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Abstract 
This project examines if a digital platform can be designed to reduce the feeling of loneliness 

among young and old individuals, by creating a platform that embraces different design 

techniques suitable for younger and older people. The platform was created with a 

prototyping tool called Adobe XD. After the first prototype was finished the group did an 

evaluation of the prototype by conducting a user test with participants from both target 

groups. In addition, the project also discusses loneliness by using the lenses of different 

methods. Parts of the analysis and the discussion were based on actor-network theory, a 

philosophy of science, which focuses on how actors are interconnected in a network, and how 

the arrangement of these connections influence the actors. The loneliness scale made by the 

University of California, Los Angeles is used as a foundation for the creation of the 

application, in order to reach out to the lonely people in a correct manner. The platform was 

created with a prototyping tool called Adobe XD. After the first prototype was finished the 

group did an evaluation of the prototype by conducting a user test with participants from both 

target groups. 
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Begrebsafklaring 

Big Data: er en stor mængde data, som man forsøger at konkludere/aktere ud fra. 

GUI: er en grafisk brugerflade 

Adobe XD: er et brugeroplevelsesdesignværktøj til web og mobile apps. 

Storyboard: det er en metode til at visualisere en idé 

Projektets opbygning 
Projektet omhandler en digital platform med formål om at reducere ensomhed blandt unge og 

ældre. Rapporten er opstillet i kronologisk rækkefølge efter arbejdsprocessens forløb. 

Problemet udpensles gennem problemfeltet, hvorefter problemformulering med tilhørende 

arbejdsspørgsmål følger. Dernæst afgrænses og præciseres opgaven, og det beskrives 

hvorledes de to kurser: ”Subjektivitet, Teknologi og Samfund” og “Design og konstruktion” 

indgår i besvarelsen af problemstillingen. Herefter bliver de metoder og teorier, der benyttes 

gennem rapporten præsenteret og beskrevet. 

Efterfølgende redegøres der blandt andet for ensomhed som begreb, hvem der er ensomme, 

årsager til ensomhed og ensomhed i forhold til sundhed. Der redegøres ligeledes for selve 

designet, gennem beskrivelse af de to prototyper og et designrationale. Videre i analysen 

bliver der analyseret på UCLA Loneliness Scale og hvilke behov der ifølge de tyve 

spørgsmål mangler, når man lider af ensomhed. Dette bliver sat i sammenhæng med 

løftepunkter i den digitale platform og hvordan de opfylder disse behov. De interviews 

gruppen har fortaget udføres der en analyse af, hvorpå der arbejdes med en aktør-

netværksanalyse –både en overordnet over det netværk der dannes ved reducering af 

ensomhed, samt en analyse af konkrete funktioner i den digitale platform, og hvordan disse 

påvirker netværket. Udover i analysen vil der løbende gennem rapporten blive inddraget 

aktør-netværksteori, da det er denne videnskabsteori projektet er baseret på. Der laves 

desuden en afsenderanalyse, og en analyse af den udførte brugertest. 

I diskussionen vil vi diskutere virkningen af generationsmøder, senere bliver den digitale 

platform inddraget i en diskussion om hvorvidt den blot fremstår som et hjælpemiddel til 

ensomme, og om den derved kun kommer dem til gode, som selv opsøger hjælp. I den 

sammenhæng er det også interessant at diskutere hvor ansvarsplaceringen ligger i forhold til 

hvem, der har ansvaret for dem, som lider af ensomhed. En vigtig funktion i den digitale 
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platform er at den skal opfordre til fysiske møder mellem brugerne. Derfor diskuteres det 

ligeledes hvor givende fysiske møder er, når man forsøger at komme ud af ensomheden. 

Slutteligt diskuteres “Like” kultur i sammenhæng med positive og negative feedback loops.  

Dernæst følger en kort perspektivering om hvordan Covid-19 pandemien har påvirket 

ensomheden hos dele af danske befolkning. Der vil også blive perspektiveret på forbedringer 

og en videreudvikling af den digitale platform. Projektet afrundes med at konkludere på den 

opstillede problemstilling. 
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Indledning 

Ensomhed er en følelse mange mennesker lider af i Danmark, særligt udsatte er unge mellem 

16-29-årige og ældre mennesker fra 80+ år (Lasgaard og Friis, 2015). Ensomhed er en 

individuel følelse og derfor kan det variere fra person til person hvor alvorlig 

ensomhedsfølelsen er (Lasgaard og Friis, 2015). Der er dog nogle forskellige årsager der 

oftest resulterer i ensomhed, som for eksempel dødsfald, manglende relationer, mobning, 

ekskludering fra fællesskabet og lignende. Der er dermed ikke noget sammenfattet svar på, 

hvad følelsen skyldes (Andersen, 2019). For bedre at kunne identificere graden af 

ensomhedsfølelsen, har man opdelt den i to forskellige kategorier. 1) Kortvarig ensomhed og 

2) langvarig ensomhed (Andersen, 2019). At føle sig ensom og i høj grad lide af den 

langvarige ensomhed, øges sandsynligheden for at udvikle sig til en helbredsrisiko. Studier 

viser at det kan udvikle sig til visse kroniske lidelser og depression (Mikkelsen 2019).  

I denne rapport ligger fokusset i hvordan man vil kunne hjælpe til at reducere ensomheden 

hos de udsatte grupper. Gruppen har derfor fundet det relevant at undersøge hvordan 

kommuner og organisationer arbejder med problemet, samt hvilke undersøgelsesmodeller de 

gør brug af, som eksempelvis ved brug af UCLA Loneliness Scale. Dette har givet et indblik i 

hvilke aktører, der er med til at reducere ensomheden, og hvordan de i et netværk 

samarbejder for at reducere ensomheden hos de unge og ældre. I denne sammenhæng er der 

lavet en analyse hvor gruppen har implementeret vores digitale platform i netværket, for at se 

hvad dens funktioner kan gavne med i forhold til at reducere ensomhed.   

De mest udsatte er i hver deres ende af livet, hvilket gør at den digitale platform skal kunne 

favne bredt for at kunne opfylde begge gruppers behov. Dette har ikke skulle stoppe idéen 

om, at de unge og ældre kan hjælpe hinanden med at mindske ensomhedsfølelsen, da 

formålet med den digitale platform er at den hjælper til at facilitere generationsmøder. Det 

formodes at disse møder kan gavne mennesker fra begge aldersgrupper, både ved at lære af 

hinanden, samt ved at der dannes nye relationer og muligheder for samvær. Fokusset på 

platformen er at danne relationer på baggrund af hver enkel brugers interesser, da det antages 

at de fælles interesser, kan fungere som katalysator i forbindelse med at opbygge relationer. 
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Semesterbinding  

Dette projekt er forankret i følgende to dimensioner; den obligatoriske dimension 

Subjektivitet, teknologi og samfund (STS) og Design & Konstruktion (D&K).  
 

Subjektivitet, teknologi og samfund (STS) 
Gruppen ønsker i dette projekt at undersøge udbredelsen af ensomhed hos to aldersgrupper; 

unge mellem 18-29 år og ældre 80+ år. Gruppen vil tage udgangspunkt i ensomhedsbegrebet 

samt kortlægge omfanget af ensomhed, hvilket vil blive undersøgt på baggrund af 

eksisterende empiri. Det kan være med til at give overblik over blandt andet hvem der føler 

sig ensomme og hvor mange, der på befolkningsniveau, indenfor de to målgrupper er 

ensomme. Hertil om der blandt ensomme kan påpeges nogle fællestræk og andre relevante 

faktorer der giver os indblik i, hvad der kan være vigtigt at være opmærksom på i forsøget på 

at besvare problemstillingen. I denne sammenhæng vil der også blive kigget på de 

undersøgelsesmodeller de forskellige kommuner og organisationer bruger til at identificere 

ensomheden hos den enkelte. Gruppen ønsker desuden at udforme et kvalitativt interview 

som tillader os at interviewe udvalgte eksperter og fagpersoner der er med til at hjælpe 

personer, der lider af ensomhed. Ydermere vil Gruppen tage udgangspunkt i den 

videnskabelige teori, aktør-netværksteori, da denne kan hjælpe med at kortlægge hvilke 

aktører, der er med i samspillet mellem dem som hjælper til med at reducere ensomhed og de 

ensomme personer. For at teste hvordan brugeren reagerer og navigerer rundt på 

brugergrænsefladen på den digitale platform vil Gruppen benytte os af en brugertest, som 

videre hen kan anvendes til at rette den digitale platform ud fra hvad besvarelserne påpeger at 

sårbarheder. 

 

Design & Konstruktion (D&K) 

Metoderne og teorierne til udformningen af platformens design og funktioner er forankret i 

dimensionen Design og Konstruktion, da gruppen her vil benytte os af forskellige 

designprocesser og værktøjer til at komme i mål med den digitale platform. Der vil blive 

brugt Hevners tre trins cyklus til at udvikle hovedmenuen, hvortil der overvejes forskellige 

designs indtil det endelig design vælges. Der vil blive designet to protyper, hvor den ene 

bliver produceret i et storyboard, da dens funktion i processen er at skulle give en ide om, 

hvor gruppen vil hen med designet. Den anden prototype skal produceres med wireframes og 
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give en forståelse for hvordan den digitale platform skal fungere, hvilket gøres ved at den 

designes i Adobe programmet Adobe XD, som giver et visuelt indblik i hvordan platformen 

fungerer. Det er også denne prototype der anvendes til brugertest på målgruppen. Derudover 

bruges adfærdsdesign til at designe en funktion i platformen, som skal give brugeren en form 

for belønning af at bruge den digitale platform aktivt, så gruppen kan styre brugerne hen 

imod at opfylde den digitale platforms formål, at danne nye relationer. Derudover laves en 

analyse af de løftepunkter, der dannes i det netværk den digitale platform indgår i med 

henblik på hvordan, disse løftepunkter løser de 20 grunde til ensomhed der indgår i UCLA 

loneliness scale. Denne analyse skal munde ud i at give et overblik over hvordan den digitale 

platform potentielt kan hjælpe med at reducere ensomheden hos de to målgrupper.  
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Problemfelt 
Ensomhed er et stigende problem hos både unge og ældre. Især aldersgrupperne fra 16-29 år 

og 80+ år er udsatte, og ifølge Mathias Lasgaard - PhD., cand. psych. og seniorforsker Karina 

Friis – Arbejder for Institut For Folkesundhed ved Aarhus Universitet i en analyse af 

ensomhed i den danske befolkning for Mary Fonden af Region Midtjylland er procentdelen af 

ensomme i disse aldersgrupper henholdsvis 6,4 procent for den unge gruppe og 5,2 procent 

for den ældre gruppe (Lasgaard og Friis 2015). Dette stigende problem er komplekst at skulle 

løse, fordi at ensomhed relaterer sig til en individuel følelse. Det kan være svært at finde 

konkrete årsager til, at nogle mennesker udvikler ensomhed, mens andre i samme situation 

ikke gør. Det kan derfor antages at problemet må anskues fra flere vinkler, samt at løsningen 

skal findes i former, der kan tilpasses den enkeltes behov, idet løsningen muligvis vil være 

forskellig afhængig af den enkelte person (Lasgaard og Friis 2015). I et studie af aldring og 

ensomhed i Danmark, peger antropolog ved Københavns Universitet, Henrik Hvenegaard 

Mikkelsen, på at et af de grundlæggende problemer i forhold til ensomhed handler om, at det 

er vanskeligt at afgrænse, hvornår et menneske er ensomt, fordi det handler om subjektive 

betragtninger (Mikkelsen, 2019). Dette medfører, at det er svært at føre statistik over 

ensomhed, samt at udpege dem der lider af ensomhed og som har brug for hjælp eller 

behandling. Manglen på en universel begrebsdefinition gør ligeledes, at det fra et forsknings- 

og behandlingsmæssigt synspunkt, kan være svært at finde frem til, hvorfor ensomhed opstår, 

og hvordan man kan forebygge og behandle det (Mikkelsen 2019). Netop i forbindelse med 

behandling forholder Mikkelsen sig også til, at man nødvendigvis må overveje et etisk aspekt 

om, hvorvidt ensomme ældre i det hele taget ønsker at blive hjulpet. Han beskriver hvorledes 

sundhedspersonaler oplever, at nogle ældre helst vil være i fred, og stiller derfor 

spørgsmålstegn ved, hvor indgribende Staten skal gå til værks i forbindelse med udfordringen 

om ensomme ældre (Mikkelsen 2019). Det fremstår derfor relevant både at forholde sig til 

den videnskabelige del af ensomheden med spørgsmål som: Hvordan måler man ensomhed? 

Hvad dækker begrebet ensomhed over? Og hvem er ensomme? Hvorefter det også bliver 

relevant at forholde sig til ensomhed som en samfundsmæssig og politisk opgave, med 

spørgsmål om hvorledes vi i et aktørnetværk bedst varetager og behandler ensomhed blandt 

befolkningen. Dette åbner op for at skabe et videnskabeligt overblik, der kan medvirke til at 

konkretisere problemstillingen, så man kan håndtere den mest hensigtsmæssigt. Et andet 

forhold Mikkelsen skildrer er uoverensstemmelserne i forskningen relateret til, at nogle 

studier har påvist sammenhænge mellem ensomhed og visse kroniske lidelser og depression, 
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mens andre studier ikke kan påvise en sammenhæng. Mikkelsen forklarer ligeledes, at man 

skal være opmærksom på, at det ikke er fastslået hvorvidt det er ensomheden, der afføder de 

kroniske sygdomme og depression, eller om det er det omvendte, der gør sig gældende 

(Mikkelsen 2019). Mathias Lasgaard, Julie Christiansen og Karina Friis påviser i studiet af 

ensomhed, sammenhænge mellem ensomhed og andre indikationer for dårlig, mental 

sundhed og helbred. De har betragtet seks lidelser - højt stressniveau, længerevarende psykisk 

lidelse, symptomer på depression, generet af angst og anspændthed, dårlig søvnkvalitet og 

selvskade, som alle forekommer hyppigere hos ensomme unge end ikke-ensomme unge 

(Lasgaard, Christiansen og Friis 2019, 24-26). Lasgaard et. al peger på at hyppigheden af 

social kontakt, kan have betydning for unges udvikling af ensomhed. Det er derfor ikke 

manglen på sociale kontakter og relationer, men hvor ofte man er i kontakt med disse 

(Lasgaard, Christiansen og Friis 2019, 27). Medier som Facebook, Instagram, Twitter og 

Snapchat gør os i stand til med få klik og i alle døgnets 24 timer at komme i kontakt med 

familierelationer, venner eller at finde nye relationer. Disse såkaldte SoMe teknologier 

tilbyder dermed muligheden for at have social kontakt på afstand. I en globaliseret verden er 

der på trods af dette altså nogle mennesker, der alligevel i stigende grad bliver ensomme, og 

som uanset antallet af relationer via sociale medier og mulighed for hyppigere kontakt, fortsat 

føler sig alene (Lasgaard, Christiansen og Friis 2019, 20). Gruppen observerer at ensomhed er 

en kompleks problematik, der mangler afgrænsning i forhold til at definere begrebet samt 

kortlægning af en videnskabelig forståelse for ensomhedens opståen, omfang og behandlings- 

og forebyggelsesmuligheder. Ensomhed rammer bredt på befolkningsniveau, og kommer til 

udtryk forskelligt hos hvert enkelt individ. Derfor kan man antage, at løsningen på problemet 

skal findes i noget som kan rumme denne bredde og forskellighed med mulighed for 

tilpasning til den enkelte.   
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Problemformulering 
Hvordan kan man designe en platform, som skaber møder mellem forskellige aldersgrupper, 

med henblik på at reducere ensomhed? 

Arbejdsspørgsmål 
1. Hvad er årsagerne til ensomhed? 

2. Hvordan kan ensomhed hos unge og ældre reduceres? 

3. Hvordan kan brugerinddragelse være med til at forbedre brugerfladen på platformen? 

4. Hvordan kan en digital platform skabe relationer mellem ensomme? 

5. Hvilket netværk af aktører skabes når der arbejdes med reducering af ensomhed? 

6. Hvordan kan den digitale platform bruge generationsmøder til at ændre den normale 

sociale sammensætning af mennesker? 
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Afgrænsning 

Gruppen har afgrænset målgruppen til at være ensomme personer i aldersgrupperne 16-29 år 

samt ældre på 80+ år, da det er i disse aldersgrupper, i Danmark ser den største procentdel af 

ensomme (Lasgaard og Friis 2015). 

I forbindelse med Covid-19-pandemien har Gruppen i fællesskab konkluderet at det ikke ville 

være muligt at inddrage målgruppen til fysiske interviews. Derfor har Gruppen valgt at tage 

kontakt til en kommune og to organisationer, der hjælper de ensomme, og på denne måde at 

opnå kendskab til målgrupperne gennem det personale, der arbejder med disse mennesker til 

daglig. En direkte kontakt til målgruppen er særligt blandt den ældre generation udelukket 

grundet smitterisiko. 

For at mindske smitterisikoen har gruppen valgt at lave brugertesten af prototypen på 

personer tæt knyttet til os fem gruppemedlemmer, derfor er der taget et aktivt valg om ikke at 

tage højde for om den enkelte testperson føler sig ensom eller ej. I stedet har der været fokus 

på om testpersonerne er inde for de to aldersgrupper. Det antages også, at dette ikke giver 

anledning til at tænke, at brugertesten dermed ikke kan anvendes i relation til vores platform, 

som henvender til ensomme, da gruppen formoder at både ensomme og ikke-ensomme har 

nogenlunde samme evne til at navigere på en digital platform. 

