
 
3. Semesterprojekt  

 
3. semester - efterå r 2021 

 

 

 

 

  

Eksamensgruppe nr. og HOLD (C): V2124809591 - hold 

C 

 

Projekt(arbejds)titel: Angst 

 

Gruppens medlemmer: Tracy Akoto, Linea Melbye & So-

fia Ferra  
Vejleder: Annette Løw T. Aboulafia  

Opponentvejleder: Johanne Aarup Hansen  

Dato: 5/12 2022 

 

 

 

  



V2124809591 - hold C 
 
 

2 
 

Indholdsfortegnelse 

Resumé ................................................................................................................................................... 4 

Abstract .................................................................................................................................................. 5 

Problemstilling ...................................................................................................................................... 6 

Problemformulering ......................................................................................................................... 6 

Arbejdsspørgsmål ............................................................................................................................. 6 

Indledning og problemfelt .................................................................................................................... 7 

Hvad er de forskellige teoretiske forståelser for angst? ................................................................ 7 

Søren Kierkegaards forståelse af angst ....................................................................................... 7 

Angst fondens teoretiske forståelse for angst ............................................................................. 8 

Irene Henriette Oestrich angst forståelse ................................................................................... 8 

Hvad sker der i kroppen når et individ har angst? ....................................................................... 9 

Hvilke forskellige former for angst findes der? ........................................................................... 10 

Vores forståelse af angst ............................................................................................................. 13 

Semesterbinding .................................................................................................................................. 14 

Ideforslag – produktbeskrivelse ........................................................................................................ 15 

Målgruppe - brugeren ........................................................................................................................ 16 

Substantielle afsnit .............................................................................................................................. 17 

Kognitiv terapi: En ændring i tankemønsteret ............................................................................ 17 

Eksponering: Et sammenspil mellem kognitiv- og adfærdsterapi.............................................. 20 

Meta tekst .................................................................................................................................... 21 

Afrunding af substantielle afsnit ............................................................................................... 22 

Empiri .................................................................................................................................................. 23 

Metodeafsnit .................................................................................................................................... 23 

Kvantitative metode .................................................................................................................... 23 

Kvalitative metode ...................................................................................................................... 23 

Forskningsinterview ................................................................................................................... 24 

Problemtræ .................................................................................................................................. 24 

Aktør Mapping ............................................................................................................................ 25 

Teoriafsnit ........................................................................................................................................ 25 

Lev S. Vygotsky - Nærmeste udviklingszone ............................................................................ 26 

Situeret Design ............................................................................................................................ 26 

Praksisteori .................................................................................................................................. 26 

Systemperspektiv ........................................................................................................................ 27 

Meta tekst .................................................................................................................................... 30 



V2124809591 - hold C 
 
 

3 
 

Videnskabsteori ................................................................................................................................... 31 

Post-fænomologi .............................................................................................................................. 31 

Interviewskabeloner ........................................................................................................................... 32 

Forskningsinterviewskabelonen .................................................................................................... 32 

Spørgeskemaundersøgelse skabelon .............................................................................................. 34 

Dataindsamling ................................................................................................................................... 36 

Forskningsinterview ....................................................................................................................... 36 

Spørgeskemaundersøgelse .............................................................................................................. 38 

Analyse ................................................................................................................................................. 43 

Analyse del 1 .................................................................................................................................... 43 

Problemtræ .................................................................................................................................. 43 

Aktør Mapping ............................................................................................................................ 44 

Analyse del 2 .................................................................................................................................... 47 

Forskningsinterviewet ................................................................................................................ 47 

Spørgeskemaundersøgelsen........................................................................................................ 49 

Målgruppeanalyse ....................................................................................................................... 51 

Løsningsforslag ........................................................................................................................... 52 

Analyseopsamling ....................................................................................................................... 56 

Diskussion ............................................................................................................................................ 57 

Refleksion ............................................................................................................................................ 61 

Konklusion ........................................................................................................................................... 62 

Referencer ............................................................................................................................................ 63 

Bilag ...................................................................................................................................................... 67 

Bilag 1 ............................................................................................................................................... 67 

 

 

  

  



V2124809591 - hold C 
 
 

4 
 

Resumé  
Igennem denne opgave har vi arbejdet med teoribegrebet angst, og er kommet frem til at der 

ikke findes nogen helt præcis teori for, hvad angst egentlig er. Vi har kigget på tre forskellige 

teoretiske forståelser, hvor Søren Kirkegaards forståelse og Irene Henriette Oestrisch forståelse 

ikke er ens. Her ses at begge teoretikere ikke ser angsten på samme måde. Kirkegaard snakker 

meget om, hvordan forskellige håndtere deres angst og mangel på håndtering. Derfor kan det 

medføre til værre angst jo ældre man bliver. Hvorimod Irene H. Oestrisch er meget mere ori-

enteret på, hvordan man kan leve med sin angst, uden det tager overhånd over ens hverdag. 

Hun kommer med mange forskellige øvelser man kan arbejde med, så ens mindset bliver æn-

dret med disse øvelser. Derudover har vi også kigget på Angst Fondens forståelse, den er mere 

fokuseret på, hvad der sker i kroppen, når man oplever angst, Angst Fonden beskriver mere, 

hvad angst symptomerne er, uro i kroppen og hurtig hjertebanken.  

Hvad der sker når man oplever angst, er der meget enighed om. Men igen er angstoplevelsen 

individuelt fra person til person. Fælles for alle tre teorier er, at angsten er der for at beskytte 

os mod noget vi frygter, og at angst er kroppens naturlige forsvarsmekanisme. Dette går over 

til at blive en sygdom, når man pludselig handler ud fra, hvad man er bange for fx at tage med 

toget, og derved undgå det, som kan være angstudløsende.  

Da teoretikerne beskriver at angsten rammer personer individuelt, har vi prøvet at designe en 

app med adskillige funktioner, sådan at flest muligt vil få glæde af app’en og derfor ikke bliver 

målrettet efter én bestemt måde man reagere på ens angst. Vi har også inddraget inputs til app-

funktioner, som vi har fået gennem vores interview, vi har foretaget med en psykoterapeut og 

vores spørgeskema, som vi sendte ud på de sociale medier. Efter at have fået svarene fra data-

indsamlingen, måtte vi indse vi skulle lave et lille retningsskifte i vores projekt. Vores app 

skulle ikke længere være målrettet mod en bestemt aldersgruppe, derimod skulle alle aldre 

kunne bruge den. Vi måtte også udtænke en lidt anden designløsning, da vores første ide måske 

kunne være med til at angstfremkaldende hos brugeren. Derfor er vores endelig ide endt ud 

med at have mange funktioner, sådan at de fleste brugere ville få gavn ved brug af denne støt-

tende app.  
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Abstract  
This assignment works with the theoretical concept of anxiety, and it discovers that there is no 

precise theory of anxiety, that initially explains what anxiety is. This paper examines three 

different perspectives on anxiety.  

We present Søren Kierkegaard, who talks about the lack of handling anxiety and how that can 

lead to making the anxiety worse. On the other hand, we have Irene H. Oestrisch, who focus 

on how to cope and live with anxiety, so that the anxiety does not dictate or prevent a person 

from living their normal life. She offers a range of different methods and exercise that can help 

minimize the anxiety by changing one’s mindset. At last, we’ve also examined “angst Fondens” 

perspective on anxiety. Angst Fonden mainly highlights the physical reactions that occurs in 

the body when a person is feeling anxious or having an anxiety attack. This includes rapid heart 

beating and feeling unsettled in the whole body. All the three perspectives have a mutual un-

derstanding on what happens in the body when one experience anxiety and agrees that anxiety 

is the body’s natural defense mechanism which is triggered every time, we feel frightened or 

uncomfortable. However, every individual has different experiences of anxiety, and it becomes 

a problem when it prevents one from living their daily life. In other words, when a person tries 

to avoid anything that triggers the anxiety instead of facing the issue. Anxiety is a personal 

experience, and therefore every person will experience it differently. Learning this information 

has led us to chasing a goal of designing an app that has multiple functions, so that everyone 

can benefit from the design. We have additionally added inputs from our questionnaires and 

interviews, that we plan to include in the app.  

After receiving all responses for our data collection, we quickly learned that we had to make a 

change in the direction we were taking. Firstly, we had to change our target group, since we 

learnt that everyone could experience anxiety despite their age. Furthermore, we had to amend 

the first design solution, since our first idea could lead to backlash by triggering the anxiety. 

That is why our final idea has ended up with possessing multiple functions, to avoid backlash. 
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Problemstilling  

Vi vil i dette projekt gerne undersøge, hvad der sker når man oplever angst, og dertil vil vi 

gerne designe en app, som kan støtte og afhjælpe brugeren med forværring af angsten.  

Problemformulering  

Vores problemformulering lyder således:  

- Hvordan kan en app bidrage til reduktion af angsten hos individer med angst? 

Arbejdsspørgsmål  

1. Hvilke forskellige former for angst findes der og hvad er årsagen til angst? 

 

2. Hvad sker der i kroppen, når et individ har angst? 

 

3. Hvilke hjælpemidler kan angstramte personer gøre brug af for at mindske/forebygge 

angst? 

 

4. Hvor sidder angsten henne?   

- Er det i kroppen, uden for kroppen, er det i det psykiske? 
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Indledning og problemfelt  

Baggrunden for vores emnevalg angst, er først og fremmest grundet det stigende procenttal hos 

danskerne med diagnosen angst (Sundhedsstyrelsen, 2015), og at dette uheldigvis har indebåret 

en mangel på psykologhjælp (Williams, 2021). Vi vil derfor forsøge at implementere en tekno-

logisk løsning, som kan være med til at støtte psykologer og terapeuter. 

For at finde ud af, hvad retning vi senere vil gå med i vores projekt, skal vi først have en bredere 

forståelse for, hvad angst er. Vi vil også kigge på, hvilke forskellige former for angst der findes, 

og kort beskrive de forskellige typer. Dette kan senere have betydning for vores valg af løsning 

omkring afhjælpning af angst. Derudover vil vi også kigge nærmere på, hvad angst kommer af 

og hvad kroppens reaktion er, når man rammes af angst.  

 

Hvad er de forskellige teoretiske forståelser for angst?   

Her vil vi kigge på tre forståelser for, hvad angst er. Teorierne er nødvendigvis ikke forskel-

lige fra hinanden, men der vil være en forskel på, hvordan angst forstås. Vi har her valgt at 

inddrage, hvad Søren Kirkegaard, Angst Fonden, og til sidst Irene H. Oestrich mener om-

kring angst.  

Søren Kierkegaards forståelse af angst  

Angst er en naturlig del af den menneskelige eksistens. Angst er så naturligt at det ikke ville 

være almindeligt for det menneskelige individ at være uden den: dette er i hvert fald den kendte 

danske filosof Søren Kierkegaards opfattelse af angst (Mikkelsen, 2017). Men ikke alle har det 

lige håndterligt med at komme igennem dagen grundet angst. Angst har gjort at flere, unge 

især, har svært ved at komme igennem en helt normal hverdag. Dog er der mange der skjuler 

at de har angst, da flere ser det som at tabubelagt emne, og er derfor svært at italesætte. Dette 

beskriver en artikel fra DR ”unge skjuler de har angst: så mange er ramt” af Michael Ørtz 

Christiansen, hvor vi her hører om forskellige unges historier (Christiansen, 2018). Artiklen 

understreger at angst er blevet en psykisk folkesygdom, da man i løbet af de seneste ti år har 

fulgt op på antal diagnosticeret blandt unge og børn. Man har i rapporten bemærket en tredob-

ling af diagnosticeret fra 2.354 til 7.189. Angsten kommer fra både de krav og idealer samfun-

det fremmer. Artiklen viser at godt 37 procent angstramte mellem 16 til 24-års alderen, fortæl-

ler at de ikke ser det nødvendigt at fortælle om deres angstproblemer. Dette kan også virke som 

en mere privat ting, som ikke bør udtales for de unge. Derfor har vi gennem Kierkegaards 
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udtalelse om angst; “Angst skal ikke helbredes med medicin, for angst er så naturligt” 

(Mikkelsen, 2017), tænkt os frem til derimod at finde en teknologisk løsning på angsten. 

Angst fondens teoretiske forståelse for angst  

Vi vil i dette afsnit kigge på, hvad Angst Fondens teoretiske forståelse for angst er. Angst er en 

følelse, der sikrer én i at man reagerer, når man bliver udsat for noget man frygter eller når man 

skal forsvare sig i tilfælde af overfald eller lignende. Angsten går over til at være en sygdom, 

når følelsen opstår ved hverdagssituationer, som fx når man skal køre med tog eller bus. Ved 

overbelastning af noget man ikke kan lide, kan angsten opstå mere som værende et symptom 

på en psykisk og fysisk sygdom (Fonden, 2021).   

Angst kan ses i mange forskellige grader, let angst kan ses som en let form for nervøsitet og en 

svære angst kan ses i form af panik, hvor alt bare forsvinder og man oplever tankerne ikke kan 

styres. Rammes man af angst kan det føles som en lammende følelse i kroppen, som påvirker 

ens livskvalitet, hvor man ikke kan leve et nogenlunde normalt liv. Angst er mere eller mindre 

til stede hele tiden, når det først er gået over til at være en sygdomslignende tilstand. Dog vil 

synligheden af angsten være svingende alt efter, hvad man laver. I helt slemme angsttilfælde 

ses det som værende; angstanfald eller panikanfald, som kan komme ud af den blå luft (Fonden, 

2021).   

 

Irene Henriette Oestrich angst forståelse  

Irene Henriette Oestrich er psykolog og har skrevet bogen ”Slip angsten” (Oestrich, 2011).  

Bogen er skrevet til de personer, som i løbet af livet, en eller flere gange, har oplevet angst i 

enten kortere eller længere tidsperioder. Bogen giver en indsigt, eksempler og praktiske forslag 

til, hvordan man overkommer ens angst i hverdagen. Bogen kommer med mange forskellige 

øvelser man kan gøre brug af, hvis man har symptomer på angst. Øvelserne er forskellige alt 

efter, hvilken type angst man lider af. (Oestrich, 2011).   

”Angsten er en naturlig følelse på lige fod med at blive vred, at være ked af det, at blive over-

rasket og at føle afsky eller glæde. Din angst er ikke i sig selv dårlig eller farlig – men den 

betydning, du selv tillægger den, kan skabe mere angst.” (Oestrich, 2011) 

Angsten føler vi, når man står over for en trussel, er det reel fare, er det det naturlige instinkt 

at flygte eller kæmpe og derved bringe én selv i sikkerhed. Hvorimod den angst mange har 

tillagt sig, er en helt anden mekanisme i kroppen, som går ind og spiller et ”puds” med os. 
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Her er det tankerne, der får lov at styre tankernes gang. Det er vores tanker, som bestemmer 

graden af angst og hvordan vi håndterer den ifølge I. H. Oestrisch (Oestrich, 2011).  

