeg sidder på min computer. 

Især fordi den her tid med projektarbejde og sådan noget. Det er der vi skriver og så, og 

når jeg sidder med min computer, er det oftest fordi jeg sidder og laver noget 

projektrelateret, ikke. 

A: Ja. Har du så også påvirket din produktivitet i forhold til dit projekt? Bl.a. at du ikke får 

notifikationer på din telefon, at du kan bare sidde på din computer og?  

K: Ja, det synes jeg ikke. Men jeg er også ret øh, ukoncentreret og demotiveret i forvejen 

lige nu så det tror jeg bliver svært at finde ud af om... Altså om det nødvendigvis er en 

negative eller positive konsekvens af noget der handler om min telefon. Øhm... Men jo, 

altså jeg er da ret vild med overspringshandlinger, så det er da, det er jo en mindre, at 

der ikke lige altid er telefonen øh... Men jeg tror, så finder jeg bare på noget andet lige i 

den sammenhæng. Men altså jeg synes sådan i forhold til produktivitet i forhold til at stå 

op om morgen og gå tidlig i seng og få en god hverdag, sådan noget, der har det hjulpet 

rigtig meget, fordi, der ligger jeg nogle gange... Hvis jeg slev administrerede min tid 

kunne jeg finde på at lægge om morgenen i sengen tre timer og sidde og kigge 

Instagram og TikTok. Øhm og det gør jeg ikke nu, der står jeg på og går i gang med det 

jeg skal i gang med. 
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A: Jamen det er jo positivt, så på den måde så sparer man også tid om morgenen og ikke 

løber og “ej jeg skal nå en bus, jeg skal nå et tog” og sådan nogen ting.  

K: Ja præcis. Og egentlig også om aftenen fordi at øh, der har jeg også tit ligget i nogle 

timer op til at jeg skulle sove, øh, på de sociale medier. Øhm. Og, og det der så er sket 

op til, altså, der så har jeg ikke tænkt så meget over tingene, eller min dag eller fået 

bearbejdet det der... Det der ligesom er sket i løbet af dagen. Eller nogle af de ting man 

måske grubler i løbet af aften eller et eller andet, og så ender, jeg ender med at lægge 

mig for sent i seng, fordi jeg sidder for længe i telefonen, altså det var før, før i tiden. 

Øhm. Og så ender med jeg ikke kunne sove, fordi så tænker på alle de ting, jeg ikke har 

tænkt på de sidste fire timer, hvor jeg har været optaget af... sociale medier eller sådan 

ja... Også, ja også bare det med at kigge på en skærm, inden man skal gå i seng.  

A: Jaer. Ja det forstyrrer jo også din øh, ja, hvor du ikke kan, kan lægge dig til at sove, 

fordi det her blålys det påvirker jo øjnene. Jaer. Har du tænkt dig at fortsætte med at 

bruge Skærmtidsfunktionen, altså sådan fremover i længere tid? 

K: Jaer, jeg tror lige jeg skal finde ud af, hvordan... Hvordan det er bedst for mig, øhm, 

også måske for at lave en lidt mere realistisk begrænsning end den der ene time inklusivt 

Messenger, fordi, øh, jeg slår den også fra. Øhm. Og så, eller jeg slår den jo til igen, jeg 

slår mine apps meget til igen i løbet af en dag. Så... 

A: Det er måske også lidt upraktisk at gå over til SMS, og skrive bare SMS'er i stedet for 

Messenger.  

K: Ja, ja, det synes jeg da også. Så, øhm, eller det er det jo, så jeg tror ikke, der nogen, 

nærmest nogen af dem jeg er i daglig kontakt med, som har mit telefonnummer. Det er 

jo ikke... Det er jo ikke der man skriver sammen. Så, altså på SMS.  

A: Men synes du så, at, at måske SMS-app vil kunne forbedre din oplevelse med øhm at 

skrive med nogen, fordi altså, Messenger har jo nogle masser af ting fx spil, om det også 

tager din opmærksomhed i forhold til at bruge bare SMS som bare er i sortskærm eller 

hvidskærm? 

K: Jaer... Det tager ikke min opmærksomhed, Der er selvfølgelig nogle reklamer og 

sådan noget som man jo bliver tvunget til at kigge på. Øhm. Jeg ved heller ikke om man 

skriver længere tid eller skriver flere beskeder, fordi det er på Messenger end på SMS. 

Det er ikke min opfattelse, at det vil være sådan for mig. Øhm. 

A: Det er sådan mere omkring det inkluderede design på SMS. Øhm, hvor du ikke bliver 

mødt af sådan farverige tekster og, og sådan nogle ting?  

K: Jo, det har da helt sikkert, eller nok en betydning. Øhm... Det er ikke sådan noget der 

er helt åbenlyst, jeg har lagt mig mærke til. Øh. 
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A: Jaer. Okay. Så altså, til sidst så vil jeg bare sådan øh, spørge sådan, hvordan vil du 

vurdere skærmtid? Om det er noget positivt, og ja, hvad synes du måske, der skal gøres 

ved det, eller hvordan det skal promoveres eller, ja, eller hvad synes du generelt om 

skærmtid? Om det er et virkelig godt værktøj som f.eks. I dit tilfælde, så, så var det lægen, 

der, der har anbefalet det. Synes du, at det skal gøres i vidt omfang?  

K: Øhm, jeg synes, jeg synes det fungerer meget godt. Jeg synes egentlig ikke, at jeg har 

øh, altså så mange negative ting at sige om det nu. Nu har jeg også kun brugt det et par 

uger. Øhm. Jeg synes, hvis der skulle være noget, hvor... Øhm. Altså det kunne godt være 

lidt nemmere at finde ud af, øh... Både hvordan man gør, øhm, men også i forhold til de 

her rapporter. Jeg synes det kunne være, eller, det ved jeg faktisk ikke engang om man 

kan, men jeg synes, det kunne være interessant at undersøge, hvor mange gange jeg 

faktisk slår min Skærmtid fra i løbet af en dag. Når mine begrænsninger fra, altså, hvor 

mange gange jeg skriver den der kode ind, og får åbnet mine apps igen. Øhm. Eller 

måske lidt mere om hvornår på dagen, jeg er mest aktiv på min telefon, øhm, for at kunne 

udfordre mig selv lidt på bestemte tidspunkter, eller. 

A: Faktisk det sidste, omkring dagens statistikker, så kan du jo se om på dagen. Du går 

ind og ser om altså på hele ugen og så kan du vælge dag og så se, hvornår du var mest 

aktiv. 

K: Jaer, det tror jeg ikke lige jeg havde set man kunne, men ligesom der kommer en 

ugentlig rapport om, hvor mange procent man har været på. Er det er bare sådan “når 

du bruger mest din telefon mellem 17 og 19” f.eks. Altså bare for at se, hvad er det for 

nogen? Nogle gange gør man det ret ubevidst, men hvilke slags nogle tidspunkter, jeg 

bruger min telefon på, er det når jeg egentlig burde være produktiv, er det når jeg burde 

være social under aftensmad eller er det mest bare til transport altså når man ikke lige 

har andet at kigge på, eller sådan. 

A: Jaer. Det er faktisk meget interessant med de her ting, også det at man skal, man, hvis 

man kunne se, hvor mange gange man åbnede app’en, eller låst den op. Øh, det vil være 

meget interessant. Så kunne man måske justere, øh, ja skærmtiden eller hvad det nu er. 

Ja, Super. Øh, så tænker jeg, at det var det.  

K: Yes.  

A: Mange tak for din hjælp. Det vil hjælpe os virkelig meget. 