Gruppen har i projektet udelukkende benyttet os af kvalitative interviews med henblik på 

henholdsvis at definere ensomhedsbegrebet og relevansen for en digital platform, og 

henholdsvis at undersøge udbredelsen af ensomhed blandt populationen i vores to 

målgrupper. Denne viden er indsamlet gennem Københavns kommune og Ældresagen, 

hvilket er en organisation der har fokus på at hjælpe og rådgive de ældre. Empiri indsamlet 

om den unge målgruppe er hentet gennem HeadSpace, som er en organisation med fokus på 

at rådgive unge.  

Gruppen har valgt at benytte den kvalitative interviewform med formodningen om at 

kvalitative interviewform bedre formår at nuancere respondenternes svar, og derfor bedre 

hjælpe os til at definere ensomhedsbegrebet og afgøre relevansen for den digitale platform.  

Gruppen har aktivt valgt at begrænse udviklingen af den digitale platform til to prototyper. 

Én gruppen selv videreudvikler på og én der udføres test på. Dette valg er taget med 

baggrund i at prioritere arbejdet omkring selve besvarelsen af problemstillingen højere. 
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Metoder 

Der benyttes forskellige metoder i løbet af projektet, som er med til at give den relevante 

empiri, der skal til for at besvare problemstillingen. Igennem arbejdsprocessen er der blevet 

brugt kvalitativ metode i form af interviews og brugertest til at samle empiri fra eksperter, 

fagpersoner og personer fra de to aldersgrupper. Udover dette er Alan R. Hevners metoder: 

tre trins cyklus og wireframes anvendt. Der er også blevet redegjort for nogle forskellige 

undersøgelsesmodeller til måling af ensomhed.  

Kvalitativ metode 

Til udarbejdelse af projektet gøres brug af kvalitative metoder, i form af et semistruktureret 

interview. Det semistrukturerede interview er en interviewteknik, der tager udgangspunkt i en 

løs interviewguide med nogle overordnet emner eller spørgsmål, som der under interviewet 

kan afviges fra. Ved denne metode kan der kræves uddybning og opfølgning på 

respondenternes svar, med henblik på bedre forståelse af respondenten og mere 

fyldestgørende svar. Metoden giver intervieweren mulighed for at styre interviewet i en 

bestemt retning eller tilbage på sporet, samtidig med at man i samtalen, kan lade 

respondenten kan gå mere i dybden med nogle områder og gå lettere henover andre alt efter, 

hvad der for respondenten er mest interessant og relevant. Det semistrukturerede interview 

kan med fordel bruges, hvis man kun har mulighed for at interviewe deltagerne én gang, og 

derfor vil sikre at, alle centrale emner berøres (Kvale & Brinkmann, 2009.143-161), (Aarhus 

universitet). Den kvalitative undersøgelse foregår oftest ved et interview med en enkelt 

interviewperson ad gangen. 

I dette projekt gøres der brug af den kvalitative metode gennem interviews med Københavns 

kommune, Ældresagen og Headspace. Gruppen bruger metoden til at indsamle ekspertviden 

om målgruppen til den digitale platform, som danner baggrundsviden i vores analyse.  
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Interviews 
Gruppen finder det relevant at tage udgangspunkt i Københavns kommune, da der i denne 

kommune bor et stort antal mennesker, hvorfor det må formodes at sandsynligheden for, at 

der blandt disse findes nogle, der er ensomme, er relativ høj. Det undersøges hvordan 

ensomhed håndteres og hvilke behov, man i kommunen ser blandt ensomme mennesker. 

Udover at udføre interview med Københavns kommune, findes det relevant at interviewe 

følgende aktører med relevans til problemstillingen. Ældresagen for at opnå indblik i 

ensomheden blandt ældre. Herunder hvad årsagerne til ensomheden kan være, og hvorledes 

man bedst muligt kan hjælpe denne gruppe. Dette vil også kunne gøres til en lignende aktør, 

bare for den yngre målgruppe. Organisationen Headspace for at få samme indblik blandt den 

yngre målgruppe.  

 

Brugertest  

Selve formålet med en brugertest af en digital platform er at se om brugeren kan navigere 

rundt på den digitale platform på egen hånd. Resultatet for en brugertest skal vise hvilke fejl 

og mangler der er ved den digitale platform ifølge brugeren, så det kan forbedres. Det vil 

sige, at det skal testes hvorvidt, den digitale platform er brugervenlig. Denne form for test 

udføres tidligt i designprocessen, da testen laves på en prototype platformen, og hjælper til 

udformningen af det endelige design. 

Brugertesten udføres på målgruppen til produktet og starter med en kort præsentation af 

produktet, hvorefter der indhentes oplysninger om testdeltageren, der gør det muligt 

identificere den enkelte testperson fra de andre deltagere. Måden man tester på, er ved at 

stille brugeren en række opgaver, der er knyttet til den digitale platform, som skal give en 

indikation af, om brugeren kan navigere rundt på platformen. Hermed observeres der hvordan 

brugeren udfører opgaverne, og der tages noter til videre brug. Efterfølgende vil stilles 

opfølgende spørgsmål, som kan give et indblik i brugerens oplevelse af platformen. 

Brugertesten bør udføres på minimum fem deltagere, da det siges at være dette antal af 

deltagere, der er optimalt til at få den relevante viden, det kræver at designe det endelige 

produkt (Dumas, Redish, 1999). 

Til dette projekt er brugertest udført på vores prototype af den digitale platform, og i den 

forbindelse oplevede gruppen nogle få udfordringer. Gruppen har blandt andet været 

udfordret på grund af situationen og restriktionerne i forbindelse med Covid-19 pandemien. 

Dette har gjort, at gruppen ikke har kunne udføre brugertesten optimalt, da regeringen 
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opfordrede til at se så få mennesker som muligt. Derfor er brugertesten blevet udført på nogle 

af gruppemedlemmernes nærmeste relationer. Dette har medført at gruppen har måtte tage et 

aktivt valg om, at brugertesten ikke er blevet lavet med personer fra målgruppen, men med 

personer inden for de to aldersgrupper, da gruppen formoder, at personer i samme 

aldersgruppe har samme evner til at navigere rundt i en digital platform, uanfægtet om man er 

ensom eller ej. Brugertesten er desuden blevet udført meget sent i processen, da den er blevet 

nedprioriteret til fordel for i højere gradat gå i dybden med besvarelsen af 

problemformuleringen. At brugertesten er blevet udført sent i processen, gør ligeledes at 

gruppen desværre ikke kan måle effekten af de forbedringer, gruppen har lavet ud fra 

testresultaterne.  
 

Alan R. Hevners tre trins cyklus 
Denne metode er udformet af professor Alan R. Hevners og bruges i designprocesser, når et 

produkt udvikles (Hevner, March, 2003). Modellen kan ses i bilag 1, og her ses det hvordan, 

de tre cyklusser er afhængige af viden om det miljø produktet skal indgå i, samt hvordan et 

fundament af den viden, der allerede eksisterer, påvirker designudviklingen. Metoden kan 

benyttes gennem hele designprocessen, både i begyndelsen når det kun er en designidé, og 

når produktet skal evalueres. Produktet kan også undervejs gennemgå flere iterationer, hvis 

der er behov for dette (Hevner, 2007).  

Den første cyklus, kaldes “relevance cycle” og kan ses i venstre side af modellen (Hevner, 

2007). Det er her muligheden for, om produktet kan blive en realitet, skal undersøges. Der 

kan eksempelvis undersøges hvilket miljø, produktet skal indgå i, hvilken målgruppe det 

omhandler, hvilken organisation produktet skal designes for, eller hvilke systemer produktet 

skal implementeres i. Formålet med denne cyklus er at få udarbejdet en produktidé ud fra de 

kriterier, der er blevet givet afmålgruppen, organisationen, systemet m.fl., så der sikres et 

produkt, der matcher de behov, det forsøger at løse (Hevner, 2007). 

Den næste cyklus ses i højre side af modellen og kaldes “Rigor Cycle” . Denne cyklus udgør 

en vidensbase, og det er her der dannes et fundament for designet gennem den viden, der 

allerede er inden for området, sammenlagt med eventuelle egne undersøgelser. I denne 

sammenhæng undersøges allerede eksisterende metoder, teorier og undersøgelser, der kan 

bruges til design af produktet. Ved at gøre dette, kan der udvikles et produkt på baggrund af 

allerede eksisterende produkter indenfor området, og dermed sker der ikke de samme fejl, 

som andre har lavet og det forsikres at produktet ikke allerede er på markedet (Hevner, 2007).  
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Den sidste cyklus som ses i midten af modellen, kaldes “Design Cycle” (Hevner, 2007), og 

her designes produktet ud fra den viden, der er blevet indsamlet i de to andre cyklusser. Det 

er også i denne cyklus, at produktet afprøves og evalueres. Ligesom andre designprocesser 

kan denne metode gennemgå iterationer, indtil der er designet et tilfredsstillende produkt 

(Hevner, 2007). 
 

Wireframe 
Til designet af den digitale platform, gøres der brug af Storyboard til at få et overblik over 

features i appen, dens user interface og dens generelle design. På baggrund af det vil der blive 

designet den første prototype. Derefter vil der blive udarbejdet en anden prototype designet 

med wireframes. Dette giver et bedre udgangspunkt for test af prototypen. Efterfølgende vil 

der blive udarbejdet en række spørgsmål og arbejdsopgaver, der vil kunne bruges til 

brugertests af den anden prototype. Herefter vil en iterativ designmetode blive anvendt. Dette 

kunne eksempelvis være Hevners tre trins cyklus. Den kan bruges til at forbedre designet, og 

ved hjælp af den feedback der er blevet givet i brugertest, bliver det muligt at evaluere 

designet og finde ud af hvad der var godt og hvad der ikke var så godt, så det kan blive 

implementeret i den næste prototype. 
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Undersøgelsesmodeller til måling af ensomhed  
Herunder vil der blive præsenteret tre forskellige undersøgelsesmodeller til måling af 

ensomhed. UCLA Loneliness Scale, The Three-Item Loneliness Scale og Den Nationale 

Sundhedprofil. Den førstnævnte skala er udgangspunktet for de andre to.  

Forskere på UCLA (University of California, Los Angeles)udformede i 1978 en skala, til at 

identificere ensomme personer. Denne skala hedder UCLA Loneliness Scale og er bygget op 

efter 20 forskellige spørgsmål, som skal måle den subjektive følelse af ensomhed hos den 

enkelte person. Dette sker ved, at deltageren skal besvare spørgsmålene, ved at vælge en af de 

fire svarmuligheder: O (“Jeg føler det ofte på denne måde”), S (“Jeg føler det nogle gange på 

denne måde”), R (Jeg føler det meget sjældent på denne måde”) eller N (“Jeg føler det aldrig 

på denne måde”). Efter besvarelsen bliver hver svarmulighed omdannet til en score, alle O 

=3, alle S =2, alle R =1, og alle N =0, hvorefter det hele bliver talt op, så man kan få en idé om, 

at deltageren føler sig ensom. Selve skalaen er blevet revideret to gange siden den blev 

offentliggjort i 1978. Dette er blevet gjort for at præcisere resultatet endnu mere (Russell, D , 

Peplau, L. A.. & Ferguson, M. L. ,1978).  

The Three-Item Loneliness Scale, er en forenklet version af UCLA Loneliness Scale. Denne 

undersøgelsesmodel er et interview på baggrund af spørgsmålene fra UCLA Loneliness 

Scale. Metoden er bygget op efter få konkrete spørgsmål, hvor der kan besvares med tre 

forskellige svarmuligheder: 1: Næsten aldrig, 2: nogle gange, 3: ofte. Besvarelserne tælles 

derefter sammen og der gives en score der kan fortælle om deltageren er ensom eller ej. 

Denne metode er hurtig og kortfattet til at indsamle information om ensomhed hos den 

enkelte (Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkley, L. C., & Cacioppo, J. T, 2004).  

Det er denne fremgangsmåde, den danske undersøgelsesmetode “den nationale 

sundhedsprofil” bruger til at lave sin undersøgelse hvert tredje år. Der bliver stillet nogle 

specifikke spørgsmål, hvor man derefter kan få et indblik på ensomheden rundt om i landet, i 

forhold til forskellige parametre (Sundhedsstyrelsen & Statens Institut for Folkesundhed, 

2017). I dette tilfælde er spørgsmålene dog lidt anderledes, fordi de er mere specificeret til 

forskellige parametre, som for eksempel kontakt til familie, kontakt til venner, uønsket alene 

osv., hvor skalaen lavet af UCLA er mere overordnet. Den nationale sundhedsprofil er for 

eksempel denne skala, Københavns kommune bruger til at få et overblik over hvor mange 

ensomme der er i kommunen. Dette nævner Lluis Armangue fra sundheds- og 

omsorgsforvaltningen i Københavns kommune i vores interview med ham, og kan læses mere 

om nede i analysen af interviewet.  
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Teori 
Gruppen har anvendt forskellige teorier til at give os viden, der gør os i stand til at besvare 

problemformuleringen. Den videnskabelige teori, aktør netværksteori, er brugt til at 

kortlægge de aktører, der er med i reduceringen af ensomhed. Derudover er teorien om 

løftepunkter (eng. leverage points) brugt til at identificere hvor i systemet i den digitale 

platform disse er placeret og hvilken virkning de har. Afrundende kan teorien adfærdsteori 

nævnes, også kendt som nudging. Denne teori bruges i designprocessen til at udvikle 

funktioner, der kan være med til påvirke brugerens adfærd under anvendelsen af den digitale 

platform.  

Aktør netværksteori  

Aktør Netværksteori (forkortet: ANT), er en videnskabsteoretisk teori som tager afsæt i 

socioteknologien. ANT udsprang i et forsøg på at skabe en ramme som ved hjælp fra 

sociologien kunne forklare og forstå hvordan den naturvidenskabelige produktion (Torben 

Elgaard Jensen, 2003, s.5).   

 Teorien blev udviklet af Latour og Woolgar i forbindelse med en sociologisk undersøgelse af 

et neuroendekrinologisk laboratorie i Californien. Forskerne fandt i deres undersøgelse frem 

til at videnskabelige kendsgerninger var et resultat af en række forhandlingsprocesser mellem 

humane og non-humane aktører (Torben Elgaard Jensen, 2003, s.5). I den kommende analyse 

vil gruppen primært tage udgangspunkt i grundlæggerne af ANT, Michel Callon og Bruno 

Latours tilgange, samt i en af ANTs tidlige tilhængere, John Laws tilgang.  

ANT opfatter objekter og kendsgerninger som værende konstrueret ud fra 

forhandlingsprocesser, translationer og inskriptioner. Det der afgører hvordan et objekt eller 

kendsgerning opfattes, afhænger derfor af dets relationer i netværket (Torben Elgaard Jensen, 

2003, s.12).  

Indenfor ANT defineres en aktør som værende noget der kan tilskrives handling. Dermed er 

aktørbegrebet ikke begrænset til humane aktører, og begrebet indbefatter derfor også non-

humane aktører, som eksempelvis genstande, organisationer og vejrfænomener (Jensen, 

2003, s.7).  

Netværksbegrebet anvendes om en række aktørers relationer til hinanden, uden skelnen til om 

netværket består af humane aktører, non-humane aktører eller en blanding af disse. Dermed 

opfatter ANT netværk som heterogene idet humane og non-humane aktører vægter lige højt. 
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Derudover er der ikke et krav om netværkets størrelse, hvorfor det kan bestå af 

mikroskopiske aktører, såvel som fysisk enorme aktører (Jensen, 2003, s.7).  

Translationsbegrebet benyttes når to eller flere aktører skaber en forbindelse og den ene af 

disse styrkes. ANT er af den opfattelse, at der ved disse forbindelser sker en forskydning af 

aktørernes tidligere positioner, hvilket gør det muligt for den ene aktør at tale på vegne af den 

anden.  Et eksempel på en translation ses med udgivelsen af en videnskabelig artikel. Her 

taler artiklens konklusion på vegne af fundene fra undersøgelsens tidligere indsamlede, 

behandlede og analyserede data (Torben Elgaard Jensen, 2003, s.8). Dataene brugt i artiklen 

kan være resultatet af en inskription, hvor eksempelvis et videnskabeligt måleinstrument 

analyserer en prøve, og efterfølgende foretager en inskription af prøvens fund som forskeren 

kan afkode, omskrive og inkludere i artiklen i form af et diagram, tabel eller lignende 

(Jensen, 2003, s.10). 

Jensen, 2003(s.18-22) beskriver hvordan den franske forsker, og samtidig en af 

grundlæggerne bag ANT, Michel Callon, i forbindelse med et forskningsprojekt 

identificerede fire faser, såkaldte moments of translation, som indgår i en translation (Jensen, 

2003, s.18-22). Disse fire faser er: problematisering, interessement, indrullering og 

mobilisering.  Mobiliseringsfasen finder sted i den sidste fase hvor den bredere gruppe, 

masserne, som i vores tilfælde består af brugerne af den digitale platform, skal beslutte om de 

ønsker at acceptere platformen som repræsentant til at tale på deres vegne, eller ej (Torben 

Elgaard Jensen, 2003, s.20). Det er dog udelukkende den sidste af de fire faser, mobilisering, 

der vil blive undersøgt i den kommende analyse.   