Angst går over til at blive en lidelse, frem for kroppens naturlige forsvarsmekanisme. Særligt 

når dagligdagen lammes og når der ikke længere er fred i sjælen, samt når lysten og glæden 

så småt forsvinder (Oestrich, 2011).  

”Angsten er den god ven for dem, der har lært at hamle op med den, og som kender deres 

egne reaktioner. Når vi håndterer angsten på en god måde, fungere den som beskyttelse og til 

at sikre succes, sundhed og velvære.” (Oestrich, 2011) 

Til at få angsten til at samarbejde med os, er man nødt til at have en grundlæggende viden, om 

angstmekanismen og vores tanker- og følelsers naturlige veje. Dertil skal man kunne skelne 

mellem det rationelle og irrationelle angst, samt værktøjer til at kunne styrke vores bevidsthed 

(Oestrich, 2011).  

Truslerne man kan opleve, har mange forskellige former. Det kan gå fra at være fysisk fare 

man bliver udsat for eller til andre menneskers opfattelse af en selv – eller hvad man går og 

tror andres opfattelse er af en (Oestrich, 2011).  

Angst kan have mange navne: rædselsslagen, panik, skræmt, bange, nervøs og stresset. Langt 

de fleste mennesker erkender ikke at de oplever angst, men ser det som et slags ubehag i be-

stemte situationer. Dertil kan man også opleve at angsten er der, men at man ikke selv registrere 

den. Dette er grunden til at mange ikke har angst i samme grad, da nogle er mere tilbøjelige til 

at registrere små ting, der kan udløse angst end andre er (Oestrich, 2011). 

Hvad sker der i kroppen når et individ har angst?  

Tanker, adfærd og symptomer kan være med til at forstærke hinanden. Derfor kan dette føre til 

angstens onde cirkel, hvor det hele bare går i ring, og angsten får lov til at vokse (uddybelse af 

den onde cirkel kommer senere). Det kan være bekymringer, katastrofetanker, manglende selv-

tillid/troen på man kan, som kan være med til at gøre angsten værre i nogle tilfælde. Frygten 

for at miste selvkontrollen, kan gøre sådan at symptomer for angst hele tiden er til stede i krop-

pen. Måske helt ubevidst og pludselig blusser op i angstlige situationer. Angstsymptomer kan 

oftest tilknyttes bestemte situationer eller, som nævnt tidligere, opstå ud af det blå. De typiske 

tegn på angst, kan være varierende fra person til person, og alt efter hvilken type angst man 

har, kan symptomerne også være forskellige (Fonden, 2021). 

Her er en række eksempler på forskellige symptomer man kan have, hvis man har angst: 
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Fysiske symptomer  

• Hjertebanken, sveden og rysten  

• Svimmelhed og uro i kroppen  

• Mavesmerter, trykken i brystet og vejrtrækningsproblemer   

• Søvnproblemer  

• Sorten for øjnene     

• Tørhed i munden og problemer med at synke  

• Kvalme og ondt i musklerne  

• Koncentrationsproblemer og irritabilitet  

• Uro og ængstelige tanker  

• Ændret adfærd hvor man undgår eller flygter fra situationer, hvor angsten kommer  

(Fonden, 2021) 

Psykiske symptomer  

• Der er noget galt  

• Der vil ske noget forfærdeligt (eller: der er sket noget forfærdeligt) 

• Jeg er i fare (dør, besvimer, brækker mig, tisser i bukserne…)  

• Jeg kan ikke gøre noget  

• Jeg er svag og hjælpeløs og overladt til en ond skæbne  

• Jeg dummer mig (bliver til grin, taber ansigt, kommer til kort…)  

(Oestrich, 2011) 

Som det ses på listen over symptomer for angst, kan disse både være fysiske og psykiske, som 

påvirker både tanker og adfærd. Oftest er de fysiske symptomer mere dominerende end de 

psykiske. Psykiske symptomer kan gå fra at være let ængstelse til at gå til at være frygten for 

at miste forstanden eller frygten for at dø.  

Mange slipper aldrig af med ens angst og har symptomer resten af livet i svingende sværheds-

grader. 

Hvilke forskellige former for angst findes der?  

Angst findes i flere forskellige former, hvor hver form har sin egen udtrykkelse fra individ til 

individ. De hyppigste angstformer er: panikangst, fobier og generaliseret angst. Igen under hver 

form for angst, kan der udspringe sig flere grene med flere måder at opleve angst. I. H. Oestrich 
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kalder dette for blandingstilstande, og det kan derfor være svært at sige, hvilken form for angst 

man helt præcist lider af (Oestrich, 2011).   

Panikangst; her kommer angsten pludseligt og i meget voldsom grad. Hjertet banker hurtigt, 

hårdt og det bliver svært at trække vejret. Mange angstlige symptomer kan mærkes ved panik-

angst. I nogle tilfælde kan panikangst minde meget om takykardi grundet hjertets hurtige ban-

ken. Da tilsvarende panikanfald er meget skræmmende, prøver de som har oplevet det, at undgå 

de steder, som udløste panikangst. De ændrer adfærd eller får ny adfærd og lader angsten styrer 

livskvaliteten (Fonden, 2021). Symptomer for panikangst forstærkes mere og mere og ens to-

lerance for panikudløseren bliver mindre og mindre, når man undviger det, som udløser ens 

panikangst. Panikangst er nødvendigvis ikke en angst form i sig selv, men panikangst kan være 

et resultat fra andre former for angst, når kroppen oplever stort ubehag (Oestrich, 2011).  

Generaliseret angst; Denne type angst er ikke særlig kendt, da det udløses af angst for angsten 

(Oestrich, 2011).  Denne angst er ikke særligt udbredt, da meget få ved at det er angst. Denne 

form for angst er mere de typiske ting man bekymrer sig om i hverdagen, men i en mere vold-

som grad end normalt, og kan derfor føre til uro og ængstelse. Angsten sætter sig i kroppen til 

udtryk som; anspændthed, hjertebanken og søvnproblemer. Oftest kan lægen ikke diagnosti-

cere dét som angst, når folk henvender sig til lægen og beskriver symptomer, da man heller 

ikke selv er klar over det er en form for angst man lider af (Fonden, 2021).  

Fobier; kan ses i adskillige sammenhænge. Overordnet set så findes der tre typer fobier. Disse 

er: agorafobi, socialfobi og enkeltfobi. Agorafobi er angsten for at befinde sig udenfor ens 

hjem. Socialfobi er angsten, der kan opstå i sociale sammenhæng, hvor der er mange mennesker 

(vi vil komme mere i dybden med hvad social angst er, i næste punkt). Enkeltfobi er angsten i 

bestemte situationer fx højdeskræk eller frygten for edderkopper. Nogle af disse fobier kan til 

tider være helt upåvirkende på ens livskvalitet, udløseren for angsten undgås helt fx ved und-

gåelse af edderkopper. Ved angstfobi er der først tale om fobi, når det gør det svært at fungere 

i hverdagen (Fonden, Angst , 2021). Fobier er oftest tilknyttet en bestemt handling, ting eller 

begivenhed, som kan resultere i en trang til at undgå disse nævnte ting. Mange fobikere mener 

at et uønsket objekt kan have ond hensigt og kan gøre en fortræd. Dette er følelsen personer 

med fobier føler, når de står i de ubehagelige situationer (Oetrich, 2011).   

Social angst også, kaldet social fobi, er en underkategori til fobier. Dog kan dette ses i sociale 

forhold til andre mennesker, som er med til at give én en identitet, behovtilfredshedsstillelse 
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og velvære. Dette kan for nogle give store problemer, fordi at vi igennem andre personer ud-

vikler os. Men har man dårlige tanker om andre, så kan dette ødelægge ens forhold til andre 

grundet én selv. Det er helt almindeligt at man gennem hinandens kendskab gør eller siger 

noget, som såre en. Har man først udviklet social fobi/angst, har man fået et tankemønster, som 

på forhånd er dømmende. Det forventes at man får negative bedømmelser og dårlige vurderin-

ger af andre. Bare tanken om at skulle være sammen med andre, kan for nogle i sig selv udløse 

angst, hvilket kan være med til at skabe undvigelsesmønstre for at ses med nye mennesker 

(Oestrich, 2011). Personer med social fobi/angst frygter og undgår altså helt ukendte sociale 

situationerne, hvis de kan komme til det. Social fobi har dertil også nogle andre former for 

symptomer, som lyder følgende; jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Alle vil se på mig. Jeg mister 

kontrollen, dertil er der flere tanker et individ med social angst, kan finde på at sige til sig selv 

(Oestrich, 2011).    

Angstens onde cirkel er en forklaring 

på, hvorfor man føler sig fanget i sin 

egen angst. Når først man er fanget i 

denne onde cirkel, bliver de krops-

lige symptomer forstærket, negative 

tanker forværres og undvigelsesmøn-

stre bliver til flere undvigelser  

(Oestrich, 2011). Ens måde at tænke 

på er helt afgørende for, hvordan ens 

angst udvikler sig eller ej. I. H. 

Oestrich mener at mennesker som 

har angst, oftest er mennesker som er 

meget perfektionistiske (Oestrich, 2011).    Billedtekst: (Oestrich, 2011) 

Dertil siger hun at hvis man er perfektionist, har man lavt selvværd og man har et stort behov 

for at behage andre mennesker. Ens adfærd er tvangspræget, og man er alt for optaget af at 

skulle kontrollere alt; ”Resultatet er, at du vil blive mere og mere tilbøjelig til at flugte fra alle 

angstudlæsende stimuli – det kan være at gå til eksamen, flyve, befinde dig i nye og ukendte 

situationer, andre mennesker eller bestemte begivenheder, du tolker som ”farlige”.” (Oestrich, 

2011) 
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Vores forståelse af angst  

Vi har gennem vores projekt blevet klogere på ’angst’ og at der er flere kategorier på, hvad 

angst i virkeligheden er. Vi er blevet klogere efter at have læst nærmere om Søren Kirkegaards 

teori om angst; at alle mennesker har en bestemt type angst i en eller anden grad. (Mikkelsen, 

2017). Det kan være gennem fobier for ting, eller andre ting der måske kan føles farligt, hvor 

man dermed kan reagere instinktivt ved at man eksempelvis forsvare sig selv eller flygter. Disse 

følelser har vi lært er naturlige følelser individet kan bære på (psykiatrifonden, angst). Dog har 

vi gennem vores forløb fundet frem til at det kan ende ud i sygdom, hvis man ikke opsøger 

hjælp. Et eksempel er fra bogen ”Slip angsten – gør op med frihedens værste fjende” Af Irene 

Oestrich, hvor man langt hen ad vejen, ser at det ér tankerne, der gør angsten værre, da man 

ikke opsøger ro til at stoppe tankerne (den onde cirkel). Eksempler fra bogen på psykiske symp-

tomer: ”der er noget galt, der vil ske noget forfærdeligt, jeg er i fare, jeg dør” (Oestrich, 2011).  

Tanker florerer rundt, og dette overbeviser dermed individet om at ting bliver værre og dermed 

bliver angsten også værre. Det fysiske her er hjertebanken, mave smerter osv.   
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Semesterbinding  

Inddragelsen af dimensionen “Subjektivitet Teknologi og Samfund” er et krav i basisprojekt 3. 

Denne dimension skal også udgøre den primære dimension af projektet. Vi vil forankre denne 

dimension ved at undersøge underliggende problemer bag den psykiske sygdom angst. Vi vil 

benytte værktøjer og redskaber som blandt andet interviewteknik til at indsamle kvalitative 

data, samt andre teorier inden for STS til at forstå̊ sygdommens kendetegn og placering i sam-

fundet. Disse teorier og metoder skal bidrage til at forstå, hvordan man kan forebygge og i 

mindre grad hjælpe individer med angst ved at implementere en ny teknologi eller eventuelt, 

videreudvikle en teknologi, som allerede findes.   

Udover at have kendskab til en række forskellige teknologiforståelser, hvor mennesket er i 

centrum, er det også vigtigt at forstå, hvordan man kan opfinde eller modificere et design og 

implementere det ude i den virkelige verden. Derfor har vi valgt også at sætte fokus på “Design 

og Konstruktion”, da der i forbindelse med vores problemformulering kan uddrages adskillige 

interessante aspekter herfra. Med denne dimension, kan man benytte metoder og teorier, til at 

tegne et billede af, hvordan man kan effektivt kan implementere eller videreudvikle en tekno-

logi i et samfund, ved at bryde eksisterende sociale strukturer. Vi vil benytte teorier og metoder, 

som aktøranalyse og problemtræ, til at analysere, hvordan man i praksis kan løse eller opfylde 

menneskers problemer og behov.  
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Ideforslag – produktbeskrivelse 

Ideen med vores smartwatch er, at folk med angst, som kan have det svært under angst tilfælde, 

kan benytte sig af teknologien. Dette gør de ved at smartwatch’et reagere på hurtig hjerterytme, 

og dermed spørger om dette er noget de vil have hjælp til, eller om det blot er grundet man 

måske er ude og løbe en tur eller andet. Hvis man eksempelvis her svarer ja til at dette netop 

er et angsttilfælde, går smartwatch’et ind og hjælper med enten vejrtrækningsøvelser, distrahe-

ring af enten musik, en tale eller andet. Vi vil undersøge om dette kunne være en ide og dermed 

også foreslå det til vores interviews med fagfolk og andre, som en form for undersøgelse om 

dette netop kunne være en teknologisk løsning på angst.  
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Målgruppe - brugeren  

Vores målgruppe er ikke en gruppe personer i en bestemt alder, men derimod bliver vores 

målgruppe mere med fokus på, hvem vores brugere er af hensyn til vores produkt. Da alle kan 

have angst i vidt forskellige aldersgrupper, vil vi ikke kigge på en alder, men på hvad de for-

skellige angsttypers behov er. Alt efter hvilken angst form man har, kan ens angst blive udløst 

af forskellige udfald, hvilket bliver vores fokus. Derfor kommer vores målfokus til at ligge på, 

’hvem er vores brugere af vores færdige produkt’. Da vi har tiltænkt os at lave en app, kan vi 

dog godt komme ud i at ikke alle aldre, vil have lige stor glæde af den, hvis man ikke er god til 

at bruge sin mobil til andet end kommunikation mellem andre personer. Derfor kan det ende 

ud i at vores endelig produkt bliver mere målrettet efter den gruppe personer, som gør mest 

brug af deres mobiler i hverdagen.   

På billedet nedenfor ses en oversigt over aldersopdeling af hvor mange der oplever angst pr. 

100.000 indbygger. Det ses på billedet at langt de fleste som har angst, er i alderen fra 15 år til 

24-35 år. Undersøgelsen er fra år 2016, og det har med tiden ændret sig til at flere og flere unge 

får angst. Dette er grundet det store pres de oplever igennem den tid de går i skole. Valget om 

at tage den rigtige uddannelse kan være en angstudløser for nogle unge (Asmussen, 2020). 

