
12. Bilagsoversigt 
Dette er en oversigt over de vedhæftede bilag og hvad de indeholder. 
Bilag 1: Spørgeskema 
Bilag 2: Resultater af spørgeskemaundersøgelse 
Bilag 3: Interviewguide 
Bilag 4: Interviews 
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Bilag 1 - Spørgeskema 
Dette er sådan som spørgeskemaet har set ud for respondenterne, når de har skullet besvare det. 
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Bilag 2 - Resultater af spørgeskemaundersøgelse 
Dette er resultaterne fra vores spørgeskemaundersøgelse visualiseret i diagrammer for hver 
enkelt spørgsmål. 
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Bilag 3 - Interviewguide 
Oversigt over hvordan interviewene skulle forløbe: Hvilken briefing og debriefing der skulle  
gives, samt spørgsmålene der skal stilles i interviewet. 
 
Kort briefing: Vi er en gruppe studerende på RUC på den Humanistisk-Teknologiske 
Bachelor, og vi er igang med vores 3. semesterprojekt der omhandler samspillet mellem 
mennesker, teknologi og samfund. I vores projekt skriver vi helt konkret om notifikationer på 
telefonen fra sociale medier. Vi undersøger disse notifikationers påvirkning på social adfærd 
og hvilke konsekvenser dette medfører. I den forbindelse laver vi disse interviews, hvor vi 
gerne vil spørge ind til din egen oplevelse af hvor meget notifikationer fylder og påvirkning.  
Jeg skal først spørge om vi må optage interviewet så interviewet vil kunne transskriberes? 
Interviewet vil blive brugt i vores projektrapport, men du vil forblive anonym. 
 
Inden vi begynder har du så nogle spørgsmål? 
 
Først har jeg nogle korte introducerende spørgsmål: 

1. Hvor gammel er du? 
2. Hvilket køn er du? 
3. Ejer du en smartphone? 
4. Er du på sociale medier? Hvilke? 

  
Nu går vi videre til selve interviewspørgsmål. Husk at vi snakker om notifikationer på 
telefonen fra sociale medier, så det er disse du skal have i mente, når du besvarer 
spørgsmålene. 

1. Hvor meget føler du at notifikationer fra sociale medier fylder i din hverdag? 
2. Føler du selv, at du er hurtig til at svare på en notifikation? 

a. Kan du lade vær med at tjekke en notifikation når den popper op? 
3. Kan du forblive fokuseret med det du sidder med, hvis du får en notifikation som du 

ikke tjekker? 
a. Hvorfor kan du/hvorfor kan du ikke slippe tanken om en notifikation du har 

fået? 
b. Bliver du forstyrret af at få en notifikation? hvorfor? 

4. Hvad føler/oplever du hvis andre folk vælger at tjekke deres notifikationer mens I er 
sammen? 

5. Får du dårlig samvittighed, hvis du tjekker dine notifikationer blandt andre?  
6. Føler du at notifikationer har positive eller negative konsekvenser for dine relationer 

og måden du omgås mennesker på? 
a. Hvis ja, hvilke konsekvenser? 

 
Debriefing: Det var de spørgsmål, jeg havde. Har du nogen spørgsmål inden vi afslutter 
interviewet?  
Tusinde tak for din deltagelse. Hvis du er interesseret i at se vores færdige rapport og se hvad 
du har bidraget til, kan vi altid sende den til dig. 
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Bilag 4 - Interviews 
 
Interview med interviewperson 1 
F = Forsker 
IP = Interviewperson 
 
F:  Inden vi begynder med interviewet, skal jeg lige give dig en kort briefing. 
 
IP:  Ja. 
 