  



   
 

  21 
 

Black box-begrebet bruges til at beskrive en aktør, hvis translationer og forbindelser har 

opnået en så høj en grad af stabilitet at deres bestanddele, netværksforbindelser, ikke længere 

fremstår tydelige og derfor glider i baggrunden: “Aktører er netværk, som fra et givent 

perspektiv har opnået stabilitet og forudsigelighed, og dermed fremstår som en ’black box’.” 

(Torben Elgaard Jensen, 2003, s.7). Black box er et udtryk for en stabil translation, eks. En 

teknologi som ud en række processer er blevet en fast, integreret del af en arbejdsproces. 

Herefter glider teknologiens bestanddele og relationer i baggrunden og teknologien opfattes 

herefter stabil (Huniche & Olesen, 2014, s.25). Huniche og Olesen benytter et 

ultralydsapparat som eksempel til at beskrive black box begrebet. Når apparatet benyttes af 

en læge til at undersøge en patient, lægges der i den givne situation ikke mærke til de mange 

forbindelser, involverede aktører og translationer der har gået forud for apparatets udvikling, 

vedligeholdelse, fabrikation og funktioner. Alle disse forbindelser er gledet i baggrunden og 

tilbage står den daglige brug af apparatet på lægens patienter (Huniche & Olesen, 2014, s.25).  
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Løfte punkter  
Donella Meadows var en miljøforsker, der forskede i blandt andet løftepunkter i forskellige 

systemer. I sin artikel “Leverage points: places to intervene in a system”, vender hun op og 

ned på hvordan folk tidligere har tænkt om intervenering i systemer. Det handler om for 

hende at affordere en bestemt adfærd, som tjener miljøet bedst, men disse løftepunkter kan 

også sættes i relation til andre problematikker. Løftepunkterne er også beskrevet ud fra at de 

bruges til at ændre én adfærd til en mere ønsket adfærd, men de kan også bruges som pre-

implementeringer til at forudsætte en bestemt adfærd, i et nyt system (Donella Meadows, 

1999). 

De forskellige løftepunkter går fra økonomisksanktionering til paradigmeskifte, og det er et 

sted her midt imellem at hun beskriver positive og negative feedbackloops. Det negative loop 

retter på sig selv, og det positive loop forstærker sig selv. 

Negative feedbackloops: 

Mange systemer har negative feedbackloops, de ses både i teknologiske, sociale og organiske 

systemer. Fordelen ved denne form er at grænseværdien aldrig overstiges, så der kan 

potentielt være to negative loops, der holder hinanden i skak, og man får dermed et ønsket og 

kontrolleret udfald baseret på to grænseværdier. Eksempler på dette loop kan være en 

termostat på en radiator, hormonelbalance i en krop og League of Legends (et spil) “honor 

system” (Donella Meadows, 1999 p. 11).  

Fordelen ved at benytte et negativt feedbacksystem er at man kan kontrollere bestemte 

aspekter af et system, meget konkret, men det kan med sociale systemer også ses som en 

sanktion, som ikke altid er hensigtsmæssig at implementere. 
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Positive feedbackloops: 

Et positivt feedbackloop, er som skrevet tidligere selvforstærkende, og arbejder ikke med 

grænseværdier, men arbejder efter at mere vil have mere. Det ses blandt andet i forbindelser 

med stofmisbrug, hvor der i mange tilfælde ikke opnås en form for ligevægt, fordi 

stofmisbruget har kontrollen. I negative feedbackloops er der derimod grænseværdier, der er 

med til at danne ligevægt. Fordelen ved et positivt loop er til gengæld i et socioteknisk 

system, at der ikke sanktioneres, som ifølge nogen kan have en negativ effekt (Donella 

Meadows, 1999 p.13). 

Det er ifølge Meadows vigtigt at pointere, at når man intervenerer i et system, skal man ikke 

vælge bare én metode, og man kan godt blande dem. Derfor kan det være godt med mange 

forskellige løftepunkter og steder at intervenere, som man kan bruge, når man designer/ændre 

et system. 
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Adfærdsdesign 
Adfærdsdesign er en metode til at skabe forandring og styring af menneskets adfærd (Thaler, 

R. H., & Sunstein, C. R., 2008). Metoden er også kendt under begrebet “nudging”, som er 

udviklet af adfærdsøkonomen Richard Thaler og juraprofessoren Cass Sunstein. De har 

sammen defineret begrebet i deres værk: “Nudge: Improving decisions about health, wealth 

and happiness” fra 2008 (Thaler, R. H., et. Al, 2008). Hovedsageligt handler det om at få 

brugeren til at, automatisk ændre adfærd ved at forme situationen for dem (Thaler, R. H., et. 

Al, 2008). Målet med adfærdsdesign er at adfærdsforandre, men uden at fratage brugerens 

frie vilje (Guldborg, 2013).  

 

I vores projekt vil gruppen bruge nudging i form af et pointsystem, der skal sørge for, at 

vores brugere på den digitale platform holder den gode tone. Dette er nemlig vigtigt for 

platformen, da brugerne er i en sårbar situation, og derfor skal den digitale platform være et 

rart og trygt sted at befinde sig. Det vil blandt andet blive brugt i sammenhæng med et 

trofæsystem, der er på den digitale platform, der skal påvirke brugerne til at udøve en adfærd, 

der potentielt reducerer deres følelse af ensomhed. 
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Redegørelse  
I dette kapitel vil redegøres for ensomhedsbegrebet, med en fremstilling af hvor mange 

ensomme der findes i Danmark, samt hvilke grupper der i højeste grad rammes af 

ensomhedsfølelsen. Efterfølgende vil der blive redegjort for typiske tegn og årsager til 

hvorfor man er ensom, og dette sættes i sammenhæng med hvordan ensomhed kan påvirke 

ens helbred, både fysisk og psykisk. Der vil også blive redegjort for vores design 

fremgangsmåde. Til sidst bliver der redegjort for designet og hvordan gruppen har udviklet 

vores to prototyper.  

Ensomhedsbegrebet 
I følge Dorthe Lysdal Sørensen fra psykiatrifonden, så kan følelsen af ensomhed opstå, når et 

menneske føler, at dens sociale relationer ikke opfylder dens sociale behov og forventninger. 

Ensomhed opstår oftest hos et menneske, der ikke føler sig forbundet med nogen eller hvis 

der savnes kontakt og samvær med dem man føler sig forbundet med (Lysdal Sørensen, u.å.). 

Men da alle mennesker er forskellige, og har forskellige sociale behov, så er ensomhed et vidt 

begreb, da det er en individuel oplevelse. Danmarks statistik mener, at det er en svær tilstand 

at måle på og lave statistik om, da ensomhed findes i mange forskellige variationer og det 

kun er den enkelte individ, der kan vurdere om de er ensomme (ABN, 2016). En definition 

der går igen i en lang række analyser og undersøgelser inden for ensomhedsforskning er at 

ensomhed afhænger ikke nødvendigvis af, hvor mange mennesker gruppen omgiver os med 

og ensomhed handler ofte om, at man er uønsket alene - eller at man føler sig ensom i mødet 

med andre (Lysdal Sørensen, u.å.). I forhold til forskningen af ensomhed, så mener Mathias 

Lasgaard fra Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og 

Syddansk Universitet, at det er viden om ensomhed der forhindre os i at få en bestemt 

diagnose på ensomhed (Lysdal Sørensen, u.å.): 

"De fleste er enige om, hvad ensomhed er for en følelse, og om, hvordan vi skal definere og 

identificere den. Men vores viden om ensomhedens karakter, omfang, årsager og 

konsekvenser er for lille.” 

Mathias Lasgaard 

Der er to forskellige former for ensomhed, kortvarig og langvarig ensomhed. Hvor kortvarig 

ensomhed er normalt og ufarligt, da det for eksempel kan skyldes tab af en ven, dødsfald, 

flytning til nye omgivelser eller andet, og aftager typisk efter et stykke tid, når man har 

vænnet sig til den nye tilværelse. Langvarig ensomhed kan være sundhedsskadeligt, da dette 
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kan skabe en stresstilstand der er skadeligt for kroppen (Andersen, 2019). Ensomhed kan 

være et tabu, hvilket kan udgøre at man ikke søger hjælp, og derfor kan det ende ud i at være 

lige så farligt for helbredet som rygning og overvægt. Dette kan i nogle tilfælde resultere i, at 

man har større chance for at udvikle forskellige sygdomme, som for eksempel alzheimers, 

depression og hjerte-kar-sygdomme (DR Skole, TrygFonden, 2015). 

Hvem er ensom? 
Der er en stor stigning af ensomhed blandt danskere. I en undersøgelse “Den Nationale 

Sundhedsprofil”, så var det 5,6%, der følte sig ensomme i 2010, hvor i 2017 var det steget til 

6,3% (Sundhedsstyrelsen & Statens Institut for Folkesundhed, 2017) . Dette svarer til at det 

er 1 ud af 16 danskere der føler sig ensomme (Nielsen, 2018).  

Det fremgår hos Mary Fonden, at der er 350.000 danskere over 16 år der oplever alvorlig 

ensomhed (Anonym, u.å.). Heraf er det de unge i alderen 16-29 år der er den gruppe af 

danskere, der er hårdest ramt af ensomhed. I den aldersgruppe er det 10-12% der ofte eller 

altid føler sig ensom. I den førnævnte undersøgelse “Den Nationale Sundhedsprofil” men kun 

med fokus på året 2017. Her ses det ud fra de 180.000 deltagere, at størstedelen af de 

ensomme er kvinder, da den ligger på 10,3% der ofte er uønsket alene, frem for mænd er det 

8,5% der ofte er uønsket alene. I denne undersøgelse ses det også, at den aldersgruppe hvor 

næstflest er ramt af ensomhed, er de ældre over 80 år ( Sundhedsstyrelsen, 2018).  

I forhold til de ældre i Danmark er det mindst 65.000 af dem der føler sig ensomme. Hvor det 

er 9,2%t af de ældre over 75 år ofte er uønsket alene. Dette skyldes mange forskellige 

årsager, og svinger meget i hvilket køn der er mest ensomt afhængig af hvilken grund der er 

til ensomheden (DR Skole, TrygFonden, 2015).  
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Typiske tegn og årsager til ensomhed 
Det kan være svært at se om en person er ensom. Ensomheden kommer til udtryk på mange 

forskellige måder, da det er forskelligt hvordan mennesker reagerer på det (Andersen, 2019). 

I forhold til ensomhed blandt unge har den frivillige organisation, Ventilen, listet 9 typiske 

tegn på ensomhed. Denne liste har de udformet ud fra undersøgelser, der viser at stilfærdig 

mistrivsel oftest er et tegn på ensomhed (Ventilen, u.å.).  

1. Ikke er med i sociale aktiviteter med jævnaldrende i og uden for skolen. 

2. Kobler sig på andre uden at være rigtigt med. 

3. Ændrer adfærd fra almindelig til fraværende fysisk og/eller mentalt. 

4. Trives bedst ved meget strukturerede aktiviteter, hvor forventningerne er helt klare. 

5. Overvejende tager kontakt til voksne i forbindelse med aktiviteter og opgaver i stedet 

for også at kontakte andre unge. 

6. Konsekvent viser betænkeligheder eller nervøsitet ved fælles aktiviteter. 

7. Undgår gruppearbejde, når det er muligt. 

8. Virker utilnærmelige og undgår kontakt og fokus. 

9. Sjældent siger noget i gruppen eller klassen. 

Udover disse typiske tegn på ensomhed, så er der også forskellige årsager der forårsager 

ensomhed. Det er forskellige fra person til person, hvilke årsager ensomhed kan forårsage, 

men i mange unges tilfælde opstår ensomheden typisk ved en omvæltning og skift i livet, som 

for eksempel skilsmisse, flytning, starte nyt studie, føle sig anderledes osv. (Andersen, 2019). 

Center for Ungdomsstudier har også i 2017 udgivet en rapporten “Det er vigtigt at være en 

succes.. men det er bare ikke altid, at det lykkedes!”, der viser at oplevelsen af at skulle 

præstere og leve op til høje forventninger og krav, gør at unge er bange for at fejle og føle sig 

uperfekte i en kultur, der hele tiden viser det perfekte, for eksempel på de sociale medier, 

vises der kun den iscenesatte perfekte virkelig hos alle mennesker (Willer, Østergaard, 2017). 

Mere specifikt ældre mennesker, så sker ensomheden hyppigst hos dem der enlige, for 

eksempel hvis deres ægtefælle er gået bort. Den sorg der medfølger kan gøre en mere 

indelukket og gør det svært at få hverdagen til at hænge sammen efterfølgende. I forhold til 

ældres omgangskreds, er det også her de fleste går hen og får dårligere helbred og/eller går 

bort, så derfor svækkes der på de ældres sociale netværk (DR Skole, TrygFonden, 2015).   
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Ensomhed og sundhed  
En sammenhæng mellem ensomhed og visse kroniske lidelser og depression er ikke påvist 

endnu, men nogle studier mener at ensomhedsfølelsen kan påvirke helbredet. Antropolog på 

Københavns universitet Henrik Hvenegaard Mikkelsen, gør opmærksom på at det ikke er 

fastslået endnu hvorvidt det er ensomheden der afføder de kroniske sygdomme og depression, 

eller om det er, det omvendte der er gældende (Mikkelsen, 2019). Det menes at det er 

specifikt den langvarige ensomhed, der påvirker helbredet alvorligt. I forhold til den fysiske 

sundhed, så kan ensomhed medføre forhøjet blodtryk, stofskiftelidelser, hjertekarsygdomme, 

søvnforstyrrelser, stress og svækket immunforsvar (Lasgaard, Friis, 2014). Et studie lavet af 

danske forskere på Rigshospitalet i 2018, viste at ensomhed kan være stærkt skadeligt for 

hjertet og risikoen for at dø af en hjertesygdom fordobles for mennesker der lider af 

ensomhed (Vinggaard Christensen, 2018). Det menes også at det psykiske helbred kan blive 

påvirket hvis man lider af ensomhed. Det siges nemlig at det oftest kan lede til depression og 

angst, og omvendt kan disse sygdomme også lede til ensomhed, fordi man for eksempel kan 

blive deprimeret, og dermed i nogle tilfælde isolerer sig fra omverden og sit sociale liv 

(Lasgaard, u.å.).  
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Valg af løsning 
Da gruppen strukturerede projektet, var der bred enighed om at løsningen skulle være en-

digital platform. Men hvilke overvejelser er der blevet gjort når to målgrupper adskiller sig 

fra hinanden med 40 år? Det er dette afsnit prøver at besvare.  

Hvorfor lave en It-løsning til ældre: 

Et af spørgsmålene der hurtigt kom op da projektet tog form, var om det var en god idé at 

lave en digital platform til ældre borgere. Gruppen gik derfor i gang med at samle empiri 

omkring ældre borgere og deres interaktion med tekniske løsninger. Meningen med 

platformen, er at den skal nå ud til en bred målgruppe, derfor skal ældre borgere også 

inkluderes. Ifølge Danmarks Statistik er ældre bedre med på den digitale bølge (Danmarks 

statistik, 2015). I 2015 havde 55 pct. af borgere mellem 75-89 år været på internettet inden 

for de sidste tre måneder. Det er en stigning på 32 procentpoint fra 2010, hvor andelen var på 

kun 23 pct (ibid.). Derudover er danske ældre de mest digitale ældre i EU, og er de sidste 10 

år blevet mere digitale (Danmarks statistik, 2019). Dette viser at danske ældre er mere og 

mere komfortabel at bruge internettet, og at en digital platform er en relevant og nem måde at 

nå ud til ældre. Gruppen mener at bruget af en digital platform som løsning ikke ekskluderer 

den ældre målgruppe da de blevet og bliver mere digitale.    

  

Hvilke overvejelser skal man gøre når man designer til ældre: 

En af de udforinger der ved at lave en digital platform, er en af de to målgrupper består af 

ældre borgere. Pga. Derfor skal designet være nemt og intuitivt så det er nemt at bruge for 

den ældre målgruppe. Fx er det en god idé at bruge ikoner som ældre borgere kan relatere til 

den specifikke funktion. Hver ikon skal også have en tekstbeskrivelse for at gøre det ekstra 

tydeligt hvilken funktion ikonet repræsenterer. En vigtig ting at tage til overvejelse når man 

designer en digital platform er at skriftstørrelsen kan justeres, da ældres syn og motoriske 

evner kan være nedsat (Polyuk, 2018). En anden vigtig ting er størrelsen af knapperne, så det 

er nemt at interagere med den digitale platform.  

 

Passer den samme løsning universelt: 
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Unge er generelt set mere vant til at interagere med it-systemer end ældre er, og bruger 

diverse it-løsninger oftere. Ældre behøver generelt mere vejledning til at bruge en digital 

platform, og som nævnt tidligere et andet design end yngre. En løsning kunne være at man i 

indstillinger kunne vælge mellem to forskellige GUI (graphical user interface), hvor en kunne 

være et mere generelt it-design, og den anden kunne være specielt designet til ældre 

mennesker.  

