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Abstract 
This paper wishes to investigate podcast as a technology and its expediency when it comes to conveying 

and distributing a mindful experience. Through an introduction to theories about mindfulness, its relevance 

in modern life and a description of podcast as a technology a mindful sound experience is designed. With a 

qualitative interview and appurtenant methodical process of the data attained we wish to discuss the 

findings and thereby create an outline for an optimized design of the mindful sound experience and 

contribute to the understanding of podcast technology as an expedient choice to convey and distribute 

mindfulness. 

 

Indledning 
I Danmark rapporterer én ud af fire voksne danskere, at de oplever stress i deres hverdag1 . Stress er endda 

en udbredt sygdom i hele den moderne verden og er blevet et stigende problem på et globalt plan2. 

Forskning tyder på, at langvarig stress kan føre til adskillige helbredsproblemer som hjerte-kar-sygdomme, 

depression, type-2 diabetes, søvnløshed m.m.3. Evnen til at præstere på et højere niveau, når det er 

nødvendigt, er en evne mennesker stadig nyder godt af. Dog er det desværre ligeledes blevet noget, som 

mennesket lider under. I den moderne verden har vi været gode til at reducere biologiske stressfaktorer 

såsom sult, kulde, farlige dyr osv. Noget vi har været mindre gode til, er at reducere eller håndtere de nye 

psykologiske stressfaktorer, som det moderne liv har ført med sig4. 

Et fagområde, som har været genstand for et stigende antal af forskningsprojekter de seneste år, er 

’mindfulness’5. Trods udfordringerne forbundet til definitionen af ordet og kvaliteten af de tilgængelige 

forskningsresultater6, er der adskillige undersøgelser, som peger i retning af mindfulness’ gavnlige effekt på 

bl.a. stress7,8. Denne popularitet af mindfulness har naturligt medført et marked for produkter der relaterer 

sig til mindfulness. I 2015 var det marked anslået til at være 1.2 mia. amerikanske dollars9, hvilket har skabt 

en efterspørgsel på teknologiske løsninger som kan optimere formidlingen og distribuering af mindfulness. 

Podcast er bl.a. et teknologisk værktøj, som har evnerne til at gøre begge ting. Dette projekt ønsker at 

undersøge podcast-teknologien og dets evne til at formidle en mindful oplevelse på en hensigtsmæssig 

måde. For at gøre dette vil der først blive redegjort for teorier omhandlende mindfulness, dets rolle i den 

moderne verden og en beskrivelse af podcast-teknologien og dennes egenskaber. Baseret på teorierne er 

der designet en prototype på en lydoplevelse, som gennem et semi-struktureret livsverdensinterview og 

behandling af interviewdata ønsker at undersøge respondentens oplevelse af podcast-teknologien og dets 

evne til at formidle og distribuere mindfulness. Dernæst foretages en diskussion af resultaterne og hvordan 

de kan bidrage til forbedret prototype og samtidig en vurdering af teknologiens hensigtsmæssighed. 

 
1 (Sundhedsstyrelsen, 2020) 
2 (Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, 2002) 
3 (Annette Engsig, 2021) 
4 (Hyland & Richardson, 2014, s. 106) 
5 (Giraldi, 2019, s. 3) 
6 (Ospina, et al., 2007, s. 106) 
7 (Y, et al., 2004) 
8 (J.A., 1997) 
9 (Giraldi, 2019, s. 4) 



4 
 

Problemfelt 
Gennem menneskets historie har vi altid brugt teknologi til at effektivisere, optimere og på andre måder 

forbedre vores livskvalitet. Af den grund er det forventeligt at se teknologien bidrage til løsninger på det 

problem, som stress har vist sig at være i den moderne verden. Det er dog sjældent at en ny teknologisk 

løsning implementeres med kun positive resultater og uden utilsigtede effekter på enten subjekt eller 

samfund. Trods det manglende teknologiske aspekt kunne en kost bestående af slik fungere som en 

metaforisk beskrivelse af problemet. Det høje sukkerindhold og dermed høje energiindhold kan 

umiddelbart få slik til at virke som en attraktiv løsning på mennesket behov for energi. I dag ved vi dog, at 

en kost bestående af slik, trods det høje energiindhold er en kortsigtet løsning, som ikke tager højde for de 

forskellige behov mennesket har, når det kommer til sin kost. Selvom teknologier til at håndtere 

stressproblemet ikke er udviklet eller taget i brug med en ond hensigt, kan der vise sig at være utilsigtede 

effekter ved anvendelsen af dem, ligesom der har været ved f.eks. sociale medier10. 

Mindfulness anvendes i stigende grad til at behandle stress, hvilket har skabt et voksende marked for 

teknologier relateret til mindfulness. Podcast-teknologien er eksempel på en teknologi, som har gjort 

mindfulness mere tilgængeligt for forbrugeren. Med brug af podcast til at formidle og distribuere en 

mindful lydoplevelse, er tid og rum af mindre betydning. Trods de potentielle fordele ved teknologien, så 

ønskes der en kritisk undersøgelse af anvendelsen af podcast teknologien med målet om at bidrage til 

vurdering af podcast, som et hensigtsmæssigt teknologisk værktøj til at formidle og distribuere 

mindfulness. 

 

 

Problemformulering 
I hvilken grad opleves podcast-teknologien, som et hensigtsmæssigt valg af teknologisk værktøj til at 

formidle og distribuere en aktiv mindful lydoplevelse. 

 

 

Arbejdsspørgsmål 

 
- Hvad er mindfulness, dets forhold til stress og hvad består podcast-teknologien af? 
 
- Hvordan fungerer podcastteknologien og hvordan opleves den aktive mindful lydoplevelse hos 

respondenterne? 
 

- Hvilke faktorer gør sig gældende ift. en diskussion om podcast, som et hensigtsmæssigt valg af 
teknologisk værktøj til at formidle samt distribuere en aktiv mindful lydoplevelse og hvordan 
kommer disse faktorer til udtryk i interview af respondenterne 

 
- Hvordan hænger Hartmut Rosas teori om acceleration og fremmedgørelse sammen med en aktiv 

mindfulness podcast som værktøj til deacceleration? 

 
10 (Kierkegaard, et al., 2020) 
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Centrale begreber og teorier 
 

Mindfulness 

Hvad er mindfulness? 
Dette kapitel har til formål at informere om mindfulness, hvordan begrebet kan forstås og hvordan det 

fortsat ønskes det skal forstås. Efterfølgende introduceres mindfulness i sammenhæng med den moderne 

lægevidenskab og hvordan det spiller en rolle ift. til stress. Afslutningsvis præsenteres forskellige praksisser, 

som kan bruges til at opnå mindfulness. 

Hvad er mindfulness? 

Mindfulness har sine rødder i den buddhistiske tro og har en ca. 2500 år lang historie. Det er først inden for 

de sidste 100 år, at buddhismen for alvor, dermed også mindfulness, er blevet introduceret til vesten. Trods 

den relative korte tid hvor mindfulness har været et kendt ord i vesten,  har der vist sig at være en 

substantiel forskel på hvordan begrebet forstås i Vesten sammenlignet med Østens oprindelige forståelse 

af begrebet.11 

Traditionelle buddhistiske forståelse: Mindfulness kommer fra en af grundsætningerne inden for 

Buddhismen. Helt præcist er det inden for ”the Noble Eightfold Path”, som i dagligtale er kendt som 

middelvejen.12. Eksistentiel lidelse er en uundgåelig del af det menneskelige liv og en af kernerne i 

buddhistisk filosofi.13 Ved af leve efter ’Middelvejen’ og bl.a. meditere, kan mennesket opnå, at disse 

eksistentielle lidelser ophører. Buddhismen så egoet som en illusion, der skulle overvindes, for at overvinde 

den eksistentielle lidelse.14 

Moderne vestlige forståelse: I dag er mindfulness, som originalt var en sindstilstand opnået gennem 

meditative praksisser, blevet tæt på synonymt med det at meditere.15 Mindfulness udviklede sig fra en 

buddhistisk serie af processer og praksisser, som relaterede sig til opmærksomhed og accept. Originalt blev 

mindfulness foreslået som middel til stressreduktion og er senere hen blevet sat i forbindelse med mange 

forskellige terapeutiske emner. Det moderne brug af mindfulness var første gang brugt i forbindelse med at 

Jon Kabat-Zinn, skaber af MBSR- programmet (Mindfulness-Based Stress Reduction), og hans ønske om at 

introducere meditative praksisser til vesten16, hvilket i 1979 inspirerede til navnet til hans ”stress reduction 

clinic”.17 Med hans tilgang tilbød han visdommen og ’hjertet’ fra buddhistisk meditation uden det 

buddhistiske religiøse aspekt.18 Hans betydning for populariseringen af mindfulness og hvordan 

mindfulness forstås i vesten, kommer bl.a. til udtryk gennem antallet af publikationer efter 

offentliggørelsen af MBSR-programmet.19 I de seneste år er mindfulness ikke kun blevet brugt til 

behandling af mentale lidelser som f.eks. stress, men også til at styrke subjektet. Modsat østens forståelse 

af egoet, som en illusion der skulle ophøre for at stoppe de eksistentielle lidelser, så anvender vesten 

mindfulness mere narcissistisk ved, at de bruger mindfulness til at udvikle deres egne personlige ressourcer 

 
11 (Giraldi, 2019, s. 10) 
12 (Giraldi, 2019, s. 15) 
13 (Giraldi, 2019, s. 81) 
14 (Giraldi, 2019, s. 10) 
15 (Giraldi, 2019, s. 14) 
16 (Giraldi, 2019, s. 13) 
17 (Giraldi, 2019, s. 87) 
18 (Giraldi, 2019, s. 14) 
19 (Giraldi, 2019, s. 3) 



6 
 

for at styrke egoet til bedre at håndtere livets udfordringer, f.eks. i form af stress.20 Eksempelvis gør 

topatleter brug af mindfulness til at forberede dem til krævende præstationer.21 

Projektet definition af mindfulness: Mindfulness kan forstås med en traditionel religiøs tilgang. 

Mindfulness er i østen forstået som blot én af elementerne inden for meditation, hvor der er et stort fokus 

på ’det rette’. Det er vurderet ud fra det moralske aspekt, som er del af de buddhistiske tanker. 

Mindfulness i den vestlige verden forsøger med den definition af mindfulness, at tage afstand fra de 

religiøse aspekter, som følger med østens forståelse af begrebet og i stedet inkorporere visdommen fra 

buddhismen med vestlige værdier. Der ønskes en definition af mindfulness, som tager afstand fra det 

oprindelige religiøst påvirkede mindfulness. Mindfulness skal derved forstås på den moderne vestlige 

måde. Der ønskes, at mindfulness er defineret på følgende måde. 

“”awareness that arises through paying attention, on purpose, in the present moment, non-

judgementally” (“Jon Kabat-Zinn: Defining Mindfulness – Mindful”, 2019)”22 

En forståelse der ikke er bestemt af hverken religion eller andre kulturelle forhold, men er baseret på at 

beskrive den sindstilstand, som du opnår ved meditative praksisser, da der ønskes at arbejde med 

mindfulness, som et middel til at reducere stress. 

 

Hvordan er mindfulness praktiseret? 
Der findes mange forskellige måder at praktisere mindfulness. Det kan variere afhængigt af hvilken gren af 

buddhismen, som man er tilhænger af.23 Selvom der findes forskellige buddhistiske skoler for hvordan 

meditation kan udføres, så er der bred enighed om, at den reneste form for meditation, er den der 

praktiseres ved at, i en relativt længere periode, rette sit fokus på en særlig mental opgave. Den foregår 

som oftest i en stille, siddende stilling, hvor den mediterende er koncentreret på deres vejrtrækning.24  

Mindfulness praktiseret på måden, som Jon Kabat-Zinn præsenterede det, havde enorm succes. Han 

ønskede at introducere mindfulness til lægevidenskaben og psykologien samt gøre den mere tilgængelig for 

den almene befolkning, så hans design af programmet var udført med det i mente. Modsat den 

traditionelle, langsommelige og besværlige procedure, der ofte fandt sted i et kloster og/eller sammen med 

en munk, var Jon Kabat-Zinns tilgang bygget på procedurer, som var nemmere at lære og dermed også 

nemmere at undervise i for instruktører.25 I forbindelse med at mindfulness’ popularitet indenfor 

lægevidenskaben og psykologien, var det essentielt at Jon Kabat-Zinn gjorde tilgangen evidensbaseret, så 

den ville blive accepteret, hvilket også viste sig at være tilfældet, da mange studier senere hen har taget 

udgangspunkt i MBSR-programmet.26 

Med projektets vestlige tilgang til mindfulness og fokus på mindfulness som et middel til at reducere stress, 

så tages der derfor udgangspunkt i ”Stress Reduction and Relaxation program”27, hvor der primært gøres 

 
20 (Giraldi, 2019, s. 10) 
21 (Giraldi, 2019, s. 17) 
22 (Giraldi, 2019, s. 14) 
23 (Giraldi, 2019, s. 25) 
24 (Giraldi, 2019, s. 17) 
25 (Giraldi, 2019, s. 143) 
26 (Giraldi, 2019, s. 6-8) 
27 (Kabat-Zinn, 1982) 
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brug af ”Mindfulness Meditation”.28 En praksis, der beskrives på en måde, som stemmer overens med den 

generelle forståelse af meditation, som defineret i overstående afsnit. 

I dette program oplyses der om tre forskellige mindfulness-meditationer. En af meditationer beskriver Jon 

Kabat-Zinn for ”Mindfulness of breath”, hvor der som navnet antyder er et øget fokus på vejrtrækning. En 

anden meditation ved navn ”Hatha Yoga”, er en form for yoga, hvor den mediterende igennem øvelser 

opnår en følelse af mindfulness. Hatha Yoga er dog ikke en traditionel mindfulness-teknik, men var i dette 

program undervist med en fokus på at opnå mindfulness. En tredje og sidste meditation, som dette projekt 

har fundet inspiration i og derved designet mindfulness elementet i lydoplevelsen efter, har her navnet 

”Sweeping”.29 Andre steder er denne tredje form for meditation også beskrevet under navnet ”Body 

Scan”,30 som er det navn der forsat vil blive brugt, når der refereres til denne øvelse. Body Scan er 

beskrevet som en gradvis gennemgang af kroppen, fra fødderne til hoved, der er præget af en 

opmærksomhed og fokus, som helt præcist er beskrevet som proprioception (”Signaler fra sanselegemer i 

sener, led, muskler og hud analyseres i lille- og storhjernen til et bevidst billede af kroppens rumlige 

position.”31). Sideløbende med denne opmærksomhed på kroppen er der periodiske forslag til fokus på 

åndedræt og afslappethed.32 

 

Mindfulness – virker det? 
Diskussionen, der omhandler mindfulness og dets påviste effekt, er der ikke et simpelt eller entydigt svar 

på. I 2007 offentliggjorde US Departments of Health and Human Services en rapport med navnet ” 

Meditation Practices for Health: State of the Research”.33 Formålet med rapporten var at gøre status over 

den tilgængelig forskning på et gældende område. En af de områder, der blev undersøgt i rapporten, var 

meditation. 

”The field of research on meditation techniques and their therapeutic applications has been 

clouded by confusion over what constitutes meditation and by a lack of methodological rigor 

in much of the research.”34 

Der blev i den rapport konkluderet en generel forståelse af det forskningsfelt, som meditative praksisser 

konstituerer. Det er et felt som er påvirket af usikkerhed, hvilket gør at de terapeutiske effekter af 

meditative praksisser ikke kan bevise. Som der tidligere er forsøgt redegjort for, så er ’mindfulness’ og 

’meditation begreber’, som der kan forstås på flere måder, hvilket er med til at skabe nogle uklare arbejds- 

og forskningsrammer. Rapporten belyser behovet for fremtidig forskning på områder skal være klar og 

tydelige i deres design, udførsel, analyse og rapportering af resultater. Dette er en nødvendighed for skabe 

højkvalitets resultater, som er valide og pålidelige.35 

Mange studier tyder dog på, at mindfulness’ positive resultater ift. at reducere især stress men også angst, 

depressioner og det enkelte individs overordnede velvære.36 Fordele ved mindfulness gennem meditative 

 
28 (Kabat-Zinn, 1982, s. 34) 
29 (Kabat-Zinn, 1982, s. 36) 
30 (Mirams, Poliakoff, Brown, & Lloyd, 2012) 
31 (Jerk W. Langer, 2009) 
32 (Kabat-Zinn, 1982, s. 36) 
33 (Ospina, et al., 2007) 
34 (Ospina, et al., 2007, s. 6) 
35 (Ospina, et al., 2007, s. 6) 
36 (Khoury, Sharma, Rush, & Fournier, 2015, s. 524) 
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praksisser er, trods den større usikkerhed, som er forbundet til resultaterne, blevet anbefalet af forskere 

indenfor lægevidenskaben37 og nogle steder implementeret som behandlingsmetode i det nationale 

sundhedsvæsen.38 

 

Stress 

 
Hvad er Stress? 
I sin bog “Stress: All that matters”, beskriver Michael Hyland, professor i sundhedspsykologi på Plymouth 

University, stress i tre forskellige former. En følelse af stress (typisk kropslig eller psykisk respons), det 

element som forsager stress-responsen hos kroppen, der kan refereres til som en ’stressor’ og til sidst en 

kombination af det stressforårssagende element og stresstilstanden. “For example, it is possible to refer to 

‘the stress of modern life’, where the meaning of stress refers both to the stressors and their consequent 

stress response” – Michael Hyland (2014, s. 2).39 I denne opgave referer stress både til stress som en 

stressor og som tilstanden stress. 