Eftersom at langt de fleste som har angst, er i en bestemt aldersgruppe, kan det ikke undgås at 

vores målgruppe også kommer til at blive lidt alders bestemt. Men ønsket er med vores produkt 

at alle aldre skal have glæde af vores app løsning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedtekst (Sundhedsstyrelsen, 2015) 
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Substantielle afsnit 

Der findes en lang række forskellige behandlingsmetoder når det kommer til angst. I dette af-

snit ønsker vi at præsentere grundtanken bag behandlingen af angst. Denne grundtanke ud-

springer fra et af de mest populære metoder man benytter til behandlingen af angst, hvilket er 

kognitiv terapi. Vi vil gå i dybden med hvordan man kan minimere sin angst ved at lære hvor-

dan træner et positivt ”mind set” og ændre sine tankemønstre.  

Kognitiv terapi: En ændring i tankemønsteret 

Kognitiv terapi kan forstås som en teori med et system af strategier og en række teknikker. 

Kognitiv terapi er baseret på ideen om, at behandlingen af information er afgørende for enhver 

organismes overlevelse ( DeRubeis , Webb, Tang, & Beck , 2010) 

Vi har tidligere berørt Søren Kierkegaards filosofi, om at ”angst er en naturlig del af den men-

neskelige eksistens”. Vi ved derfor, ud fra det, at tilstande som angst, er ”primal”. Det betyder 

altså at, angst er universelt og knyttet til individets overlevelsesinstinkt. Selvom angsttilstan-

den, menes at være instinktivt bygget i os, så kan nogle individer finde dem utilpassede, når de 

udløses af fejlfortolkninger og næsten hindrer individet i at leve sit normale liv (Weishaar, 

2011) 

Alle systemer som udgør en del af vores overlevelses instinkter fx det kognitive system, ad-

færdsmæssige system, emotionelle system, er sat sammen i strukturer, bedre kendt som ske-

maer. Disse skemaer indeholder individets opfattelse af sig selv og andre, samt egne personlige 

mål, forventninger, minder, fantasier og tidligere læring. Disse skemaer har stor indflydelse på 

hvordan et individ behandler nye oplysninger. Ved angst har personen en systematisk bias i det 

kognitive skema, som gør at der selektivt bliver fortolket på bestemte situationer som faretru-

ende, uden de nødvendigvis er det. Ved angst er der altså en bias i skemaerne, der trigger en 

person til at tro at en situation er mere farlig end den er, på baggrund af tidligere lignende 

oplevelser. (Weishaar, 2011)  

Det er vores tanker som udløser de kropslige signaler og omvendt. Med andre ord så udløser 

ens tanker følelser og følelser udløser tanker. Alt dette er med til at styre vores adfærd 

(Oestrich, 2010). Vores følelser ligger uden for viljens kontrol, men det gør tankerne og adfær-

den ikke. Dette betyder at, selvom vi ikke kan bestemme, om angsten skal dukke op eller ej, så 

kan vi godt bestemme hvordan vi vil håndtere den (Oestrich, 2010) Det er her hvor teorien om 

kognitiv terapi kan træde ind.  
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Jo bedre man forstår sine psykologiske følelser og sine kropslige fornemmelser, jo mere kontrol 

får man også over angsten og kan nyde gavn af kroppens naturlige beroligelses system, som 

vil gøre alt for at hjælpe en med at slippe af med angsten og genvinde balancen (Oestrich, 

2012). Mennesket følelsesmæssige reaktionsmønster er baseret på den tidligere indlærings pro-

ces samt tidligere erfaringer som er lagret i hukommelsen – dette er lageret i de kognitive ske-

maer, som blev nævnt tidligere. Derfor reagerer man per automatik, når følelserne bliver akti-

veret– både ved nye og gamle situationer.  

Disse følelser (især de negative, som skuffelse, vrede, svigt, tristhed osv.), lærer vi gennem 

hele livet at give en konstruktiv form, gennem et kompliceret netværk af coping-strategier. De 

automatiske reaktioner (cooping strategier) på bestemte situationer skal ifølge kognitiv terapi 

erstattes af bevidst tænkning, bevidste mål, problemløsnings-orienteret og langsigtet planlæg-

ning (Oestrich, 2010). Bevidst tænkning og klare mål kan i den forstand gøre ”primal” tænk-

ning mere tilpasningsdygtig (Weishaar, 2011)    

Gennem hele livet tilegner menneskets sig nye coping-strategier, hvor vi lærer at håndtere vo-

res adfærd og vores tanker ved nye udfordrende situationer. Godt håndterede følelser udgør en 

sund og stærk del af ens psyke, mens dårligt håndterede følelser giver problemer og eventuelt 

psykiske vanskeligheder (Oestrich, 2010) Det er derfor vigtigt at se på hvordan ens forhold til 

ens tanker der udløser angsten, egentlig er (Oestrich, 2010)  

Negative tanker styrker destruktive følelser, men når ens tanker derimod er konstruktive styrker 

man sine positive følelser. Selvom man oftest prøver at forholde sig roligt, kan tankerne godt 

modarbejde følelsen af ro og balance (Oestrich, 2010), man skal derfor lære at træne hvordan 

man styrer sine tanker for at angsten ikke tager overhånd. Styrken og intensiteten af angst styres 

af, hvor destruktiv ens indre dialog er, og hvordan ens tankesystem er opbygget. Overvægt af 

negative tanker underminerer glæden og følelsen af frihed. Det er angstreducerende at være 

blid og forstående, accepterende og tolerant over for sig selv. Men dette kan være svært, da 

mange leveregler, meninger og holdninger er ret modstandsdygtige over for ændringer 

(Oestrich, 2010) 

Et menneske har brug for håb, mod og styrke samt besidde færdigheder for at kunne tro på sig 

selv når man skal hamle op med chancerne såvel som skuffelserne i livet. Det er vigtigt, at man 
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kender sit eget reaktionsmønster (Oestrich, 

2010). Figuren af analysen af et angstanfald, 

dækker over ens behov og ønsker og samtidig 

hjælper den en med at forstå hvad det er man 

gerne vil opnå eller undgå, og hvordan man 

håndterer problemer. Når man erkender, 

hvordan det hele hænger sammen, kan man 

lettere tage stilling til, hvordan man skal gribe 

situationen an. Målet er at vedligeholde ang-

sten. Med andre er ord, så træner man tan-

kerne til at angsten ikke tager overhånd, og 

samtidigt danner bedre copings-trategier.  For 

at kunne ændre sine psykiske samt fysiske re-

aktionsmønster er man nødt til at forstå, hvad 

det er der går galt.    (Analyse af angstanfald (Oestrich, 2009)) 

Hvis man danner sig en vane hvor man, foretager sig en kort analyse af situationen, lærer man 

at bevare kontrollen. Man kan fx stille sig selv følgende spørgsmål: Hvad mærker jeg? hvad 

går gennem hovedet på mig? Hvad føler jeg? Hvordan handler jeg? Efter det vil man typisk 

opdage at situationen ikke er så faretruende som man forstillede sig (Oestrich, 2010). Når man 

bliver bevidst om sine tanker opdager man hurtigt at de typisk ikke står realistisk i forhold, til 

den reelle fare. I mange tilfælde med angst har man ikke set resultatet, før man har skabt kata-

strofen inde i hovedet.  Det er vigtigt at man giver sine tanker et kritisk eftersyn, hvis man 

oftest oplever meget angst, usikkerhed, bekymring og tvivl, kan det skyldes at man har udviklet 

skadelige tankestrategier der vedligeholder angsten. For at gøre op mod de skadelige tankestra-

tegier som vedligeholder angsten, er det en god ide at lægge mærke til hvad der går igennem 

hovedet når man mistrives eller overvældes af en situation, især de tanker som devaluerer eller 

nedgør en selv. Her kan man fx stille sig selv disse udfordrende spørgsmål: Bygger mine for-

modninger fuldt ud på kendsgerninger? Overdriver jeg forfærdeligheden og underdriver jeg 

egen evne til at klare det? Hjælper mine tanker mig med at håndtere situationen godt? Giver 

det mig et bedre forhold til andre og til mig selv at tænke sådan? Hvis svaret er nej, skal man 

beslutte sig for at udskifte tankerne, ved at forsøge at være positiv og livsbekræftende så man 

kan øge selvværdet (Oestrich, 2010) 
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Når man oplever at ens tanker går i en destruktiv retning, er det vigtigt at sætte spørgsmåls-

tegn til deres pålidelighed. Tankerne skal reducere trusler og negative forventninger, og de 

skal afspejle at man selv er i kontrol. Den indflydelses man tillægger sine negative tanker, er 

med til at skabe stress, tvivl og usikkerhed, hvilket kan være med til at fremkalde eller for-

værre angst (Oestrich, 2010). Det er derfor vigtigt at danne sig nogle gode tanke strategier, så 

man kan tage kontrollen ved angstfremkaldende situationer, 

Eksponering: Et sammenspil mellem kognitiv- og adfærdsterapi  

Man kan kombinere kognitiv terapi, med adfærdsterapi hvis man ønsker at behandle angst. 

Denne kombination kaldes Cognitive Behavioral Therapy’s, (Kognotiv adfærds terapi) men vil 

fremover blive betegnet som CBT i denne opgave. Typiske behandlingsformer inden for CBT 

indeholder forskellige kombinationer af følgende: Kognitiv omstrukturering, (f.eks. afkræf-

telse og logik i forhold til erfaringslære), fiktiv og virkelig eksponering for frygten, self-track-

ing, og selvindsigt af symptomer, somatiske øvelser mm. Afhængigt af den specifikke angstli-

delse prioriteres disse CBT-teknikker forskelligt under terapien (Weishaar, 2011). 

Da kognitiv Terapi og adfærdsterapi deler nogle af de samme træk, kan man bruge dem sam-

arbejde med hinanden, til at behandle en person med angst.  Begge tilgange er nutids centrerede 

og problemorienterede og indeholder begge en tydelig identifikation af problemer og de situa-

tioner, de opstår i, samt de konsekvenserne der følger (Weishaar, 2011). 

Kognition som fører til en bestemt adfærd, kan ifølge CBT ændres ved at man bruger adfærds-

eksperimenter, herunder eksponering for frygten. Mange af dem, som rammes a irrationel angst 

vil typisk reagere på at komme væk fra den situation de frygter, ved bl.a. at opfinde forklaringer 

og undskyldninger på at det er bedst at man kommer væk fra situationen. Denne ”flygte” me-

kanisme er instinktivt bygget i os, og er helt naturlig, da man oftest vil væk når noget er galt 

eller ubehageligt. Det kan være svært at udvise en hensigtsmæssig adfærd når man er angst, da 

det er sværere at fokusere på problemløsninger jo mere angst man er. Men når man flygter, 

bliver man fri for den aktuelle angst, men problemet er ikke løst. Ved at flygte kan man risikere 

at udvikle et reaktionsmønster, hvor man søger at undvige alle de situationer som minder om 

den situation man gerne vil undgå. Jo mere man undviger situationer, jo mindre bliver man i 

stand til at hamle op med angsten (Oestrich, 2010). Løsningen i dette tilfælde vil være at hamle 

op med situationen. Jo oftere man gør det, jo mindre angst bliver man på sigt. Når man ekspo-

neres for frygtede scenarier eller situationer, samtidigt med at de negative automatiske tanker 

verbaliseres, forbedres de kognitive mål sig også (Hougaard & Arendt, 2016)  
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Under en adfærdsterapeutisk proces foretages der i første omgang en grundig vurdering af pro-

blemet og de faktorer som, fastholder problemet. De efterfølgende behandlinger kan variere, 

men det er meget sandsynligt, at en form for eksponering for frygten vil være en central del af 

terapien. Når man bliver angst uden reel fare, eller når tankerne overdriver faren, er det bedste 

man kan gøre at blive i situationen, iagttage den nøje, trække vejret stille og roligt og lade 

angsten klinge af igen. Det går hurtigere end man tror når man accepterer at man bare er angst. 

(Oestrich, 2010). Når man tror at man skal flygte, intensiveres adrenalinen i blodbanerne, og 

man producere dermed stresshormoner på fuldt tryk. Men hvis man formår at kontrollere sit 

åndedræt og begynder at trække vejret roligt og normalt, modtager ens hjerne en meddelelse 

fra kroppen om at alt er okay. Hjernen vil forstå at der ikke er nogen grund til kæmpe eller 

flygte. Derved frigives der mindre adrenalin og produceres færre stresshormoner (Oestrich, 

2010). Det er vigtigt at understrege, at det ikke kun er handlingen der skal kontrolleres for at 

kunne lykkedes med at behandle angst. De tanker man gør sig, under og før eksponering, spiller 

også en stor rolle, hvis man ønsker at behandle angst. 

Den systematiske eksponering overfor frygtfremkaldende situationer vil blive gentaget, indtil 

undgåelses adfærden er væk, og frygten mindskes. Ved eksponering ønsker man at lære perso-

nen med angst om bedre håndteringsevner. Dette indebærer at genkende og acceptere følelser 

af frygt, identificere kognitive forvrængninger, som stimulerer eller forværrer frygt, samt at 

modvirke de kognitive forvrængninger  (Hougaard & Arendt, 2016) 

Når man eksponeres for frygten i det virkelige liv, konfronterer individet ikke kun de truende 

situationer, men også deres personlige forventninger om faren og deres formodede manglende 

evne til at klare deres reaktioner. (Hougaard & Arendt, 2016) 

Meta tekst 

Denne tilgang til behandlingen angst, lærer folk med angst at genkende og tilsidesætte utilpas-

set reaktioner. Kognitiv terapi lægger vægt på, hvordan individet fortolker informationer samt 

individets respons og tilpasning til informationen. Når et individ fortolker at en situation, mo-

biliseres et helt sæt ”modes” af skemaer (kognitive, følelsesmæssige, motiverende og adfærds-

mæssige skemaer). Kognitiv terapi betragter, som tidligere nævnt, alle aspekter af menneske-

lige funktioner, som et synkront sammenspil (Weishaar, 2011). Kognitiv terapi handler i bund 

og grund om at omstrukturere ens tankestrategier, og dermed lærer man at kontrollere sine 

følelser og sin adfærd (bestemt under a angstfremkalderne situationer), da disse udløses af ens 

tanker. Ved eksponerings metoder arbejdes der også med de indre tanker, da det er tankerne 
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som styrer hvordan en person vil reagere ved en på en situation. Derfor betragtes eksponeringen 

også som en kognitiv procedure.  

Målene for kognitiv terapi er at rette forkert informationsbehandling samt hjælpe personer med 

at ændre tanker, der fremmer utilpasset adfærd og følelser. CBT-metoder bruges til at udfordre 

dysfunktionelle overbevisninger og til at motivere mere realistisk adaptiv tænkning. Kognitiv 

terapi fokuserer primært mod symptomlindring, men dets ultimative mål er at fjerne systema-

tiske uligheder i tænkningen og modificere de kerneoverbevisninger, der fremkalder bekym-

ring (Weishaar, 2011). 