  

Vores design: 

Appen er lige nu et mix mellem traditionelt design og et design lavet med hensyn til ældre. 

Dette kan Fx ses i vores hovedmenu, hvor der er blevet brugt ikoner som man ofte forbinder 

med andre designs, som Fx et tandhjul. Mange vil nok forbinde det med indstillinger, og vil 

ikke behøve noget uddybende, men da vores digitale platform er designet med hensyn til 

ældre, står det også en tekst over ikonet, hvor det står “indstillinger”. Derudover ville et pop-

up vindue yderligere kunne forklare de forskellige knappers formål og appens funktionaliteter 

til brugerne være en god måde at guide nye brugere igennem appen. Dog, gør Adobe XD ikke 

dette muligt i det nuværende designstadie.  

Gruppens design tager på nuværende tidspunkt formen af en app. Dette er pga. at det var 

lettere at udvikle og teste prototypen i nuværende form. Ideelt set, skulle appen tage formen 

af en app der virkede både til mobile enheder og en hjemmeside, Fx som Facebooks app og 

hjemmeside. Dette ville give større muligheder for at nå ud til forskellige mennesker, Fx 

yngre mennesker som bruger mobile enheder og ældre som bruger tablets men ikke har en 

moderne mobiltelefon. 
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Prototyper 

Første prototype 

Gruppen blev meget hurtigt enige om at produktet der skulle udarbejdes, var en form for It-

løsning, der ville kunne skabe nye relationer mellem mennesker af forskellige aldersgrupper. 

Et af kravene var også at it-løsningen skulle have fokus på at mødes fysisk. Derfor 

undersøgte gruppen, hvilke lignende produkter der allerede var på markedet. Efter gruppen 

havde undersøgt hvilke it-løsninger der havde lignende funktionalitet, startede 

udarbejdningen af den første prototype. Den bestod af en storyboards lignende løsning, hvor 

de store træk, der skulle være en del af brugerfladen indgik. Derefter blev gruppen enige om, 

hvilke funktioner løsningen skulle indeholde. Da de grundlæggende koncepter var på plads, 

var der enighed om at den endelige prototype skulle udarbejdes i et wireframe værktøj. 

Gruppen valgte derfor Adobe XD da nogle medlemmer i gruppen allerede havde erfaring 

med dette værktøj. 

  

Anden prototype  

Da gruppen startede på den anden prototype i Adobe XD var der bred enighed omkring at 

lave prototypen som en app for at gøre det lettere at teste den. Selvom den lige så godt kunne 

have taget formen af en hjemmeside. I det tidlige stadie, hvor appen blev realiseret i Adobe 

XD, fandt gruppen hurtigt ud af, at nogle layouts kun virkede i teorien. Derfor brugte gruppen 

hevners 3 trin-cyklus til at iterere på designet ind til, at gruppen fandt frem til hvordan 

hovedmenuen skulle se ud. 

Designrationale af den digitale platform  

Hovedmenuen: 

Hovedmenuen på prototypen, skulle være enkel, for at mindske forvirring, da denne 

prototype også skulle tilgodese et design for den ældre del af målgruppen. Knapperne er 

derfor designet til at ligne en fysisk knap. Derudover er der et ikon, der indikerer hvad hver 

knap gør. Da symboler kan opfattes forskelligt, er der også en titel over hver knap. 

Hovedmenuens farvesammensætning er bevist valgt, for at skabe en god kontrast mellem 

knapper og baggrund (Kane, 2019). Til sidst indeholder det et søgefelt, som brugeren vil 

kunne bruge til at navigere i appen. Her vil appen foreslå, hvad der kan søges på, en feature 

som er kendt fra googles søgemaskine.  
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Figur 1 hovedmenu 

 

Nær dig: 

 På siden ”I Nærheden” kan brugeren øverst til højre justere afstand til hvilke bruger der 

bliver vist på enheden og oprette en aktivitet. Lige under kan brugeren se hvilke brugere der 

er i nærheden af enheden. Brugeren kan derfor hurtigt navigere rundt og finde interessante 

brugere der opholder sig i nærheden, og derved finde nye relationer. Brugeren kan let ved et 

klik på andre brugeres profilbillede komme ind på deres profil, og finde mere information.  

Aktiviteter er en del af siden hvor brugeren kan få et overblik over hvilke aktiviteter der 

findes, det kunne Fx være en tur i skoven. Her kan brugeren få et overblik over hvad 

aktiviteten går ud på og hvad tidspunkt aktiviteten forgår. Hvis brugeren trykker på 

aktiviteten, bliver mere info om aktiviteten vist, men hvis brugeren bare gerne vil tilmelde 

sig, kan de trykke på ”tilslut dig”. Brugeren kan også swipe til højre for at få vist flere 

aktiviteter, derudover kan brugeren også selv vælge at oprette en aktivitet. Som tidligere 
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nævnt findes knappen øverst i højre hjørne. Under ”aktiviteter” finder man ”Mennesker”, 

denne type interaktion er mere fokuseret på at skabe nye relationer på fælles interesser. Her 

kan brugere skrive et opslag der er mere rettet til en mere personlig henvendelse. Udover 

opslaget kan man også se fælles tags, og en knap til at skrive direkte til brugeren der har lavet 

opslaget. 

Tags er et forsøg på at sætte mennesker med fælles interessere sammen, derudover kan det 

også bruges til at danne sig et billede af personen. Hvordan man tilføjer tags, kommer der 

mere om ved gennem gang af brugerens profil. 

  

Figur 2 i nærdheden 

  

Venskaber: 

Denne del af appen er forbeholdt brugere som har en venne status i appen. Her kan brugeren 

navigere rundt i forskellige aktiviteter som deres venner har oprettet. Derudover, kan 

brugeren også se mere ved at klikke på opslaget, men opslaget vil i feedet give de vigtigste 

oplysninger til brugeren som tid og sted. Herudover vil brugeren kunne se de tags som er 

fælles med forfatteren af aktiviteten, samt skrive til forfatteren af aktiviteten og til sidst 

’’tilslutte sig’’ aktiviteten.  



   
 

  34 
 

 

Figur 3 venskaber 

  

Beskeder: 

I beskeder kan brugeren få et overblik over samtaler med andre brugere. Listen af brugere i 

”beskeder” er organiseret efter hvilken samtale der sidst er blevet interageret med. Derudover 

kan brugeren hurtigt navigere rundt i samtaler da den individuelle samtale vil have et billede 

af brugeren og navn.  
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Figur 4 Beskeder 

Profil 

I appen kan man dele profiler op i to kategorier, brugerens egen profil (”Din profil”) og andre 

brugeres profiler. I ”Din profil” kan brugeren se de tilgængelige informationer om brugeren 

selv, som de vil dele med andre bruger. Øverst kan brugeren få et overblik over sit Karma 

niveau, en funktionalitet der vil blive uddybet i ”Datapoints”. Under Karma niveau findes 

brugerens profilbillede. Hvis brugeren ikke uploader et billede, vil der være et placeholder 

billede. ”Din profil” indeholder grundlæggende information om brugeren som Fx navn, alder, 

arbejde osv.  

Delen af ”Din Profil” der har titlen Interesser er en del af appens Tag system. Her er der et 

søgefelt til at finde Tags til brugerens profil. Søgefeltet vil automatisk prøve at forslå det Tag 

brugeren søger. Lige under findes brugerens valgte Tags, de har en anden farve for at 

tydeliggøre at det er Tags.  
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Figur 5 Profil 

Andre brugeres profiler er opbygget så brugeren hurtigt kan danne sig et overblik over hvem 

brugeren er. Profilen har et profil billede øverst, lige under findes brugerens navn og afstand 

fra brugeren der er inde på siden. Derudover kan brugeren se hvilke Tags de har til fælles lige 

under overskriften “fælles interesser”. Hvor under findes de Tags brugerne ikke har til fælles. 

Her kan brugeren klikke ind på en Tag og tilføje den til brugerens egen profil. 
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Figur 6 Jens jensen 

Kalender 

I Kalenderen kan brugeren få et overblik over tilmeldte aktiviteter. Kalenderen er designet til 

at give brugeren et hurtigt overblik over hvad dato og hvad dag en specifik aktivitet er, med 

en enkel fremhævning på de datoer der er tilmeldte aktiviteter.  
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Figur 7kalender 

 

Navigationsbar 

Appens navigationsbar er designet til at gøre det nemmere at navigere rundt i appen og bruge 

de funktioner der oftest vil blive brugt. Derudover er den placeret så den er nem at bruge med 

tommelfingeren. 

 

Figur 8navbar 

Ifølge Ingram (2016), er 75% af interaktionerne med touchscreens på mobiltelefoner med 

tommelfingeren, derfor er navigationsbaren placeret et sted der gør det nemt at bruge 

tommelfingeren.  
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Figur 9thumbplace 
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Trofæer 

Vores trofæsystem er lavet, for at motivere, guide og nudge brugerne i den retning gruppen 

ønsker, den kan både ses som en opstarts guide, men også som et længerevarende tiltag, der 

viser brugerne hvordan gruppen mener at appen skal bruges og hvordan den implicit, ikke 

skal bruges.  

 

Figur 10trofæ 
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Opsamling 
Opsamlingsvis er ensomhedsbegrebet blevet udpenslet, ved at præcisere ensomhedsfølelsen 

og definere de to forskellige former for ensomhed, som er kortvarig ensomhed og langvarig 

ensomhed. Efterfølgende er der blevet beskrevet hvor mange ensomme der er i Danmark, for 

at give et indblik i hvor udbredt det er i landet. Det vil sige senest det blev målt på i 2017 var 

der 6,3% danskere der følte sig ensomme. Der er også blevet beskrevet hvem de ensomme 

helt præcist er, hvilket har været med til at understøtte vores valg af målgruppe til den 

digitale platform. De mest udsatte er nemlig de unge 16-29 og de ældre 80+. Gennem 

redegørelsen har gruppen også fået besvaret arbejdsspørgsmål 1: Hvad er årsagerne til 

ensomhed?, da der er blevet undersøgt hvilke typiske årsager der skyldes at man føler sig 

ensom både som ung og ældre, hvilket viste sig fra begge parter at i store træk være mangel 

på sociale relationer. I forhold til ensomhed og sundhed, så er der er ikke helt enighed om det 

helt præcist er ensomhedsfølelsen der skyldes dårligere helbred, men der er forskellige 

undersøgelser der påviser, at ensomhedsfølelsen kan resultere i dårligere psykisk og fysisk 

helbred, blandt andet i form af kroniske lidelser og depression. De to prototyper der er blevet 

udviklet, er blevet designet med henblik på målgruppens behov i forhold til deres alder og 

nogle kravspecifikationer sat af gruppen selv. Designet af de to prototyper er dog kun blevet 

understøttet af teorier og empiri om designprincipper og udvikling af et design til de to 

specifikke målgrupper. Den seneste prototype bliver først brugertestet senere i processen. 

Designrationalen giver et overblik over hver enkel funktion der er i den digitale platform, så 

læseren kan forstå hvordan platformen fungerer uden at bruge den i praksis. 

  



   
 

  42 
 

Analyse 

I analysen bliver der lavet en analyse af hvilke løftepunkter i den digitale platform der er med 

til at opfylde de behov som ifølge de 20 spørgsmål i UCLA loneliness-scale mangler når man 

lider af ensomhed. Der bliver også lavet en analyse af de tre interviews gruppen har foretaget 

med sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns kommune, Ældresagen og 

Headspace. Denne analyse skal lede videre til og bruges aktiv i en aktør-netværksanalyse, 

hvor der kigges på netværket der dannes ved reducering af ensomhed, både med og uden 

vores digitale platform i netværket. Der vil også blive dykket dybere ned i netværket og blive 

taget udgangspunkt i dele af netværket for at gå mere i detaljer omkring hvordan de 

forskellige aktører har relationer til hinanden og hvordan de samarbejder. Efterfølgende vil 

der blive lavet en afsenderanalyse, hvor der bliver foreslået en eventuel afsender, hvis ikke 

det skulle være os selv. Til sidst vil der blive analyseret på den brugertest der er blevet udført 

på baggrund af vores designet prototype, for at få et indblik på om de opfylder brugerens 

behov.  
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Analyse af løftepunkter i platformen i forhold til UCLA loneliness scale 
I dette afsnit kigger gruppen på ensomhedsskalaen, og sætter den i relation til nogle de 

designovervejelser gruppen har gjort os. 

Ensomhedsskalaen, som ifølge vores interview med Lluis Armangue fra sundheds- og 

omsorgsforvaltningen i Københavns kommune, bliver brugt til at vurdere graden af 

ensomhed hos mennesker, på en skala fra 1 – 20. Gruppen har kigget på de 20 forskellige 

punkter, og set på hvor vores design kan gøre en forskel for ensomme mennesker. Den 

digitale platform kan på mange måder facilitere processer, der reducerer ensomhed, men der 

ligger også en del ansvar hos mennesket, der føler sig ensomt, så derfor kan det være svært at 

sige om noget vil virke med 100% sikkerhed. Listen beskriver grader af enten følelsen af 

ensomhed og / eller social isolation, og der er nogle dele af ensomhedsaspektet der kan være 

svære at imødekomme via en digital platform.  

 

1. I am unhappy doing so many things alone O S R N 

I vores app oprettes en profil, med tags, som gør det muligt at sætte aktivitets præferencer, 

som dermed gør at der specifikt kan søges efter aktiviteter samt personer, der matcher med 

ens egne aktivitets præferencer. Den understøtter derfor en person i at lave aktiviteter, som 

personen interesserer sig for, sammen med andre. 

 

Figur 11 tags 

Som det fremgår af billedet ovenfor, så har “Jens”, lavet et opslag om skak. “Sig Hej” giver dig 

mulighed for at kontakte ejeren af opslaget, og de andre bokse ved siden af, viser de tags Jens selv 

mener passer på ham. Så i denne sammenhæng giver det brugerne mulighed for at lave ting, sammen 

med andre, der har samme interesser. 

2. I have nobody to talk to O S R N 
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Hvis dette punkt kan reduceres til at det drejer sig om bare at snakke med et andet menneske, 

vil det sagtens kunne imødekommes af vores design, men hvis det drejer sig om dybe 

samtaler, ligger ansvaret hos brugerne af den digitale platform. Det skal siges, at ligesom alle 

andre relationer, kan dem der er opstået af vores digitale platform, godt udvikle sig til en 

relation, hvor begge personer kan ytre sig, i en sådan grad, at de føler at de kan snakke dybt 

med nogen, men det er ikke en selvfølgelighed. 

3. I cannot tolerate being so alone O S R N 

Hvis en person ikke kan tolerere at være alene kan det være svært at sige hvordan platformen 

vil kunne understøtte dette, for der vil selvfølgelig være mulighed for at deltage i de 

aktiviteter, som man skriver sig op til, men spørgsmålet er om der vil være nogle 

pseudosamværsprocesser, der gør at det, at deltage i en aktivitet ikke leder direkte til nedsat 

ensomhed(se spørgsmål 20), men hvis det drejer sig om akten, ikke at være fysisk alene, så er 

det noget man kan kaste sig ud i via den digitale platform.  

4. I lack companionship O S R N 

“Companionship” beskrives af Cambrigde, som “the enjoyment of spending time with other 

people”, og det er nogle parametre som der kan behjælpes af vores design, men det minder 

meget om første spørgsmål på listen, så hvis gruppen skal tolke dette spørgsmål lidt 

anderledes, kan det se det som en efterspørgsel på en form for længerevarende tosomhed, 

som ikke er det gruppen, bestræber sig på at skabe med vores design. 

5. I feel as if nobody really understands me O S R N 

Følelsen af at blive forstået, kan imødekommes på mange måder, det kan både empatisk og 

sympatisk. Sympatisk i denne sammenhæng kan gruppen sætte i relation til mødet med 

mennesker der via intellektuel refleksion, spore sig ind på hvad de tror der bliver følt, men 

via vores design kategorisere gruppen de forskellige brugere efter tags, så de vil både blive 

mødt af andre der har oplevet ensomhed på egen krop, fordi det er fundamentet for designet, 

men de vil ydermere blive mødt af andre mennesker, med matchene tags, så de også har 

fælles interesser. 

6. I find myself waiting for people to call or write O S R N 

Dette punkt er svært at direkte ændre på, fordi løsningen på dette skal ses som en potentiel 

effekt af brugen af vores digitale platform. Der vil ikke være nogen som ringer eller skriver 
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til en uopfordret via den digitale platform, men der vil være mulighed for at skabe kontakt på 

anden vis, og derigennem danne relationer man gå til andre tjenester med, og dermed kan 

problemet blive løst den vej igennem.  

7. There is no one I can turn to O S R N 

Formålet med appen er at skabe ligesindede relationer, men idéen om en person man kan 

snakke med, om dybere emner, er ikke eksklusivt for brugen af designet, men som i 

spørgsmål nummer 5 på ensomhedsskalaen, er der mulighed for at komme i kontakt med 

mennesker via vores digitale platform, som er ligesindede. 

8. I am no longer close to anyone O S R N 

Den digitale platform er designet til at skabe relationer, men tætte relationer, er et produkt af 

længerevarende kontakt og for at fodre tanken om dette, har gruppen indsat et positivt 

feedbackloop (Donella Meadows, 1999), der giver point til venskaber, som tæller point når de 

skriver via den digitale platform, men også når de deltager i aktiviteter sammen. 