Man skelner mellem forskellige former for stimuli, når det kommer til stressors. En af disse former for 

stressors er stressors som foresager et ”alarmrespons”. Denne alarmrespons varierer i intensitet og 

forekommer når et individ bliver udsat for enten en ny oplevelse, når et individ oplever frustration eller når 

et individ føler sig straffet. Hvis et individ er udsat for stress i en længere periode, er der chance for at 

individet kan udvikle en tilstand af vedvarende stress. Denne tilstand kan medføre angst, depression, højt 

blodtryk, søvnproblemer og mange andre negative konsekvenser.40 

 

Hartmut Rosa: 
Hartmut Rosa er en tysk politolog og uddannet professor i sociologi på instituttet for sociologi på Friedrich 

Schiller University of Jena. Hartmut Rosa studerede statsvidenskab og filosofi på universitetet i Freiburg i 

Breisgau og tilegnede sig herefter i 1997 en doktorgrad i samfundsvidenskab fra Humboldt Universitet i 

Berlin. Han er tidligere elev af Axel Honneth og fortæller selv at han har draget en del inspiration og er 

blevet påvirket en del herfra. Rosa blev, gennem Honneth, introduceret til kritisk teori og har siden da 

arbejdet ud fra denne teoretisk retning, som har sit udspring fra Frankfurterskolen i Tyskland. Med kritisk 

teori menes her en omfattende samfundsteori, der skal forene resultaterne fra filosofi, sociologi, psykologi 

m.m.41  

Hartmut Rosa har bl.a. udgivet bøger som Alienation and Acceleration: Theory of Late-Modern Temporality 

(2013) og Resonance: A Sociology of Our Relationship to the World (2019). I bogen Alienation and 

acceleration…, på dansk kaldet ”Fremmedgørelse og Acceleration”, præsenterer han tre essentielle 

begreber som danner grundlaget for hans samlede samfundsdiagnose. Disse tre begreber vil vi kort løbe 

igennem herunder. 

 
37 (Khoury, Sharma, Rush, & Fournier, 2015, s. 526) 
38 (Giraldi, 2019, s. 7) 
39 Hyland, M., & Richardson, S. (2014) 
40 Hyland, M., & Richardson, S. (2014) 
41 (University of Jena, 2021)  besøgt d. 11-05-2021 
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I sin bog ”Fremmedgørelse og Acceleration”, som tager udgangspunkt i det senmoderne samfund, forklarer 

Hartmut Rosa, at det ikke er en selvfølge at vi opnår en bedre tilværelse baseret på teknologisk udvikling, 

men snarere kan det have omfattende konsekvenser. For eksempel forklarer han at den eksponentielt 

stigende udvikling i teknologi forårsager en ubalance i individet. Rosa påstår at denne ubalance er kilden til 

den samfundsdiagnose han stiller, som er en rasende stilstand. Denne diagnose uddybes nedenfor.  

For at stille denne diagnose har han brugt fire hovedbegreber: teknologisk acceleration, acceleration af 

social forandring, acceleration af livstempo og fremmedgørelse. 

I tre af sine begreber låner Rosa et ord fra fysikkens verden som han bruger som metafor, nemlig 

acceleration. Den danske ordbog definerer acceleration som værende ændring i hastighed pr. tidsenhed. 42 

Disse tre former for acceleration fungerer i Rosas teori som værende beskrivelser af årsagerne til den 

tilstand vi befinder os i. Teknologisk acceleration beskrives af Rosa som værende den tempoforøgelse af 

transport, kommunikation og produktion som er opstået på basis af teknologisk udvikling. Acceleration af 

social forandring beskriver hastigheden hvorpå verdenen omkring os forandrer sig. Med flere muligheder 

for at danne relationer, kommunikere og konsumere ny viden, stiger forventningerne til individet og det må 

opnå højere resultater bare for at bibeholde sin plads i det sociale hierarki. Acceleration af livstempo er en 

beskrivelse af menneskets antal handlinger per tidsenhed. Med den stigende teknologiske udvikling, følger 

også en opfattelse af at mange processer nu vil tage kortere tid. Som resultat af dette stiger 

forventningerne til individets antal, udførte ’opgaver’ per tidsenhed, i stedet for at argumentere for at 

individet kunne bruge den ekstra tid vundet, til fritid. Individet er altså i stand til at udføre flere handlinger 

per dag og forventningerne til at dette bliver gjort stiger i takt. 

 

Fremmedgørelse 
Udtrykket fremmedgørelse stammer fra det tyske udtryk ”Entfremdung”, og er ifølge Rosa den konsekvens 

som vi oplever på baggrund af de forskellige typer acceleration og det samfund de er med til at skabe. En 

definition fra den danske ordbog af ordet ”fremmed” lyder således: gæst i et hjem43, altså ikke et sted hvor 

man føler sig hjemme, men nærmere føler man sig som gæst. Rosa beskriver fremmedgørelse som en 

tilstand eller en proces mod denne tilstand, og han opdeler begrebet i 5 dele: fremmedgørelse fra rummet, 

fremmedgørelse fra ting og fremmedgørelse over for vores handlinger, fremmedgørelse over for tiden og 

fremmedgørelse over for os selv og andre.  

I grove træk handler dette begreb om mennesket som får opsat sig en falsk bevidsthed hvori det tilpasser 

sin hverdag efter sin omverdens tidlige begrænsninger. Mennesket bruger her ikke ret meget tid på 

handlinger som det ønsker at bruge tid på og får derfor en følelse af meningsløshed. Konsekvensen af dette 

er at mennesket taber evnen til at mærke efter i selvet og lægge mærke til hvad det synes er værdifuldt. 

Med dette følger tabet af evnen til at se meningen med hvad det foretager sig og evnen til at prioritere. 

 

Refleksion over mindfulness, stress & Hartmut Rosas samfundsdiagnose 
Med en redegørelse af mindfulness, tvetydigheden forbundet med definitionen af begrebet og den 

komplicerede historie, som er knyttet til emnet, så vi det som en forudsætning for projektets videre 

arbejde. Mindfulness spiller en essentiel rolle i projektet, da vi ønsker at undersøge mindfulness formidlet 

 
42 (Ordnet.dk, 2021) besøgt d. 11-05-2021 
43 (Ordnet.dk, 2021) besøgt d. 11-05-2021. 
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gennem podcast-teknologien. Af den grund anså vi det som værende en forudsætning for projektets 

kvalitet, at vi er i stand til at informere om og udvise forståelse for emnet, men endnu mere præcist 

hvordan projektet ønskede at arbejde med det. Problematikkerne i forbindelse med hvordan mindfulness 

skal forstås og defineres, er et emne, der har skabt udfordringer for kvaliteten af resultaterne på 

forskningsområdet. Vi mente, at med en redegørelse for emnet og beskrivelse af projektet definition af 

mindfulness, at resultaterne ville kunne forstås mere præcist og dermed ville besidde en større validitet. 

Redegørelsen for mindfulness indeholder en mindre historisk og religiøs forståelse af mindfulness. Der 

kunne forståeligt sættes spørgsmålstegn ved relevansen af dette og hvad det bidrager med ift. mindfulness 

definition og sammenspil med podcast-teknologien. Tanken bag dette var en forståelse for, at mindfulness 

er baseret på buddhistiske traditioner, som tager udgangspunkt i et accelerationsstop ved at promovere en 

stillesiddende handlingsfattig praksis til at håndtere livets lidelser, hvilket til en vis grad står i kontrast til 

den moderne verdens værdier, hvilket bl.a. er pointen med introduktion til tankerne om acceleration, som 

der knytter sig til Hartmut Rosas samfundsdiagnose. Tankerne bag redegørelsen af Hartmut Rosas diagnose 

er, at den bidrager til en forståelse af ’den moderne verdens stress’ og hvordan mindfulness specielt kan 

være et værktøj til at håndtere problemet. Det gør den idet, at den bidrager med et perspektiv på hvad ’det 

moderne livs stress’ kan skyldes og dermed også hvordan det potentielt kan behandles. Bagsiden ved at så 

stor del af forklaring på stress i den moderne verden, baseret på Hartmut Rosas samfundsdiagnose er, at 

det blot er en teori og grundlaget for mindfulness som et værktøj til deacceleration hviler på et usikkert 

fundament. 

Afsnittet hvor der redegøres for stress er inkluderet med den tanke, at der ønskes en introduktion til emnet 

stress og hvordan det hænger sammen med mindfulness, Hartmut Rosas samfundsteori og dermed 

behovet for en mindful lydoplevelse. Samtidig tjener afsnittet om stress også det formål, at det ønsker at 

informere om udbredelsen og de samfunds- og helbredsmæssige problematikker som er forbundet med 

hyppig og/eller langvarig stress. Noget der kunne ses som en mangel i afsnittet om stress, er den 

manglende kobling til fysisk aktivitet, hvornår og hvordan dette kan have en betydning for stress i kroppen. 

Det ville kunne fungere som en forklaring på beslutningen om at inkludere et fysisk aktivt element i vores 

prototype på en mindful lydoplevelse. I stedet har vi valgt at undlade dette, da det fysiske element i 

prototypen viste sig at fungere forstyrrende og derfor ikke var et hensigtsmæssigt design.  

I redegørelsen for hvordan mindfulness er praktiseret introduceres læseren til mindfulness øvelsen Body 

Scan. Vi ønskede at have dette med, da vi så en vigtighed i, at der udvises en faglig forståelse for hvordan 

effekten mindfulness ønskedes opnået. Med en faglig forståelse for værktøjerne, som der gøres brug af,n 

udvises en kompetence inde for emnet og dermed større pålidelighed til projektets proces og resultater. 

Der ønskedes til slut inden for emnet mindfulness at tydeliggøre den lægevidenskabelige accept af 

mindfulness til at håndtere f.eks. stress, hvilket bidrager til en forståelse af mindfulness som et generelt 

accepteret forskningsområde og fænomen. At dette behov er en nødvendighed, kan dog tale ind til den 

usikkerhed der stadig er forbundet den generelle samfundsaccept af mindfulness som 

stressreduktionsværktøj.  

 

    

Lydoplevelse 
Lydoplevelsen er designet som et værktøj til at opnå en oplevelse af mindfulness til at håndtere stress. 

Vores lydoplevelse indeholder derfor en velkendt tilgang til at opnå mindfulness, som er øvelsen Body Scan. 

Vi ønsker samtidig at skabe et alternativ til mange af de eksisterende mindfulness-lydoplevelser, der ofte er 
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designet på en sådan måde, at det opfordrer til en mere fysiskinaktiv oplevelse. Vi forsøger med vores 

design at implementere oplevelsen af mindfulness i kombination med fysisk aktivitet. Det gør vi med den 

hensigt, at vi var nysgerrig på om denne anderledes tilgang til mindfulness kan fungere som et alternativ til 

de allerede eksisterende løsninger og hvilke fordele og/eller ulemper denne fysisk engagerende 

mindfulness-lydoplevelse har. 

Lydoplevelsen starter med en introduktion til den verden vi bevæger os inden for og introducerer 

tendenser ved den tankegang, som oplevelsen har til formål at arbejde med. Efterfølgende bliver lytteren 

introduceret til formålet, som er en større opmærksomhed på nuet og fokus på det som lytteren foretager 

sig i momentet. Hensigten er at give lytteren en forståelse for hvad der ønskes prioriteret under lytningen.  

Herefter får lytteren instrukser til hvordan den fysiske øvelse udføres. Efterfølgende bliver lytteren bedt om 

at påbegynde den fysiske aktivitet, som her er at squatte gentagne gange i bestemte perioder. Undervejs 

bliver lytteren bedt om at mærke efter i forskellige dele af kroppen, som aktiveres under squat-øvelsen. 

Dette er baseret på body scan. Lytteren får en pause undervejs og bliver bedt om at mærke efter i sin krop 

uden at skulle udføre den fysiske aktivitet. Efter at have udført den sidste fysiskaktive del af lydoplevelsen 

bliver lytteren kort taget igennem en vejrtrækningsøvelse. Lytteren igen bedt om at mærke efter i 

forskellige dele af kroppen som er brugt under den fysiske del af øvelsen. Under størstedelen af 

lydoplevelsen kører en baggrundsmelodi som har til formål at skabe en rolig stemning. Baggrundsmelodien 

stopper hen mod slutningen af lydoplevelsen i takt med at sidste del af bodyscan-aspektet udføres. 

Designet af lydoplevelsen i projektet skal ses som en prototype, der er udformet med henblik på naivt, 

nysgerrigt og undersøgende at afprøve og teste lydoplevelsen samt de bagvedliggende tanker, som 

indholdet er baseret på. Formålet med projektet er ikke at opnå et færdigt produkt, men i stedet at 

diskutere potentielle forbedringer til en forbedret prototype, der i højere grad vurderes værende 

hensigtsmæssigt ift. til dens evne til at formidle og distribuere mindfulness. Det er baseret på, at indholdet i 

lydoplevelsen er antaget for at være af betydning for oplevelsen af mindfulness, da mindfulness-aspektet 

optræder som en del af indholdet i lydoplevelsen og ikke som en del af podcast-teknologien. I hvor høj grad 

indholdet af lydoplevelsen vægter ift. Hensigtsmæssigheden, gøres der ikke nogen antagelser om på 

forhånd. 

 

Podcast 

Podcast som teknologi 
Følgende afsnit ønsker at redegøre for teknologien brugt til at formidle og distribuere projektets 

mindfulness-lydoplevelse. Afsnittet ønsker vha. af en beskrivelse af teknologiens struktur og egenskaber at 

skabe en forståelse for hvordan teknologien er i stand til at formidle og distribuere som ønsket.  

For at danne os et overblik over teknologien, har vi valgt at gøre brug af TRIN-modellen. TRIN-Modellen er 

udviklet af tre undervisere på RUC; Erling Jelsøe, Thomas Budde og Niels Jørgensen, som alle er lektorer ved 

instituttet for mennesker og teknologi. Modellen er inspireret af Mitchams model, Müllers model og andre 

teknologiteoretikere. TRIN-modellen har til formål at vende og dreje en teknologi på alle tænkelige måder, 

og vi fandt den derfor brugbar til at bruge som udgangspunkt for at redegøre for det teknologiske fænomen 

som er podcast. Mere specifikt har vi ladet os inspirere af trin to og trin fire: Teknologiske artefakter og 

teknologiske systemer. Teknologiske artefakter har til formål at beskrive artefaktets funktioner og 
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egenskaber, mens teknologiske systemer bruges til at danne overblik over systemet omkring 

podcastteknologien som muliggør udnyttelse af disse funktioner.44 

Det kan være svært at definere hvad podcast helt præcist er, blandt andet fordi podcast findes i så mange 

forskellige former og genrer. Ifølge Andrew J. Bottomley referer podcast som teknologi til digitale audio 

filer (eksempelvis mp3), som bliver downloadet og afspillet via nettet på enten en computer eller en 

telefon. Podcastteknologien er en teknologi som kun kan bruges ved brug af andre teknologiske systemer 

samtidig. Podcasten har sin opstandelse i år 2000 da Dave Winer lavede det man kalder ’audioblogging’. 