 

Afrunding af substantielle afsnit  

Vi har nu dannet os et billede af baggrunden for primært kognitiv terapi, da dette.er et af de 

mest populære behandlingstilgange der er, til at behandle folk med angst. Derudover har vi 

også dækket CBT, som er en udvidet form for kognitiv terapi. Her ligger fokusset ikke kun på 

den mentale del af terapien men også menneskets adfærd i frygtfremkaldende situationer. Alt 

denne information har vi indsamlet, da vi ønsker at danne en baggrundsforståelse for hvilket 

aspekter, som man burde tage i betragtning hvis man ønsker at hjælpe folk med angst. Vi ønsker 

derfor med denne viden at udvikle et design der er til for at hjælpe folk med angst. Vi ønsker 

at understrege at vi ud fra den indsamlede information om terapien bag behandlingen, er blevet 

bevidste om hvor universelt dette problem er. Derfor har vi besluttet at vores design ikke har 

et formål om at behandle mennesker med angst, men derimod fungere som en støtte til folk der 

ønsker at lære hvordan de kan styre deres angst.  
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Empiri  
Under dette afsnit vil der komme en række metoder og teorier vi ønsker at gøre brug af, for at 

få en bredere forståelse af, hvordan vi bedst muligt kan lave en app løsning er, der kan fungere 

til angst. Dertil vil vi først finde nogle kvantitative og kvalitative svar på dette. Hvorefter vi 

har fundet nogle forskellige teorier, vi vil gøre brug af senere til selve designudviklingen. Vi 

inddrager disse teorier så vi bedst muligt kan forstå, hvad der skal til for at designe en god 

løsning til angst personer.  

Metodeafsnit  

 

Kvantitative metode  

Vi vil gøre brug af spørgeskemaundersøgelsen, da vi ønsker at få bekræftet eller afkræftet om 

folk kender til at, der findes apps, som kan afhjælpe angst i en eller anden grad. Derudover vil 

vi også finde ud af, om folk er interesseret i at gøre brug af en app, til at afhjælpe deres angst-

symptomer.  

Kvantitative metode er en metode, der bruges til at indhente kvantitative data om et bestemt 

emne. Hvor man ønsker at få besvaret nogle spørgsmål i en bestemt målgruppe. Dette kan 

foregå igennem et struktureret interview eller via et spørgeskema, hvor man selv udfylder de 

stillet spørgsmål (Universitet, 2021). De stillet spørgsmål skal være med svarmuligheder som 

er lukket, altså skal kun kunne svare ja/nej/måske eller sætte flueben ud fra opstillet svarmu-

ligheder. Det skal gøres så svarende senere kan omsættes til tal, som kan bearbejdes, som sta-

tistiker, og derved får store datamængde, som man kan arbejde videre ud fra (Systime, 2021).  

Den kvantitative metode er oftest hypotesetestende, hvor man opstiller en hypotese, som man 

ønsker at få besvaret. Ved brug af denne metode får man forhåbentligt viden tilbage, som kan 

bruges som generalisering omkring angst, i vores tilfælde. Dertil skal man være opmærksom 

på, at ens spørgeskemaspørgsmål kommer hele vejen og dækker alt det man ønsker at få svar 

på, ellers kan den indsamlet materiale ikke bruges senere i en analyse af den kvantitative me-

tode (Universitet, 2021).   

 

Kvalitative metode  

Kvalitativ metode er et fællesbegreb for flere forskellige undersøgelsesmetoder, som dækker 

over semistruktureret interview og forskningsinterview. Ved brug af kvalitativ metode vil vi få 
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nogle mere uddybende svar på vores interviewspørgsmål. Ved denne metode ville man ud-

vælge sig personer, som også går ind under ens målgruppe eller en person, som der har meget 

erfaringen inden for ens område. Sådan at man får bekræftet eller afkræftet nogle hypoteser vi 

kunne have om angst personer og sygdommen angst (Universitet, 2021). Ved den kvalitative 

metode får man viden, som kan være svært at måle med tal og statistikker. Den kvalitative 

metode kan være med til at gøre viden mere valid, dog kan generaliserbarheden være lavere 

end ved den kvantitative metode, da den kvalitative metode kan være baseret på interviewper-

sonernes egne meninger og erfaringer (Universitet, 2021).  

 

Forskningsinterview  

Som metode vil vi benytte os af forsknings interviews, som hører under den kvalitative metode. 

Vi vil primært benytte forsknings-interviews til at forme en bedre forståelse for angst, ved at 

inkludere folk med erfaring med behandling af angst. Ved at anvende forsknings-interviews 

vil vi, med fokus på vores målgruppe, opsøge en grundlæggende forståelse for hvordan angsten 

påvirker den enkelte, samt dets utilsigtede skader på samfundet. Med andre ord vil vi forsøge 

at tegne et billede af sygdommens, konsekvenser ud fra en mikro såvel som et makroperspektiv. 

Forsknings-interview er en interpersonel situation. Det er en samtale der foregår mellem to 

parter om et emne af fælles interesse. I interviewet skabes der viden ”mellem” interviewerens 

forespørgsler og den interviewedes synspunkter. Samtalerne med interview personerne er som 

regel den mest engagerende fase af en interviewundersøgelse (Brinkman & Kvale, 2009) 

Hensigten med interviewene er – udover en bedre forståelse af sygdommen – også i allerhøjeste 

grad, at forstå behandling af angst. Interviewene skal en enkelt forstand, indsamle mere viden 

omkring vores emne, som endvidere skal bidrage til at lave et design med fokus på at hjælpe 

individer med angst. Vi forventer at lave en interviewguide med de planlagte spørgsmål til de 

interviewede. Interviewguiden bliver især brugt til semistruktureret interviews, som er det vi 

vil udføre. Dette giver den interviewede mulighed for at bevæge sig væk fra konkrete spørgs-

mål, for at kunne give et mindre firkantet, men mere fyldigt svar. Interviewguiden sørger også 

for at interviewet ikke bliver ledt på et sidespor, og på den måde hele tiden vender tilbage til 

de centrale emner og spørgsmål, som man ønsker at få undersøgt (Universitet, 2021). 

 

Problemtræ 

Når man skal analysere et problem, og dets udkom handler det i første omgang om en god 

visualisering af problemet. I samarbejde med teksten: Logical Framework Approach, LFA 
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(NORAD, 1999) og vores problemstilling, har vil vi fremstillet en visualisering, som skal be-

tragte situationen i en større kontekst. LFA er en guide, som beskriver fremgangsmåden ved 

bl.a. et af de første skridt i en design proces. I vores tilfælde ønsker vi at løse et problem og 

opfylde behov. Problemer og behov, vil oftest være drevet af både årsager og konsekvenser. 

Problemet og dets årsager og konsekvenser, kan således stilles op i et problemtræ. Hensigten 

med at bruge denne metode, er at man kan, man lette kommunikationen mellem diverse aktører 

og interessenter, samt danne et basisgrundlag for implementering af et nyt design, og eventuel 

videreudvikle designet (NORAD, 1999). 

 

Aktør Mapping  

Organisationer, myndigheder (både store og små) og interessegrupper har forskellige motiver 

og interesser for et design/projekt. Det er derfor vigtigt at danne et omfattende billede af inte-

ressegrupperne samt de mennesker og institutioner der er involveret – også dem der vil blive 

påvirket af designet. Det er et fundamentalt krav, at formålet og ønsket med designet, reflekte-

rer de behov som aktører og interessegrupperne ønsker skal blive dækket. Designet skal derfor, 

ikke kun opfylde kernebehovene hos institutionerne. Ved at liste alle de involveret parter såvel 

som de grupper, der vil blive påvirket af et nyt design, kan man danne en bedre forståelse for 

det problem man ønsker at løse. Med denne metode kan man altså opnå viden om hvordan man 

i samarbejde med alle de grupper som er involveret, kan virkeliggøre et design, som skal løse 

et problem  (Norad, 1999).  

 

Teoriafsnit  

 

Vores problemstilling kan anskues som en del af et større kompleks system. Det er derfor 

vigtigt at vi også forstår vores problem i kontekst med andre elementer. Udover over de årsa-

ger– konsekvenser sammenhænge, som vi vil præsentere senere i rapporten. Vi er nødt til at 

tage højde for de systemer, sociale strukturer og netværk som burgerne er indlejret i, da det er 

deres behov vi ønsker at opfylde. Lev S. Vygotsky inddrages også her, da vi vil undersøge, 

hvad der skal til, for at en person vil have lyst til, at gøre brug af vores endelig app-løsning.  
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Lev S. Vygotsky - Nærmeste udviklingszone  

Teoretikeren Lev Semenovitj Vygotsky, benytter sig af hans kendte begreb Den nærmeste ud-

viklingszone. Han beskriver forskellen mellem når en person klarer en opgave selv; som kaldes 

den aktuelle udviklingszone, og når en person sammen med en erfaren person, klarer en opgave 

som kaldet Den nærmeste udviklingszone. Her prøver han at bevise at man klarer den pågæl-

dende opgave, bedre med en erfaren person (Larsen, 2008). Dette vil vi koble til vores projekt, 

ved at tydeliggøre at individer der lider af angst, vil klare sig bedre gennem en normal hverdag, 

ved at have en erfaren person ved han/hendes side.  

 

Situeret Design 

For at forstå, hvordan ens design vil indgå i samfundet, er man nødt til at forstå dets situerethed 

(Situated, 2014)  Vi vil anvende begrebet situeret design, fordi designprocesser udføres i be-

stemte situationer og ud fra indlejrede positioner En situerede designmetode indebærer, at de-

sign altid udføres med partiskhed og fra en bestemt, indlejret position. Med udgangspunkt i 

situeret design, vil en plan ikke blive set som faste procedurer der skal følges, men som ret-

ningslinjer, der kan ændres i overensstemmelse med den aktuelle situation. (Situated, 2014) 

Situeret design anerkender de forhandlinger og interaktioner, der indgår i design processer og 

derudover er ønsket med situeret design et forsøg på at implementere et design så de bliver 

brugt efter hensigten. (Situated, 2014)  

Derved foregår design ikke som en isoleret proces med fokus på at designe artefakter, som skal 

opfylde et identificeret behov til nogen "out there". Design, konstruktion, implementering og 

evaluering foregår derimod i og er en del af samfundet, og dermed ofte i langt mere komplekse 

sammenhænge som påvirker samt påvirkes af design (Situated, 2014). Med andre ord er situe-

ret design en forklaring på at designmetoder skal implementeres og modificeres i sammenhæng 

med den konkrete situation. (Situated, 2014) 

 

Praksisteori 

Først vil vi kigge på designet fra et mikro-perspektiv, hvor det handler om at forstå menneskets 

individuelle praksisser. Dette perspektiv handler om menneskets vaner (i vores tilfælde er det 

med hensyn til hvordan vi får borgerne til at bruge designet), hvilket kan forklares ved prak-

sisteori. Dette er også en tilgang der anvendes i sociologiske undersøgelser af forbrug og de-

sign. Praksisser er en rutinepræget form for adfærd, af flere specifikke elementer som er for-

bundet med hinanden. Heraf indebærer praksisser: forskellige former for fysiske aktiviteter, 
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mentale aktiviteter, forståelse af ‘ting' og deres brug, baggrundsviden der præger forståelse af 

fænomener, kompetence, følelsestilstande mm. (Hansen & Søndergård , 2014) 

Praksisteori kan danne et bedre billede af forbrugerens problem (herunder både køb og brug), 

og kan anvendes ved design til at etablere alternative og mere effektive løsninger (Scott, Quist, 

& Bakker , 2009). En praksisorienteret tilgang har til formål at støtte designprocessen ved at 

kigge ud over de enkelte produkter og brugere. Praksisorienteret tilgang kigger i stedet på de 

integrerede rutiner, materialer, mening, funktioner og evner, der udgør hverdagens praksis. 

(Scott, Quist, & Bakker , 2009)  

Praksisteori hævder at forbrugerefterspørgslen er en statisk fortolkning af en dynamisk meka-

nisme, som ydermere kan forbinde fortidens og fremtidig forbrugeradfærd (praksisser). Prak-

sisorientering, mener altså at vi som designere skal se forbrugernes efterspørgsel som en form-

bar konstruktion, hvilket vores design skal være med til at påvirke. Fokusset rettes således mod 

forestillinger om, hvad der er ’normalt’, hvordan definitioner af normalitet opstår, og hvordan 

disse definitioner påvirker forbrugernes forventninger og adfærd, i forhold til at tage et nyt 

design i brug. (Scott, Quist, & Bakker , 2009) 

Imens de fleste brugercentrerede metoder forsøger at passe brugeren ind i designprocessen, så 

forsøger praksisorientering modsat at sørge for at, designprocessen passer bedre ind i brugernes 

liv. For at kunne passe designprocessen bedre til brugeren, skal designet have fokus på bru-

gerne som klienter i stedet for markeder. Man skal altså tænke på design som et udgangspunkt 

eller et værktøj hvoraf designerne er facilitatorer, i stedet for at fokusere på slutproduktet. 

(Scott, Quist, & Bakker, 20). Argumentet for praksisteori er, at design og innovation er inte-

greret i større sociale praksisser, som forbrugeren danner vaner indenfor. Design er altså ikke 

kun et fænomen om udvikling af enkelte produkter. Derfor behøver et færdigt design ikke nød-

vendigvis at være det ultimative mål for designprocessen, men snarere trædesten eller bygge-

sten til almindelige mennesker, hvor det langsigtet formål er at designe mere effektive praksis-

ser over tid. (Scott, Quist, & Bakker, 20) 

 

Systemperspektiv 

Det andet perspektiv er at vurdere designet fra, et makroperspektiv, som fokuserer på selve 

systemet og dermed de overordnede sociale og tekniske strukturer i samfundet. Fokusset hand-

ler ikke kun om nuværende praksisser og kompetencer, men også om hvordan man kan bryde 

de eksisterende strukturelle begrænsninger i samfundet ved at facilitere ændringer samt ændre 

sociale praksisser. (Hansen & Søndergård , 2014). For at udvikle og implementeret et design 
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som skal støtte vores problemstilling, så er vi er nødt til at forstå, hvordan socio-tekniske sy-

stemer og dets indlejrede praksisser er konstitueret. Desuden skal vi også forstå de dynamikker 

som dannes, når der opstår udvikling, reproduktion og forandring. Socio-tekniske systemer 

forklarer hvordan både sociale og fysiske elementer strukturerer og former teknologi og social 

praksis. Socio-tekniske systemer består af elementer, som udvikler sig i takt med hinanden. 