9. My interests and ideas are not shared by those around me O S R N 

Den digitale platform er udstyret med et tag system, som gør at du specifikt kan søge efter 

andre mennesker med de samme tags som dig, f.eks. hvis person x går op i skak, kan x søge 

efter andre personer der går op i skak eller eksklusivt sætte sit feed op, så de forslåede 

venskaber kun er inde for x’s parametre. 

10.I feel left out O S R N 

Følelsen af at blive “left out”, kan finde sted når der er et mismatch mellem 2 menneskers 

forståelse af deres relation. Hvis den ene gør noget, som ikke stemmer overens med den 

andens tolkning af relationen, og i det her tilfælde, ikke invitere en person med til noget, eller 

ikke investere adækvat tid i relationen, kan modparten føle sig efterladt. Uoverensstemmelsen 

af forståelsen af relationen kan den digitale platform ikke gøre noget ved, men idéen om ikke 

at blive inviteret, forsøger gruppen at eliminere gennem det offentlige aktivitetssystem, som 

enten er tilgængeligt offentligt eller i vennekredse. 

11. I feel completely alone O S R N 

Dette punkt på skalaen, kan tolkes som en redefination af spørgsmål 2 og 4, så indsatserne 

mod denne variation vil være de samme. 
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12. I am unable to reach out and communicate with those around me O S R N 

Årsagen til personen ikke er i stand til at række ud og kommunikere med dem omkring sig 

kan spænde vidt, og det kan være svært at vurdere hvilke indsatser der skal til, for at behjælpe 

specifikke årsager. I tilfælde hvor årsagen er manglende emner at snakke med mennesker om, 

vil gruppen henvise til vores “tag” system igen. Men i situationer hvor der har rødder i 

menneskelig udvikling, bør der foretages andre tiltag, som kan være svære at implementere i 

et online system. 

13. My social relationships are superficial O S R N 

Overfladiske relationer kan opstå mange steder, men måden gruppens system prøver på at 

komme uden om dette, er ved at identificere interesser, via "tag” systemet, og lade det være et 

grundlag for det fælles tredje der opstår brugerne imellem. (Husen, 2015). 

14. I feel starved for company O S R N 

Dette spørgsmål kan sættes i relation til nummer 4, og indsatsen vil dermed være den samme. 

15. No one really knows me well O S R N 

Mængden et individ deler om sig selv i sociale sammenhænge kan være få. Der er en række 

sociale regler der gør at man opfører sig anderledes på nettet, og dette er på godt og ondt. Det 

kan på den gode side lette trykket der er på en person, og det kan være en harmløs arena at 

starte en relation på, der så senere kan udvikle sig til en relation, hvor personerne kan mødes.  

Hvis der i denne sammenhæng er snakke om ophav og vaner, tænker gruppen at dette er et 

produkt af en længerevarende relation, som designet, med sine affordances kan være et 

fundament for.  

16. I feel isolated from others O S R N 

Følelsen af isolation kan opstå af mange årsager, både som følge af pandemier, men følelsen 

af isolation kan også være et stadie længere inde i et ensomt forløb, og man kan antage at der 

skal mere støtte end normalt, til at hjælpe et individ ud af denne situation.  

17. I am unhappy being so withdrawn O S R N 

Dette punkt kan være svært at berøre, for hvad er det der får folk til at tage kontakt, og 

hjælper dem til at tage den første kontakt. Datingappen “Tinder”, nodger folk til at tage 

kontakt med et lille tip, hvad der kan være en god icebreaker. En icebreaker er i sociale 
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sammenhænge, en måde at starte samtalen mellem to nye mennesker, og kan være 

nødvendig, fordi man ikke kender hinanden, og dermed ikke kender til hinandens interesser. 

Vores tag system sørger for at der er gode chancer for at brugerne kan finde fælles emner at 

snakke om. 

18. It is difficult for me to make friends O S R N 

Det gruppen bestræber sig på, med appen er at gøre det nemmere for ensomme personer at 

finde en fælles grund, der kan være et fundament for en ny relation. Når det er nævnt, vil 

denne problematik mødes på samme måde som nummer 1 og 4. 

19. I feel shut out and excluded by others O S R N 

Eksklusion kan opstå i sociale sammenhænge hvor en person kan føle sig holdt uden for, og 

det er noget, som vil opstå ude ved aktiviteterne, og det kan derfor være svært for os at gøre 

noget direkte, men gruppen kan gennem en point system opfodre folk ude på aktiviteterne til 

at inkludere hinanden. 

På platformen, har gruppen forsøgt at lave en point system, for man kan optjene point, hvis 

ens aktivitet var god, eller hvis man deltager i en aktivitet. Dette skal opfodre folk til at 

inkludere hinanden, for så at optjene flere point. 

20. People are around me but not with me O S R N 

Denne problemstilling falder i sammen kategori som nummer 19, og vil blive mødt på samme 

måde.  
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Hvis der kigges på de forskellige spørgsmål, vil der være en række tiltag på platformen, der 

rammer bredt, og det betyder at flere af udslagspunkterne for ensomhed, vil blive forsøgt 

afhjulpet af samme feature. Nogle af de ting der går igen, i spørgsmålene, mener gruppen 

starter med en samtale, så derfor forsøger gruppen med vores platform at opfordre brugerne 

til at starte en samtale, via vores karma system, samt vores venskabsvedligeholdelsessystem. 

Karmasystemet, er et pointsystem der kun er synligt for brugeren selv, for at undgå at der går 

konkurrence i det. Sideløbende med Karma systemet har den digitale-platform et 

trofæsystem, som gruppen bruger til at nodge brugerne til at bruge appen, som gruppen 

mener den skal bruges. 

Der er en række steder hvor den digitale platform kan hjælpe på situationen, men det er ikke 

givet at brugerne bidder på. Donella Meadows pointere vigtigheden i løftepunkter, for enten 

at ændre en adfærd, eller fastholde en god adfærd, og det forsøger vi at gøre gennem vores 

design, men det kan diskuteres hvorvidt gruppen har taget det rigtige valg, og det vil derfor 

blive udfoldet i diskussionen.   
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Analyse af interviews 
Til de tre interviews er der blevet designet to forskellige interviewguides med spørgsmål til 

interviewpersonerne. Der er blevet lavet en guide specifikt til Københavns kommune og en 

specifikt til de to organisationer. Disse interviewguides kan ses nede i bilag 2 og 3. 
 

Interview med Ældresagen: 

Gruppen har interviewet David Vincent Nielsen, som er Social-humanitær konsulent for 

Frivilligafdelingen i Ældresagen. Han har besvaret fire spørgsmål over en 

mailkorrespondance, som gruppen herunder vil analysere på og sætte i sammenhæng med en 

aktør-netværksanalyse, der kommer videre i analysen. Mailkorrespondancen kan ses under 

bilag 4 

Ældresagen får sin viden om graden af ensomhed fra UCLA loneliness Scale og andre 

vurderingsværktøjer, som kan vurdere hvor mange ensomme ældre der er i landet. I det nye 

år 2021, vil de også begynde at gøre brug af den nationale sundhedsprofil, som undersøger 

ensomheden i befolkningen hvert tredje år. Ældresagen har hovedsageligt deres fokus på de 

ældre, som kategoriseres som svært ensomme, også kaldt langvarig ensomhed. Det er i dette 

stadie hvor det har en alvorlig betydning for det ensomme menneske. Ældresagen er en 

organisation der rummer mange frivillige og godt halvdelen af de 22.000 frivillige 

beskæftiger sig med aktiviteter rettet mod svækkede ældre, som ofte også er i risiko for at 

opleve ensomhed. David Vincent Nielsen nævner også andre initiativer til reducering af 

ensomhed, der udbydes fra andre organisationer og aktører. Problemet med disse er dog, at 

der ikke er blevet evalueret på effekten, der antages det virker. I forhold til møde mellem 

generationer, så er der forskellige indsatser der arbejdes med det. Det sker typisk mellem de 

ældre, som får besøg af lokale højskoler, eventuelt højskoler for elever med specielle behov, 

så der dermed hjælpes begge veje. Der er stor deltagertilfredshed, men der er ikke lavet nogle 

effektstudier og derfor vides det ikke om det hjælper på ensomheden. David Vincent Nielsen 

vurderer også vores ide til en digital platform, som en udmærket løsning, men det ville være 

optimalt, at designe en app, som automatisk viste aktivitetstilbud baseret på alder og interesse 

inden for en given radius fra brugerens gps-koordinater. Der findes også allerede noget 

lignende, blandt andet digitale besøgsvenner osv. Der skal også overvejes hvilke udfordringer 

der kan forekomme, for eksempel med at holde platformen opdateret. Der skal også tages 

hensyn til de ældre som er særligt udsat for ensomhed, hvilket oftest hænger sammen med at 

de har svært ved at følge med digitaliseringen og tage imod de digitale tilbud, da de ikke har 
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evnen til at bruge dem. Derfor skal der i hvert fald overvejes hvordan de ville kunne få den 

hjælp de har behov for til at starte platformen op og får lyst til at bruge den. 

  

Interview med Headspace: 

For at få et indblik i hvordan organisationen Headspace håndtere de ensomme unge, har 

gruppen også interviewet Centerchefen Christian Lund. Han har besvaret fire spørgsmål over 

en mailkorrespondance, som gruppen herunder vil analysere på og sætte i sammenhæng med 

en aktør-netværksanalyse der kommer videre i analysen. Mailkorrespondancen kan ses under 

bilag 5 

Headspace arbejder kun med de unge, som aktivt går til deres rådgivning, og derfor måles der 

kun på ensomheden blandt dem. Her bruges der “The Three-Item Loneliness Scale’ (T-ILS)”, 

som minder meget om UCLA Loneliness Scale, da det er nogle konkrete spørgsmål der tages 

udgangspunkt i, og ud fra besvarelsen vurderes om deltageren føler sig ensomme. Ved at 

Headspace beder deres unge besøgende om at besvare denne undersøgelse efter hvert besøg, 

giver det et indblik i udviklingen af ensomhedsfølelsen. Christian Lund nævner, at de unge i 

gennemsnit har tre samtaler over et stykke tid i Headspace og det opleves at deres 

ensomhedsfølelse bliver mindre, i takt med de kommer i Headspace. Det tilbud Headspace 

primært udbyder er rådgivning, men udover det har de forskellige samarbejdspartnere til 

forskellige projekter. I forhold til generationsmøde mellem unge og ældre, har Headspace 

ikke fokus på sådan nogle tilbud. Deres fokus er kun på unge. Med hensyn til vores ide til den 

digitale platform, så synes Christian Lund at det er en god ide, og han kan godt se den blive 

til virkelighed, så han henviser os til folkebevægelsen mod ensomhed, som måske kunne 

være interesseret i et samarbejde med os. 

 

Interview med sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns kommune:  

Gruppen har interviewet Lluis Armangue fra sundheds- og omsorgsforvaltningen i 

Københavns kommune. Han har mest fokus på de ældre ensomme og han har besvaret fire 

spørgsmål over et online møde, som gruppen herunder vil analysere på og sætte i 

sammenhæng med vores aktør-netværksanalyse. Transskriptionen af interviewet kan ses 

under bilag 6 

Københavns kommune måler ensomheden i hovedstaden ved brug af den nationale 

sundhedsprofil, der minder meget om UCLA loneliness scale, som de to andre organisationer 
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gør brug af. Ifølge undersøgelsen lavet af kommunen, kan det ses at manglen på sociale 

relationer er bredt ud i hele befolkningen. Den data der opsamles her bruges til at udforme 

forskellige tilbud og indsatser til de ensomme. I forhold til de ældre er det hjemmeplejen der 

bruger resultaterne fra undersøgelsen i deres arbejde. På den måde er hjemmeplejen mellem 

ledet mellem kommunen og de ældre når der skal tilbydes de muligheder kommunen kan give 

til at skabe sociale relationer. Det er dog vigtigt at den ældre også selv giver udtryk for at de 

vil have hjælpen. Lluis Armangue fortæller at selvom de yngre seniorer (65-70) er okay stillet 

i forhold til ensomhed, så er det alligevel dem der også er fokus på, da det er de år man 

begynder sin pension, og derfor skal der holdes fast i relationerne og de aktiviteter man 

bruger dagen på ud over arbejde, for at undgå at blive ramt af ensomhed. De yngre seniorer 

bliver oftest beskæftiget gennem arbejde i frivillige organisationer eller ved at deltage i dem. 

Københavns kommune har mange forskellige tilbud til de ældre ensomme, dog arbejdes der 

stadig på at idrætsforeningerne er mere åbne for de ældre. Med hensyn til generationsmøde 

mellem de unge og ældre, så er det noget kommunen arbejder lidt hen imod, men lige nu er 

det op til foreningen eller plejehjemmet selv om de vil gøre brug af det. Nogle forskellige 

tiltag der har været er for eksempel hvor naboskolen har kunne tage over og besøge det 

nærmeste plejehjem, eller hvor nybagte fædre og mødre har kunne tage deres baby med. Der 

er flere indsatser hvor det er en mulighed at arbejde med generationsmøde, men det ikke er 

forsøgt endnu. Lluis Armangue påpeger dog, at der ikke er noget dokumentation på at møde 

mellem generationer, hjælper på ensomhed, men at det er noget de antager i kommunen. Der 

er også forskellige måder hvorpå man kan hjælpe de ensomme, hjælpen kan ske ved 

afsender-modtager hjælp, eller for at hjælpe begge parter, så gøre brug af afsender-afsender 

hjælp. Det kan for eksempel være ved besøgsvenner, hvor der kommer en pårørende eller 

frivillig og underholder den ensomme, det kaldes afsender-modtager. Hvor afsender-afsender 

er hvor begge parter får noget ud af situationen, for eksempel “ÆldreLean”, der giver de 

ældre selskab og den anden part lærer det danske sprog. Lluis Armangue, synes vores ide til 

en digital platform er overvejelsen værd. Han mener, nemlig de unge og ældre kan få meget 

ud af hinandens selskab og hvordan de hver især er ensomme, da han tror det er af forskellige 

grunde, som begge kan lære af. Problemet med at lave relevante tilbud og indsatser til de 

ensomme, er at det er svært at snakke om og mange holder det for sig selv, så det er svært at 

konkretisere hvad behovet er. Derfor mener Lluis Armangue at gruppen skal tage med i 

overvejelserne at det kan være svært at finde personer til vores platform, da der først skal 

skabes tillid og den ensomme skal erkende at de har denne følelse. Udover det advarer Lluis 

Armangue imod at der allerede er mange der forsøger sig med digitale løsninger til at 
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formindske ensomheden. Efter hans mening er det vigtigt at indtænke de ældres evne og 

behov til digitale produkter. En tablet er begyndt at blive implementeret i mange ældres 

hverdag, dog bliver det stadig svære for dem at kunne følge med jo ældre de er. Hvert en 

ekstra funktion der lægges i den digitale platform, er en stor barriere og kan ende med den 

ældre giver op på vejen, fordi de ikke kan finde ud af det, derfor skal platformen være så 

enkelt som muligt.  
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Analyse af aktører, ved aktørnetværksanalyse 
Efterfølgende vil der blive lavet en analyse af det netværk af aktører der dannes, når 

ensomheden skal reduceres hos borgerne. Der vil blive taget udgangspunkt i to aktør-maps 

gruppen har designet, som kan ses i dette i dette afsnit. Der vil blive analyseret på dem ud fra 

aktør-netværksteori, som er beskrevet i rapporten i teoriafsnittet. 

 

Figur 12Aktør-mapping af netværket der dannes ved reducering af ensomhed 

Reduceringen af ensomheden blandt unge og ældre danner et netværk, hvor der er flere 

forskellige aktører der indgår. Dette netværk er illustreret i det aktør-mapping, som ses i 

figuren op over. Gruppen har aktivt valgt at se netværket mere opdelt end symmetrisk, da 

gruppen har opdelt de ensomme i to aldersgrupper, og de to eksempler på organisationer er 

også hver sin aktør. Dette er blevet gjort, da de to ensomme grupper har forskellige behov der 

skal opfyldes, og skaber forskellige translationer, alt efter hvilken aldersgruppe de kommer 

fra. I forhold til organisationerne er disse også delt op, da de har forskellige tilgange til deres 

indsatser mod ensomhed, da deres målgrupper er forskellige. Hvis man skulle følge Callon og 

Latours begreb “supersymmetri”, så skulle de ensomme have været én aktør og ligeså med 
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organisationerne, da der vil blive set på de to aktører med samme “briller” uagtet om de har 

nogle forskelligheder.  

Kommuner og organisationer har deres forbindelser til UCLA Loneliness Scale, da de bruger 

denne standardiserede og udbredte skala til at se på hvordan folk er ensomme, og dette giver 

dem potentialet til at målrette og planlægge de sociale tilbud og indsatser der er behov for. 