Audioblogging besad mange af de elementer som en podcast gør i dag og brugte ligeså RSS. ”Podcasting” 

blev først i 2004 for alvor gjort populært. Her udviklede man en RSS-to-iPod ”podcatcher” klient, som 

gjorde det mere fleksibelt at lytte til podcasts, da man nu havde en mobil enhed som kunne modtage, 

downloade og afspille nye podcasts ’on demand’. Det er denne funktion som muliggør det som vi i dag 

kalder at abonnere og øger tilgængeligheden for brugeren som førende podcast-forsker Andrew Bottomley 

bruger til at indfange og beskrive begrebet podcast. Før RSS blev brugeren i teorien nødt til at tilslutte sig et 

websted og hente lydfilen ned på sin enhed, hver gang de skulle høre et nyt afsnit/en ny episode. Med RSS 

kan brugeren tilgå lydfilerne gennem sine abonnerede podcasts, direkte på deres enhed. Brugeren får 

dermed adgang til alle lydfilerne på en og samme tid uden at skulle downloade dem45. I det moderne 

samfund hvor podcast er et udbredt fænomen, bliver podcasts brugt med forskellige formål. Nogle bruger 

det til underholdning, andre til at holde sig opdateret eller til undervisning. 

Podcast hører altid sammen med en distributionsteknologi. Distributionsteknologien går ud på at give 

brugeren adgang til podcasts på så gnidningsfri en måde for brugeren som muligt. Denne teknologi kommer 

typisk i form af en app eller et program på vores computer, smartphone eller tablet. En app som ”Podcast”, 

som er en standardapp på alle IOS og Android styresystemer, er en distributionsteknologi, der giver 

brugeren mulighed for at få direkte adgang til podcasten via RSS-feeden. Denne mulighed findes også på 

apps som Spotify og SoundCloud.  

SoundCloud 

Da opgaven overordnet arbejder med podcast-teknologien, vurderes det som værende en nødvendighed at 

informerer om, at SoundCloud, som er en lyd- og musikdelingsservice 

(https://soundcloud.com/pages/contact=), har en tilsvarende brugerflade til Podcast-appen på iPhone. 

Med brugerflade menes det interface som fungerer som bindeled mellem bruger og IT-system. 

Brugerfladen leveres her af SoundCloud og det er det interface som brugeren interagerer med når de gør 

brug af teknologien.46 SoundCloud kan derfor fungere som en substitut, da den besidder samme 

egenskaber. SoundCloud vil derfor i dette projekt fungere som podcast-teknologiens brugerflade og 

distributionsteknologi. Tankerne bag dette valg, er begrundet med, at der er nogle større krav til brugen af 

podcast-appen for afsenderen af podcasten, (Transistor, 2021)47 hvilket har gjort anvendelsen af 

SoundCloud mere attraktiv. 

 

 
44 (Jørgensen, 2020) Hentet 27/05-2021 

45 Bottomley (2015) 
46 (Netleksikon.dk, 2021) besøgt d. 07-06-2021 
47 (Transistor, 2021) – besøgt 11-05-2021 
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Hvorfor podcast? 
Som skrevet ovenfor, er podcast ’on demand’, hvilket står i kontrast til det traditionelle flow tv og radio. On 

demand vil sige at brugeren selv har fuld magt til at bestemme hvad han/hun vil høre, når de vil høre det. 

Det faktum at det er on demand gør, at man kan bruge podcast som bl.a. underholdningsmiddel, 

undervisningsredskab m.m.  Dette element gør podcast til et værktøj med masser af muligheder for 

udnyttelse af forskellig slags. Eksempler på dette ses i flere forskningsartikler, såsom i Hew (2009)48. Her 

samles data fra undersøgelser lavet omkring studerende som skulle prøve at lære vha. podcastteknologien. 

I Tatiana Walsh’ forskningsartikel bliver her taget udgangspunkt i en case hvorpå man undersøger podcast 

som et produktivt indlæringsmiddel hos unge, som læser virksomhedsstudier. I disse studier er man 

kommet frem til, at der er flere grunde til at podcastteknologien kan bruges til undervisning og er et 

hensigtsmæssigt værktøj til formidling af information. Walsh mener, at grunden til denne 

hensigtsmæssighed er on demand-elementet, de mobile muligheder som ofte følger med brug af 

teknologien og så mener Walsh at teknologien er velegnet til at gå i dybden med et emne. Derudover 

påpeges muligheden for at gå tilbage i tidligere undervisninger hvis noget er misforstået eller gået glip af, 

som en vigtig egenskab for teknologiens brug (Walsh T. N. (2015)49. 

 

Metode 

Kvalitativ metode 
En måde at beskrive hvad en kvalitativ tilgang til en metode er, er at sige at det er en anden tilgang end en 

kvantitativ tilgang. I modsætning til de evner som kvantitative metoder besidder, fx evnen til at beskrive og 

at generalisere, handler kvalitativ metode om at forstå og lade feltet tale sit eget sprog. Dette kan gøres på 

forskellige måder, men formålet må altid være at gå i dybden med det man ønsker at undersøge.50 

Ved brug af kvalitativt interview som metode, vil respondenternes svar ikke være repræsentative. Svarene 

skal ses som værende viden dannet igennem en proces hvorpå en dialog mellem respondenten og 

interviewer afføder data til senere behandling. 

Når man tager en fænomenologisk indgangsvinkel, er formålet en åben beskrivelse af fænomenet. I Kvale 

(2005) henvises der til følgende instrukser ved udførsel af interview men en fænomenologisk tilgang: ”at se, 

at lytte og at holde øjnene åbne.” (Kvale S. , 2005, s. 191) Med dette menes der, at der ønsker en 

indgangsvinkel, hvor der tages afstand fra viden omkring begreber og teorier, og i stedet forsøger at 

beskrive fænomenet som det erfares af deltageren. Et begreb brugt ved undersøgelser lavet med en 

fænomenologisk tilgang er livsverden. Livsverden skal forstås som den konkrete verden, vi til daglig lever 

i.51 Her tages ligeså afstand fra fænomener som virker indlysende, sådan at man kan få sig en rendyrket 

forståelse af deltagerens erfaringer. Dette gøres for at sikre at deltageren har de rigtige rammer ift. at 

formidle eller beskrive sine erfaringer, fremfor at skulle forklare sin umiddelbare oplevelse.52 

 

 
48 Hew (2019) 
49 Walsh (2015) 
50 Dahler-Larsen, P. (2007) 
51 Schiermer, (2013) 
52 Kvale (2005) 
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Semistruktureret livsverdensinterview 
I dette afsnit vil vi komme ind på det semistrukturerede livsverdensinterview og vores baggrund for at gøre 

brug af det. Efterfølgende vil der blive belyst nogle af de teknikker, som hører til interviewhåndværket og 

som støtter op om vores valg af det semistrukturerede livsverdensinterview. 

Vi ønsker et interview, som er præget af åbenhed med hensyn til strukturen af interviewet samt 
formuleringen og rækkefølgen af spørgsmålene. Der ønskes at laves et semistruktureret 
livsverdensinterview. Dette kvalitative interview har til formål at forstå verden ud fra den interview’edes 
perspektiv. Vi stræber efter en oprigtig, nysgerrig og undersøgende tilgang, da vi ønsker at lære og forstå 
hvordan verden opleves fra den interviewedes perspektiv. Hvordan de sanser, tænker og tolker verden. 
Hvad de ved på den måde, de ved det. Hvordan det kommer til udtryk, er igennem åbne formulerede og 
opfølgende spørgsmål. Denne opgave forsøger at give et bud på, hvordan respondenten oplever 
mindfulness formidlet gennem podcast. Her er brugeren og deres oplevelse af brugen af teknologien i 
fokus. Dette kan det semistrukturerede livsverdensinterview støtte op om, da det og vores interview har 
det samme formål; at forstå et givent emne ud fra den interviewedes/respondentens perspektiv. For at 
opnå dette er der forskellige teknikker. 
 

Forsknings- og interviewspørgsmål 
Selvom denne interviewform er kendetegnet ved en vis fleksibilitet og åbenhed ift. struktur, så er det en 
forudsætning at forberede en vejledende interviewguide. Spørgsmålene kan opdeles i to forskellige typer. 
Forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål. 
   Forskningsspørgsmålene indeholder ofte teoretiske begreber eller fagligt sprog. De er mere abstrakte og 
akademisk formulerede og ønsker at bidrage mere direkte til nogle af de større problemstillinger forbundet 
til interviewet. De er projektets tematiske spørgsmål. Forskningsspørgsmål kan være komplicerede og 
komplekse, derfor kan de også være udfordrende at bruge i interviewsammenhænge, som kræver 
spontane og relativt hurtige svar. Det er i den forbindelse, at interviewspørgsmål finder en af sine vigtigste 
funktioner. 
   Interviewspørgsmål er kendetegnet ved at være formuleret på en sådan måde, at de fleste ville kunne 
forstå og forholde sig til spørgsmålene relativt let. Her forsøger man omvendt at undgå teoretiske begreber 
eller fagligt sprog, men i stedet stræber efter et ”afslappet dagligsprog” (Kvale & Brinkman, 2009, s. 152). 
Når man udformer spørgsmålene, forsøger man samtidig at undgå for mange ”hvorfor” spørgsmål, da det 
”kan føre til et overreflekteret, intellektualiseret interview”. Her ønsker intervieweren hellere at bruge en 
mere deskriptiv form. ”Hvad skete der så?”, og ”hvordan fik det dig til at føle?”. Det skaber bedre forhold for 
spontane og beskrivende svar. Interviewspørgsmål er også udformet efter at være i stand til at give svar på 
forskningsspørgsmål. Man kan eksempelvis med tre mere simple interviewspørgsmål få et mere nuanceret 
billede af forskningsspørgsmålene ved at undersøge flere mindre dele af forskningsspørgsmålet. Et 
interviewspørgsmål kan samtidig godt give information relevant for flere af forskningsspørgsmålene.53 
 

Interviewguide (Script) 
Dette afsnit forsøger at skabe en forståelse for, hvordan vi har organiseret vores interview og hvilke 

tematiske fokuspunkter vi har i form af forskningsspørgsmål. Interviewspørgsmålene er oplyst i Bilag (s. 31-

32). De ønsker tilsammen at bidrage til en nuanceret forståelse af de tematiske forskningsspørgsmål. 

Kapitlet afsluttes med en illustration af sammenhængen mellem forsknings- og interviewspørgsmål. 

 
53 (Kvale & Brinkman, 2009)(s. 152-153) 
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Forskningsspørgsmål 
De følgende forskningsspørgsmål tager udgangspunkt i vores problemformulering. Med disse spørgsmål 
ønsker vi at stille spørgsmålstegn ved forskellige aspekter inden for problemstillingen for at opnå så 
nuanceret, men præcis, en forståelse af emnet som muligt. 
 
  

• Hvordan oplevede respondenten kravene til de fysiske og praktiske forhold? 
 

• Oplever respondenten det ukompliceret og letforståeligt at interagere med podcast-

teknologiens brugerflade?  

 

• Skaber teknologien udfordringer i form af den manglende fysiske tilstedeværelse af 
guide(lærer)? 

  

• Oplevede respondenten en oplevelse af mindfulness ved brug af den aktive bodyscan 
inspirerede øvelse? 

 

 

 

Kobling mellem Forsknings- og interviewspørgsmål 
Illustrationen nedenfor har til formål at illustrere hvilke Interviewspørgsmål, som bidrager til en bedre 

forståelse af forskningsspørgsmålene. Denne tilgang er inspireret af Kvale og Brinkman (2007, s. 152-154). 

Vha. af flere mindre interviewspørgsmål undersøges der mere nuanceret hvilke faktorer der kan gøre sig 

gældende for det overordnede tema, som knytter sig til forskningsspørgsmålet. 



16 
 

 

 

 

Transskribering 
”I transskription bliver interview samtalen mellem to mennesker, der er fysisk til stede, abstraheret og 

fikseret i skriftlig form” (Kvale & Brinkman, 2009, s. 200) 

Transskriptionsprocessen tages i brug her for at ligge fundamentet for videre analyse af interviewsvar. 

Transskribering af interview omformer interviewet fra mundtlig form/struktur til skriftlig form, således at 

interviewet er transformeret til en form, som er mere velegnet til analyse.54 

Transskriptionen er fortaget på baggrund af en lydoptagelse lavet via iPhone under interviewprocessen. 

Transskriptionen er udført af en af interviewerne på dette projekt, da Kvale i sin bog Doing interviews 

(Kvale S. , 2007, s. 109) beskriver denne proces som værende i høj grad lærerig for individet, som har udført 

 
54 Kvale (2007) 
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interviewet, mere specifikt lærerigt omkring egen interviewstil. 

Udførsel af transskriptionen er blevet gjort således: 

Overførsel af optagelserne af interviews fra telefon til computer. Optagelserne blev afspillet på computeren 

vha. programmet FTW Transcriber og nedskrevet i et word-dokument samtidig. 

Her er produceret en detaljeret transskription af hvert interview da vi ønsker at gengive et realistisk billede 

af interviewsituationen. Med detaljeret menes her at fylde-ord og pause er medtaget og indikeret. Hermed 

kan transskriptionen også til en vis grad bruges som feltnoter ved analysering og diskussion af 

analyseresultaterne, hvorimod en mere overfladisk form for transskribering ultimativt havde givet os færre 

data at opveje på. 

Behandling af interviewdata 
Til behandling af de kvalitative Interviewdata kan man anvende forskellige metoder. Heriblandt er kodning, 

meningskondensering og fortolkning, hvis tilgang fokuserer på at undersøge meningen. En anden tilgang er 

er metoder, som har fokus på sproget hvorigennem en meningsforståelse opstår. Her bruges lingvistiske, 

sproglige, diskursive eller narrative analyser samt en dekonstruering af interviewdata (Kvale S. , 2007, s. 

101-117) Der er ikke én tilgang, som er den ’rigtige’ eller overlegen en anden. Disse analyseteknikker skaber 

tilsammen en værktøjskasse, som giver forskeren mulighed for at arbejde med interview og deres 

tilhørende data fra flere forskellige vinkler på flere forskellige måder. Kvaliteten af undersøgelsen afhænger 

af forskerens evne til at mestre de forskellige teknikker og kombinerer det med han/hendes teoretiske og 

generelle baggrundsviden relateret til emnet. (Kvale S. , 2007, s. 115) 

Dette projekt ønsker som det første at anvende kodning som metode, da den bidrager til at skabe en 

struktureret forståelse af den kvalitative data, opnået gennem vores interviews. Efterfølgende ønskes en 

teoretisk informeret læsning af transskriptionerne og en eklektisk anvendelse af fortolkning og 

dekonstruering til at skabe en meningsforståelse for strukturen og pointerne oplyst i skemaet (s. 18-19). En 

tilgang der også er kaldet ”Bricolage” (Kvale S. , 2007, s. 115). Bricolage har den store fordel, at det kan 

hjælpe til at finde meninger og forståelser, som der ikke fremstår umiddelbare ved første øjekast. (Kvale S. , 

2007, s. 15) Vha. forskellige metodiske tilgange, forsøges der at opnå et flertal af perspektiver og dermed 

en mere nuanceret forståelse af et givent scenarie. 

Metode-refleksion 
Der er valgt at gøre brug af en kvalitativ tilgang. Det udføres gennem det semi-strukturede 

livsverdensinterview. Det har vi gjort på baggrund af, at vi ønskede en mere uddybende forståelse for de 

faktorer, som kunne gøre sig gældende i forbindelse med Podcast-teknologien og dets evne til at formidle 

og distribuere en mindful lydoplevelse. Med denne tilgang forventes der at kunne opnås kvalitets-

information defineret ved en nuanceret og dybere forståelse af udvalgte situationer og de bagvedliggende 

årsager. Et resultat af denne tilgang er, at der arbejdes med færre respondenter, hvilket dermed gør den 

indsamlede data mindre repræsentativ og mindre i stand til at fungere generaliserende ift. Podcast-

teknologiens evne til at formidle mindfulness. 