Elementer kan være: teknologi, produktionssystemer, servicesystemer (f.eks. vedligeholdel-

sessystemer), markeder, forbrugeradfærd/brugerpraksis, politikker (regulering, institutionelle 

rammer), infrastrukturer og kultur. (Hansen & Søndergård , 2014)  Socio-tekniske systemer er 

i den forstand enkelte produktionssystemer, som er gensidigt afhængige af hinanden.  I For-

længelse med det, vil forbruget af vores design blive betragtet som en del af disse materielle, 

sociale og kulturelle elementer, og vil dermed også være gensidigt afhængig af dem. (Hansen 

& Søndergård , 2014) 

Vi ønsker at fremhæve begrebet “teknologiske regimer”. Dette begreb tager udgangspunkt i 

det socio-tekniske system, hvor det optræder som, det netværk som innovation og designpro-

cesser er indlejret I. Et eksempel på en definition af teknologiske regimer kan lyde således:  

” A technological regime is the rule-set of grammar embedded in a complex of engineering 

practices, production process technologies, product characteristics, skills and procedures, 

ways of handling relevant artifacts and persons, ways of defining problems; all of them em-

bedded in institutions and infrastructure”  (Hansen & Søndergård , 2014) 

Begrebet regimer bygger på en institutionel forståelse af aktører, hvor aktørerne (designere, 

interessenter osv.) handler med og inden for de rammer som allerede eksisterer. Regimer er 

"dominerende praksisser, normer og fælles antagelser, der strukturerer både private og offent-

lige aktørers adfærd (Hansen & Søndergård , 2014) 
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I figuren ses der et billede af de mange perspektiver, man bør tages højde for når man ønsker 

at implementere et nyt design i et samfund. I figuren kan man se regimet former innovations-

processer og diffusion af nye teknologier. Dette skaber dermed bestemte teknologiske spor, 

trajectories, og store ændringer vil naturligvis påvirke regimets normer og regler (Buchard, 

2021)  

For at kunne skabe et succesfuldt design kræver det at ikke alene at forstå men også at kunne 

bryde de sociale strukturer som samfundet er indlejret i (Hansen & Søndergård , 2014).  

Det teknologiske regime kan for vores problemstilling være med til at skabe muligheder for 

ændring (design, implementering og innovation). Hvis vi at vi sætter os ind i de fælles princip-

per, normer, regler og beslutningsprocedurer som eksisterer, inden for vores problemområde, 

kan vores design tilpasse sig i regimet. Selvom der er en række begrænsninger i regimet, giver 

begrænsningerne alligevel stabilitet og retning for design processen. Regimer har en tendens 

til at have et højt niveau af inerti, hvilket betyder at vi vil skal forvente at gennemgå flere 

iterative processer samt optimering og reproduktion af vores designpraksis (Hansen & 

Søndergård , 2014) 

Teknologiske regimer giver os en forståelse af de generelle (globale) rammer, som vil komme 

til at strukturere og påvirke vores designproces, og samtidigt også løsningen til det problem vi 

ønsker at løse. Men vi har også brug for en forståelse af specifikke mindre lokalområder, for at 

kunne bryde det det socio-tekniske system. Til dette formål vil vi benytte begrebet ”design 

spaces”.  Design Spaces er specifikke situerede opstillinger af netværk af aktører, specifikke 
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fortolkninger og diskurser samt specifikke strukturelle forhold imellem institutionelle og ma-

terielle elementer. Med andre ord har Design Spaces et større fokus på de specifikke problem-

områder. Dette er alt sammen med til at strukturere designprocessen.  

Meta tekst  

Hverdag udfører vi dagligdags praksisser, som typisk bliver overset. Men om disse praksisser 

anses som ”normale”, afhænger af kollektive traditioner og forståelser af normer og normalitet.  

Praksisser udføres individuelt i specifikke kontekster og steder, men hovedelementerne af prak-

sis eksisterer som et kollektiv på et strukturelt niveau. Det betyder altså, at vi skal arbejde med 

og analysere praksisser ud fra en større struktureret og koordinerende enhed men også, ud fra 

individuel adfærd, hvis vi ønsker at laver et design der skal støtte folk med angst. Som desig-

nere er vi nødt til at forstå, hvad der udgør vedholdenheden af sociale praksisser for at danne 

et design som skal fremme mere effektiv praksis, samtidig er vi også nødt til at forstå, hvordan 

praksis opstår, reproducerer og ændrer sig. De to præsenteret perspektiver, praksisteori og sy-

stemperspektiv er gensidigt afhængige af hinanden og indgår i en artificiel symbiose, hvor disse 

ikke ses som adskilt men som to sider af samme sag (Buchard, 2021) 
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Videnskabsteori  

Post-fænomologi 

Med vores udgangspunkt i post-fænomologi, vil fokus være på teknologiens faktiske tilstede-

værelse. Gennem vores projekt vil vi beskrive hvordan vi har fortolket den, benyttet den og 

komme ind på de konsekvenser den har for vores liv. Ifølge Olesen, Bille & Riises studie om 

post fænomologi, mener de at fænomener skal opfattes som det, der viser sig eller der åben-

barer sig; ”Et ‘fænomen’ er genstandens egen fremtrædelsesform i bevidstheden, dvs. det, der 

viser sig - det som åbenbarer sig.” (Finn Olesen, 2021) Målet ved den post-fænomologiske 

tilgang er også at forstå erfaringens medierede form. Vores fænomen er i dette tilfælde 

'angst', hvor vores produkt som er en app, ses som mellemleddet mellem menneskets angst og 

verden. Da fænomenologi er en filosofisk analyse (Finn Olesen, 2021), vil vi i projektet for-

klare gennem en erfarings medierede form, hvordan individet både 'sanser, erfarer og tænker', 

omkring anvendelsen af angst app'en.  
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Interviewskabeloner  

Vi vil både gøre brug af forskningsinterview, hvor tanken er at få et interview med en psyko-

terapeut, som til hverdag arbejder med at behandle folk med forskellige former af angst. Vi vil 

interviewe personen for at få en bredere forståelse af, hvordan behandlingsprocessen foregår. 

Det er ikke, fordi vi skal behandle folk for angst, men for at kunne hjælpe angstpersoner godt 

på vej, når de bruger vores app. Udover forskningsinterview, ønsker vi også at lave en under-

søgelse, som viser om folk har interesse i at bruge en app, til at afhjælpe dem med deres angst-

symptomer.  

Forskningsinterviewskabelonen 

Formålet med interviewet er at vi ønsker at finde ud af, hvad man skal inkludere i en app, som 

kan støtte folk med angst.  

1. Introducer dig selv. 

- Kom med en beskrivelse af hvem du er, hvad er din beskæftigelse er til hverdag og 

hvad er din relevans til vores projekt  

-  

2. Hvilke metoder gør du brug af under en behandling hos personer, som har angst?  

- Her tænker vi ikke på nogen specifik form for angst, men er der forskellige behand-

lingsformer, så man du gerne gå lidt i dybden med panikangst, generaliseret angst, 

fobier og social angst 

-  

3. Hvilke terapeutiske metoder kunne man gøre brug af gennem en app? 

- Vi kunne godt tænke os at man på en måde “puttede en psykoterapeut ind i app’en”, 

sådan at man på en måde fik samme hjælp gennem appen, som hvis man var til 

samtale hos en psykoterapeut – behandlingen fra start til slut 

-  

4. Har du nogle kendskab til angst apps? Og har du hørt om det har virket på nogle?  

-  

5. Vi startede ud med at have en ide om at udvikle en app, som skulle kunne benyttes 

igennem ens smartwatch. Ved at man bærer smartwatch kan det være med til at måle 

en puls og stressniveau og dermed fortælle en om man er stresset og har for høj puls. 

Vi havde derfor tænkt at vi kunne arbejde videre med dette og med hjælp af smartwat-

chen få det til at hjælpe med at bekæmpe angst, da uret skulle fortælle en, når man var 
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lige ved at havne en angstfremkaldende situation. Vi er derefter blevet fortalt at dette 

nok ikke er nogen særlig god ide, da det at uret kan tracke ens angst måske kan være 

mere angstfremkalde end situationer der forhen skaber angst.  

- Hvad er din tanke om denne ide?  

-  

6. Vil dette forslag være en god ide eller skal der ændres på vores produkt forslag?  

Indtil videre er vores nye løsning at lave app som skal støtte folk med angst. Vi fundet 

ud af at angst er en instinktiv følelse og samtidig kan det være forsaget af en masse 

forskellige ting. Derfor har vi besluttet at denne app skal fungere som støtte. Så det er 

IKKE et design med intention om at behandle angst længere, men i stedet en et design 

der skal hjælpe folk der har slem angst samt folk der ønsker at træne hvordan de kan 

styre angsten. Dette kunne være gennem rådgivning, øvelser, videoer og eller artikler 

af terapeuter som giver råd til hvordan man styre sin angst  

- Hvad synes du om vores produktforslag?  

-  

7. Har du nogle forslag hvordan vi kunne implementere behandlingsprocessen i ap-

pen?  

-  
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Spørgeskemaundersøgelse skabelon  

Da vi gerne vil kigge på, hvad en app skal kunne, har vi tænkt os at lave en spørgeskemaun-

dersøgelse. Her vil vi gerne finde ud om folk har kendskab til, at der findes apps, der kan 

afhjælp en med ens angst. Vi vil også gerne vide om, man kunne finde på at anbefale en app til 

en bekendt, som kunne have angst. Vi lægger vores spørgeskemaundersøgelse ud på Facebook 

via hvert gruppemedlems profil og på den måde forhåbentlig få en masse respons på vores 

spørgsmål.  

Her ses de spørgsmål vi vil sende ud i vores spørgeskemaundersøgelse  
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Dataindsamling  
Vores interview med terapeuten gik ikke helt som planlagt. Vi havde først planlagt et fysisk 

møde med terapeuten, derefter blev det ændret til at være et møde, vi skulle have haft afholdt 

over Teams. Det endte med at vi måtte sende vores spørgsmål til hende over mail, alt dette 

grundet Covid-19. Hvortil vi havde lavet en lille forklarende tekst til spørgsmålene, sådan at 

hun kunne se forståelsen bag spørgsmålet. Dette var blot for at tydeliggøre, hvor vi ville hen 

med disse spørgsmål og, hvad vi nøjagtigt mente. Udover et interview med en terapeut, så har 

vi også udsendt vores spørgeskema. Hertil har vi fået halvtreds respons på langt de fleste af 

vores spørgsmål.  

I første omgang kan man læse vores interview med terapeuten, og de svar vi fik fra spørgeske-

maundersøgelsen. Senere i opgaven, i vores analysedel, vil vi gå ind og analysere på den data-

indsamling vi har fået.  

Forskningsinterview  

Formålet med interviewet er at vi ønsker at finde ud af hvad man skal inkludere i en app, som 

kan støtte folk med angst. 

1. Introducer dig selv. 

- kom med en beskrivelse af hvem du er, hvad er din beskæftigelse er til hverdag 

og hvad er din relevans til vores projekt 

- Camilla Clausen, Selvstændig transbiologisk Traumeterapeut (TBT) og Master 

Coach. Jeg har mennesker i forløb som oftest kommer med dybe traumer, angst og 

ubehag som de har forsøgt at komme af med på anden vis. Hvor der er høj succes-

rate når vi healer vha. TBT 

 

2. Hvilke metoder gør du brug af under en behandling hos personer, som har angst?  

- Her tænker vi ikke på nogen specifik form for angst, men er der forskellige 

behandlingsformer, så man du gerne gå lidt i dybden med panikangst, genera-

liseret angst, fobier og social angst 

- Som nævnt ovenfor, så anvender jeg oftest TBT-terapi til mennesker med angst idet 

det typisk udspringer fra en tidligere hændelse i personens liv, som de måske ikke 

har viden eller kontakt til. Men idet vi tror på, at kroppens celler husker alt, så viser 

behandlingen også, at mange klienter slipper angst, når vi bruger TBT og finder 



V2124809591 - hold C 
 
 

37 
 

ind til tidspunktet hvor traumet/angsten blev taget ind og healer lige her. Tankefelt-

terapi er også en behandlingsform som jeg bruger til feks lettere angsttilfælde. 

Angst for nåle. Fobier etc.  

 

3. Hvilke terapeutiske metoder kunne man gøre brug af gennem en app? 

- Vi kunne godt tænke os at man på en måde “puttede en psykoterapeut ind i 

app’en”, sådan at man på en måde fik samme hjælp gennem appen, som hvis 

man var til samtale hos en psykoterapeut – behandlingen fra start til slut 

- Uden tvivl ville man kunne bruge Tankefeltterapi i en app.  Vi ved det virker. I USA 

anvendes TFT (tankefeltterapi f.eks. på krigsveteraner som har PSTD. Metoden 

TFT bruger jeg allerede til klienter som er i forløb. De lærer at bruge det på sig 

selv til slut i et forløb, så de kan afhjælpe ting ved egen hjælp, som også vil speede 

deres healing proces op og gøre at de tidligere end normalt kan komme ud af et 

terapeutforløb. Dette er selvfølgelig betinget af omfanget af deres udfordring/pro-

blem. Men lindring kan skabes med denne terapiform.  

 

4. Har du nogle kendskab til angst apps? Og har du hørt om det har virket på nogle? 

- Nej det har jeg ikke hørt om endnu. 

 

5. Vi startede ud med at have en ide om at udvikle en app, som skulle kunne benyttes 

igennem ens smartwatch. Ved at man bærer smartwatch kan det være med til at 

måle en puls og stressniveau og dermed fortælle en om man er stresset og har for 

høj puls. Vi havde derfor tænkt at vi kunne arbejde videre med dette og med hjælp 

af smartwatchen få det til at hjælpe med at bekæmpe angst, da uret skulle fortælle 

en, når man var lige ved at havne en angstfremkaldende situation. Vi er derefter 

blevet fortalt at dette nok ikke er nogen særlig god ide, da det at uret kan tracke 

ens angst måske kan være mere angstfremkalde end situationer der forhen skaber 

angst.  

- Hvad er din tanke om denne ide?  

- Jeg forstår godt de tilbagesvar I får fået. Det kan der været meget rigtig i. Jeg 

tænker dog, at titlen på appen kan have en anden overskrift så det mere er hjælp til 

selvhjælp hvis man er bliver tricket i en situation. Ligesom der findes en app der 

hedder ”track down your happiness” man kunne have noget tilsvarende track down 
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you mindset eller hvad ved jeg…..Så jeg tænker ikke ideen er uduelig, men måske 

er overskriften en angst app ja angstprovokerende at bruge. 

  

6. Vil dette forslag være en god ide eller skal der ændres på vores produkt forslag?  

- Indtil videre er vores nye løsning at lave app som skal støtte folk med angst. Vi 

fundet ud af at angst er en instinktiv følelse og samtidig kan det være forsaget 

af en masse forskellige ting. Derfor har vi besluttet at denne app skal fungere 

som støtte. Så det er IKKE et design med intention om at behandle angst læn-

gere, men i stedet en et design der skal hjælpe folk der har slem angst samt 

folk der ønsker at træne hvordan de kan styre angsten. Dette kunne være gen-

nem rådgivning, øvelser, videoer og eller artikler af terapeuter som giver råd 

til hvordan man styre sin angst  

- Hvad synes du om vores produktforslag?  