Interesserne for kommunerne og organisationerne er at reducere ensomheden blandt 

borgerne, og dette gøres igennem de sociale tilbud og indsatser. Problemet er dog den tilgang 

de har til de ensomme, da UCLA Loneliness Scale, er bygget op af 20 spørgsmål, hvor der ud 

fra dem kan bestemmes om deltagerne er ensomme. Dette er en meget enkelt måde at sætte 

det op på, når ensomhed er en subjektiv følelse, og kan derfor ikke måles på så konkret, da 

både følelsen og årsagen er forskellig fra individ til individ (Lysdal Sørensen, u.å.). Derfor 

antager gruppen at der kan risikeres at de tilbud kommunerne og organisationerne har, ikke 

hjælper alle de ensomme. Disse beskrevne handlinger og hvordan de krydser hinandens veje, 

udgør en translation, hvilket gør kommunerne, organisationerne og UCLA Loneliness Scale 

til aktører. De sociale tilbud og indsatser fra kommunerne og organisationerne har forbindelse 

til de to aktører; ensomme unge og ensomme ældre. I aktør-mappingen har gruppen taget 

udgangspunkt i at deres interesse er at skabe videre forbindelse til et socialt netværk, ved at 

øge unges hyppighed af social kontakt. De involverede aktører kan her tænkes at være de 

unge selv, deres familie, samt eksempelvis skolelærere, bekendte, kommunen, frivillige 

organisationer (Headspace) og socialarbejdere som er tilknyttet de unge. 

 Indsatsen hos de ældre, ensomme borgere sker ved at tage forbehold for at deres netværk 

svækkes på grund af samlevers bortgang og helbredet forværres hos ældre og deres 

omgangskreds. De involverede aktører kan her tænkes at være de ensomme ældre, deres 

familie, samt eksempelvis hjemmeplejen, social –og omsorgsforvaltningen, kommunen, 

organisationer (Ældresagen) og socialarbejdere som er tilknyttet de ældre. Det må formodes 

at den fælles interesse for disse aktører, er at reducere ensomheden hos den ældre.  

Når de enkelte, sociale tilbud og indsatser forbindes med de ensomme grupper, dannes en 

række translationer. Problemet for denne form for netværk, når den dannes på baggrund af de 

sociale tilbud og indsatser den ensomme deltager i, er at disse tilbud skal kunne rumme 

mange forskellige mennesker og deres behov og interesser, hvilket kan gøre det vanskeligt, 

når der er mange faktorer der skal dækkes, for at de ensomme også vil deltage. Tilbuddene 

skal have potentialet til at være et sted, hvor man kan deltage, ikke kun fordi man er ensom, 
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men fordi man vil danne nye sociale netværk. De ensomme kan også selv tage initiativ til at 

skabe deres sociale netværk, men da det er svært for denne gruppe af mennesker, og det er i 

mange tilfælde hovedårsagen til at de føler sig ensomme, har gruppen markeret den 

forbindelse med en stiplet linje.  

 

Figur 13Aktør-mapping af netværket der dannes når den digitale platform bliver inddraget i netværket over reducering af 
ensomhed 

Hvis vores løsning, som er den digitale platform, kommer ind i netværket, dannes der en 

række nye translationer. Dette nye netværk er illustreret i det aktør-mapping der kan ses i 

Figuren oppe over. Her illustrerer gruppen stadig de ensomme ældre og ensomme unge, og de 

forskellige organisationer som hver deres aktør, i stedet for at gruppere dem som ensomme 

og organisationer aktører, da det stadig er relevant i denne sammenhæng at se dem hver for 

sig, og tage højde for deres forskelligheder.  

Den digitale platform benyttes til at komme imellem den ensomme aktør, og årsagen til 

ensomheden. Måden den kommer imellem på er ved at styrke den eksisterende, svage 

forbindelse der eksisterer mellem den ensomme og dennes sociale relationer. I dette netværk 

kan de ensomme unge og ældre stadig skabe deres eget netværk, men da den digitale platform 
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som aktør har skabt en række nye translationer, muliggøres forbindelser mellem de to 

aldersgrupper, og dermed opstår muligheden for at der dannes et socialt netværk. Netværket 

skabes ved at forbinde de unge og ældre på baggrund af interesser, aktiviteter og lokation. 

Dermed får de ensomme også flere muligheder for at danne det sociale netværk, både 

gennem kommunernes og organisationernes tilbud, men også på egen hånd gennem den 

digitale platform. Dog er den direkte forbindelse mellem de ensomme og det sociale netværk 

stadig illustreret som en stiplet linje, da der er de samme kriterier for de ensomme, som i det 

andet aktør-mapping, i forhold til, at de selv har muligheden for at tage initiativ til at danne et 

social netværk. Formålet med dette netværk er dog at forbindelsen fra de ensomme og hen til 

det sociale netværk skal ske gennem den digitale platform. 
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Læsevejledning til den følgende ANT-analyse  

Som nævnt i redegørelsen af ANT-teorien tidligere i opgaven, synes begreberne indenfor 

aktør-netværksteori at spænde bredt, afhængig af hvilket undersøgelsesfelt de benyttes til at 

beskrive og analysere 

For at belyse hvordan vores digitale platform kan skabe nye forbindelser mellem vores 

udvalgte aldersgrupper, vil gruppen i dette afsnit zoome ind på nogle af platformens konkrete 

funktioner og analysere dem ud fra ANT-teorien. Da ANT ligger til grund for denne analyse 

anskues appen som værende en aktør på lige fod med de andre involverede aktører. Da fokus 

i denne delanalyse er indsnævret, indsnævres antallet af aktørerne som analyseres ligeså. For 

at undersøge hvilke forbindelser og eventuelle translationer der finder sted ved brugen af 

platformen, har gruppen valgt at zoome ind på samspillet mellem en række vigtige aktører. 

Efterhånden som der etableres forbindelser og sker translationer mellem disse, ændres 

aktørernes status grundet nye og tabte/svækkede og styrkede relationer/ forbindelser, hvorfor 

de efterfølgende fremtræder som nye aktører med nye kendetegn og egenskaber. For at sikre 

læsbarheden og forståeligheden af analysen, bliver de involverede aktører ikke nødvendigvis 

omtalt med beskrivelsen “aktør”, men derimod beskrevet som de tager sig ud før og efter 

forbindelserne/translationerne har fundet sted.  

Følgende analyse er lavet ud fra en forestilling om hvordan vores digitale platform ville 

påvirke ensomme unge og ensomme ældres forbindelser i et aktør-netværk. For bedst muligt 

at kunne danne os et overblik over forbindelserne før og efter de ensomme grupper startede 

med at benytte platformen, har gruppen lavet et kort over de forbindelser, som vi forestiller 

os kunne finde sted.  

Indenfor ANT ville man sandsynligvis opfatte brugerne af den digitale platform som 

udgørende én aktør, uden at skelne mellem om brugeren udgøres af én eller tusind 

forskellige, individuelle brugerprofiler. I denne ANT-analyse vil gruppen dog opfatte de to 

aldersgrupper som værende hver deres aktør når de er oprettet som brugere af den digitale 

platform. Denne beslutning er taget på baggrund af at de to gruppers eksisterende netværk 

givetvis varierer en del.  
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Aktør-netværksanalyse af konkrete funktioner i platformen og hvordan de skaber forbindelser 

Platformens funktioner er lavet så brugeren kan oprette sig med navn, alder, køn, arbejde, 

uddannelse, lokation og interesser. Brugeren oplyser sine informationer ved at udfylde en 

formular, samt ved tilføjelse af tags. I det brugeren opretter sig sker en translation, mellem 

aktøren som udgøres af den ensomme og aktøren som udgøres af platformen, da brugeren her 

får platformen til at fungere som talsmand. Da platformen herefter taler på vegne af denne 

bruger, herunder dennes interesserer og behov for relationer, kan man argumentere for at 

brugeren ved oprettelsen, tydeliggør dennes agenda og interesse i at skabe nye relationer med 

andre brugere af platformen.  

De to aktører, som udgøres af henholdsvis den ensomme unge og den ensomme ældre, kan 

herefter navigere rundt i den digitale platform og har mulighed for at skabe kontakt med 

hinanden.  

Disse to aktører skaber nye translationer via deres oprettelse og brug af den digitale platform, 

og ud fra disse translationer skabes en række nye aktører, ensomme unge brugere og 

ensomme ældre brugere. Netværket hos disse nye aktører, er forskelligt fra tidligere, da de 

har fået den digitale platform til at tale på vegne af dem. De har ved at oprette sig som 

brugere tilkendegivet deres interesse i at skabe nye relationer med andre brugere af den 

digitale platform, og de benytter den digitale platform som aktør til derigennem at skabe 

denne kontakt. Den digitale platforms aktørstatus har ved at få en ny bruger ændret sig. 

Platformens brugerdatabase er blevet forøget og den kan herved formidle kontakt mellem 

flere brugere end tidligere. I tilfælde af at platformen skal markedsføres, kan platformens 

brugsstatistik fremvises som brugs- eller salgsargument overfor relevante interessenter. 

Appens brugsstatistik er et resultat af en inskription, hvor antallet af brugere bliver optalt af 

udviklerne, og herefter foretages en inskription af disse tal i en rapport, diagram, hjemmeside 

eller lign (Jensen,2013, s.10).  

De to aktører som udgøres af brugergrupperne, kan ved hjælp af den digitale platform aftale 

at mødes fysisk og sammen foretage en række planlagte, fælles aktiviteter. Den digitale 

platform styrker derfor relationen mellem disse to grupper, ud fra dens mødefunktion. Her 

kan man sige at der sker endnu en ændring i de brugergruppers aktørstatus, da de går fra blot 

at være brugere af den digitale platform, til at være brugere af den digitale platform med en 

indbyrdes virtuel relation. Når de to aktører mødes i forbindelse med deres planlagte aktivitet, 

sker der endnu et skift i deres aktørstatus, da de her bliver ensomme brugere af den digitale 
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platform med både virtuel og fysisk indbyrdes kontakt. Efter den fysiske kontakt er etableret 

mellem de to brugergrupper, kan man forestille sig at der sker et skift i platformens 

aktørstatus, idet den ikke i lige så høj grad er nødvendig for at opretholde de to aktørers 

fysiske kontakt. Det kan tænkes at deres indbyrdes kontakt i højere grad bliver faciliteret ved 

hjælp af sms eller telefonopkald, hvilket gør at appens betydning for disse aktørers indbyrdes 

relation, bliver mindre. De to aktører som er resultatet af denne fysiske kontakt, kan man 

forestille sig sideløbende etablerer kontakt med de ensomme unge og ensomme ældre brugere 

af den digitale platform, med henblik på at udbygge netværket af brugere med fysisk kontakt. 

Her kan det tænkes at det netværk som er blevet til ud fra det fysiske møde, med fordel kan 

bruges til at inddrage de brugere som endnu ikke har skabt en virtuel eller fysisk kontakt med 

andre, idet der allerede er istandsat aftaler om at mødes til specifikke aktiviteter på specifikke 

tidspunkter og steder, og denne udfordring dermed er overkommet.  

  

Der er således sket en række translationer og skabt nye forbindelser mellem brugerne som 

aktører. Skiftet fra ensomme ældre -og unge, til ensomme brugere af den digitale platform, og 

herefter fra ensomme brugere af den digitale platform med etableret virtuel kontakt mellem 

hinanden, og til slut til både virtuel og fysisk indbyrdes kontakt.  

Platformen kan som aktør anskues som en black box, hvor alle dens delelementer, herunder 

software, brugergrænseflade og funktioner, arbejder tæt og gnidningsløst sammen, som et 

resultat af en række aktørers arbejde med den. Sociale netværksapps og smartdevices 

(smartphones og tablets) må siges ligeså at være black boxed som følge af deres efterhånden 

store udbredelse og daglige brug. Dermed er de translationer som er blevet skabt ved brugen 

af disse, blevet stabiliseret, og har dermed opnået en black box status.  

Ydermere kan man argumentere for at en succesfuldt implementeret digital platform, skal 

stræbe efter at opnå en black box status, hos de relevante brugere af appen, således at dens 

indbyggede funktioner, og brugen af disse, forekommer som “naturlige”, ubesværede 

processer. Den digitale platform skal altså opnå en tilstrækkelig stabilitet til at dens formål og 

brug synes naturlig, ukompliceret og indlysende for brugerne. Brugen af platformens 

funktioner skal være forhandlet på plads, for at den kan opnå black box status. Det kan 

tænkes at de ensomme unge har lettere ved at benytte og opfatte en digital platform som et 

naturligt relationsskabende redskab, da dens grundlæggende funktioner i grove træk er i 

kategori med Facebook, Tinders og lignende. Samtidig kan det antages at de ældre ensomme, 
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grundet deres alder og antagelsen om at de ikke er lige så fortrolige med smartphones og 

sociale netværk, vil have sværere end unge ved at nå til et punkt, hvor en digital platform 

bliver et dagligdagsredskab til at skabe og opretholde sociale relationer.  

For at de ældre ensomme kan skabe en forbindelse til den digitale platform og via denne, til 

ensomme unge, kræves det at de har adgang til et smartdevice, som eksempelvis en 

smartphone eller tablet. Derudover kan det tænkes at de grundet manglende erfaring med IT-

teknologi har brug for at blive vejledt i brugen af smartdevicet og den digitale platform, 

hvilket indebærer inddragelse af en aktør som kan yde support. Dette kunne eksempelvis 

være den ældre ensommes hjemmeplejer, kontaktperson eller familiemedlem. Hvis den ældre 

ensomme ikke har adgang til en smartphone eller tablet, eller ikke kan betjene en 

smartphone/tablet eller app, og samtidig ikke har mulighed for at få hjælp til at lære at 

betjene disse, kan translationen mellem den ensomme ældre og den digitale platform ikke 

finde sted, og mobiliseringen af disse potentielle brugere er dermed slået fejl (Torben Elgaard 

Jensen, 2003).   

For at aktøren som udgøres af de ensomme unge, har mulighed for at skabe forbindelse til 

den digitale platform, og via den digitale platform til andre aktører, kræves det at de har 

adgang til en aktør som kan formidle kontakten, som eksempelvis en smartphone eller tablet.  

Som det ses i ovenstående analyse, bliver forbindelserne mellem de involverede aktører 

tydeliggjort vha. aktør-netværksteorien. Det ses ligeså at aktørernes status og egenskaber 

ændrer sig i takt med at deres forbindelser styrkes og svækkes.  
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Afsenderanalyse  
Gruppen mener ikke, at vi i vores position kan få udbredt den digitale platform, på samme 

måde som hvis det er en anerkendt afsender. Derfor har gruppen valgt at analysere hvordan 

Københavns kommune ville gribe det an hvis de skulle være afsender af den digitale 

platform.  

Københavns kommune gør en stor indsats for at reducere ensomheden i hovedstadsområdet. 

Kommunen ligger inde med meget data omkring de ensomme borgere i hovedstaden, på 

baggrund af den nationale sundhedsprofil (Sundhedsstyrelsen & Statens Institut for 

Folkesundhed, 2017) og de har mange forskellige tilbud og indsatser, både til unge og ældre 

ensomme, hvilket gør den til en værdig afsender for den digitale platform, da de har 

bekendtskab til målgruppens behov (Københavns Kommune - Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen, u.å.). En kommune har en høj stilling i samfundet og udviser autoritet 

og derfor antager vi, at den digitale platform vil blive modtaget af mindre skeptiske borgere 

end hvis vi udgav den digitale platform. En kommune har også nogle bestemte retningslinjer 

de skal overholde, da den har en offentlig position i samfundet og skal fremstå troværdig, da 

det er kommunerne der styrer det lokalområde de ligger i. I forhold til at udforme indsatser er 

det vigtigt, at tage forbehold for hvordan det fremstår, og sætte kommunens varemærke på, så 

det er tydeligt hvem afsenderen er, da kommunen skal kunne stå til ansvar for de midler de 

tilbyder. Disse varemærker kan for eksempel være gennem københavnermærket, skrifttype, 

farver, ikoner osv. (Københavns kommune, u.å.). I forhold til de retningslinjer der skal 

overholdes, så skal en kommune også være politisk korrekt, og være klar i sine udmeldinger 

og derfor skal det forsikres at den digitale platform har formålet at reducere ensomheden og 

ikke andet. For en kommune er intentionen ikke at tjene penge på den digitale platform, men 

at hjælpe borgerne bedst muligt med deres ensomhed. Hvorimod hvis det var en privat 

virksomhed der udgav den digitale platform, vil meningen stadig være at hjælpe med det 

formål den er designet til, men hovedsageligt vil det også være at skulle tjene penge på den. 
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Brugertest  
Vi i gruppen har designet en brugertest, der skal give os et indblik i om vores målgruppe 

finder vores digitale platform brugervenlig. Ud fra brugertesten vil gruppen ændre på de 

ønskede forbedringer, så den digitale platform bliver efter brugerens ønske. Vi starter testen 

med at præsentere vores produkt og koncept. Derefter bliver deltageren stillet nogle 

spørgsmål omkring forskellige oplysninger vi kan bruge til at identificere personen og dens 

brug af digitale platforme. Efterfølgende skal deltageren føres gennem ni forskellige opgaver 

ved brug af prototypen af den digitale platform. Her observeres hvordan deltageren udføre 

opgaverne og der tages noter. Mod enden af testen bliver der stillet nogle uddybende 

spørgsmål, som udformes efter udførelsen af opgaverne, så de bliver relevante for måden 

deltagerne udførte opgaverne. Til sidst bliver der stillet nogle generelle spørgsmål, for at få 

de sidste indtryk af den digitale platform med. En template af brugertesten kan ses under 

bilag 7. 