En anden tilgang er den kvantitative tilgang, som gennem undersøgelse af et større antal af f.eks. 

respondenter ville kunne bidrage med flere potentielle situationer, som kunne være af betydning, hvilket er 

med til at gøre den kvantitative tilgang repræsentativ og dermed fungere mere generaliserende. Af den 

grund, vil denne tilgang være bedre til at vurdere sandsynligheden for at den gennemsnitlige person vil 

opleve podcast-teknologien som hensigtsmæssig til at formidle mindfulness. Gennem denne tilgang opnås 
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dog ofte kun en overfladisk forståelse af en given situation og de bagvedliggende årsager, da et større antal 

respondenter i dette projekt ville betyde mindre tid til hver respondent, fordi mængden af tid er den 

samme, men antallet af respondenter prioriteres højere. Af den grund endte valget med at falde på den 

kvalitative tilgang, da dette projekt ønsker at bidrage til en mere nuanceret og dybdegående forståelse af 

podcast-teknologiens hensigtsmæssighed. Der ønskes ikke en repræsentativ forståelse af podcast-

teknologiens hensigtsmæssighed men derimod gennem en eksplorativ tilgang, at bidrage til forståelsen af 

podcast-teknologiens evne til at formidle og distribuere mindfulness. Respondenternes svar fungerer derfor 

ikke repræsentative for den generelle befolknings holdninger. ”Et eksplorativt interview er som regel åbent, 

og dets struktur er kun i ringe grad planlagt på forhånd… søger ny information om og nye vinkler på emnet” 

(Kvale & Brinkman, 2009, s. 126). Snarere fungerer anvendelsen af det kvalitative livsverdensinterview og 

analysen af interviewets data som værende en proces hvorpå vi forsøger at bidrage med viden til 

forskningsområdet. 

Analyse 
I følgende afsnit analyseres der hvad der er blevet sagt i interviewene. Undersøgelsen tager udgangspunkt i 

tilhørende transskriptioner og relevant teoretisk baggrundsviden. Det er værd at understrege, at analysen 

er baseret på transskriptionen og tilhørende noter, og at respondenterne potentielt kunne have oplevet 

situationen anderledes. Ikke desto mindre er analysen udført med en fænomenologisk tilgang, som 

bestræber sig på at gengive respondentens oplevelse, som de oplever den. ”Fænomenologiens 

epistemologi, ontologi og socialfilosofi er nemlig præget af en søgen efter at forstå meningen i verdens 

konkrete virkelighed” (Fuglsang & Olsen, 2007, s. 279). Den fænomenologiske tilgang kommer til udtryk 

gennem brugen af analysemetoder, som har fokus på meningsforståelse. Inden analysen af interviewdata 

udføres, foretages der en beskrivelse af interviewforholdene med en tilhørende profilering af 

respondenterne. Dette gøres med en intention om at gengive så nøjagtigt en forståelse for de forhold som 

interviewene har fundet sted under, da man derigennem opnår en større grad af gennemsigtighed.  

Første skridt i analysen var at gennemlæse transskriptionerne med det mål, at danne sig en fornemmelse 

for helheden af interviewet. Det næste vigtige skridt i analysen var at opdele hvert interview individuelt i 

mindre enheder bestående af citater, ord eller andet vi fandt af betydning for podcast-teknologiens 

hensigtsmæssighed - en proces inspireret af metoden kodning. Opdelingen er udført med det formål at 

skabe en fyldestgørende forståelse for den givne respondents oplevelse, men samtidig have øje for 

projektets forskningsspørgsmål og enhedernes relevans for dem. Efterfølgende er enhederne blevet fordelt 

i kategorier, som er baseret på de overordnede faktorer, som der vurderes at have relevans for podcast-

teknologiens hensigtsmæssighed. Denne vurdering er lavet på baggrund af det løbende arbejde og 

udførelse af interviews. Vha. et skema er der forsøgt at skabe et overblik over enhederne og deres 

respektive kategorier. Skemaet er efterfulgt af en uddybelse af kategorierne og de tanker, som har været af 

betydning for deres tilblivelse og funktion. Efterfølgende gør vi brug af en mild version af et koncept 

introduceret til os i Kvales bog Doing interviews (Kvale S. , 2007), kaldet Meaning Interpretation 

(fortolkning). I kapitel 9, s. 125 introducerer Kvale dette koncept som værende et værktøj til analyse som 

skal kunne udforske den bredere mening bag udtalelser fra respondenten. Med ”en mild version af” 

fortolkning menes her at Kvale beskriver værktøjets evne til at give mulighed for kritisk fortolkning med 

dybde, hvorimod værktøjet i denne opgave bliver brugt mere som udpenslings- og koblingsværktøj55. 

Analysen afsluttes med en figur, som illustrerer de optimale forhold for podcast-teknologiens 

hensigtsmæssighed og en tilhørende konkluderende afsnit, som beskriver analysens resultater.  

 
55 (Kvale S. , 2007) 
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Interviewforhold 
 

Selma 

Selma blev interviewet d. 20. maj 2021 fra kl. 12:00-12:30. Interviewet blev foretaget i Emils (referent) 
forældres lejlighed på Frederiksberg, et sted hvor Selma før i tiden har været en del gange. Interviewet blev 
foretaget af Frederik (Interviewer) som intet forhold havde til Selma før. De eneste som var til stede var 
Selma, Frederik og Emil, som skulle tage noter under interviewet og holde styr på det tekniske. Selma blev 
tilbudt kaffe inden interviewet begyndte. 
 
Profilering: 

Køn: Kvinde 

Alder: 20 år 
 
Uddannelse: Stx (almen studentereksamen) 
  
Nuværende beskæftigelse: Tjener (Fuldtid, Sabbatår)  
 
Antal år på arbejdsmarkedet: 5 år 
  
Familieforhold: Single med 0 børn 
 
Forhold til mindfulness: 

- Er bekendt med meditation 
- Handler om at klargøre eller få styr tankerne 

 
Erfaringer med mindfulness før: 

- Mediteret ca. 50 gange 
- Første gang i 9. klasse (15 år gammel 

 
 

Allan: 

Allan blev interviewet d. 20. maj 2020, fra ca. kl. 09:20-09:50. Interviewet blev foretaget på Allans 

arbejdsplads på et kontor inden Allans kollegaer havde mødt ind. Ligeså lå kontoret i bygningens kælder så 

der var intet behov for at tage stilling til andre mennesker og derved mulighed for at fokusere på 

interviewet og dets spørgsmål. Interviewet blev foretaget af Emil (Interviewer) som intet forhold havde til 

Allan. Dog var Frederik (referent) til stede under interviewet, med formålet at tage noter og holde styr på 

det tekniske, som tidligere har været ansat i virksomheden som Allan på nuværende tidspunkt er ansat i.  

 

Profilering: 

Køn: Mand  

Alder: 41 år 
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Uddannelse: Kandidat i økonomi og Jura (CBS), ydermere 6 måneders MBA i USA omhandlende jura og 

diverse forhandlingskurser. 

Nuværende beskæftigelse: Head of HR (Fuldtid) 

 

Antal år på arbejdsmarkedet: 29 år 

Familieforhold: Gift med 3 børn (alder 9-12) 

Forhold til mindfulness: 
- Vil klassificere sig selv som begynder 
- Handler om at få styr på tanker og opnå indre ro/balance 

 
Erfaringer med mindfulness: 

- Mediteret ca. 30 gange 
- Første gang for 3 år siden. 

 

 

Beskrivelse af skema 

Skemaets struktur gør brug af tankerne bag kodning og kategorisering som analysemetode. Denne tilgang 

er brugt for at skabe et systematisk overblik over de væsentlige pointer fra de to interviews og fungerer 

som en skematisering af indholdets mening. Dette skema danner rammen for, hvordan den videre 

uddybning af tankerne bag kategorierne og de tilhørende enheder af betydning skal forstås. 

 
Temaer → Menneskelige 

faktorer 
Teknologiske faktorer Indhold af lydfil Kombination af 

flere 

Allan Allan er fan af 
trekliks-løsning 
generelt, K. 6 
 
Allans ”hjerne-
konstruktion” som 
medførte højere 
energi-niveau ved 
aktivitet K. 14 

Nemhed ved opfyldelse 
af krav til teknologi 
(”standardsæt”) K. 4 
 
Godt organiseret 
distributionsteknologi, 
nemhed ved oprettelse 
af bruger K.5-6 
 
Kan ikke se hvordan 
det kan strømlines 
bedre K.7 

Havde svært ved at 
forlige sig med 
baggrundsmelodi 
K.9, 18, 21 & 23 
 
Havde svært ved at 
forbinde 
baggrundsmelodi, 
rolig stemmeføring 
og aktivt element K. 
18 
 
 
Oplevede ingen tvivl i 
løbet af øvelse K. 9, 
10 & 11 

Menneskelige 
faktorer og indhold 
af lydfil: 
Manglende positiv 
association til 
oplevelse K. 22  
 
Blev distraheret af 
aktivt element og 
oplevede at få 
strøtanker K. 14 
 
Allan oplever i 
nogen grad en 
forskel fra før 
lydoplevelsen til 
efter, K. 12 
 

Selma Selma kunne ikke 
spole tilbage på 
SoundCloud og 
havde svært ved at 

Selma kunne ikke spole 
tilbage på SoundCloud 
(brugerfladen) K. 9-10 
 

Instrukser kunne 
virke forvirrende og 
akavet (struktur over 
instrukser), K. 31 

Menneskelige 
faktorer og indhold 
af lydfil: 
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bruge soundclouds 
hjemmeside, K.9 & 
K.10 (IT-
kompetencer) 
 
forhindret af sin 
telefon, K.9 
(gammel version) 
 
fravær af fysisk 
underviser: Selma 
nævner, at hun har 
det meget godt 
med det, da hun 
synes det godt kan 
være intim 
oplevelse K. 18 
(privatliv) 
 
 
Selma foretrækker 
vejrtræknings-
øvelser frem for 
guide K. 27 
 
Selma kan ofte føle 
sig udfordret når de 
rette forhold ikke er 
på plads. K.27, 
K.29,K.30 

Kommentarer på 
distributionsteknologi 
kunne virke 
forstyrrende K. 13 
(SoundCloud-feature) 
 
Teknologisk design har 
muliggjort at Selma 
kan tage øvelsen i 
”eget tempo” K. 18 

 
Selmas oplevelse af 
mindfulness er 
påvirket af pauserum 
i lydoplevelse, K.31 
 
”… Der var i hvert 
fald baggrundslyd og 
det irriterede mig ret 
meget at det ikke var 
en clean stemme der 
kom ind, hele vejen 
igennem… ”, K.31 
 
Undren over hvad 
grunden var til at vi 
lige brugte squat til 
denne øvelse, K.35 

Selma oplevede 
ikke den store 
forskel fra før 
lydoplevelsen til 
efter, K. 23 
 
 

 
 

Undersøgelse af Interviewdata 
Dette afsnit har til formål at udpensle og udforske nogle af de faktorer som gør sig gældende for vores 

respondenters oplevelse. Afsnittet vil være delt op i fire kategorier, hvor der vil være udtræk af interviewet 

kombineret med en fortolkning af betydningen af det respektive udtræk. Der vil være en uddybelse af hver 

faktor og hvad den dækker over. 

Menneskelige faktorer 
Kategorien vil indeholde faktorer, som er af menneskelig karakter. Her menes der personlige forhold som 

gør at lydoplevelsen bliver oplevet på en subjektiv måde, der bæger præg af det at være menneske. Her 

medtages elementer som tidligere erfaringer, personlige holdninger, personlighed eller lignende. 

 

Allan: 

Et eksempel på en menneskelig faktor, som har haft indflydelse på Allans oplevelse af podcasten som 

hensigtsmæssigt værktøj i dette tilfælde, findes i respondentkommentaren nummer 6. Allan siger følgende: 
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”Altså generelt er jeg stor tilhænger af en treclicksløsning og det var det absolut her med fremsendt link 

direkte ind til Soundcloud, oprette der som tog under et minut og så var jeg sådan set kørende, så det synes 

jeg fungerede fint.” (Bilag nr. 3, Transskript af interview, side 2). 

Allan har generelt en god opfattelse af det som kaldes en trekliks-løsning, fortæller at det er denne 

oplevelse han støder på under dette eksperiment. Distributionsteknologien giver altså et positivt indtryk på 

Allan her i form af en hurtig oprettelsesproces. 

Et andet eksempel hvor en menneskelig faktor kommer til udtryk under Allans oplevelse med lydoplevelsen 

er i respondentkommentar nr. 14. Her fortæller Allan følgende: 

”…det handler i bund og grund om min egen personlige hjernekonstruktion hvor når jeg udfolder mig aktivt 

så aktiverer jeg automatisk et højere aktivitetsniveau og den går ikke så godt hånd i hånd med hvad jeg 

søger i mindfulness.” (Bilag nr. 3, Transskript af interview, side 3). 

Her fortæller Allan, at det aktive element ikke fungerer for ham og hvorfor. For Allan medfølger en fysisk 

aktivitet, et højere aktivitetsniveau generelt, hvilket medfører at Allan ikke får det ud af mindfulness-delen 

af oplevelsen som han ønsker. 

 

Selma: 

En menneskelig faktor som har indflydelse på Selma, kommer til udtryk i respondentafsnit 9 og 10, hvor 

Selma fortæller os at der er nogle ønskede funktioner ved distributionsteknologien som hun ønsker at gøre 

brug af, men ikke kan.  

”Ja altså det mest bare det der med at være inde på hjemmesiden så jeg ikke kunne spole tilbage hvis der 

var… Fordi jeg tog den sådan ligesom omgange… Så tog jeg den om igen fordi så blev jeg lige hurtigt 

forstyrret… Men sådan lige i momentet var det da lidt irriterende” (Bilag nr. 4, Transkript af interview, s. 2). 

Selma fortæller at hun ikke var i stand til at spole tilbage i lydoplevelsen og at hun blev nødt til at tage 

lydoplevelsen om hvis hun blev forstyrret. I respondentafsnit 11 fortæller hun at resultatet af dette var at 

det blev et lettere irritationsmoment. Dette skrives under menneskelige faktorer, da man simpelthen var i 

stand til at spole frem og tilbage i lydoplevelsen og denne situation derfor kan tilskrives som værende et 

resultat af Selmas evne til at navigere i Soundsclouds brugerflade 

En anden menneskelig faktor som kom til udtryk under interview af Selma, var hendes forhold til 

menneskelig tilstedeværelse under gennemførelse af lydoplevelsen. I respondentafsnit 18 fortæller Selma 

at hun har det meget godt med at der hverken er lærer eller guide til stede, da hun føler at det er en intim 

situation hun befinder sig i. 

”Det vil jeg sige, der har jeg det meget godt med, der tror jeg faktisk igen det med at jeg er mere privat, jeg 

ville have det vildt mærkeligt med at stå med flere mennesker og skulle guide det eller jeg tror også jeg ville 

hurtig føle at det var akavet…” (Bilag nr. 4, Transkript af interview, s. 4). 

På dette punkt er podcastteknologien altså mere hensigtsmæssig ift. At imødekomme Selmas behov for 

privatliv. 
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Teknologiske faktorer 
Den kategori er defineret ved at være teknologiske faktorer, som har haft betydning for podcast-

teknologiens hensigtsmæssighed. Heriblandt er praktiske krav til brug af teknologien og SoundCloud’s 

brugerflade 

 

Allan: 

Et af de steder hvor den teknologiske faktor kommer til udtryk under interviewet med Allan, er i 

respondentafsnit 4. Allan beskriver de praktiske krav til teknologien som værende et ”Standardsæt for alle 

mennesker” (bilag nr. 3, Transskription af interview, side 1). Med dette refereres til en mobiltelefon og 

høretelefoner. Altså oplever Allan at det er nemt at opfylde kravene til teknologi som lydoplevelsen 

anbefaler. 

Et andet sted hvor den teknologiske faktor kommer til udtryk under interviewet med Allan, er i 

respondentkommentar 7. Allan fortæller således: 

”…jeg kan faktisk ikke se hvordan den kan strømlines mere, processen i forhold til det der skulle gøres.” 

(bilag nr. 3, Transskript af interview, s. 1). 

Allan fortæller altså at strømliningsprocessen fungerede upåklageligt og at han endda ikke kunne se 

hvordan den skulle kunne optimeres mere end den allerede var. 

Selma 

Under interviewet af Selma, i respondentafsnittene 13 og 14, påpegede hun et potentielt forstyrrende 

element ved brugen af distributionsteknologien SoundCloud. Selma beskriver en feature ved SoundCloud 

som lader andre brugere lægge kommentarer ind som fremvises under afspilningen af en lydfil. Dette ville 

for Selma resultere i en manglende privatlivsfølelse. Og det ville ultimativt få hende til at tænke over at hun 

skulle have den samme oplevelse som de andre kommentarer potentielt ville beskrive. Dette behov for 

privatliv og intimitet kommer ligeså til udtryk i respondentafsnit 18 hvor Selma siger:  

”Så jeg tror lydfil for mig personligt fungerer ret godt fordi at du netop får det sådan lidt mere intimt med 

dig selv, hvis man kan sige det sådan”.  