- Meget i tråd med min ide. Så ja den kan I arbejde videre med vil jeg sige.  

 

7. Har du nogle forslag hvordan vi kunne implementere behandlingsprocessen i ap-

pen?  

- Jeg tænker der simpelthen skal være en terapeut som er optaget på forhånd som 

viser metoder og teknikker af flere typer angst eller udfordringer. Eller en lille video 

som man laver i dag som tegnefilm. Som kan gøre som viser step for step hvordan 

man går fremad… Jeg har ikke selv prøvet en hjertestarter. Men her er også en 

vejledning tilknyttet. Der er så også en direkte linje til en læge. Det mener jeg ikke 

er nødvendigt. Men en film med step 1,2,3 som man så følger. Det virker ved jeg fra 

mig selv      

 

Spørgeskemaundersøgelse   

Som nævnt tidligere har vi gjort brug af spørgeskemaundersøgelsen og lagt den fri tilgængeligt 

ud på hver af vores Facebook profiler.  

Vi skrev følgende tekst til spørgeskemaundersøgelsen: Vi er en gruppe studerende på tre men-

nesker fra Roskilde Universitet, som er i gang med et projekt. Projektets formål er at undersøge 

og evt. implementere et design der skal støtte folk med angst. Vi har derfor brug for din hjælp 

til at finde ud af om dette kan lade sig gøre, samt om det ville blive taget i brug hvis det blev 
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lavet. Selvom fokusset er rettet mod folk der kæmper med angst, behøver du ikke at have oplevet 

angst for at kunne besvare spørgsmålene. Alle svar er anonyme. Vi håber du kan hjælpe og tak 

på forhånd 

Hertil har vi fået 50 respons på vores spørgeskemaundersøgelse.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V2124809591 - hold C 
 
 

40 
 

 

 

Se resten af svarene vi fik til spørgsmål nr. 5 i bilag nr. 2 
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Se resten af svarene vi fik til spørgsmål nr. 6 i bilag nr. 2 
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Analyse 
Vores analysedel kommer til at vores opdelt i to adskilte analyser, hvor vi i første del, analyse-

rer på et problemtræ og dernæst aktør mapping. Derefter i analysedel 2, vil vi analysere på den 

empiri vi har fået fra vores interview og spørgeskemaundersøgelsen, vi foretog og derefter 

forhåbentligt komme frem til et designforslag.  

Analyse del 1 

 

Problemtræ 

Nedenfor ses et billede af et problemtræ. Dette er et godt redskab som kan anvendes, hvis man 

ønsker at implementere et design, der skal opfylde nogens behov. I midten er der en grå tekst-

boks. Denne tekstboks er det centrale i problemkortet, da den beskriver det problem vi står med 

– kerneproblemet. Under denne tekstboks, står der en række årsager til problemet. Helt i bun-

den har vi de primære årsager, som er forbundet til andre årsager. Vi har altså givet en beskri-

velse af årsgagen til andre årsager som leder til vores problem. Oven over vores kerne problem 

har vi opstillet en række konsekvenser af vores problem. Konsekvenserne er ligesom årsagerne 

til problemet, også forbundet med yderligere konsekvenser. Det vil sige at de første konsekven-

ser er forbundet med yderligere konsekvenser.  
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Aktør Mapping  

Aktør mapping er en oversigt over diverse aktører som er involveret eller kan blive påvirket af 

designet. Vi har valgt at bruge dette redskab da den danner et godt billede af hvilket aktører vi 

har med at gøre, samt hvilket muligheder de kan skabe for at få designet op og køre. 

1. Fri brainstorm på aktører 

Psykologer, terapeuter, socialrådgivere, pædagoger 

Borgere  

Kommunen 

  

2. Aktørgrupper Fagpersoner/faggrupper Statsbestemt Interessegrupper 

Aktører  Psykologer, terapeuter, 

socialrådgivere, pædago-

ger, Praktiserende læge, 

skole lære 

Kommunen (og 

medarbejderne), 

(Praktiserende 

læge) 

Borgere, pårø-

rende 

  

  

3. Aktør Faggrupper Statsbestemt interessegrupper 

Problemer Ingen platforme til kli-

enter/patienter som råd-

givende 

 

Mangler let tilgængeligt 

design, der kan hjælpe 

med behandlingen af 

sygdommen, som pati-

enter kan henvist til  

 

Mangler fællesplatform 

til kommunikation og 

samarbejde mellem pa-

tient og medarbejder (i 

forhold til skrædder-

syge behandlingsmeto-

der til den enkelte) 

 

Forhøjet arbejdspres 

Psykisk udfordret bor-

gere 

 

 

Økonomiske belastnin-

ger? 

 

(lang) Ventetid for be-

handling borgere med 

angst 

 

Overflødig arbejdstryk 

(i forhold til at nogle 

kan henvises til desig-

net) 

Ændre egen ad-

færd 

  

Ingen selvhjæl-

pende midler  

  

Minimeret for-

ståelse af angst  

 

Minimeret viden 

omkring be-

handling af 

angst  

 

Mangler en plat-

form til selfem-

powerment/spe-

ciel skræddere-

ret design til be-

handling af 

angst 

 

Interesser Opfylde borgerne/klien-

ternes ønsker  

 

Informere målgruppen 

om alternativ hjælp  

 

Blive bedre til at 

styre angsten 
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Ændre borgernes ad-

færd til at benytte selv-

hjælpende midler før de 

søger professionel 

hjælp 

 

Lette arbejdspresset  

 

Effektivisere behand-

lingsprocessen  

 

Påvirke borgere til at 

benytte sig af designet 

 

Opfylde borgerne/klien-

ternes ønsker  

 

Sparepenge  

 

Lette arbejdstryk 

 

Fremstå som en sund og 

hjælpende kommune, 

der prioriterer borgens 

sundhed  

Let tilgængeligt 

hjælp 

  

Blive mere op-

lyst om angst 

 

 

Potentialer Kan give viden til infor-

mationer om angst  

 

Kan formidle metoder 

til behandlingen af 

angst 

  

Kan motivere borger til 

at benytte designet og 

dermed ændre sociale 

praksisser 

 

Kan informere om for-

dele ved brugen af ser-

vicen 

Kan oplyse borgere om 

designets formål 

 

Kan sætte budget til de-

signet 

Kan benytte sig 

af servicen  

  

Sprede budska-

bet 

Forbindelser Har forbindelse til bor-

gerne og statsbestemte 

aktører  

  

Har forbindelse til bor-

gere og fagperson 

Har forbindelse 

til statsbestemte 

aktører og fag-

personer 

Ud fra analysen er det tydeligt at alle aktørgrupperne er afhængige af hinanden. Alligevel er 

dog aktørgruppen fagpersoner/faggrupper, som står som den med mest indflydelse. Samtidigt 

er denne gruppe bedst rustet, i forhold til at kunne hjælpe med at implementere et design. Det 

skyldes at aktørerne i denne gruppe, er dem som har mest erfaring med problemet (folk med 

angst). Ud fra den ekspertise som denne aktørgruppe har, kan de bidrage med indholdsrig vi-

den, om generelle ting man bør være opmærksom på, eller prioritere, når man arbejder med 

folk der har angst. Aktørerne i denne gruppe har også ud fra deres faglighed en bedre indsigt, 

i hvad man bør inddrage i et design der skal hjælpe folk med angst. Derudover er denne aktør-

gruppe også (i sin underbevidsthed) præget af en etos appel, som gør det nemmere for denne 

gruppe at overtale patienter til at ændre deres praksisser og adfærdsmønstre, sådan så de be-
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nytter sig mere af designet.  Henvisning og rådgivning til denne service, skal både gøre borge-

ren klogere på angst, men også hjælpe borgeren med at kontrollere angsten. Aktørgruppen er i 

den forstand med til at opklare vores problemstilling, og opfylde borgernes behov, som er et 

ønske en let tilgængelig platform til at hjælpe med at kontrollere angst. Faggruppe/fagperson 

aktørerne har også̊ den største interesse i at omstille borgernes mindset til at benytte sig mere 

af designet. Dette er både for at hjælpe borgeren, men også en fordel for dem, da designet kan 

gøre behandlingsprocessen, mere effektiv og dermed dæmpe arbejdstrykket hos dem selv. Den 

statsbestemte aktørgruppe kan også have gavn af implementeringen af et sådanne design. Ud 

fra et økonomisk aspekt, ville statsbestemte aktører kunne spare penge, ved at borgere med 

angst kan henvises til et (selvhjælpende) design, der skal hjælpe med at kontrollere angst. Ved 

at informere borgerne om designet kan man på længere sigt lette arbejdstrykket blandt den 

statsbestemte aktør gruppe. Ved at investerer i et alternativt hjælpemiddel til borgere med 

angst, viser de statsbestemte aktører en interesse for borgenes psykiske sundhed. Dette er især 

attraktivt for denne aktørgruppe, da man til hver en tid ønsker at fremstå som en god kommune 

med stor interesse for borgernes velvære, både overfor andre kommuner i landet og borgere 

som bor i kommunen. I dette ligger det implicit, at en øget bevidsthed om problemstillingen, 

vil gøre denne aktør mere attraktiv og muligvis tiltrække flere udefrakommende.  

På trods af disse antagelser, er denne aktørgruppe gensidigt afhængig af borgernes adfærd.  

For designet er interessegruppens feedback en afgørende faktor for om designet lykkedes eller 

mislykkedes. Den største hindring for interessegruppen, er at der er en minimeret viden om 

designet samt en minimeret viden om garanti på resultater. 

Borgernes største hindring i forhold til at kunne anvende sig af designet er mangel på viden om 

resultatet og meningen med selvhjælpende værktøj, når man kan få professionel hjælp fra fag-

folk. Selvom borgerne kan blive henvist eller rådgivet til at bruge designet, har de stadig et 

valg om at ignorere det. Modsat kan de også gøre en aktiv indsats for at forstå og udøve de nye 

praksisser. I forhold til vores problemstilling, er det vigtigt at der kan designes et simpelt og 

effektivt alternativ, til de traditionelle måder at behandle angst på. Designet skal altså forsøge 

at imødekomme borgernes behov.  
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Analyse del 2  
Her i anden del af analysen vil vi analysere på den information, vi har fået fra vores interview 

med terapeuten og vi vil kigge på, hvad feedback vi fik fra vores spørgeskemaundersøgelse vi 

sendte ud. Når vi har analyseret på den empiri vi har indsamlet, ønsker vi at dette kan føre os 

videre til et endeligt designforslag med mange nye implementeringer fra terapeutens og re-

sponsernes inputs.  

 

Forskningsinterviewet  

Interviewet vi foretog os var med en transbiologisk Traumeterapeut (TBT) og Master Coach 

og hedder Camilla. Til daglig behandler hun patienter, som kommer ind med traumer, angst og 

ubehag. Igennem hende kommer de i et TBT-behandlingsforløb. Ud fra hendes baggrund 

spurgte vi ind til, hvordan et typisk behandlingsforløb forløber sig og, hvad sådan et forløb helt 

præcist handler om. For senere at kunne have det med i overvejelserne, når vi skal designe 

vores endelige produkt. Hertil snakkede terapeuten Camilla meget om TBT-terapi, som går ud 

på at:  

” så anvender jeg oftest TBT-terapi til mennesker med angst idet det typisk udspringer fra en 

tidligere hændelse i personens liv, som de måske ikke har viden eller kontakt til. Men idet vi 

tror på, at kroppens celler husker alt, så viser behandlingen også, at mange klienter slipper 

angst, når vi bruger TBT og finder ind til tidspunktet hvor traumet/angsten blev taget ind og 

healer lige her.” (se side 36-37) 

Her har vi altså fået en gode metode, som vi vil overveje om det skal inddrages i vores app. 

Udover at spørge om, hvilke metoder hun gør brug af, spurgte vi også ind til om hun kendte til 

at der fandtes apps, der kunne være med til at afhjælpe personer med angst. Camilla havde ikke 

hørt om nogle andre angstapps. Hun syntes bestemt ikke, det var nogen dårlig ide at der blev 

udviklet apps, der kunne hjælpe angstpersoner. Opfølgende spurgte vi så ind til, hvad hun syn-

tes om vores oprindelige ide. Eftersom at vi allerede havde fået inputs fra vejledere om, at vores 

oprindelige ide måske ikke var den bedste, fordi ideen måske i virkeligheden kunne blive til 

det der udløste angsten. Alt dette forklarede vi til Camilla, og hun var sådan set meget enig 

med det udsagn vi kom med: 
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” Jeg forstår godt de tilbagesvar I får fået. Det kan der været meget rigtig i. Jeg tænker dog, 

at titlen på appen kan have en anden overskrift så det mere er hjælp til selvhjælp hvis man er 

bliver tricket i en situation.”  (se side 36-37) 

Camilla kom oveni med at forslag til, hvordan en app kunne bygges op og hendes forslag, er 

meget lig med vores nye ide, vi fik da vi skrev til Camilla. Terapeuten forslag, at vi kunne 

kigge nærmere på app’en ”track my happiness” (vi fandt ud af den kun hedder ”Track my 

happiness”). Vores forslag vi havde vedhæftet til Camilla, er meget i stil med hendes forslag:  

” Indtil videre er vores nye løsning at lave app som skal støtte folk med angst. Vi fundet ud af 

at angst er en instinktiv følelse og samtidig kan det være forsaget af en masse forskellige ting. 

Derfor har vi besluttet at denne app skal fungere som støtte. Så det er IKKE et design med 

intention om at behandle angst længere, men i stedet en et design der skal hjælpe folk der har 

slem angst samt folk der ønsker at træne hvordan de kan styre angsten. Dette kunne være 

gennem rådgivning, øvelser, videoer og eller artikler af terapeuter som giver råd til hvordan 

man styre sin angst”. (se side 36-37) 

Så eftersom at vores forslag var meget mindende, om det hun selv kom med af forslag, vil vi 

derfor arbejde videre med den nye ide og se, hvilke funktioner vores nye ide skal indeholde. 

Vi havde på forhånd en ide om, hvad er ville være gode elementer at inddrage i vores app, men 

da app’en skal afhjælpe angstpersoner, ville vi gerne høre, hvad Camilla mente var gode ele-

menter at inddrage. Her kom hun med nogle gode forslag. Bl.a. kom hun med det forslag til en 

funktion, at terapeuten på en eller anden måde skal være inde i app’en, så det føltes rigtig med 

den hjælp, man ville få igennem app’en. 

” Jeg tænker der simpelthen skal være en terapeut som er optaget på forhånd som viser meto-

der og teknikker afh. af type af angst eller udfordring.” (se side 36-37) 

Her et eksempel på et af hendes forslag hun kom med og dette er helt sikkert noget vi vil kigge 

meget mere på, da det er et rigtigt godt element at have med i vores endelige app.  