Gruppen har udført brugertesten på 6 forskellige personer som er en del af den aldersgrupper 

målgruppen hører under. Gruppen har bevidst ikke gået aktivt efter at udføre brugertesten på 

ensomme, da vi formoder at alle inde for samme aldersgruppe har nogenlunde samme evne, 

når det kommer til at bruge en digital platform, om de er ensomme eller ej. Gruppen har 

udført testen på 4 i alderen 16-29 og på 2 i alderen 80+. Brugertestene af de 6 deltagere kan 

ses i bilag 8. 

Ud fra brugertesten kan det ses at alle deltagere har et hyppigt brug af apps i deres hverdag 

uanset alder, dog er der forskel på hvor erfarne de selv synes de er. De 16-29-årige sætter sig 

højt i en skala fra 1-10, hvorimod dem på 80+ år sætter sig lavt. Der er også stor forskel på 

hvilke apps de forskellige bruger. De yngre i deltagere fortæller at sidst de brugte en app, var 

da de skulle tjekke beskeder og de sociale medier, hvor de ældre deltagere mere bruger deres 

digitale devices til at spille spil eller tjekke vejret.  

I forhold til deltagernes udførsel af de ni opgaver, så var de unge hurtige til at komme 

igennem dem uden besvær. Det observeres at de unge er lidt utålmodige og derfor lære appen 

at kende ved at prøve sig frem uden at tage sig tid til at sætte sig ind i appen. Derimod med de 

ældre, så var der nogle af opgaverne der tog lidt ekstra tid at gennemføre, især dem hvor det 

krævede mere end et klik, for at finde det ønskede. Det observeres at de ældre er mere 

nervøse for at trykke forkert, og derfor bruger mere tid på at overveje deres muligheder. Dette 

gjorde også at der kom forvirring om hvad der hører under hvilken fane i appen, da det blev 
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overvejet at nogle af funktionerne godt kunne høre under flere af fanerne, hvilket resulteret i 

at der blev trykket forkert. De ældre påpeger dog selv, at når de får siddet mere med den 

digitale platform, vil de nok lære det med tiden. Udover det blev der også ønsket at der blev 

tilføjet en funktion under indstillinger, der kunne brugerdefinere tekststørrelsen, så man selv 

kan vælge størrelsen på teksten i den digitale platform, alt efter hvor godt man ser. Bortset fra 

det synes de ældre at den digitale platform fungerer godt og har et overskuelig layout. 

Specielt ikonerne var rigtig forstående og forsiden samt menuen i bunden af skærmen gjorde 

brugeroplevelsen god og dermed gjorde det nemmere for dem at navigere rundt i den digitale 

platform. Med hensyn til de yngre deltagere, så er deres ønske til forbedring af den digitale 

platform, at der bliver ændret på layoutet af hjemmeskærmen, både selve farven og at den 

skal tilpasses bedre til resten af fanernes layout. Udover denne forbedring synes de unge godt 

om den digitale platforms funktioner, specielt omkring, det at man finder sine nye venskaber 

på baggrund af ens interesser, og at man kan dele og deltage i fælles aktiviteter. De unge 

mener at den digitale platform er enkel og ligetil. Det tages godt imod, at der ikke er meget 

tekst på fanerne, men at der derimod bruges ikoner, som er informerende nok i sig selv. Der 

er stor enighed fra alle deltagere, at denne digitale platform ville være god til sit formål, da 

den indeholder funktioner, der vil kunne hjælpe med at skabe nye relationer og ideen med at 

blande generationer synes de ville være lærerig for begge parter og kunne have en positiv 

indvirkning på at danne anderledes venskaber. 

Som nævnt i teoriafsnittet omkring brugertesten, har det kun været muligt at analysere på 

brugertesten, men vi har ikke mulighed for at se en effekt på de ændringer vi har fortaget på 

baggrund af testen, da vi har været udfordret på tid og derfor har udført den sent i processen.  
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Opsamling 
Opsamlingsvis er der blevet analyseret på hvordan løftepunkterne i den digitale platform er 

med til at reducere ensomheden i forhold til de parametre UCLA loneliness scale arbejder 

med. Ud fra analysen kan ses at platformen rækker bredt, men da ensomhed e en individuel 

følelse, er det ikke alle der vil føle den hjælper lige så godt som andre vil synes. Dette kan 

arbejdes videre på i en videreudvikling baseret på eventuelt flere brugertests af brugerne. 

Videre i analysen er der blevet analyseret på de interviews der er fortaget med Københavns 

kommune, Ældresagen og Headspace. Analysen gav et indblik i hvordan de tre parter 

arbejder med ensomhed, hvilket gav os viden til en videre aktørnetværksanalyse. Denne 

ANT-analyse gav et overblik over hele netværket af aktører der dannes ved reducering af 

ensomhed. Efterfølgende blev der valgt nogle konkrete funktioner i den digitale platform og 

der blev analyseret på hvordan de skaber translationer i netværket. Denne analyse har til 

formål at give et indblik i hvordan vores platform har relevans i arbejdet omkring reducering 

af ensomhed hos de unge og ældre. Der er også blevet lavet en afsenderanalyse over hvis 

Københavns kommune skulle være producent af den digitale platform. Denne analyse er med 

til at give en ide om hvilke baner der skal tænkes i, når der skal besluttes hvem afsenderen på 

den digitale platform skal være. Til sidst i analyseafsnittet er der blevet analyseret på en 

brugertest vi har fortaget på de to aldersgrupper vi har som målgruppe. Her har vi fundet frem 

til hvad de synes om platformen, om de kan navigere rundt på den på egen hånd og hvilke 

rettelser de kræver, før deres behov er opfyldt. Med de ældre var der lidt forvirring omkring 

navigationen rundt på platformen og der skulle tilføjes flere behjælpelige funktioner, så som 

brugerdefinerede skriftstørrelse. I forhold til de unge, var det mere layoutet der var i fokus for 

ønskede forbedringer.  
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Diskussion 
I diskussionen vil der blive diskuteret omkring hvordan generationsmøder hvordan det er 

relevant vi har det som fokus med den digitale platform og hvilken har virkning sådan et 

møde har på de ensomme. Der vil også blive diskuteret omkring hvordan den digitale 

platform er et hjælpemiddel til de ensomme, og derfor er den kun til hjælp for dem der selv 

søger hjælpen. Her bliver det også interessant at diskutere ansvarsplaceringen, med henblik 

på hvem der har ansvaret for dem som lider af ensomhed. Da fysiske møder er det man skal 

have intentionen om at tage til ved brug af den digitale platform, så er det oplagt at diskutere 

hvilken virkning de fysiske møder har på de ensomme. Videre i diskussionen vil der også 

blive diskuteret omkring like kulturen og positive og negative feedback loops som kommer 

fra Donella Meadows løftepunkter (eng. Lavrage points).  

 

Generationsmøde 

Ved generationsmøder mødes generationer på tværs af hinanden, blandt andet med unge og 

ældre. Det er oftest til gavn for begge parter, da denne form for møder giver gensidig indsigt i 

hinandens liv og glædefulde oplevelser på en anden måde end normalt, fordi hver generation 

har forskellig livserfaring de kan dele ud af og belære hinanden med (Skovsbøl, 2011). 

Generationsmøder er ikke noget der ses så tit, fordi vi hele livet er opdelt med mennesker på 

vores egen alder, da det er sådan samfundet er bygget op. Hvis man følger samfundsordenen, 

vil unge og ældre aldrig mødes på lige fod, fordi de altid være delt op på grund af deres alder 

og derfor vil have hver deres formål på det sted de er. For eksempel i forhold til uddannelse, 

så er de unge eleverne og de ældre er underviserne, hvilket vil sige at de unge går i skole 

hvorimod for de ældre er det en arbejdsplads. Derfor vil de to parter altid være to forskellige 

steder i livet, der ikke vil krydse hinanden, da dette er en naturlig del af livet, fordi der er en 

aldersforskel at tage forbehold for (Skovsbøl, 2011). Hvis der kigges på målgruppen til vores 

digitale platform, som er unge i alderen 16-29 år og ældre i alderen 80+, hvilket vil sige at 

generationsmøderne skal ske mellem mennesker hvor der er meget stor aldersforskel, de unge 

og ældre kunne være børnebørn og bedsteforældre til hinanden. Der skal aktivt tages initiativ 

til at mødes på tværs af generationer, det kan ske ved at skoler besøger plejehjem, unge og 

ældre mødes over en fælles aktivitet osv. (Skovsbøl, 2011). Men da der skal tages hensyn til 

forskellen på for eksempel fysikken og energien blandt de unge og ældre, kan det være svært 

at tilfredsstille alles behov. Derfor har vi gesignet vores digitale platform, da man gennem 
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den helt selv på egne præmisser kan styre hvordan man vil skabe sine sociale relationer, så 

alle får tilfredsstillet deres behov.  

 

I forhold til vores digitale platform, så er generationsmøde en vigtig del af den. Formålet er at 

danne et forum, hvor unge og ældre kan mødes på tværs og hjælpe hinanden ud af 

ensomheden. Idéen bag er at de kan lære af hinandens erfaringer og tanker omkring 

ensomhed, samt hjælpes ad med at komme ud af ensomhedsfølelsen ved at danne et netværk 

der enten kan have kontakt online eller mødes fysisk. Platformens funktioner skal ændre den 

normale sociale sammensætning, hvor man typisk omgås med personer på ens egen alder, 

hen imod en opfattelse af at det er normalt at blande sig aldersmæssigt og lære af det. Med 

vores digitale platform skal de unge og ældre kunne finde hinanden på baggrund af fælles 

interesser og tætte lokationer, så de derved kan danne nye sociale relationer og nye netværk. 

Det kan være med få personer, såvel som i større grupper, alt efter hvad man føler sig 

tryggest ved. Relationerne startes to og to, hvorefter der kan aftales aktiviteter med flere eller 

møder med den ene relation man har fået skabt. Hvis der kunne skabes et trygt og sikkert 

forum, så ville man kunne indbygge endnu en funktion i den digitale platform, der gjorde at 

man som bruger ikke kunne se hinandens profilbilleder og alderen på hinanden, så 

aldersfaktoren fjernes, og der kan fokuseres på, at skabe nye sociale relationer med dem som 

man deler interesser med.  

 

Den digitale platform er kun til hjælp for dem som selv søger hjælpen 

Vores digitale platform har kvalifikationerne til at kunne få dens brugere til at danne nye 

relationer og dermed komme ud af ensomhedsfølelsen. Men før den digitale platform 

overhovedet bliver taget i brug, skal den eventuelle bruger erkende sin ensomhed og have lyst 

til at gøre noget ved det. Dette nævner Lluis Armangue fra Sundheds- og 

omsorgsforvaltningen i Københavns kommune, hvor han påpeger at det er svært at lokalisere 

den ensomme, fordi de har en tendens til at lukke sig ind i dem selv og ikke vil erkende at de 

lider af ensomhedsfølelsen. Dette er især problematisk med hensyn til tests af nye tilbud fra 

kommunen og derfor må der enten gås med det der virker i forvejen eller satses. At de 

ensomme erkender at de lider af følelsen, er nødvendigt når det kommer til den digitale 

platform da den er designet med forestillingen om at dens brugere lider af en vis grad af 

ensomhed og derfor skal brugeren være indstillet på at det også er det der er i fokus.  
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Der kan være mange forskellige grunde til man er ensom og vælger at oprette en profil på den 

digitale platform. Derfor kommer brugerne også med hver deres tilgang til brugen af den 

digitale platform. For eksempel hvis det er fordi man føler sig ekskluderet fra fællesskabet 

kan det være den digitale platform bruges til at finde nye venner med fælles interesser, 

hvorimod hvis det er et dødsfald i nær familie, så kunne det være der mere blev søgt efter en 

at tale med eller en der har været udsat for det samme og man så på den måde danner 

relationerne. Sværhedsgraden af ensomhedsfølelsen, om det er kortvarig ensomhed eller 

langvarig ensomhed, kan have stor indflydelse på hvor nemt det er at erkende man er ensom 

og vælger at oprette en bruger på den digitale platform. Med hensyn til dette, skal hver enkel 

person også selv vurdere om den digitale platform er den hjælp der er behov for eller om der 

skal søges mere professionel hjælp, alt efter graden af ensomhed.  Gruppen observerer at det 

er en fordel at forsøget på at komme ud af ensomheden starter digitalt, da man i den 

sammenhæng stadig døjer med sin ensomhed på afstand og på egen hånd, og altid vil kunne 

lukke ned for den digitale platform hvis det bliver nødvendigt. Man har selv kontrollen over 

hele processen og derfor kan den tages i eget tempo.  

  

Ansvarsplacering (hvem har ansvaret for mennesker der lider af ensomhed) 

Hvis vi kigger på hjerteforeningens guide til brug af sundheds apps (Orry, 2020), finder vi en 

række guides til brugen af apps som, Alkotæller (app til at følge ens promille), Min Gå App 

(måler og kortlægger gåture) samt række andre fysiskorienterede sundheds applikationer, 

hvor brugerne kan bruge dem, frivilligt, til at supplere/optimere deres helbredsmæssige 

situation. I disse situationer er ansvaret altså placeret hos brugerne, fordi det er frivilligt om 

de vil bruge appen. Hjerteforeningen.dk videregiver så også en række forløbs apps, hvor det 

er superviseret brug af en app, i samspil med en sundhedsfaglig person, og det er her vi finder 

eksempler på apps der håndterer psykiske problemer, i appen, i samarbejde med en psykiater 

eller en psykolog. I sådanne sammenhænge er det nemt at placere ansvaret, for u forløbs 

apps’ne er det fagpersoner der står med ansvaret, og i de fysiske sundhedsapps er det borgene 

selv. I vores app forsøger vi at håndtere et psykisk problem, men har, modsat de andre fysiske 

helbredsapps ikke noget ‘big data’, at basere det på, og kan dermed ikke måle om det går 

godt eller skidt. Hvis en person går rundt med en telefon i lommen, bliver ens skridt 

automatisk talt, men hvis en person interagerer med en anden, måler vores applikation det 

ikke.  
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Fra et ANT-perspektiv vil der ligeledes være stor forskel på hvilke forbindelser, aktører og 

translationer der skabes, ændres, svækkes og styrkes. Apps/aktører som placerer ansvaret for 

brugen fuldstændigt på brugeren, som Alkotæller-appen og Min Gå-app, involverer ikke 

sundhedsfaglige aktører, udover appen selv, end brugeren, smartphonen og til en vis grad 

udviklerne og afsenderen af appen. Man må dog antage at udviklernes og afsenderens adgang 

til detaljeret brugsstatistik er begrænset, eftersom brugeren ikke benytter apps’ne under 

supervision. Ulempen med denne form for app er at der ikke er mulighed for at intervenere 

såfremt en potentiel sundhedsskadelig situation måtte opstå, eksempelvis hvis brugeren af 

Alkotælleren puster en sundhedsskadelig høj promille, eller brugeren udviser en adfærd med 

brugen af appen som kunne tyde på et alkoholmisbrug. Ligeledes har Min Gå-appen ikke 

mulighed for at alarmere alarmcentralen, skulle appens GPS-koordinater afsløre at brugeren 

befandt sig på en potentielt farlig lokation. 

I de apps som Hjerteforeningen formidler, som baseres på et forløb og som bliver monitoreret 

og superviseret af sundhedsfaglige personer, findes der en række anderledes forbindelser og 

involverede aktører. Der sker en translation idet lægen benytter appen til at tale på hans vegne 

til brugeren. Såfremt lægen benytter fagtermer i den del af appen som er udviklet til 

sundhedsfagligt personale, til at informere brugeren om lægens anbefalinger og råd, foretager 

appen en inskription af disse fagtermer, og transformerer dem til letforståelige 

lægmandsanbefalinger i appen. Her er der derfor tale om at ansvaret i højere grad deles 

mellem den sundhedsfaglige person og patienten/brugeren af appen. 

Vores digitale platform ligger på sin vis imellem de to ovenstående eksempler. Ansvaret er 

ikke fordelt mellem sundhedsfaglig person og bruger/patient, men i højere grad hos den 

enkelte bruger. Men ansvaret er dog ikke helt overlagt til den enkelte, da mødet, hvad enten 

det er virtuelt eller fysisk, finder sted mellem to aktører. Her fungerer platformen og 

smartphonen som faciliterende aktører. En del af ansvaret kan placeres hos platformen ved at 

indkorpere en række sanktions -og anmeldelsesmuligheder som brugerne kan benytte. En 

anden løsning kunne være at tilknytte en moderator til platformen, som kunne sikre at den 

gode tone og platformens retningslinjer blev overholdt. 

Herved sker en translation idet appen ud over at fungere som talsmand for de to aktører 

(brugergrupperne), samtidig kommer til at fungere som vogter for de brugere som ikke har 

modtaget sanktioner, overfor de brugere som har. 
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Diskussion af fysisk møde i den digitale platform  
Den digitale platform har til formål at danne nye relationer digitalt, som skal ende ud i et 

fysisk møde over en fælles aktivitet. Denne fremgangsmåde skal hjælpe med at nedbryde 

følelsen af ensomhed hos platformens brugere. Det fysiske møde er en vigtig faktor for at 

mindske ensomheden, da et virtuelt møde ikke i alle tilfælde er nok.  