Her fremstilles behovet for intimitet og privatliv som værende en positiv, hvilket denne feature ved 

SoundCloud ville have indvirkning på. 

Et andet teknologiske faktorer, som Selma lagde vægt på, var muligheden for at tage øvelsen i eget tempo, 

da der ikke var andre mennesker at tage hensyn til. Det teknologiske design har muliggjort at Selma kan 

manøvrere frit i lydoplevelsen hvis hun ønsker, hvilket Selma beskriver som værende positivt for ift. At 

bibeholde følelsen af intimitet. Dette ses i respondentafsnit 18. 

”…så får du lov til at tage det lidt mere i dit eget tempo og du har netop mulighed for at tage det om… jeg 

tror lydfil for mig personligt fungerer ret godt fordi at du netop får det sådan lidt mere intimt med dig selv” 

(Bilag nr. 4, Transskript af interview, s. 4). 

Et andet teknologisk faktorer, som Selma lagde vægt på, var muligheden for at tage øvelsen i eget tempo, 

da der ikke var andre mennesker at tage hensyn til. Det teknologiske design har muliggjort at Selma kan 

manøvrere frit i lydoplevelsen hvis hun ønsker, hvilket Selma beskriver som værende positivt for ift. At 

bibeholde følelsen af intimitet. Dette ses i respondentafsnit 18. 
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”…så får du lov til at tage det lidt mere i dit eget tempo og du har netop mulighed for at tage det om… jeg 

tror lydfil for mig personligt fungerer ret godt fordi at du netop får det sådan lidt mere intimt med dig selv” 

(Bilag nr. 4, Transskript af interview, s. 4). 

 

Indhold af lydfil 
Denne kategori indeholder forhold til struktur og indhold i lydoplevelsen. Lydoplevelsen som 

respondenterne har gjort brug af, er bare et eksempel af mange lignende lydoplevelser inde for emnet. 

Denne kategori repræsenter respondentens forhold til den struktur og det indhold som de blev 

præsenteret for under afspilning af lydoplevelsen. 

 

Allan: 

I respondentafsnit 9, 18, 21, 22 og 23 beskriver Allan hvordan han havde svært ved at forligene sig med 

baggrundsmelodien og beskriver indvirkningen på ham. Første gang han hørte lydoplevelsen endte han 

med at forbinde den med noget fra gyserfilmsuniverset. Ligeså fortæller Allan at han ikke kan ”knække 

koden til den” og at hvad han ville gøre for at forbedre den. Allan mener ikke at melodien giver ham 

positive associationer til det han laver og derudover spiller den ikke godt sammen med stemmeføringen. 

Dette kommer til udtryk flere steder, blandt andet i respondentafsnit nr. 18: 

”…jeg har stadig ikke helt knækket koden omkring det her baggrundsmelodi eller musik eller hvad vi skal 

kalde det. Fordi jeg synes ikke den gik så godt hånd i hånd med den måde som den her stemme kørte på.” 

(Bilag nr. 3, Transkript af interview, s. 5). 

Et andet sted hvor lydfilens indhold bliver beskrevet af Allan, er i respondentafsnit 9, 10 og 11. Her 

fortæller Allan at han ikke oplevede nogen tvivl i løbet af øvelsen. Lydfilens indhold af instrukser til øvelsen 

var altså her nok til at Allan følte at han kunne udføre øvelsen uden at blive i tvivl om noget. 

”…jeg synes den (lydfilens instrukser) tog mig fint hele vejen igennem de forskellige steps og hvordan og 

hvorledes jeg skulle lave øvelsen og hvad det var ligesom man skulle være opmærksom på.” (Bilag nr. 3, 

Transskript af interview, s. 2). 

Selma: 

Selmas oplevelse af mindfulness bliver påvirket af lydfilens indhold på flere måder. Et af eksemplerne på 

dette er instrukserne i lydfilen. Selma oplevede ikke at være i stand til at forene sig med instrukserne alle 

steder i lydfilen, hvilket gjorde at de virkede forvirrende og akavede for hende. Et andet eksempel på at 

lydfilens struktur har haft indflydelse på Selmas oplevelse, er under pauserummene som finder sted under 

lydoplevelsen. Dette kommer til udtryk i respondentafsnit 21: 

”…at det først at når klokken går i gang at du får at vide hvad det egentlig er du skal til at gøre, tror jeg ville 

være lidt forvirrende. Og så var der lang tid der med klokken der spiller hvor der går ret lang tid før der 

bliver sagt at jeg egentlig skal gentage øvelsen, så jeg stod lidt akavet på et tidspunkt…” (Bilag nr. 4, 

Transkript af interview, s. 4). 

Hun fortæller ligeså senere i samme afsnit, at hun grinede under lydoplevelsen pga. netop dette, første 

gang hun gennemgik lydoplevelsen. Eftersom det ikke er den ønskede effekt og at man ikke kan forlige 

denne effekt med mindfulness, må man sige at dette forstyrrede Selmas mindfulness-oplevelse. 
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Selma lagde mærke til nogle af de tekniske aspekter af indholdet i lydoplevelsen. I respondentafsnit 31, 

beskriver Selma, at hun oplevede et fald i volumen i ’baggrundslyden’. Hun lagde mærke til at mikrofonen 

brugt til stemmeføringen kunne have været af bedre kvalitet, hvilket irriterede hende. 

 

Menneskelige faktorer og indhold af lydfil 
 

Allan: 

Allan kan mærke at lydoplevelsen kun havde en positiv påvirkning på ham, på trods af eventuelle 

forstyrrelser. Dette mener han, er et resultat af at lydoplevelsen dog indeholder noget af det, som han 

traditionelt vil forbinde med mindfulness såsom at fokusere på nuet og ”hvad man befinder sig i”. Dette kan 

ses i respondentafsnit 12. 

”Ja, fordi generelt havde den noget af den effekt, som man jo gerne vil ha’ når man lytter til noget 

mindfulness, det her med at man ligesom træder et skridt tilbage og ligesom fokuserer lidt mere på nuet 

som det også er og hvad man befinder sig i.” (Bilagsnr. 3, Transkript af interview, s. 3) 

Allan beskriver det fysiskaktive element, som værende forstyrrende for hans oplevelse af mindfulness. Han 

tilskriver sin ”egen personlige hjernekonstruktion” (Bilag nr. 3, Transskript af interview, s. 3) som værende 

grunden til dette. Dette kan ses i respondentafsnit 14. 

 

Selma: 

Selma oplevede ikke den store forskel fra før hun hørte lydoplevelsen til efter. Dette mener hun bl.a. er 

pga. lydoplevelsens længde og de pauserum som virkede forstyrrende for hende. Hun fortæller også at 

strukturen havde en indflydelse. Dette kan ses i respondentafsnit 23. 

”Nok ikke så meget, for at være ærlig. Ja. Nej, det tror jeg ikke så meget. Jeg følte at det var en meget kort 

øvelse… jeg tror jeg havde mærket mere forskel hvis der netop ikke havde været det der pauserum og sådan 

at jeg skulle ligge mærke til ting fra start af, og sådan okay nu er det lidt mere en mind-øvelse.” (Bilagsnr. 4, 

Transkript af interview, s. 5). 

 

Menneskelige faktorer, teknologiske faktorer og indhold af lydfil 
 

Allan: 

Den afsluttende del af lydoplevelsen bliver respondenten taget igennem nogle steps, som skal hjælpe 

lytteren med at udføre sin bodyscan. Hjælpen bliver instrueret gennem lyd, hvor respondenten bliver bedt 

om at mærke efter i forskellige kropsdele. Under denne del af øvelsen, er baggrundsmelodien afsluttet, 

sådan at lytteren kan have fuldt fokus på det som de foretager sig. Ligeså er lytteren blevet bedt om at 

afholde sig fra at lave flere squats. Her er altså intet aktivt element og ingen baggrundsmelodi, som Allan 

kan blive påvirket af. Eftersom Allan i interviewet, beskrev instruktionerne, som værende gode nok til at 

ingen tvivl fandt sted under øvelsen (respondentafsnit 9) kombineret med fraværet af baggrundsmelodi, 

må man gå ud fra, at her ingen forstyrrende menneskelige eller indholdsmæssige faktorer er til stede. 

Ligeså beskrev Allan de tekniske krav til afspilning af lydoplevelsen som værende nemme at opfylde, synes 

der heller ikke at være nogle forstyrrende faktorer af denne slags til stede her. Altså kan vi med denne 

viden konkludere at denne del af lydoplevelsen opfyldte de forskellige krav, som Allan stillede og var blevet 
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stillet og strukturen som finder sted i denne del af lydoplevelsen kunne altså fungere som skabelon til 

udarbejdelse af en lydoplevelse, som passede Allan eller andre med lignende behov. 

 

Selma: 

Selma fortæller i respondentafsnit 30, at hendes tidligere oplevelser med mindfulnessoplevelser har haft 

forskellig effekt på hende og fortæller at hendes egen indgangsvinkel til disse lydoplevelser har været 

afgørende for resultatet. Denne menneskelige faktor, fortæller Selma, bunder ud i, at hun ikke må føle at 

grunden til at hun skal høre lydoplevelsen må være påduttet, det skal være af den rette årsag, da hun ellers 

vil opleve en følelse af pres for at skulle opnå et ønsket resultat. Hun fortæller ligeså at hun har haft succes 

med mindfule øvelser, dog i form af meditation, tidligere i sit liv, når hun har gjort brug af dem før en 

eksamen, hvor hun havde behov for at falde til ro. Selma bruger ordet påduttet flere gange i interviewet 

omkring oplevelsen som en væsentlig faktor. Desuden fortæller Selma i respondentafsnit 27 at hun tror at 

hun ville have det bedre med en lydoplevelse som lagde vægt på vejrtrækningsøvelser, altså et forslag til 

forbedring af indhold af lydfil, for hende og andre med lignende behov. 

 

Resultater 
I analysen af interviewet kan man se forskel på, hvilke faktorer som har haft indflydelse på 

respondenternes oplevelse. Der har derved også været forskel på hvad de havde af krav til en mindful 

lydoplevelse og hvordan den kan optimeres. I kategorien de menneskelige faktorer bliver den ene 

respondent, Allan, forstyrret af at skulle udføre en aktiv øvelse mens han udfører en bodyscan, hvorimod 

den anden bliver forstyrret af designet af instruktionerne til øvelsen i lydoplevelsen. Under de teknologiske 

faktorer forholder det sig sådan at begge respondenter er enige om, at de praktiske krav, som teknologien 

stiller, opfyldes nemt. Mobiltelefon og headset virkede som et givent, dog var der forskel på oplevelsen af 

brugen af SoundCloud, hvor Allan havde nemmere ved det end Selma. Selma, der var udfordret ift. 

anvendelsen af SoundClouds forskellige funktioner, fortæller, at det ikke var forstyrrende for hendes 

overordnede oplevelse men et irritation i øjeblikket. Respondenterne havde ligeså en forskellig oplevelse af 

lydoplevelsens indhold. Allan fortæller, at han ville have haft mere gavn af en rolig øvelse uden aktivt 

element hvor den anden havde svært ved at forligene sig med oplevelsen pga. strukturering af øvelse og 

pause. Vi ser altså igen her at her at de to respondenter bliver påvirket forskelligt. Til sidst tages her i 

analysen stilling til ’egentilstanden’ før og efter øvelsen. Allan finder gavn af lydoplevelsen i nogen grad, da 

han mente af tilstedeværelsen af de mindfule elementer var nok til at have en effekt på ham, mens den 

anden respondent ikke oplevede nogen effekt. Grunden til dette ville kunne tilskrives mange forskellige 

ting, bl.a. kravet til indgangsvinkel og at grunden til at høre oplevelsen ikke må være påduttet, altså det skal 

være af egen fri vilje fordi respondenten kan se en pointe med det.  

Ud fra disse resultater har vi kunne skabe en model som dækker over de forskellige kategorier præsenteret 
i interviewet, som havde indflydelse på vores respondenters oplevelse. Med den viden har vi kunne skabe 
en model, der illustrerer de optimale forhold for podcast som et hensigtsmæssigt teknologisk værktøj til at 
formidle og mediere en mindful lydoplevelse. Når alle tre cirkler overlapper hinanden når man et punkt 
hvor podcast kan fungere optimalt. Det skal understreges at de overordnede kategorier gør sig gældende 
for begge respondenter. Indholdet af de respektive kategorier afhænger dog af subjektet. 
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Interviewkvalitet: 
Kvaliteten af interviewene og hvordan de er udført, er afgørende for den efterfølgende analyse. ”A 

sophisticated theoretical analysis based upon interviews of dubious quality may turn out to be a magnificent 

edifice built on sand.” (Kvale S. , 2007, s. 80). bl.a. af den grund bestræber følgende afsnit sig på at 

diskutere kvaliteten af projekts interviews. I en sådan diskussion er der mange faktorer, som kan være værd 

at tage i betragtning og ofte kan de have indflydelse på hinanden. Da projektet har begrænsede ressourcer, 

ønskes der en diskussion af udvalgte pointer, som der vurderes værende af større betydning for det 

individuelle interviews kvalitet. Kvalitetskriterierne og vurdering af udvalgte pointer er baseret på Kvale 

(2007). Diskussionen tager udgangspunkt i de to vedlagte transskriptioner og gennemgås individuelt. 

 

Selmas Interview: 

En faktor der ses være af stor betydning, er interviewernes kvalifikationer. Det kommer bl.a. til udtryk i 

brugen af lukkede spørgsmål. Konsekvensen af brugen af lukkede spørgsmål er, at der ikke opnås et 

længere, reflekteret eller nuanceret svar, da det guider imod enten et ja eller nej svar. Dette er især et 

problem i Selmas interview og optræder gentagende gange gennem interviewet. Dette er et problem, da 

det strider mod det kvalitative interviews formål om en dybere forståelse af en given situation. Resultatet 

er, at mængden af interviewdata til senere behandling er reduceret, hvilket begrænser muligheden for at 

skabe mening i og forståelse for den respektive situation. En anden forhindring kunne være, at det også 

forværrer forholdene for opfølgende og/eller afklarende spørgsmål, som bidrager til en mere præcis 

forståelse. Det begrænser mulighederne for interviewerens evne til at forstå verden på den måde som 

respondenten forstår den, hvilket er det, der ønskes med interviewene i dette projekt, da de er designet 

som semi-strukturede livsverdensinterviews. Noget der hjælper kvaliteten af interviewet på vej, er 

respondentens egen evne til at stille afklarende spørgsmål, hvilket ses i K12 & k17 i interviewet af Selma. 
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Dette bidrager til at respondenten selv får en bredere forståelse for interviewerens spørgsmål, hvilket 

kunne forstilles at bidrage til en mere nuanceret forståelse for interviewerens spørgsmål, hvilket kunne 

lede til en mere nuanceret svar. 

En force interviewene har, er det forarbejde, der er lavet i form af interviewspørgsmål og 

forskningsspørgsmål. Da der er flere interviewspørgsmål knyttet til hvert forskningsspørgsmål, så øges 

sandsynligheden for en nuanceret forståelse af et af de større temaer, som det respektive 

forskningsspørgsmål ønsker at undersøge. Dette er med til at opretholde en vis sandsynlighed for et mere 

nuanceret svar på trods af interviewerens begrænsede kompetencer. Denne effekt kunne dog forestilles at 

have været større, hvis der samtidig var færre lukkede spørgsmål. 