Når alt dette er sagt kan vi ikke læne os helt op ad, hvad terapeuten Camilla kommer med af 

ideer. Ud fra at hendes behandlingsmetoder virker, ser vi også at denne løsning kan komme til 

at virke, ved at vi inddrager samme elementer. Forskellen vil dog være, at vores app ikke skal 

være et behandlingsforløb til angstpersoner. Vores ide skal være et supplement til terapeutens 

behandlingsforløb eller til hvis nu en person ikke kan komme til sin terapeut før om lang tid.  



V2124809591 - hold C 
 
 

49 
 

Her skal vores app så træde ind og hjælpe med angsten ikke bliver værre. Vi vil senere i dette 

analyseafsnit, kigge meget mere på hvad, vores nye ide kunne ende ud i efter at have analyseret 

vores spørgeskemaundersøgelse.  

Spørgeskemaundersøgelsen  

Det vi skal huske at tage højde for ved dette spørgeskema, er at vi har delt det med vores egne 

venner på Facebook og vi derfor skal tage højde for at personerne der har svaret, er meget inden 

for samme aldersgruppe. Vi kan derfor ikke helt opnå validitet for vores spørgeskema lige, 

hvad alder angår. 92% af personerne har en alder mellem 16-25 år, vi er selv i gruppe indenfor 

samme aldersgruppe.  

Samlet set fik vi 50 respons på vores spørgsmål, hvor ca. 75% af personerne har på et eller 

andet tidspunkt oplevet, eller stået i en situation, hvor en har fået angst. Størstedelen af respon-

serne på 70% ved ikke, hvordan de skal håndtere en pludselig opstået angstsituation.    

 

Billedtekst (spørgsmål 4 fra spørgeskemaundersøgelsen 

Ved næste spørgsmål bad vi folk, som havde svaret ja til om de vidste, hvordan de selv skulle 

håndtere angstsituation, om de kendte til nogle måder at håndtere deres angst. Her kom der 

mange forskellige håndteringsmetoder, her går fokuseret på ens vejrtrækning igen flere gange 

og det med at søge væk fra det der har udløst angsten, optræder også flere gange i svarende. 

Hertil er det også kommet en med et helt konkret eksempel på, hvad der hjælper vedkommen 

med at komme ud af angstanfaldet. Vedkommen kalder det for ”1,2,3,4 og 5-metoden”, ved-

kommen beskriver det, som at man skal fokusere på noget andet og man på den måde også 

finder til ro igen og kunne trække vejret roligt. 
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Billedtekst (spørgsmål 5 fra spørgeskemaundersøgelsen)  

Denne metode kunne også være en brugbar metode vi senere kunne inddrage i vores app, at 

app’en bad en om at komme i tanke om nogle ting og lede efter nogle specifikke ting, der hvor 

man befinder sig. På den måde afledes man fra sine egne tanker, som oftest løber afsted med 

en, når man rammes af angst. Hvilket også er et svar, som gentages flere gange, flere siger de 

prøver at finde noget, som kan aflede deres opmærksomhed fra angsten.  

Det næste vi spurgte folk om, var om det kendte til nogle hjælpemidler, som kunne afhjælpe 

angstsymptomer, hertil fik vi mange svar, om at folk ikke kendte til nogen konkrete hjælpe-

midler. Der kom mange svar til, at folk havde gjort brug af meditation, musik, vejrtræknings-

øvelser og psykologtimer. Opfølgende med vores næste spørgsmål, så kender folk ikke til 

mange hjælpemidler og næsten ingen kender til apps, der kan afhjælpe angst. De hjælpemid-

lers, som der nævnes, er alle sammen nogen de selv har fundet frem til, der virker og ikke 

nogen helt præcise metoder.  

Afslutningsvis i vores spørgeskemaundersøgelse, spurgte vi ind til folk var interesseret i selv 

at gøre brug af en app, som kan afhjælpe ens angst. Her svarede 70% ja til, at de gerne ville 

gøre brug af en app mod angst og endnu flere ville gerne anbefale en hjælpsom app til personer, 

som de kender med angst.  

 

 

 

 

 

 

Billedtekst (spørgsmål 8 fra spørgeskemaundersøgelsen)  
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Billedtekst (spørgsmål 9 fra spørgeskemaundersøgelsen)  

Med disse svar kan vi konkludere at en app-løsning ikke er nogen dårlig ide at arbejde videre 

med, men her er det vi skal tage højde for aldersgruppen. Unge er mere tilbøjelige til at gøre 

mere brug af deres mobiler og derfor vil få stor glæde af en app på mobilen, der kan afhjælpe 

deres angst. Havde vi dog haft en bedere aldersgruppe, der havde svaret på spørgsmålene, 

kunne det havde været mere delte meninger, hvor vidt en app ville være en god løsning til at 

afhjælpe angst.   

 

Målgruppeanalyse  

Uden et fysisk produkt kunne vi ikke helt foretage en målgruppeanalyse, som vi gerne ville.  

Vi kan stadig få en fornemmelsen om vores løsning er en god eller dårlig ide at arbejde videre 

med. Vi spurgte derfor terapeuten, om vores ideforslag var en god ide, og vi fortalte også at vi 

havde fået at vide at smartwatchideen ikke var helt god. Hun var meget enig med det vi fortalte 

og at vi sammen kom til den enighed om at arbejde videre med det andet forslag, vi kom med 

i interviewet. Ikke nok med at terapeuten godt mente vi kunne bruge en app, som afhjælper til 

angst personer, fik vi også dette bekræftet i vores spørgeskemaundersøgelse vi sendte ud via 

Facebook. Hertil fik vi svar tilbage om at flere gerne ville gøre brug af en app til at afhjælpe 

deres angst symptomer. Dog spurgte vi hverken ind til en specifik eller fik svar tilbage om at 

det kun var en specifik app responserne ville gøre brug af. Her kunne vi have fået et klart svar 

på, hvad vores brugere ville få glæde af, hvis vi havde skrevet en kort beskrivelse af, hvad 

vores nye løsningsforslag var. 
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Løsningsforslag  

Her er en beskrivelse af, hvad vores endelig valg af produkt, kommer til at være. Vi har valgt 

at inddrage nogle inputs, vi har fået fra vores interview, med terapeuten Camilla, og nogle af 

de metoder responserne selv gøre brug af, når de har oplevet angst. Flere af responserne er 

kommet med konkrete metoder, som de synes virker. Da vi gerne vil komme bredt ud til vores 

brugere, vil vi gerne inddrage så mange forskellige metoder som muligt, så alle har noget at 

vælge i mellem, som de personligt synes virker.  

Vores løsning kommer ikke til at gå ud på at kurere nogen mod angst. Vores løsning skal som 

sagt være et hjælpemiddel til, når der går lang tid imellem ens aftaler med psykologen eller 

terapeuten. Man skal kunne tage mobilen frem og åbne vores app løsning, når man føler for 

det, og helt selv frit vælge om, hvor oftest man vil bruge den.  

Løsningen  

Sammen med terapeuten Camilla Clausen, har vi videreudviklet på vores ide. Vi kom i inter-

viewet med et nyt forslag til, hvordan vores app kunne fungere. Vores nye app-løsning er en 

app, som skal kunne støtte folk med angst. Vi har fundet frem til, at angst er en instinktiv følelse 

og samtidig kan det være forsaget af en masse forskellige ting. Derfor har vi besluttet, at denne 

app skal fungere som en støtte. Det er derfor ikke et design med intentionen om at behandle 

angst, men derimod et design, der skal hjælpe og støtte folk, der har slem angst, samt folk der 

ønsker at træne, hvordan de kan styre angsten. Dette kunne være gennem rådgivning, øvelser 

og videoer, som giver råd til, hvordan man styre sin angst. Terapeuten var glad for ideen og 

skrev at vi kunne tage meget inspiration fra, hvordan en hjertestarter virker, det med at der er 

en, som siger, hvad man skal gøre. Hun forslog også at i app’en, kunne der ligge tilgængelige 

videoer med forskellige metoder og øvelser, som var indspillet af forskellige terapeuter. På den 

måde ville vi bedst muligt komme omkring alles behov for forskellige hjælpemidler.  

En god start funktion ville være at lade app’en give brugeren muligheden for at vælge mellem 

tre valgmuligheder omkring notifikationer: 

1.  Notifikationer flere gange om dagen 

2.  Én notifikation morgen, og én nat 

3.  Én gang om ugen, det kunne være hver søndag aften (som et psykologbesøg) hvor 

app’en eksempelvis spørger dem ugentligt om spørgsmål for så at hjælpe brugeren. 
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Disse tre muligheder gør det lettere for brugeren, ved at de ikke føler sig presset til at blive 

trackede oftere end de har lyst til. Vi vil gerne undgå at ramme ud i samme problem, som vores 

første ideforslag. Vores app må ikke være angstfremkaldende og derfor er det helt op til bru-

geren selv, hvornår de vil modtage notifikationer.  

Fra bogen ”Slip angsten – gør op med frihedens værste fjende” af I. H. Oestrich, snakker hun 

om at individet skal ændre sit mindset. En ide er at skrive ned om, hvad ens tanker har været 

gennem en bestemt dag eller, hvad man har gjort for at gøre noget bedre. App’en kunne re-

minde en om at skrive dagens gode gerning ned, fortælle app’en, hvad man har øvet sig på i 

dag, eller hvilke øvelser man har lavet i dag. App’en kan dermed følge op på, hvordan ”forløbet 

går”, og forbedre det hvis det endnu ikke har hjulpet brugeren. Øvelserne vi har valgt at tage 

med i vores app, vil være øvelser man arbejder med, sammen med ens egen terapeut. Fx her 

nævner terapeuten, vi interviewet, Camilla Clausen at, hendes patienter hun havde i et behand-

lingsforløb, fik muligheden for at arbejde videre med TFT-behandlingen, også derhjemme.  

”De lærer at bruge det på sig selv til slut i et forløb, så de kan afhjælpe ting ved egen hjælp, 

som også vil speede deres healing proces op og gøre at de tidligere end normalt kan komme 

ud af et terapeutforløb.” (interview spg. 3) 

Eftersom at hun lærer sine patienter at arbejde videre med det selv, tænkte vi, at vi kunne gøre 

brug af samme metode i vores app. Dog fortæller hun, at det er betinget af omfanget af deres 

problem eller udfordring, og om hvornår patienten sættes i gang med at arbejde videre med 

denne behandlingsform.  

Hvad er TFT-metoden?  

Ved Tankefeltsterapien (TFT) arbejder man med ubehagelige oplevelser, som kroppen stadig 

mærker til. Det er ikke noget man selv nødvendigvis mærker i sindet, men kroppen reagerer, 

når man står over for det, der udløser ubehaget. Tankefeltsterapi er med til at løse psykisk og 

fysisk ubehag i kroppen, som kombineres med viden om kroppens energibaner, som i TFT 

kaldes for medianbanerne (Spangsberg, 2021). Under TFT-metoden er der to måder at arbejde 

på; der er TFT, hvor man banker på samme punkter man bruger i akupunktur i en bestemt 

rækkefølge, disse punkter er udvalgt alt afhængigt af hvad ens problem består af (Spangsberg, 

2021). Hvorimod ved EFT - Emotionel frihedsteknik metoden, der banker man på alle punk-

terne i en bestemt rækkefølge, hvor man imens snakker om, hvordan ens ubehag føles. Disse 

sætninger tager udgangspunkt i ens problem. EFT- metoden handler om at lære, at acceptere 
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ens ubehag, da ens ubehag ikke nødvendigvis vil forsvinde. Men for ikke at lade ubehaget styre 

en, så lærer man at leve med det ved brug af EFT (Spangsberg, 2021).  

Hertil har vi set et uddrag af en video, hvor en psykoterapeut beskriver, hvad TFT-og EFT-

metoden handler om. Disse to metoder kan være svære at skelne imellem, så oftest kommer 

EFT til at høre ind under TFT-metoden (Spangsberg, 2021).  

TFT-metoden ved hjemmeøvelser  

Sammen med psykoterapeuten lærer man, hvilke medianbaner i kroppen, man skal banke let 

på. Hos psykoterapeut er det lette banken på hovedet, mellem øjnene, på siden af hovedet, flere 

steder rundt på kroppen, hænderne, og helt ude i fingerspidserne at terapeuten banker.  Imens 

der bankes, skal man tænke på ubehaget, mærke ubehaget og man holder fast i ubehaget. Man 

lærer at acceptere ubehaget sammen med terapeutens hjælp, hvis man holder fast i tanken 

(Spangsberg, 2017). Terapeuten er med i starten med til at guide, hvor man til sidst lære at gøre 

det på sig selv med varierende øvelser. Oftest går man hjem med øvelsen, hvor man skal banke 

på håndkanten ti gange. Så ti gange ved kravebenet i cirkler og så tilbage til håndkanten. 

(Spangsberg, 2017).    

Vi vil derudover også tage en ide til os med i app’ens funktioner, som vi fik under spørgeske-

maundersøgelsen. Denne funktion er 1, 2, 3, 4 og 5 metoden, som vi nævner i vores spørge-

skemaanalyse.  

(set bort fra løsningen med at kæresten hjælper til, da ikke alle har en pårørende ved sin side) 

Denne metode tænker vi kunne bruges i en situation, hvor angsten ikke er så slem at man får 

blackouts. Men denne metode er mere tiltænkt, når man eksempelvis ender ud i vejrtræknings-

problemer. Man kan senere melde ind i app’en at man brugte denne metoder og skrive, hvilke 

ting man brugte som ens fokuspunkter.  

Opsamlingsvis har vi lavet en punktform, som kort remser op, hvad vores app skal have af 

funktioner.  

Kort oversigt over hvad app’en kan  

- Adgang til øvelser (vejrtrækningsøvelser)  

- Adgang til TFT-metoden 
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- 1, 2, 3, 4 og 5 metoden  

- Rådgivning fra andre angstpersoner med, hvad der virker og ikke virker  

- Alt data fra appen kan man give samtykke til om, at de må sendes til ens terapeut, 

så appen og terapeuten kommer til at have et slags samarbejde med hinanden  

 

Forslag til app’ens navn 

- Track my mindset 

- Key to joyfulness 

- Process your progress 

Den markerede titel bliver vores apps endelige navn. 
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Analyseopsamling  

Med terapeuten Camilla, har vi fået stor hjælp til, hvad en angst hjælpe app kunne indeholde 

før at det kan fungere. Vi har taget meget til os af hvad hun er kommet med af ideer, og har 

derfor valgt at arbejde videre med den ide. Samtidigt fik vi bekræftet i vores spørgeskemaun-

dersøgelse at mange lider af angst, men faktisk langt fra alle er i behandling for deres angst, 

hvilket der kan være mange årsager til at de ikke er det. Men faktisk fik vi også til vores store 

overraskelse af vide, at ikke alle vidste hvordan de skulle håndtere deres angst og det derfor 

for nogen er blevet værre med tiden. Med disse svar har vi valgt at arbejde videre med vores 

ide, da vi ser en mulighed for at afhjælpe individer med angst ved hjælp af vores app løsning.  