Mennesket er et flokdyr og er derfor et meget socialt dyr. Vi søger tryghed i hinanden, hvilket 

gør at vi har brug for fysisk kontakt til hinanden. Ved et virtuelt møde er der ikke fysisk 

kontakt og man kan ikke se om man har øjenkontakt, da man kigger ind i en skærm. 

Øjenkontakt betyder meget for kommunikationen, det er på den måde man viser interesse for 

samtalen og det andet menneske man taler med. Hvis ikke det er nødvendigt at holde 

øjenkontakt, ligesom med virtuelt møde, så bliver man let ukoncentreret og i det øjeblik går 

kommunikationen tabt. Dette kan gøre at samtalepartneren ikke føler sig hørt eller set 

(Knudsen, 2020).  

Endnu et problem ved et virtuelt møde er at man er afhængig af en internetforbindelse, og i 

den sammenhæng kan det risikeres at der er forsinkelse på forbindelsen, hvilket i mange 

tilfælde hæmmer samtalen. Der kan opstå misforståelser fordi der kommer en forsinket 

reaktion, og da ansigtstræk samt kropssprog afspejler hinanden kan vi gå fejl af hinanden når 

vi oplever forstyrrelser for øjet i form af forsinkelser i forbindelsen. Disse forsinkelser gør 

også at man kan risikere at gå glip af kropssprog, fordi billedet kommer ud af synk og derfor 

kan springe frem i billedet under den dårlige forbindelse (Knudsen, 2020).  

Endnu en ulempe ved et virtuelt møde er at man ikke kan se hinanden i fuld størrelse, særligt 

hvis man sidder foran den skræm man har møde på. Dette gør det svært at læse hinandens 

kropssprog, fordi der er forskellige tegn, som vi mennesker automatisk læser hos hinanden, 

der er skjult på grund af kameraets udsnit af personen man ser på skærmen. For eksempel kan 

samtalepartneren sidde og trampe utålmodigt i jorden eller ryster i benene fordi personen er 

nervøs uden at man bemærker det (Knudsen, 2020).   

Med hensyn til det overstående, så er et fysisk møde en fordel når det kommer til at reducere 

ensomheden hos brugeren af den digitale platform, da de ensomme er i en sårbar situation, 

hvor de skal åbne op for andre mennesker og danne relationer med nye mennesker. Derfor 

kan et fysisk møde hjælpe med at give tryghed og man undgår forstyrrelserne der er ved et 

virtuelt møde. Hvilket  gruppen antager giver den bedste oplevelse for brugeren af den 

digitale platform og hjælper dem ud af ensomhed bedst muligt. Dog som nævnt i 
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diskussionsafsnittet “Den digitale platform er kun til hjælp for dem som selv søger hjælpen”, 

så vil det være optimalt at starte kontakten online ved hjælp af vores digitale platform, da 

man så kan døje med ensomhedsfølelsen på afstand og i eget tempo, og så gå videre til et 

fysisk møde, når man er klar til det, alt efter hvor svær grad man lider af ensomhed.  

 

Like kultur og positive og negative feedback loops 

Likes og offentlige pointtavler kan være gode til at affordere en ønsket adfærd. Hvis vi kigger 

på likes fra Facebook, mener Anton Lind(2015), der er journalist og redaktør på DR P3 

nyheder, at det føles godt at få et like på ens profilbillede på Facebook. I relation til dette kan 

vi kigge på de positive feedbackloops, som Donella Meadows(1999) advokere for i hendes 

artikel om leverage points, hvor hun beskriver dem som en måde at intervenere i et system og 

opretholde orden. Problemet med denne synlige “pointtavle” er at medlemmer, på platforme 

der benytter disse, kan se deres egne point i relation til andre, og dermed enten tage det 

positivt eller negativt. Lind(2015) taler ind i en pointe, der bliver stillet af Anna Bjerre, der er 

psykolog, hvor hun skriver at - “Det kan faktisk betyde, at en person får et lille sammenbrud 

eller måske udvikler depressioner eller tristhed, netop fordi vægten bliver lagt på den ydre 

feedback, siger Anna Bjerre.”. Dette stadie ønsker vi selvfølge ikke på vores platform, så det 

er ikke meningen at brugerne skal kunne se hinandens ‘point’, og dermed måle sig med 

hinanden, men vores pointsystem er samtidig et værktøj for os, når vi ønsker en bestemt 

agens. Problemet med den skjulte pointtavle er at den kan virke mindre motiverende at score 

højt på, og den er derfor potentielt ikke lige så effektiv, som den kunne have været. 

Hvis vi derimod havde implementeret en række negative feedbackloops, kunne vi sanktionere 

brugen af appen, hvis ikke ønsket adfærd blev udført. Ikke uønsket adfærd kunne i denne 

sammenhæng være at man trykkede deltag på en lang række aktiviteter, som der ikke blev 

deltaget i. I en række onlinespil, er der en straf for at gøre sig klar til at spille, men afvise 

invitationen i sidste øjeblik, dette ses i titler som, World of Warcraft, League of Legends og 

Counter Strike Global Offensive, hvor personen der ikke overholdt sin aftale, ikke kan spille 

spillet i 10 – 30 minutter. Implementeringen af sådan et system på vores platform kunne 

designes så brugerne ikke var i stand til at melde sig til aktiviteter i en dag, men det er ikke 

meningen at vi skal straffe og udelukke brugerne på denne platform, fordi den er designet til 

at afhjælpe ensomhed.   
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Opsamling 
Opsamlingsvis er der blevet diskuteret omkring hvordan generationsmøder er et godt værktøj, 

når det kommer til at reducere ensomhed. Et generationsmøde gavner begge parter, da man 

kan lære af hinandens erfaringer og på baggrund af dette danne nye relationer. I tilfældet med 

brugerne på den digitale platform kan de være alt for 16-29 år og 80+, så derfor er det 

brugere fra flere forskellige generationer. Men før den eventuelle bruger af platformen 

overhovedet tager den i brug, skal der erkendes at man er ensom, da platformen skal tages i 

brug med henblik på at komme ud af sin ensomhed. Den digitale platform er kun et 

hjælpemiddel til at reducere ensomhed, derfor skal dem som har brug for hjælp selv aktivt, 

søger hjælpen. Det hænger sammen med ansvarsplaceringen, hvem der har ansvaret for 

mennesker der lider af ensomhed. Den ansvaret ligger hos kan være forskelligt, men i forhold 

til vores digitale platform og andre platforme er det som sagt de ensomme selv der har 

ansvaret for at søge hjælpen. Der er også blevet diskuteret omkring de fysiske møder den 

digitale platform leder op til. De fysiske møder er det optimale hvis man vil danne nye 

relationer, fordi mennesker er flokdyr og derfor søger tryghed i fysisk kontakt. Det er nemlig 

vigtigt at brugerne på platformen føler sig trygge, fordi de står i en sårbar situation. I forhold 

til tryghed og god stemning på den digitale platform er der blevet diskuteret hvorvidt en like 

kultur påvirker menneskets med negative feedback loops. Derfor skal der være fokus på de 

positive feedback loops på platformen, så den bliver et behageligt sted at være for brugeren 
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Perspektivering 

Ensomhed i forhold til Covid-19 i starten af foråret 2020 

Pandemien Covid-19, har svækket samfundet på mange forskellige måder. I forhold til 

ensomhed er andelen af unge der føler sig alvorligt ensomme blevet fordoblet i perioden hvor 

der var en komplet nedlukning af samfundet. Dette viser forskningsprojektet “stå sammen 

ved at holde afstand” fra Københavns Universitet (Københavns Universitet, u.å), ved at have 

målt stigningen til 22% af unge mellem 16-29 år (Ventilen, u.å.), hvor det ifølge den 

nationale sundhedsprofil normalt ligger på 10-12% der føler sig alvorligt ensomme 

(Sundhedsstyrelsen, 2018). Den markante stigning skyldes at de unge er blevet isoleret fra 

deres jævnaldrende og den normale hverdag, på grund af de restriktioner der er blevet 

bestemt i samfundet. Dette kan ikke undgå at påvirke følelsen af ensomhed. Størstedelen af 

dem som betegnes som alvorlig ensomme er dem som er en del af studiemiljøer, skoleklasser, 

fritidsaktiviteter og arbejdspladser som alle er påvirket af pandemien. De unge er født ind i 

den digitale tidsalder, og derfor kan de have nemmere ved at holde fast i deres relationer 

gennem for eksempel de sociale medier. Deres hverdag er dog stadig fuldstændig ændret og 

vi er i en situation ingen har prøvet før, hvilket gør at man føler sig ensom. Organisationen 

Ventilen, men er at for størstedelen går ensomheden i sig selv når hverdagen bliver mere 

normal igen, men det kan også ske at nogle relationer har ændret sig eller en begyndende 

følelse af ensomhed har bidt sig fast og gør at det er svært at komme ud af (Ventilen u.å.).  

I forhold til ensomme ældre, så er de også hårdt ramt af den isolation, som er kommet med 

pandemien. Der er flere der begynder at føle sig ensomme, men da de er en risikogruppe og 

derfor meget udsat for at blive smittet med covid-19, så er det nødvendigt at være isoleret fra 

andre (Sundhedsstyrelsen, 2020). Det har resulterede i, at hverdagen for de ældre er 

fuldstændig ændret, da deres sædvanlige sociale aktiviteter er lukket ned og de kan ikke få 

besøg på plejehjemmet og det anbefales at holde de samme retningslinjer i det private. Hele 

situationen forstærker også følelsen af ensomhed, både gennem afsavn og ved at ingen kan 

fortælle hvornår pandemien er væk og den nye hverdag er ændret til den gamle igen 

(Ældresagen, 2020). I forbindelse med alle restriktionerne, så er der også taget forbehold for 

de ældre, ved at give andre alternativer til at pleje de sociale relationer på afstand.  
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Videreudvikling af den digitale platform 

Den digitale platform har lige nu været igennem forskellige faser fra Storyboard til 

Wireframe. Det næste skridt er at kode den digitale platform. Her kan funktionaliteter som 

ikke har været mulige at teste pga. Adobe XD’s begrænsninger blive en del af den næste 

prototype. Derudover ville flere funktionaliteter kunne blive taget i betragtning og testet. En 

af disse funktionaliteter kunne være push notifikationer, som kunne være med til at påminde 

brugeren omkring fremtidige aktiviteter. Inde i indstillinger, skulle man kunne vælge hvilken 

slags push notifikationer brugeren vil have, eller om de vil slå det helt fra. Appen skulle også 

have en brugerflade, specielt til ældre mennesker, der ville kunne gøre det muligt at ændre på 

skriftstørrelse og udvide mellemrum mellem knapperne. En måde man kunne implementere 

det på, ville være at når man opretter sin bruger, ville platformen selv vurdere ud fra alder 

eller måske et spørgeskema, hvilken type af indstillinger brugeren skal have. Derudover skal 

der udvikles en måde at tilføje venner på, dog vil det ikke være muligt at se hvor mange 

venner man har, eller kunne se andres venner, for at undgå en negativ sammenligningskultur. 

Når der er tale om fysisk fremmøde via den digitale platform vil det også være en 

nødvendighed at bekræfte brugernes identitet og forhindre at der bliver lavet falske profiler. 

En måde man kunne gøre det mere besværligt at forfalske identiteter, ville være at der skulle 

tages et profilbillede igennem appen, og ikke findes mulighed for at uploade et profilbillede 

fra en ekstern kilde. En anden måde man kunne forbedre sikkerheden ville være at have en 

totrinsbekræftelse det kunne være et password og et mobilnummer hvor brugeren får tilsendt 

en sms.  

Det havde også været en god idé at lave en it-forundersøgelse med formålet at se hvis det 

fandtes et behov for appen. Det ville nok være den mere traditionelle fremgangsmåde, da 

dette ville skabe et godt fundament at begynde fra. Men det er tidskrævende og et helt 

semesterprojekt i sig selv, at lave en it-forundersøgelse, og i dette projekt har gruppen valgt at 

fokusere på designaspektet.   

I dette projekt har gruppen valgt ikke at have fokus på udbredelsen af appen, men det er en 

essentiel del at have fokus på markedsføring af appen, strategi og afsender, da der er stor 

forskel på om det er en privat aktør eller en kommunal aktør der står som afsender for appen. 
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Konklusion 

Ensomhed reduceres ved at skabe relationer, det gælder både for de unge og ældre. Ved et 

generationsmøde hvor man mødes på tværs af aldersgrupper har også stor gavn, da man på den måde 

kan lære af hinandens forskellige erfaringer og i nogle tilfælde blive positive overrasket over hvilken 

relation der kan skabes på den måde. Årsagerne kan være mange og forskellige fra person til person, 

da ensomhed er en individuel følelse. Det kan være de mindste årsager og det kan være noget 

alvorligt, hvilket også udgør at der findes to former for ensomhed, kortvarig ensomhed og langvarig 

ensomhed. UCLA loneliness scale har formået at præcisere en liste af årsager til ensomhedsfølelsen, 

hvilket kan give et indblik i om man føler sig ensom og ved den enkle model også finde ud af hvor 

mange der lider af ensomhed. I den sammenhæng skal den digitale platform skabe relationer mellem 

de ensomme, ved at tilbyde et trygt og sikkert forum og opfordre til at bygge de nye relationer ved 

fysiske møder over fælles aktiviteter, lavet på baggrund af fælles interesser.  

 

Hvis man skal designe en platform i relation til noget, er der en lang række gode tanker man 

kan gøre sig, før opstart. F.eks. hvem er den til, og hvad skal den bruges til. På vores platform 

har gruppen forsøgt at designe den, så både ældre og unge kan benytte den, med 

udgangspunkt i noget viden, vi har fået fra Københavns kommune, vedrørende design til 

ældre samt brugertest af personer i forskellige aldersgrupper. Lluis Armangue Sundheds- og 

omsorgsforvaltningen i Københavns kommune udtalte sig om nogle design overvejelser, han 

havde fået i sit arbejde samt fra andre ældrerelaterede designs, som Doratelefoner, som er 

telefoner udviklet til ældre. Vores brugertest dannede derfor, i samspil med Københavns 

kommune et fundament for vores design af platformen, så den var brugbar for både unge og 

ældre mennesker. UCLA loneliness scale har vi brugt som udgangspunkt for hvad den 

digitale platform skulle kunne, og den har fungeret som en tjekliste, der gjorde det muligt for 

os at se hvor der skulle implementeres features, der afhjalp ensomhed i vores applikation. Der 

hvor at denne applikation går fra at være en tilfældig social applikation til en platform med 

fokus på at reducere ensomhed, er i de affordances der er lagt ind i den. De forskellige 

trofæer, som brugerne bør ses som milepæle, der skal danne et positivt feedback loop, der 

motiverer og nudger dem til at kaste sig ud i aktiviteter, der ifølge ensomhedsskalaen, 

reducere ensomhed.  

For at skabe en platform der kan skabe møde på tværs af generationer, er det essentielt at 

platformen har en bred appel. Gruppens platform har forsøgt at skabe en bred appel ved at 

give brugerne en åben platform som ikke har en defineret måde at bruge den på. Appens 
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aktiviteter bestemmes af brugeren og det vil derfor være aktiviteten der appellerer til den 

individuelle bruger. Derudover kan man via appen også lave et opslag hvor man laver en 

mere personlig henvendelse, dette vil måske virker mere tiltalende til bruger der ikke trives i 

store forsamlinger. Udover funktionaliteterne er appen også designet med brugervenlighed i 

tankerne uanset alder da man kan vælge hvilken layout der passer bedst ift. Alder. Ved at 

kortlægge de forbindelser og aktører som vi forestiller os ville opstå ved implementering af 

vores digitale platform, har vi efterfølgende analyseret disse ud fra aktør-netværksteorien.  

Analysen viste at der potentielt kunne ske et svigt i mobiliseringen (inddragelsen) af de ældre 

ensomme brugere, hvis de enten ikke havde adgang til et smartdevice eller ikke besad de 

fornødne færdigheder som betjeningen af smartdevice og platformen krævede. Analysen gav 

et overblik over hvor i netværket der opstod translationer, og blandt hvilke aktører. Den viste 

desuden at brugernes aktørstatus ændredes jo mere involverede de blev i brugen af 

platformen. Når brugerne oprettede sig i platformen, skete en translation, som betød at 

platformen herefter talte på deres vegne. Kommunikationen mellem brugerne gik igennem 

platformen som aktør. ANT var med til at belyse ansvarsplacering i relationen mellem 

ensomme mennesker, plejepersonale/omsorgspersonale/sundhedsfagligt personale i 

diskussionen. Her blev det tydeligt at ansvaret ikke blot påhviler den enkelte bruger, men til 

en vis grad også platformen.  

For at vende tilbage til problemformuleringen, så kan dette være et eksempel på hvordan kan 

man designe en platform, som skaber møder mellem forskellige aldersgrupper, med henblik 

på at reducere ensomhed. Samspillet mellem de almene designovervejelser ud fra brugertest 

og viden fra Københavns kommune vedrørende ældres brug af teknologi, vil gruppen mene at 

man godt kan designe en platform der rammer bredt i user interface, og samtidigt nudger 

aktiviteter, der er baseret på ensomhedsskalen UCLA loneliness scale, til at reducere 

ensomhed hos de forskellige aldersgrupper der benytter platformen.  
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