Overordnet set kunne kvaliteten af interviewet siges ikke at være synderlig høj. Flere åbne og præcise 

spørgsmål, som dermed ikke ville skabe et behov for opklarende modspørgsmål fra respondenten, er noget 

der kunne bidrage til kvaliteten, da der ønskes svar som er mindst mulig påvirkede af intervieweren. En 

mere kritisk tilgang fra interviewerens side, når det kommer til respondentens svar, ville også være at 

anbefale til fremtidige interviews. Ved ikke at tage respondentens svar for ’gode varer’, men i stedet teste 

deres sandhedsværdi med udfordrende spørgsmål, kunne der undgås, at der opstår en tvetydighed i 

respondentens holdninger. Dette komme til udtryk i Selma holdning til den manglende fysiske 

tilstedeværelse af en lære/underviser, hvor hun først giver udtryk for manglen på en fysisk 

lærer/underviser med udtalelsen: ”… Der har jeg det meget godt...” (K18), hvor hun kort efter siger, at hun 

har problemer med instruktionerne (K21), hvilket en lærer/underviser højst sandsynligt kunne have hjulpet 

med at løse. Med kritiske afklarende spørgsmål kunne intervieweren øge troværdigheden og dermed skabe 

et bedre fundament for analysen. Mængden af data til videre analyse kan dog vurderes at være 

tilstrækkelige, hvilket i store træk skyldes den forberedte interviewguide og respondentens egne 

afklarende spørgsmål til intervieweren, som første til mere præcis data til senere behandling. 

 

Allans Interview: 

I Interviewet af Allan kan der argumenteres for, at intervieweren med et ønske om en præcis forståelse 

kombineret med en nysgerrig undrende tilgang skaber gunstige forhold for formuleringen af opfølgende 

spørgsmål, hvilket bl.a. ses i forbindelse med Allans holdning til stemmen i lydoplevelsen. Her udtaler 

respondenten, at stemmen gerne måtte være ”mere frisk” (K18). Efter nogle opfølgende spørgsmål fra 

intervieweren, der var spurgt med en intention om en mere præcis forståelse, ytrede Allan, at det faktisk 

var baggrundsmusikken, som var en udfordring. Med dette ønske om en præcis forståelse samt en 

nysgerrig undrende spørgeform var effekten ikke blot et mere præcist svar. Effekten var også, at 

spørgsmålene fungerede både kritiske og afklarende, hvilket er en kompetence, som er fortrukket hos den 

dygtige interviewer, da det dermed skaber mere pålidelige og valide interviewdata til senere analyse. 

Interviewet af Allan vurderes til at have produceret interviewdata af relativ høj kvalitet, da fem ud af seks 

’kvalitetskriterier for et interview (Kvale S. , 2007) vurderes opfyldt eller delvist opfyldt. 
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Refleksion over analysens resultater 
En af kriterierne for en interview af høj kvalitet er, at interview kan fungere selvrapporteret og dermed er i 

stand til at tale for sig selv med minimal forklaring eller uddybelse.56 Interviewende som er foretaget havde 

plads til forbedring, hvilket gjorde, at deres evne til at være selvrapporterende ikke var optimal. Af den 

grund kunne man forstille sig, at resultaterne ville drage fordel af en større grad af fortolkning og 

dekonstruktion, da man hermed ville kunne opnå en dybere forståelse af interviewdata. En analysetilgang, 

der som en minearbejder forsøger at bringe den betydningsfulde information frem i lyset.57 I interviewet af 

Selma ses det gentagende gange, at hun bliver forstyrret af teknologiske elementer (K10, K11, K13), hvilket 

kunne fortolkes som at Selma er en type, som finder podcast-teknologien forstyrrende. Teknologien og dets 

forstyrrende egenskaber kunne dermed undersøges med et bedre grundlag som en væsentlig faktor i 

vurderingen af teknologiens hensigtsmæssighed ift. formidle og distribuere mindfulness. Trods den 

manglende uddybelse af flere påstande, så er der den fordel, at interviewene tilsammen alligevel besidder 

evnen til delvist at være selvrapporterende, da især det ene interview med dets afklarende, opfølgende og 

kritiske spørgsmål i større grad evnede at være selvrapporterende. 

Selvom der oftest undersøges mindre populationer med en kvalitativ tilgang, så er antallet af respondenter 

som resultaterne baseret på betydeligt lavt. Da der kun er interviewet to respondenter, begrænses antallet 

af situationer, som der kan skabes en dybere og mere nuanceret forståelse af. Samtidig forværres 

mulighederne også for en komparativ analyse af den kvalitative data, hvilket kunne bidrage til en yderligere 

nuanceret forståelse. Det har en betydning for hvad projektet overordnede kan bidrage med ift. forståelse 

af podcast-teknologiens hensigtsmæssighed, da det kun er meget få faktorer, der er skabt en dybere 

forståelse for. 

 

Konklusion 
Projektet indikerer, at podcastteknologien har potentialet til at fungere som et værktøj, der kan formidle og 

distribuere en mindful lydoplevelse. En endelig vurdering af podcast teknologien kræver dog yderligere 

forskning på området, da der ikke er tilstrækkelige data til at bekræfte eller afkræfte teknologiens 

hensigtsmæssighed. Analysens resultater peger i retning af, at der skal tages højde for tre overordnede 

kategorier af betydning, som gør sig gældende i en vurdering af podcast-teknologiens hensigtsmæssighed. 

Den teknologiske faktor, menneskelige faktor og indhold/design af lydoplevelsen. Hvilke specifikke faktorer 

de respektive kategorier indeholder afhænger af subjektet og deres individuelle behov og kompetencer. Af 

den grund kan man forstille sig, at et hensigtsmæssigt design, som formår at opfylde de tre overordnede 

kategorier på en tilfredsstillende måde dermed, også må variere. Et mindretal af faktorer har dog vidst sig 

at have en negativ indflydelse på oplevelsen af mindfulness for begge parter. På baggrund af det forslås en 

optimeret prototype.   

 
56 (Kvale S. , 2007, s. 80) 
57 (Kvale S. , 2007, s. 104) 
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Bilag 
 

Bilag 1:  
 

Skitsering til prototype 2: 
 

På baggrund af den viden vi har opnået gennem respondenternes feedback og overvejelser af 

lydoplevelsens indhold og struktur, vil vi her præsentere en skitsering af en ny prototype som forsøger at 

tage højde for nogle af de faktorer, som gik igen hos begge respondenter ift. en oplevelse af podcast-

teknologien som værende hensigtsmæssig til at formidle en mindful lydoplevelse. 

Da begge respondenter oplevede i større eller mindre grad, at være negativt påvirket af baggrundslyden, vil 

dette være et område det ville give mening at ændre på. Da de begge gav udtryk for, at baggrundsmusikken 

var uhyggelig, ville en undersøgelse af baggrundsmusik der tog afstand fra at være beskrevet som uhyggelig 

og modsat beskrives som hyggelig, være anbefalet at anvende i en optimeret prototype. 

En anden ændring, der kunne forstilles at gavne lydoplevelsen ville være en afskaffelse det fysiskaktive 

element i oplevelsen. Da begge respondenten fandt udfordringer i faktorer, som var forbundet til det 

fysiske aktive element, vurderes det, at det fysiskaktive element ikke bidrog positivt til en oplevelse af 

mindful. Af den grund vil prototype være uden et fysisk aktivt element, men stadig være baseret på body 

scan aspektet for at opnå mindfulness. 

Struktur: 

Indledning til oplevelsen tema 

Introduktion indholdet 

Bodyscan starter i form af guidende stemme 

Der suppleres med fokus på vejrtrækning 

Bodyscan afrundet og der laves status på følelsen i kroppen inden og følelsen i kroppen før. 

 

Bilag 2: 

Interviewspørgsmål 
 

Briefing/preframing  

Dette er en introducerende tekst, som ønsker at forberede respondenten på hvad der kommer til at foregå. 

Formålet er at udrede tvivl og at skabe en følelse af tillid mellem interviewer og respondent. 

Hej og velkommen til. Tusind tak fordi vi må interviewe dig til vores projekt. Er der noget som du er 

nysgerrig på eller i tvivl om inden vi går i gang? Vi skal selvfølgelig informere dig om, at det bliver optaget. 

Det er dog kun os i gruppen og vores censorer, som har adgang til de lydfiler. Hvis der er noget som du er i 
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tvivl om eller bliver nysgerrig på undervejs skal du være velkommen til at spørge, eller skal vi nok spørge til 

sidst 

 

Spørgsmål 1: Hvor hørte du lydoplevelsen? 
 
 
Spørgsmål 2: Hvordan oplevede du det at du skulle have en armslængde omkring dig og at du skulle lave 
squats? - følte du det var en udfordring eller ej? 
 
 
Spørgsmål 3: Hvordan oplevede du kravene til udstyr, som computer, telefon og høretelefoner? 

a. Var der nogle udfordringer i forbindelse med at du skulle gøre brug af det? 
 

 
Spørgsmål 4: Hvordan var det at bruge Soundcloud til at afspille lydoplevelsen? 
 
 
Spørgsmål 5: Oplevede du nogle gener eller fordele ved Soundclouds funktioner? 
 
 
Spørgsmål 6: Hvad tænker du kunne gøre brugerfladen bedre? 
 
 
Spørgsmål 7: Hvordan oplevede du at guiden var en optaget stemme i stedet for en fysisk guide der var til 
stede? 
 
 
Spørgsmål 8: Oplevede du at have undren eller tvivl, som du ønskede svar på? 

- Hvad tror du gjorde, at du havde det sådan? 
 
  
Spørgsmål 9: Kunne du mærke forskel fra før du prøvede lydoplevelsen til efter? 
 

- Hvordan vil du karakterisere denne forskel? 
 

- Hvis respondenten har prøvet mindfulness før: synes du at denne forskel mindede om dine tidligere 
oplevelser med mindfulness? 

 
- Hvordan oplevede du det aktive element i lydoplevelsen? 

i. Opfølgende spørgsmål: ift. mindfulness 
 
Spørgsmål 10:  Hvad tror du kunne gøre oplevelsen endnu bedre? 
 
Spørgsmål 11:  Har du nogle afsluttende kommentarer eller nye tanker der er opstået hos dig under 
interviewet? 
 
Tusind tak for du havde lyst til at være med 
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Bilag 3: 
 

Transskription af interview, Allan: 
Emil:  Interviewer k. 1 

Hvor hørte du lydoplevelsen? 

Allan: Respondent k. 1 

Den hørte jeg på vores ene værelse i vores lejlighed, vi har en go stor lejlighed hvor der var plads til at jeg 

kunne gå for mig selv så at sige. 

Emil: Interviewer k. 2 

Okay, ja men det giver meget god mening også i forlængelse af næste spørgsmål som hvordan oplevede du 

netop det her med at du skulle have en arms længde og der var nogle fysiske krav til at skulle lave den her 

oplevelse. 

Allan: Respondent k. 2 

Nå men det synes jeg, det var fint nok, det var der ikke-, det var der ikke nogen problemer med. Jeg stod 

egentlig sådan om jeg skulle lave det oppe i lejligheden eller jeg skulle gå ned i baggården og gøre det der i 

stedet for, men valgte at lave det indenfor fordi det var lidt halvsent henover aftenen før jeg gjorde det. 

Emil: Interviewer k. 3 

Ja. Så det var ikke den store udfordring?  

Allan: Respondent k. 3 

Nej det synes jeg ikke! Nej.  

Emil: Interviewer k. 4 

Fedt.  Så havde du nogen… Hvordan oplevede ligesom de her krav der måske har været til udstyret? Det 

som du har haft behov for FOR at kunne høre lydoplevelsen, og her mener jeg sådan noget som en telefon, 

høretelefoner eller… 

Allan: Respondent k. 4 

Jamen jeg tog det jo helt… Jeg tror efterhånden det er standardsæt for alle mennesker at have en telefon 

og et headset så æh så jeg kørte jo bare telefonen og headset og linket virkede direkte ind til… Var det 

Soundcloud? Ja. Til soundcloud. Så det fungerede fint, det så jeg ikke nogen udfordringer i. 

Emil: Interviewer k. 5 

Fedt, okay. Og du har allerede sagt hvordan det er at bruge Soundcloud. 

Allan: Respondent k. 5 

Jaa jeg skulle lave mig, jeg skulle oprette konto men det tog men det tog toethalvt sekund så det var der 

heller ikke det store problem i og gøre det, så… 
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Emil: Interviewer k. 6 

Så du havde en god oplevelse med de her funktioner og den brugerflade som Soundcloud havde? 

Allan: Respondent k. 6 

Altså generelt er jeg stor tilhænger af en treclicksløsning og det var det absolut her med fremsendt link 

direkte ind til Soundcloud, oprette der som tog under et minut og så var jeg sådan set kørende så det synes 

jeg fungerede fint. 

Emil: Interviewer k. 7 

Fedt, okay. Hvad synes du, hvis der skulle nu være noget, der kunne gøre den her brugerflade bedre for 

dig? Hvis du skulle bruge det her oftere, eller flere gange i fremtiden? 

Allan: Respondent k. 7 

Ja så er det jo et stort cadeau til dem som har lavet det fordi jeg kan faktisk ikke se hvordan den kan 

strømlines mere, processen i forhold til det der skulle gøres. Altså alle snakker jo i dag om at alt stadigvæk 

skal have en app, men udfordringerne er jo sådan set at så skal man jo lave en større pallette af 

træningsprogrammer hvis man kan kalde det det, eller mindfulness programmer i og med at en app helst 

skal dække over et bredere spektrum en kun en enkelt ting. Hvis det et enkelt program man ønsker og 

præsentere brugeren for, så synes jeg det fungerer fint med et link. 

Emil: Interviewer k. 8 

Ja, okay.  

Allan: Respondent k.  8 

Håber det giver mening. 

Emil: Interviewer k. 9 

Det gør det i hvert fald. Så hvordan oplevede du det her med at det var en guidet optaget stemme fremfor 

at være en underviser eller en lærer eller en fysisk person som var til stede? 

Allan: Respondent k. 9 

Det synes jeg, det bed jeg egentlig ikke så meget mærke i, jeg synes den tog mig fint hele vejen igennem de 

forskellige steps og hvordan og hvorledes jeg skulle lave øvelsen og hvad det var ligesom man skulle være 

opmærksom på. Jeg havde det en lille smule svært ved den baggrundsmusik der lå bagved stemmen. Den 

fik mig mere over i, og der må gerne trækkes på smilebåndene, men lidt mere over i et sådan et 

gyserfilmsunivers et eller andet sted. Den havde jeg en lille smule svært ved at forligene mig med. Jeg 

kunne mærke da jeg lavede øvelsen anden og tredje gange, fordi jeg lavede den faktisk tre gange i alt, øhm. 

Der var jeg lidt mere på bølgelængde med den, men da jeg hørte den første gang der tænkte jeg hold da 

fast, hvad er det for noget musik der ligger bagved, eller hvad er det for noget underlægningsmelodi der 

ligger bag ved stemmen. Jeg synes ikke helt det gik super hånd i hånd, i hvert fald ikke første gang jeg hørte 

den. 

Emil. Interviewer k. 10 

Okay, yes. Men du oplevede ikke nogen undren eller tvivl- 
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Allan: Respondent k. 10 

Nej. 

Emil: Interviewer k. 11 

I løbet af for eksempel instruktionerne. 

Allan: Respondent k. 11 

Nej. 

Emil: Interviewer k. 12 

Fedt. Ville du sige at du mærkede en forskel, ligegyldig hvilken, fra hvordan du havde det før til efter at du 

havde hørt oplevelsen? 

Allan: Respondent k. 12 

Ja fordi generelt havde den noget af det effekt som man jo gerne vil ha’ når man lytter til noget 

mindfulness, det her med at man ligesom træder et skridt tilbage og ligesom fokuserer lidt mere på nuet 

som det også er og hvad man befinder sig i. Så der er jo det med mig som person at jeg har det lidt svært 

hvis jeg skal lave mindfulness samtidig med der skal være en aktivitet inde i det, men den kan vi jo så 

uddybe lidt senere hen hvis det er nødvendigt. Men som udgangspunkt synes jeg at den gjorde det som 

stemmen fortalte mig jeg skulle gøre, men det havde også en positiv påvirkning på mig som person hvis 

man kan sige det på den måde. 

Emil: Interviewer k. 13 

Så du vil synes til en hvis grad af den oplevelse mindede dig eller mindede den dig ikke om noget 

mindfulness, den her følelse du har opnået tidligere? 

Allan: Respondent k. 13 

Jamen det mindede mig om noget mindfulness og det handler jeg, tror jeg i bund og grund uden at være 

ekspert på det område, men det handler i bund og grund om det her med at man fokuserer på noget og 

kun på det og bliver taget igennem nogle trin som skal ligesom aktivere noget i hjernen som tager dig væk 

fra den daglige trommerum du er i og den proces alene vil i hvert fald på sådan som mig altid aktivere 

noget hvor man finder hen et sted som man ikke går og er på dagligt hvis man kan sige det på den måde. 