Med L. Vygotskys teori, om den nærmeste udviklingszone, kan vi koble angst ind, ved eksem-

pelvis at sige, at når man sidder for sig selv og skal modarbejde angsten, kan det være meget 

svært uden formelle teknikker og metoder til at, eksempelvis, at bevare roen eller blive distra-

heret med noget andet for netop at glemme angsten. Her kunne en teori være, at hvis man havde 

en erfaren person som eksempelvis en psykoterapeut, til at hjælpe den angstpræget person med 

metoder/tekniker, ville personen klare sig meget bedre under angsttilfælde. Dette vil vi koble 

til vores ideløsning, ved at få app’en til at hjælpe den pågældende person som en støtte.  
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Diskussion  
I denne diskussion vil vi diskutere hvordan vores app er endt med de funktioner den kommer 

til at have og hvorfor app’en netop er en god løsning. Dertil diskuterer vi overvejelserne, der 

er foretaget undervejs i videreudviklingen af app’en fra vores første ide til den endelige beslut-

ning. Afslutningsvis i diskussion kommer vi også ind på, hvorfor ideen med en app er en god 

ide, og hvordan den er med til at hjælpe individer med angst.  

Vores problemtræ er en god visualisering af vores kerne problem, hvortil det er blevet opdelt i 

konsekvenser og årsager. Vores fokus i problemtræet har været at undersøge om der findes få 

eller ingen teknologiske løsninger til at hjælpe folk med angst. Det har givet os et godt overblik 

over, hvor vi skal gribe ind og hvilke kompleksiteter vi potentielt vil komme til at arbejde med. 

For ikke kun at kigge på årsagen til, hvorfor der ikke findes mange eller slet ingen teknologiske 

angst løsninger, har denne metode også hjulpet os med at kigge på, hvilke konsekvenser det 

har, at der ikke er mange eller slet ingen teknologiske løsninger til angst. Vi har taget udgangs-

punkt i så vidt muligt at få alt dette implementeret i vores app-løsningen sådan at mange flere 

vil gøre brug af den, da vi både har haft kigget på årsager og konsekvenserne ved at bruge en 

app som hjælpemiddel hos angst personer.  

Designprocessen for app’en er med fokus på at alle kan bruge den, og at den derfor bedst muligt 

skal kunne tilpasse alle aldre og brugeren af app’en. Før at det skal lykkedes nogenlunde, skal 

vi tage højde for dets situeret design. Dette gør vi ved at tage udgangspunkt i at retningslinjerne 

for app’en skal stemme overens med angstbehandlingsformerne. Det kan ikke nytte noget at vi 

taager en metode med, som en funktion til app’en uden at vide om den rent faktisk virker. På 

den måde sikre vi også at vores app ikke misbruges til andre formål end app’ens oprindelige 

formål. Vi vil lægge stor fokus på app’ens artefakter, ved at inddrage terapeuter til udviklingen 

af app’en, og på den måde sikre at den kan bruges af personer med angst.  

Vi ønsker at få brugeren til at gøre brug af app’en, med ideen at vi har ladet det være op til 

brugeren selv, om at bestemme hvornår de ønsker at tracke dagen, der er gået. Hertil er der dog 

ikke muligheden for at springe denne funktion over, da man skal tracke sine dage, for at kunne 

gøre brug af app’en. App’en handler mest af alt om brugerens individuelle praksisser, men for 

at hjælpe brugeren på vej, har vi lavet denne forud bestemte funktion, som gør brugeren skal 

tracke ens angst minimum en gang om ugen.  Og derved ændre vi også lidt ved brugerens 

adfærd uden de nødvendiges lægger mærke til det. Ved at man skal tracke ens angst, tvinger vi 

også brugeren til at tænke over hvordan angsten har været, siden trackingen sidst er blevet 
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skrevet ind i app’en. Men fordi man bedes om at kigge tilbage på de sidste dage og ens angst, 

får man også muligheden for at tænke over om, hvad der netop har virket og ikke virket. På 

den måde kan man prøve noget nyt ved næste gang man står over for noget, som er angstudlø-

sende. I. H. Oestrisch skriver meget om, at behandlingen af angstgraden handler om at ændre 

ens mindset. Dette bliver man bedt om ved at tracke ens angst i løbet af dagene, og hertil får 

man muligheden for at reflektere over ens tanker man har haft undervejs og, hvad der evt. har 

hjulpet.  

Med praksisteori i fokus har vi derfor kigget lidt på forbrugerefterspørgslen og er faktisk på 

den måde kommet frem til at en app, kunne være svar på efterspørgslen. Vi nævner senere hen, 

der er en stor efterspørgsel efter at få en hurtig tid hos enten terapeuten eller psykologen. Her 

kommer vores app ind i billedet, som en alternativ løsning til en aftale hos enten eller. Dertil 

skal det sige at vores app ikke erstatter sådan en aftale, men blot er en hjælp imens man venter 

på at komme til hos ens terapeut/psykolog. Når dette er sagt, har vi hele vejen undervejs med 

udvikling af vores app, udelukkende haft brugeren i tankerne. Vi har størst fokus på at se, hvad 

brugerens behov er. Det har været at have så mange forskellige behandlingsmetoder og øvelser 

implementeret i vores app, fordi individerne med angst reagere ikke ens på angsten og deres 

behandlingsforløb er meget individuelt fra person til person. Vi har derfor haft det meget i 

tankerne at angst ikke ses ens hos nogen personer. Dog er symptomerne rimelig ens fra individ 

til individ, og derfor lettere at konstatere at det er angst man kæmper med.  

Det er en aktørbaseret tilgang, der hævder vigtigheden af aktører/interessenter, rammerne for 

deres handlinger, deres fortolkning/opfattelse, interesser, strategier, deres netværk og interak-

tion, som både konstituerende og dynamiske egenskaber. Disse har betydning for at vi endte 

med at foretage et interview med en psykoterapeut. En psykoterapeut arbejder dagligt med 

angst ramte personer, og ved derfor hvad der skal til for at en person, som har angst, skal bruge 

for at tage en app-læsning til sig.  

 

Grunden til vi har valgt at lave en app som en støtte funktion mod angst, er grundet manglen 

på psykologhjælp her i Danmark (Williams, 2021). Der er begyndt at komme høj efterspørgsels 

på psykologbehandling til børn og unge med bla. angst og depression. Dette har resulteret i 

lang ventetid på hele fem måneder til psykologbehandling i dag (Williams, 2021). Man har 

derfor haft diskussion om, om man burde sætte mere fokus på at få psykoterapeuterne ind i 

billedet, og lade dem give en hånd eller to, da de i virkeligheden ville være mere behjælpelige 

med bla. angst;  
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“Psykoterapeuter … tager udgangspunkt i samtalen og fokuserer på at identificere og bear-

bejde de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der er et problem for klienten.” 

“Psykologer … tager også udgangspunkt i samtalen, men er uddannet til at vurdere og stille 

en diagnose på psykiske sygdomme.” (Williams, 2021) 

Med dette argument, har vi kunne bruge det som belæg til at fuldføre vores ide om en app, ved 

brug af psyko terapeuters terapimetoder, og dermed implementere det ind i vores app. Vi har 

derfor været heldige at have været i kontakt med en psykoterapeut ved navn Camilla Clausen, 

som er selvstændig transbiologisk Traumeterapeut. Hun har haft erfaring med en app ”track 

my happieness” som ville minde om vores produkt. Man tracker her sine dage, også når man 

en dag ender med et angst tilfælde, kan man vælge at trække videoerne frem eller øve sig i 

forskellige metoder som terapeuten har stået og lavet (Spangsberg, 2021). Vi har bla. valgt at 

app’en også skal have fokus på TFT-metoden som er metoden. Vi har bla. valgt at app’en også 

skal have fokus på TFT-metoden (Spangsberg, 2017) inspireret af Camilla Clausen, som bruger den 

til hendes klienter og at lindring kan skabes via denne terapiform;  

”De lærer at bruge det på sig selv til slut i et forløb, så de kan afhjælpe ting ved egen hjælp, 

som også vil speede deres healing proces op og gøre at de tidligere end normalt kan komme 

ud af et terapeutforløb.” (interview spg. 3). Dog fortæller hun at det er betinget af omfanget 

af deres problem eller udfordring.” 

En god start funktion ville være at lade app’en give brugeren muligheden for at vælge mellem 

tre valgmuligheder omkring notifikationer. Dette er en teknik til at forøge Self-empowerment, 

hos brugeren, da de her kan vælge hvad de personligt føler de gerne vil ’forstyrres’ af app’en. 

De skal selv kunne gøre det og få lysten til at bruge app’en og dermed hjælpe dem selv mod 

angsten. TFT (Tankefeltterapi) kan skabe self-empowerment hos brugeren, da det i dette til-

fælde kan gøre det mere selvstændigt, og personligt. For det er mange der går og bla. Ikke 

magter at tage et smut forbi en terapeut og lave øvelser der kan hjælpe, da det kan være en 

smule grænseoverskridende. Eksempelvis i tilfældet med TFT-behandling af en terapeut: her 

skal terapeuten “banke” dig forskellige steder på kroppen, og dette kan skabe en ukomfortabel 

følelse. Så at man kan bruge TFT behandlingen på sig selv, og dermed være sin egen terapeut, 

kan skabe en følelse af at ville gøre det, og dermed gøre det til en vanesag hver gang man 

oplevelser angst. 
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Vi har til sidst diskuteret om hvorvidt angsten sidder henne på kroppen, om det er i selve krop-

pen, uden for kroppen, om det er i det psykiske, om det er i hjertet eller hvor end det nu kan 

være. Vi har igennem vores undersøgelse dermed fundet frem til, at angsten kan sidde mange 

steder både gennem kropslige reaktioner og lette symptomer. Eksempler på disse, kan være 

hurtig hjertebanken, sved, svimmelhed, uro og m.m. Disse symptomer er de fysiske sympto-

mer, der er også de psykiske symptomer gennem en masse tanker der florer rundt inde i indi-

videts hoved. Tanker som: "Jeg er svag og hjælpeløs og overladt til en ond skæbne". 
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Refleksion  
Under vores iterative arbejdsproces undersøgte vi om der i forvejen fandtes apps, med samme 

eller lign. formål.  Til vores store overraskelse, opdagede vi, at der findes en masse forskellige 

apps med samme formål, som er at hjælpe folk der har angst. Efter denne opdagelse var vi nødt 

til at genoverveje konceptet med vores design, og hvordan vores design skulle skille sig ud fra 

andre lign. tjenester. Med udgangspunkt i resultaterne fra vores data, valgte vi så at ændre 

formålet med vores design. Vi startede med ideen om at der skulle dannes et design, som skal 

behandle folk med angst. Vi opdaget dog hurtigt at vi ville ændre retning til at lave et design 

som skal støtte folk med angst, da den første ide både vil være mere krævende med tid samt i 

forhold til arbejdsmidler. Samtidigt ville denne også være vanskeligere da angst er universelt 

og kan blive forsaget en masse forskellige ting. Det betyder altså at vores kort sigtet mål er at 

støtte folk med angst, og give dem hjælpemidler til at træne hvordan de styrer angsten. På 

længere sigt har vi et håb om at den skal kunne hjælpe med at helbrede angst, i samarbejde 

med andre midler fx terapeuter.  

 Ud fra de undersøgelser vi har lavet, fandt vi det også meget interessant at 90% ud af de 50 

mennesker som deltog i undersøgelsen, ikke kender nogle eksisterende hjælpe-apps mod angst, 

eftersom at vi i gruppen havde fundet en masse (ved en google søgning). Med udgangspunkt i 

vores egen teori om de overvejelser man burde gøre sig, hvis man ønsker at implementere et 

nyt design. Så formoder vi at grunden til at folk ikke kender disse tjenester er, at der bl.a. ikke 

er blevet tænkt over menneskers praksisser. Dette har vi ud fra vores indsamlet data opdaget er 

essentielt at have med i design processen, da dette er afgørende for om et sådanne designet 

lykkedes eller ikke. Uden en undersøgelse af målgruppens praksisser vil det være svært at vide 

hvor man skal starte, samt hvordan man bryder eller ændre de eksisterende praksisser så man 

kan få målgruppen til at benytte designet.  
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Konklusion 
Vores udgangspunkt var at få en bredere forståelse for, hvad er angst er og hvilken betydning 

det kan have for et individs hverdag. Kirkegaard nævner, at angst er håndterligt, men hvis man 

ikke arbejder med det kan det, går det over til at blive værre og rigtig slemt jo ældre man bliver. 

Derved kan angst udvikle sig til at være en sygdom og ikke blot en følelse. I.H. Oestrisch 

beskriver mere, hvordan en person med angst har det og, hvordan vedkommen skal lære at 

ændre sit mindset, for at lærer at leve med angsten. Lærer man ikke at acceptere angsten, kan 

den tage overhånd og derved ende ud i at man undgår angstfremkaldende situationer.  

Vi kiggede derudover nærmere på, hvad der sker i kroppen, når et individ har angst og dertil 

lærte vi at symptomerne for angst ikke er forskellige fra angst form, men fra individ til individ. 

Typiske symptomer for angst er hurtig hjertebanken, svedige håndflader og uro i kroppen.  

Vi kan i dette projekt konkludere, at vores ide om at udvikle en støtte app, har belæg for at 

det kan virke. Vi indsamlede en empiri og viden omkring angst, for senere at kunne drage pa-

ralleller mellem vores app og den viden vi skulle bruge. Her kom vi frem til at, en app med få 

muligheder ikke var den rette løsningen, men en app med adskillige funktioner, var den rette 

tilgang. Sammen med terapeuten Camilla Clausen fik vi meget feedback på, hvad en støtte 

app skulle indeholde af angst metoder. Ud fra hendes feedback kunne vi gå videre med app-

løsningen, da hun kom med belæg for at vores løsning ville virke, hvis blot vi implemente-

rede TFT-metoden og andre terapeutiske metoder, som bruges hos angst påvirkede. TFT er et 

selvstændigt hjælpemiddel, som brugeren selv lære at gå hjem og fortsætte med at bruge.  

Som svar på vores sidste arbejdsspørgersmål om, hvorvidt angsten sidder, kan vi hertil svare 

at den både sidder i kroppen og udenfor kroppen. Med symptomerne, som beskriver Angst 

Fonden, kan man her ser den indvendige form for angst. Sammen med disse symptomer nævnes 

også de psykiske symptomer, som er den psykiske måde at opleve angst på, det her med at 

tankerne styrer, hvor vidt man kan gå udenfor en dør eller ej. Hvorimod den udvendige angst, 

der er i kroppen, beskrives i afsnittet om TFT-metoden. I videoen om, hvad TFT-metoden, 

nævnes det at flere oplever kroppen reagere ængsteligt, før sindet registrerer angsten. Dermed 

har vi besværet, hvor angsten sidder. Det er ikke kun et sted, men flere steder i kroppen. 
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