Emil: Interviewer k. 14 

Ja, okay. Hvad var din holdning til det her aktive element? Nu har du sagt det lidt allerede men hvad synes 

du helt præcist om det? 

Allan: Respondent k. 14 

Jeg er mere til mindfulness hvor jeg ikke skal udfolde mig aktivt samtidig, men det handler i bund og grund 

om min egen personlige hjernekonstruktion hvor når jeg udfolder mig aktivt så aktiverer jeg automatisk et 

højere aktivitetsniveau og den går ikke så godt hånd i hånd med hvad jeg søger i mindfulness. Jeg er sikker 

på at hvis man er en lidt modsat person af mig som er mere inaktiv jamen så tror jeg den giver et andet 

billede af hvordan det fungerer i og med at man lige pludselig kommer til at sætte gang i noget produktion i 

kroppen som vil tage en hen et andet sted end man plejer at være. Men hvis man som mig er en relativ 

aktiv person allerede så i stedet for at give mig det der mindfulness hvor jeg ligesom, jeg ved ikke om man 
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skal bruge ordet afslappet, men ligesom får fokuseret kun på en ting, så giver det mig et… Det aktiverer 

noget i mig som gør at min hjerne begynder at vandre en lille smule. Og når min hjerne begynder at vandre 

en lille smule så vil jeg også søge væk fra det som egentlig er meningen med det som 

mindfulnessprogrammet skulle gøre, det vil sige jeg begynder at få strøtanker hen imod nogle ting jeg 

måske skulle have gjort eller skulle have noget eller en arbejdsopgave eller noget med familien. Og det der 

hvor jeg helst gerne vil have at når jeg laver noget mindfulness, at min hjerne fokuserer kun på det som 

mindfulnessprogrammet ligesom har sat gang i mig og der vil jeg helst ikke have at min hjerne vandrer væk 

fra det. Og det har min hjerne en tendens til når der bliver præsenteret et fysisk aspekt.  

Emil: Interviewer k. 15 

Aha. Når du siger et højere aktivitetsniveau, mener du så et højere energiniveau? 

Allan: Respondent k. 15 

Ja. 

Emil: Interviewer k. 16 

Okay. Og så sagde du også at du ikke føler du får måske på den her måde det du allerhelst vil have ud af 

mindfulness. Hvad det du ønsker at få ud af mindfulness? 

Allan: Respondent k. 16 

Jeg vil gerne finde indre ro når jeg lytter til mindfulness, det vil sige jeg vil gerne ha’, kan godt være det 

lyder lidt hippie-agtigt, men jeg vil gerne ha at jeg finder en eller anden balancepunkt i min krop hvor 

åndedræt og hjerne og alle de her ting ligesom ligger på et stabilt niveau og jeg kan mærke jeg bliver helt 

afslappet inde i kroppen. Om afslappet er det rigtige ord at bruge om mindfulness, det vil jeg lade 

eksperterne som jer ligesom vurdere i den her henseende, men mindfulness for mig som person, der 

handler det om ligesom at få mere ro indvendigt og ikke lade hjernen søge hen imod dagligdagen. Der 

findes ligesom en form for frirum hvor hele kroppen ligesom får muligheden for at puste ud.  

Emil: Interviewer k. 17 

Ja. Jamen det giver da så go mening. Hvad tror du der kunne gøre oplevelsen endnu bedre? Hvad kunne du 

selv tænke dig at gøre anderledes i samme situation? 

Allan: Respondent k. 17 

Skal vi stadig have det fysiske element inde i mindfulnessprogrammet? Fordi det kan vi godt tage som 

udgangspunkt, fordi det ved jeg jo er ligesom ideen bag ved det setup som ligesom her udarbejdet her. 

Emil: Interviewer k. 18 

Som udgangspunkt så vil vi gerne forsøge at prøve og beholde det aktive element, også fordi vi gerne vil se 

hvad vi kan med det. 

Allan: Respondent k. 18 

Ja og det forstår jeg fuldt ud fordi det er en lidt anderledes tankegang end den som jeg har set før også. Et: 

så tror jeg at hvis der skal være et øh som den her er bygget op med det her fysiske element i en eller 

anden, eller fysiske aktivitetselement på et eller andet niveau, så tror jeg måske jeg gerne ville have en lidt 

mere energisk stemme som skal præsentere mig for det. Der bliver i midt hoved sådan lidt med en meget 
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monoton, afslappet stemme der går over imod noget som ligesom skal aktivere en eller anden form for 

energi inde i mig. Der kunne jeg måske godt tænke mig en mere frisk stemme hvis man kan sige det sådan. 

Fordi jeg tror når i har det her som udgangspunkt tror jeg stadig en lidt mere frisk eller knap så monoton 

stemme stadigvæk godt kunne give jer mindfulnessen kombineret op imod det her aktivitet som i gerne vil 

præsentere for. Og så er jeg som sagt stadig ikke-, jeg har stadig ikke helt knækket koden omkring det her 

baggrundsmelodi eller musik eller hvad vi skal kalde det. Fordi jeg synes ikke den gik så godt hånd i hånd 

med den måde som den her stemme kørte på. Jeg synes der var et eller andet i min hjerne som sagde det 

her musik, den her stemme og så aktivitet, jeg kunne ikke helt lave den trekobling hvis man kan sige det på 

den måde. Men jeg kan ikke sige så meget mere end det, fordi min hjerne har ikke helt opfattet hvad den 

ikke helt kunne lave af connect the dots mellem de her ting. Jeg håber det bare giver en lille smule mening. 

Emil: Interviewer k. 19 

Det gør det. Jeg skal også høre... At hvis du godt kunne tænke en lidt mere energisk eller frisk stemme. 

Hvordan hænger det sammen med at opnå den her ro og afslappethed gennem mindfulness? 

Allan: Respondent k. 19 

Jaer og det er sgu så et rigtig rigtig godt spørgsmål. Jeg tror måske mere at hele setuppet, der synes min 

hjerne, at jeg skulle møde en anden stemmetype. Men hvad den stemmetype så skal være, det skal jeg så 

ikke kunne sige. Måske handler det heller ikke om et højere aktivitetsniveau i stemmen men måske bare en 

eller anden med friskhed i stemmen eller en yngre stemme, eller måske en kvindelig stemme. Jeg er ikke 

helt sikker på hvor det skal bevæge sig hen af men min hjerne havde i hvert fald svært ved at forholde sig til 

det her meget monotone toneleje som jeg godt ved også er en del af mindfulness, men præcis hvad 

stemmen skulle være i stedet for… Det kan jeg ikke svare fuldstændigt på, det var egentlig bare min 

oplevelse da jeg lyttede til det. 

Emil: Interviewer k. 20 

Hvad oplevede du, uden at komme forslag til en ny stemme, men hvad oplevede du helt specifikt ved den 

her stemme som gjorde at det ikke helt virkede på den måde du gerne ville? 

Allan: Respondent k. 20 

Øhm…  

Emil: Interviewer k. 21 

Den er jo, som du også selv nævner, lidt… Den der kendte mindfulness, rolige stemmeføring. Det så måske i 

kontrast med måske det aktive element? 

Allan: Respondent k. 21 

Ja måske det, men så synes jeg måske også den blev lidt… En lille smule, jeg ved godt det er en almindelig 

menneskestemme, men synes måske den bliver en lille smule computerbaseret, men spørgsmålet er i det 

hele taget om det er stemmen vi skal fokusere på eller om det er baggrundsmusikken, altså 

baggrundstonen. Fordi jeg tror faktisk godt i kan beholde stemmen, men hvis der bliver fokuseret på det 

melodi der lå bagved, hvis det var den der fik en eller anden, opfrisker er det forkerte ord, men fik en 

analyse tror jeg, så tror jeg faktisk godt i kan beholde stemmen. Jeg tror mere det handler om det 

melodispor som er lagt nedenunder. Jeg kunne ikke helt få det til at gå hånd i hånd med stemmen.  

Emil: Interviewer k. 22 
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Hvad ønsker du mere fra musikken? 

Allan: Respondent k. 22 

Øhm… Jamen Tweaket på en lille smule positiv måde. Den gav mig en, kan man sige… Det jo ikke negativ 

negativ.. Men den gav mig ikke en sådan positiv association til det jeg skulle til at lytte og gennemføre. Jeg 

håber det giver bare en lille smule… Men det er lidt småsvært at beskrive det her, så jeg prøver at gøre det 

så billedeligt som overhovedet muligt. 

Emil: Interviewer k. 23 

Jamen det er meget inde for det her emne også, altså… Det er lidt fluffy værdier man har med at gøre. 

Allan: Respondent k. 23 

Men når jeg tænker lidt over det og jeg kører de tre sessions igennem nu, så tror jeg måske stemmen og 

stemmeføringen er fin nok, men jeg tror mere det er det underlæggende spor af melodi jeg ikke kunne få til 

at spille op imod stemmen. 

Emil: Interviewer k. 24 

Okay, ja. Jamen så jeg egentlig ikke så meget andet tilbage, måske høre om du havde nogle afsluttende 

kommentarer eller nye tanker du kunne have fået imens vi har snakket? 

Allan: Respondent k. 24 

Næ men jeg tror at der ville være grobund for det her hvor folk både sidder og kan få ro i hovedet samtidig 

med at de laver en eller anden fysisk aktivitet, fordi alle folk vil jo gerne slå to fluer med et smæk i forhold 

til at både at få lavet deres træning og samtidig finde noget indre ro og ligesom finde dem selv. Så jeg tror 

ikke det ville være umuligt at lave sådan et univers hvor man havde flere forskellige øvelser der blev 

kombineret med det her, som jeg nok også næsten kan gennemskue at det er en af de voldsomme 

bagtanker bagved det her. Så jeg synes altså… Når jeg tænker på hvad der findes derude af forskellige, ja 

både mindfulnessprogrammer men også træningsprogrammer, så tror jeg ikke det er nogen dårlig ide med 

det her setup der arbejdes med. 

Emil: Interviewer k. 25 

Okay. Kunne du forestille dig at længden på lydoplevelsen eller også dermed længden af motionen godt 

kunne være længere eller er det en fin mængde? 

Allan: Respondent k. 25 

Jeg tror faktisk godt at man kan udvide med forskellige intervaller alt efter hvilken type menneske eller 

alder man har. Så man både kunne lave det kortere hvis det var til lad os sige min oldefar på 88 eller det var 

til børn som måske havde lidt sværere ved at holde koncentrationen i så lang tid. Altså et aldersspænd alt 

efter hvilken aldersgruppe man ligesom forsøger at ramme ind i og den kan man jo så måske også endda 

linke op til fysisk aktivitet allerede værne om om det så skal være squatøvelserne eller om det skal være 

hvad hedder de de der armbøjninger hvor enten rigtige armbøjninger eller dem der hvor man ligger på 

knæene hvis det skal være for det nemmere, altså… Tag hele de gængse træningsprogrammer som man 

ligesom kan lave derhjemme og lave forskellige variationer op imod det her fysisk mæssigt og 

længdemæssigt, det tror jeg godt man ville kunne.  

Emil: Interviewer k. 26 
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Aha. 

Allan: Respondent k. 26 

Og dermed også få en forskellig demografi i forhold til hvem man egentlig ruller ind til de forskellige 

træningsøvelser. 

Emil: Interviewer k. 27 

Ja… Jamen tusind tak fordi vi måtte interviewe dig. Det er noget vi heldigvis til inden 10 over 10. 

Allan: Respondent k. 27 

Fedt! 

 

Bilag 4: 
 

Transskription af interview, Selma 
 

Interview af Selma, transskription: 
 

Frederik: Interviewer k.1  

Okay, så… Hvor hørte du lydoplevelsen henne? Lydoplevelsen. 

Selma: Respondent k. 1 

På min telefon. 

Frederik: Interviewer k. 2 

Jamen i, fysiskt tænkte jeg. 

Selma: Respondent k. 2 

Nååår, på mit værelse, derhjemme. 

Frederik: Interviewer k. 3 

Var det sådan… Var det fint nok at du skulle have en arms længde omkring dig når du skulle lave squats og 

sådan? Hvordan var de fysiske krav, var det okay? 

Selma: Respondent k. 3 

Ja, det var så fint. 

Frederik: Interviewer k. 4 

Det var meget nemt at komme til? 

Selma: Respondent k. 4 

K. = kommentar 

Tal = kno 
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Ja det var meget nemt. Der var god plads. 

Frederik: Interviewer k. 5 

Okay, det var jo dejligt nok. Og hvad så med sådan noget som udstyr? Computer, telefon, høretelefoner og 

sådan, var det også meget nemt? 

Selma: Respondent k. 5 

Altså at tilgå? 

Frederik: Interviewer k. 6 

Ja. 

Selma: Respondent k. 6 

Ja. 

Frederik: Interviewer k. 7 

Ja. 

Selma: Respondent k. 7 

Ja, altså jeg havde høretelefoner og telefon så det var da fint. 

Frederik: Interviewer k. 8 

Ja, alright. Der var ikke nogen udfordringer da du skulle gøre brug af det, sådan høretelefoner der ikke 

virkede eller manglende internetforbindelse eller noget i den stil? 

Selma: Respondent k. 8 

Nej. 

Frederik: Interviewer k. 9   

Ingenting overhovedet, jamen det var da dejligt nemt. Hvordan var det at bruge Soundcloud til at afspille? 

Selma: Respondent k. 9 

Det var meget fint, men jeg tror lige at jeg har ikke så opdateret en mobil, så jeg kunne ikke bruge det inde 

på appen, så det skulle være på hjemmesiden. Og der kan du ikke spole tilbage til der hvor jeg ville tage det 

om, så skulle jeg gå ind på linket igen og sådan, men det er jo bare fordi jeg ikke har så opdateret en mobil 

at der var et problem.  

Frederik: Interviewer k. 10 

Jamen det er sådan noget vi er interesserede i at vide også, så det er super fint at du siger det, fordi næste 

spørgsmål, opfølgende spørgsmål, var der nogle sådan funktioner ved Soundcloud der var sådan til gene 

eller var der nogle funktioner der var til fordel som du lagde mærke til? 

Selma: Respondent k. 10 

Ja altså det mest bare det der med at være inde på hjemmesiden så jeg ikke kunne spole tilbage hvis der 

var… Fordi jeg tog den sådan ligesom omgange… Så tog jeg den om igen fordi så blev jeg lige hurtigt 
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forstyrret, så sådan rykkede jeg mig lidt og så skulle jeg have den forfra og så skulle jeg ind på linket igen, 

men man kan jo clicke den sådan at din mobil er låst mens du spiller, ligesom Spotify, så det synes jeg er 

meget fint. Jeg tror det vigtigste er at du ikke sådan kommer til at sidde og trykke på en masse ting fordi din 

skærm skal være åben. Så umiddelbart vil jeg sige Soundcloud er et meget fint medie, bortset fra at der 

ikke er så mange der altid har det. Men ellers så føler jeg at der er meget godt sted at have det ude. 

Frederik: Interviewer k. 11 

Følte du at det var forstyrrende at hver eneste gang du skulle, hvad skal man sige, spole frem eller tilbage, 

følte du at det var forstyrrende for hele oplevelsen at du ikke kunne det? 

Selma: Respondent k. 11 

Altså sådan alt i alt, det store blik, nej det vil jeg ikke sige. Men sådan lige i momentet var det da lidt 

irriterende at man skulle det, nu har jeg jo også fået den igennem en messenger-samtale, så jeg skulle 

scrolle op i samtalen for at finde linket. Så sådan det tror jeg lidt er det der var mest forstyrrende, at det 

ikke var sådan. Jeg tror hvis det er på en side og at det er noget du kan tilgå, så tror jeg der er så fint, at det 

var et link du klikker på, fordi så er den nem at tilgå. 

Frederik: Interviewer k. 12 

Okay. Vi har allerede snakket om det en lille smule, men har du nogle tanker omkring hvordan du kunne 

gøre brugerfladen, altså Soundcloud, bedre? 

Selma: Respondent k. 12 

Altså selve Soundcloud eller jeres? 

Frederik: Interviewer k. 13 

Ja altså din oplevelse med Soundcloud, var der noget der manglede der? Du har allerede snakket lidt om 

det ikke, men… 

Selma: Respondent k. 13 

Ja altså jeg tror ikke udover det jeg har sagt, tror jeg ikke at der sådan… Er nogen forskel på det. Altså det 

der jo er med Soundcloud er at man kan lægge kommentarer og sådan noget, og jeg tror at jeg var på 

appen hvor jeg kunne se andre folks kommentarer inden jeg starter, tror jeg faktisk jeg ville finde det som 

lidt forstyrrende element, fordi det så lige pludselig ikke er en privat oplevelse, men at det er noget du 

ligesom deler med flere. Det tror jeg personligt jeg ville ha’ lidt… Mærkeligt ved at nogen har skrevet sådan 

midt inde i det ”ej hvor fungerer det her godt” eller sådan… Jeg tror jeg ville synes det var lidt mærkeligt 

eller lidt påduttet at jeg skal ha’ den samme oplevelse som andre, ved at man netop kan lave de der 

kommentarer. Jeg ved ikke om det er noget man kan slå fra, jeg kender ikke Soundcloud så godt, men 

sådan… Nej men sådan jeg tror det er sådan en i forhold til Spotify hvis det var derpå, at det var en lydfil du 

bare satte i gang, så er det jo meget privat sag eller sådan… Der er ikke så meget forstyrrende ting i det. 

Frederik: Interviewer k. 14 

Så det ville måske være distraherende eller hvordan? 

Selma: Respondent k. 14  
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Altså jeg tror i hvert fald bare at jeg ville lægge mærke til det, hvis nu sagde at jeg havde åbnet den på min 

computer i stedet for min telefon for at høre den, så havde jeg automatisk kunne se de der kommentarer, 

det noget andet når det er på din telefon. Men der ville jeg automatisk være kommet ind og set 

kommentarer hvis de nu havde været, hvis nogen havde valgt at gøre det, og det tror jeg, jeg ville være 

blevet sådan forstyrret af at skulle kigge på det som det første, sådan rent layoutmæssigt. 

Frederik: Interviewer k. 15 

Interessant, ja. 

Selma: Respondent k. 15 

Men det kunne bare det var mit sådan… Ja. 

Frederik: Interviewer k. 16 

Men det er jo det vi er interesserede i. 

Selma: Respondent k. 16 

Jaer. Så fint. 

Frederik: Interviewer k. 17 

Jamen du skal bare sige hvad du tænker, ikke noget der. Nu hopper jeg lidt videre. Hvordan oplevede du at 

guiden var en optaget stemme fremfor at det var en lærer eller en guide der var til stede? 

Selma: Respondent k. 17 

Altså at det var en lydfil i stedet for at det var fysisk? 

Frederik: Interviewer k. 18 

Ja. 

Selma: Respondent k. 18 

Øhm… Det vil jeg sige, der har jeg det meget godt med, der tror jeg faktisk igen det med at jeg er mere 

privat, jeg ville have det vildt mærkeligt med at stå med flere mennesker og skulle guide det eller jeg tror 

også jeg ville hurtig føle at det var akavet hvis det var i et andet rum eller hvis jeg stod privat med en person 

som skulle coache mig igennem det, kunne jeg godt forestille mig at jeg hurtigt ville føle det blev lidt akavet 

fordi når det er sådan som lydfil, så får du lov til at tage det lidt mere i dit eget tempo og du har netop 

mulighed for at tage det om, selvom det nok ville forstyrre oplevelsen lidt, men du har da mulighed for 

sådan hvis der er noget du ikke lige har hørt eller sådan helt forstået i stedet for hele at skulle stille 

spørgsmål hvis det var fysisk. Så jeg tror lydfil for mig personligt fungerer ret godt fordi at du netop får det 

sådan lidt mere intimt med dig selv, hvis man kan sige det sådan. 

Frederik: Interviewer k. 19 

Og det er noget du prioriterer når du skal lave sådan noget? 

Selma: Respondent k. 19 

Jaer, det vil jeg helt klart sige. 



45 
 

Frederik: Interviewer k. 20 

I see. Var der nogen sådan undren eller tvivl som du godt kunne tænke dig at have fået svar på da du gik 

igennem lydoplevelsen? 

Selma: Respondent k. 20 

I forhold til instrukser og hvad i fik sagt? 

Frederik: Interviewer k. 21 

For eksempel ja. 

Selma: Respondent k. 21 

Øhm… Altså ja, der var nogen punkter hvor at… Altså jeg tror sådan nu ved jeg jo godt hvordan jeg laver en 

squat, men det blev meget sent sagt at det var, at du skulle bukke ned i dine ben for at lave det, først var 

det bare at i ligesom forklarede hvordan du skulle stå, og ikke hvad selve øvelsen egentlig var. Hvor i sagde 

et squat, og så sagde i så at det handlede om at man skulle stå med meget bredde og sådan noget mellem 

sig og mellem sine fødder, og det tror jeg sådan… Hvis man ikke kendte øvelsen tror jeg du ville være lidt, at 

det først at når klokken går i gang at du får at vide hvad det egentlig er du skal til at gøre, tror jeg ville være 

lidt forvirrende. Og så var der lang tid der med klokken der spiller hvor der går ret lang tid før der bliver sagt 

at jeg egentlig skal gentage øvelsen, så jeg stod lidt akavet på et tidspunkt, hvor jeg bare sådan lidt… Okay, 

var det det, skulle jeg lave en squat, og så i siger, at når du når halvfems grader skal du begynde og rejse dig 

igen. Og så stod jeg bare sådan lidt på mit værelse og var sådan, ja okay. Og så får i sagt at det skal 

gentages. Så det tror jeg var sådan lige lidt langsomt at det var blevet gjort, fordi så får i sagt den skal blive 

gentaget og så går der ikke særlig lang tid før i faktisk ringer med klokken igen. Så det var måske noget at 

lave… to eller tre squats i alt. Jeg ved ikke hvor mange det var meningen heller det skulle være fordi det 

handlede bare om at man lagde fokus på sin krop og hvad der skete med en. Men jeg tror det blev i hvert 

fald sagt lidt langsomt fordi jeg havde det sådan lidt… Første gang jeg hørte den så grinte jeg bare lidt, så 

havde jeg det bare sådan lidt, okay… Nu står jeg lidt her. Fordi der ikke rigtig lige blev sagt noget var der 

bare helt stille. 

Frederik: Interviewer k. 22 

Ja jeg skulle til at spørge hvilken effekt havde det så på dig at der var den her pause hvor du ikke rigtig 

vidste hvad du skulle gøre? 

Selma: Respondent k. 22 

Jeg blev bare lidt… Jeg tror jeg blev lidt forvirret fordi jeg synes det var en lidt sjov situation at stå i, sådan at 

jeg havde lavet det der squat og sådan… Så var det lidt det. Jeg tror også fordi at… Så vidt jeg lige husker, så 

var der ikke blevet sagt lige inden det at jeg skulle tænke over hvordan min krop føles og alt det der, det 

kommer i først med efter øvelsen er slut. Så i det pauserum tror jeg det ville fungere godt hvis ikke at man 

skulle gentage det, at i så sådan får sagt hvordan føles det nu, kunne du mærke et eller andet, bla bla bla. 

Og så gentag øvelsen igen og mærk hvordan det føles nu hvis du ikke havde fokus på det i starten. Fordi jeg 

stod sådan i venteposition og ikke helt vidste… Fordi jeg ikke tænkte over at jeg skulle tænke over hvad det 

var der skete inde i mig da jeg lige havde lavet den bevægelse.  

Frederik: Interviewer k. 23 

Fair. Kunne du mærke forskel hos dig selv fra før du prøvede oplevelsen til bagefter? 
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Selma: Respondent k. 23 

Øhm…  Nok ikke så meget, for at være ærlig. Ja. Nej, det tror jeg ikke så meget. Jeg følte at det var en 

meget kort øvelse, eller det var en meget kort lydfil, hvilket jeg tror for mange ville være meget handy, at 

det bare lige, jeg tror det tog syv minutter i alt, men jeg tror sådan, jeg tror jeg havde mærket mere forskel 

hvis der netop ikke havde været det der pauserum og sådan at jeg skulle ligge mærke til ting fra start af, og 

sådan okay nu er det lidt mere en mind-øvelse. At jeg skal mærke alt hvad der sker i min krop. For jeg føler 

bare at fra da der blev sagt at nu skulle jeg mærke efter til den sluttede, det var så kort… Ja. 

Frederik: Interviewer k. 24 

Ja. Jamen det giver mening. 

Selma: Respondent k. 24 

Godt. 

Frederik: Interviewer k. 25 

Har du prøvet mindfulnessøvelser før? 

Selma: Respondent k. 25 

Jamen jeg ved ikke helt hvordan man definerer mindful øvelser, er det også meditation eller vejrtrækning 

og sådan noget? 

Frederik: Interviewer k. 26 

For eksempel ja. 

Selma: Respondent k. 26 

Ja, det har jeg prøvet mig af med før. 

Frederik: Interviewer k. 27 

Er det noget du har prøvet mange gange? Hvordan vil du karakterisere dig selv, begynder eller øvet? 

Selma: Respondent k. 27 

Jeg ville selv sige begynder. Men jeg har prøvet mig af med det et par gange. Men jeg tror allerbedst jeg 

personligt selv bare fungerer med at være med mig selv og skulle sådan… Tage vejrtrækninger og ikke en så 

guidet person. Fordi jeg netop er meget privat. Men ja, jeg har da prøvet det et par gange, og så er det ikke 

altid det der med at ikke altid at have haft de rette omstændigheder til det og så går det lige i vasken fordi 

der foregår mange ting oppe i mit hoved og så tror jeg at jeg har lidt svært ved at koncentrere mig om at 

skulle lytte efter hvad den der person guider mig igennem. 

Frederik: Interviewer k. 28 

Så ved de andre mindfulnessøvelser, har du så kunne mærke forskel fra før og efter? 

Selma: Respondent k. 28 

Nogle gange. 

Frederik:  Interviewer k. 29 
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Nogle gange. 

Selma: Respondent k. 29 

Ja. Det kommer meget an på hvad det er fordi at for eksempel op til eksamenerne og sådan noget der om 

morgenen inden jeg skulle derop så tog jeg lige en meditationsøvelse og sådan lavede noget vejrtrækning 

og sådan og det føler jeg egentlig hjalp ret meget. Fordi det var sådan et sådan meget akut brug for eller 

behov jeg havde for det, fordi jeg ligesom skulle falde til ro. Og så jeg tror virkelig det kommer an på 

hvordan jeg, hvad det lige præcis er at jeg skal have’ fordi at… Jeg har jo haft konstateret stress to gange og 

sådan… I de perioder havde jeg rigtig svært ved det, at skulle igennem de der meditationer og sådan noget, 

fordi der var for meget der rumsterede inde i mig og det var for mange tanker til jeg ligesom kunne bruge 

det, så der tror jeg egentlig det hurtig fik en negativ effekt på mig, fordi jeg blev ked af det over jeg ikke 

engang kunne klare ti minutters fokus på den måde. Så der tror jeg egentlig godt jeg kunne mærke forskel 

men det var egentlig negativt. 

Frederik: Interviewer k. 30 

Så hvad er det der har gjort den store forskel i forhold til når mindfulness har virket og når mindfulness så 

ikke har virket? 

Selma: Respondent k. 30 

Hmm… Helt ærligt så tror jeg at det nok det der har gjort forskellen nok, har været min egen motivation til 

det. Fordi at jeg tror også at når jeg har gjort det i, de gange hvor jeg har fået konstateret stress, så tror jeg 

at det har været lidt… Påduttet at det er det jeg skal gøre nok for at jeg får det bedre, og så bliver det også 

hurtigt lidt lænket på dig, at det skal virke, og så virker det ikke fordi så bliver det for meget pres eller det 

bliver af den forkerte grund, sådan nu skal jeg bare lige falde til ro… I forhold til når jeg har gjort det før 

eksamener og har set det som sådan en virkelig at det har skulle hjælpe mig lige nu og bare inde for den 

næste time skal det her virke, og ikke at det er noget der skal hjælpe sådan at jeg om to uger ikke har det så 

skidt mere. Ja så jeg tror meget det hvilken tilgang jeg er gået ind til det med. 

Frederik: Interviewer k. 31 

Aha. Vi har allerede snakket om det, men har du noget sådan… Ideer til hvordan lydoplevelsen kunne blive 

bedre, som du ikke har præsenteret endnu? 

Selma: Respondent k. 31 

Ja. Altså selve lydkvaliteten, meget i forhold til mikrofonen, fordi at den… Jeg ved ikke engang, det var ikke 

fordi den kradsede, du kunne bare høre det der baggrunds… *FREMFØRER EKSEMPEL PÅ 

BAGGRUNDSSTØJ*. Og når i kører det der til sidst hvor der ikke er nogen musik på overhovedet, så er det 

virkeligt… Jeg fandt det ret forstyrrende at så hver gang der kom en stemme, kom der også *LYD* i 

baggrunden, på grund af at mikrofonen ikke havde optaget ordentligt eller ikke et godt nok sted, jeg ved 

ikke hvordan det er blevet optaget, men der var i hvert fald baggrundslyd og det irriterede mig ret meget at 

det ikke var en clean stemme der kom ind, hele vejen igennem men især lige der hvor der ikke er noget 

musik bag på havde jeg ret svært ved at abstrahere væk fra det. Og så føler jeg også den sluttede meget 

bræt med der klokke eller det der musik der var som i kører med i starten, fra det til man skal lave de der 

vejrtrækningsøvelser, kunne den godt være lidt mere glidende i overgangen, fordi det var meget sådan lige 

pludselig var der stille, men jeg synes det mega fedt at der var stille der hvor man skulle trække vejret, jeg 

tror det skulle være lidt… mere gliden sådan at det ikke var sådan… Så *klap*. Cut. Jaer. Det tror jeg. 
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Frederik: Interviewer k. 32 

Andre ting? 

Selma: Respondent k. 32 

Næ. 

Frederik: Interviewer k. 33 

Må jeg hurtigt spørge, hvordan var baggrundsmelodien så at sige, var den fin nok, var den forstyrrende, 

eller lagde du mærke til den overhovedet? 

Selma: Respondent k. 33 

Ja, jeg lagde faktisk ret meget mærke til den. Og sådan første gang jeg lyttede til den, syntes jeg den var 

meget god egentlig, eller sådan… Meget soothing, og så anden jeg lyttede til den så følte jeg den var lidt 

uhyggelig, så følte jeg det blev lidt sådan horrormovie agtigt. Men jeg tror bare fordi så tænkte jeg lidt for 

meget på den, men egentlig så tror jeg det meget alment musikalt stykke at have til sådan nogle ting, så 

tror folk der er inde for det ikke vil tænke så meget over, sådan… At det var noget galt med den, men jeg 

tror den var meget stille og rolig, kunne ikke rigtig gøre nogen fortræd føler jeg. 

Frederik: Interviewer k. 34 

Så den var heller ikke forstyrrende for dig? 

Selma: Respondent k. 34 

Nej. Nej det vil jeg ikke sige. 

Frederik: Interviewer k. 35 

Okay. Har du nogen afsluttende kommentarer, eller er der opstået nogen nye tanker hos dig mens vi har 

snakket om det her? 

Selma: Respondent k. 35 

Øhm… Jeg vil godt lige spørge hvorfor det lige skulle være en squat man skulle lave.  

Frederik: Interviewer k. 36 

Ja, altså. Vi tænkte at det skulle være en øvelse som alle skulle kunne lave og alment er forholdsvis kendt, 

det vil sige, hvis der var nogen der ikke… Ikke at stille for høje krav til vores instrukser i forhold til squatten 

også. Og så squatten aktiverer jo hele din krop næsten, det man kalder en compound-øvelse, så du bruger 

rigtig mange forskellige muskler, så hvis vores pointe var at aktivere en person fremfor den traditionelle 

måde hvor du bare får lov at sidde og tænke, så var en squat sådan set et fint udgangspunkt, de fleste kan 

lave en squat, så det var mest derfor. 

Emil: Interviewer k. 37 

Den mindfulness tilgang vi har er også noget vi har taget fra det der hedder et bodyscan, hvor man ligesom 

prøver at lave et systemtjek over kroppen. Der bruges mange forskellige dele igennem en squat, så kan du 

ligesom starte gradvist igennem kroppens forskellige dele.  

Frederik: Interviewer k. 38 
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Jeg har ikke noget. Har du nogen afsluttende spørgsmål eller noget i den stil? 

Selma: Respondent k. 36 

Nej det tror jeg ikke. 

Frederik: Interviewer k. 39 

Jamen tak fordi du ville svare på dem. 

Selma: Respondent k. 37 

Selvfølgelig. 

 