F:  Vi er en gruppe studerende på RUC på den Humanistisk-Teknologiske Bachelor, og 
vi  
 er igang med vores 3. semesterprojekt der omhandler samspillet mellem mennesker,  
 teknologi og samfund. I vores projekt skriver vi helt konkret om notifikationer på  
 telefonen fra sociale medier. Vi undersøger disse notifikationers påvirkning på social  
 adfærd og hvilke konsekvenser dette medfører. I den forbindelse laver vi disse  
 interviews, hvor vi gerne vil spørge ind til din egen opfattelse af hvor meget  
 notifikationer fylder på påvirkningen. Jeg skal først spørge dig om jeg må optage  
 interviewet så interviewet vil kunne transskriberes? 
 
IP:  Det må du gerne. 
 
F:  Tak! Interviewet vil blive brugt i vores projektrapport, men du vil forblive anonym. 
 Inden vi begynder har du så nogle spørgsmål? 
 
IP: Du starter bare interviewet. 
 
F:  Tak. Først har jeg nogle korte introducerende spørgsmål. Hvor gammel er du? 
 
IP:  Jeg er 55. 
 
F:  Hvilket køn er du? 
 
IP:  Kvinde 
 
F:  Ejer du en smartphone? 
 
IP:  Det gør jeg. 
 
F:  Er du på de sociale medier? 
 
IP:  Det er jeg. 
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F:  Hvilke sociale medier er du på? 
 
IP:  Jeg er på Facebook, og jeg er på Instagram… Snapchat. 
 
F:  Ja. Nu går vi videre til selve interviewspørgsmålene. Her snakker vi om  

notifikationer på telefonen fra sociale medier. Hvor meget føler du at notifikationer 
fra sociale medier fylder i din hverdag? 

 
IP:  Ikke meget.  
 
F:  Ikke meget?  
 
IP:  Nej fordi at jeg bruger det kun, hvis jeg åbner min telefon. 
 
F:  Okay. Føler du selv, at du er hurtig til at svare på en notifikation? 
 
IP:  Nej. Grundet mit arbejde, jeg kan ikke have min telefon på mig hele tiden. 
 
F:  Okay. Kan du lade være med at tjekke en notifikation når den popper op på din  
 telefon? 
 
IP:  Det kan jeg godt ja.  
 
F:  Kan du forblive fokuseret med det du sidder med, hvis du får en notifikation som du  
 ikke tjekker? 
 
IP:  Det kan jeg godt ja.  
 
F:  Så du bliver ikke distraheret når der er noget der popper op på din telefon? 
 
IP:  Nej det gør jeg ikke, fordi jeg har den som regel ikke på mig, min telefon. 
 
F:  Hvorfor kan du godt slippe tanken om en notifikation du har fået? Hvordan kan det  
 være at den ikke forstyrre dig i din dagligdag? 
 
IP:  Fordi jeg tænker at den kan vente til jeg er færdig med de ting, vigtige ting jeg laver.  
 Jeg har ikke hele tiden brug for at jeg skal styres af… et medie. 
 
F:  Hvad føler du eller oplever du, hvis andre folk vælger at tjekke deres notifikationer  
 mens I er sammen? 
 
IP:  Det føler jeg måske er lidt uopdragent.  
 
F:  Hvorfor synes du det? 
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IP:  Det synes jeg er øhh… fordi hvis man er i gang med en god snak eller en god samtale  

at så en person stopper… lige pludselig stopper op og skal kigge på sin telefon. Det  
synes jeg faktisk ikke er særlig, opdraget, eller det er ubehøvlet synes jeg.     

 
F:  Ja. Så det forstyrrer dig når du er sammen med andre, når de kigger på deres telefon? 
 
IP:  Det vil jeg sige.  
 
F:  Føler du, at notifikationer har positive eller negative konsekvenser for dine relationer  
 og måden du omgås med mennesker på? 
 
IP:  Nej, det får ikke lov til at få indflydelse på noget som helst. 
 
F:  Hvad med når det er andre der tjekker, deres telefoner, føler du så der kommer en  
 negativ konsekvens? 
 
IP:  Det kommer an på hvad der bliver skrevet selvfølgelig. 
 
F:  Og hvis vi tager udgangspunkt i sociale medier: Facebook, Instagram, Snapchat,  

synes du så det har en negative konsekvens, hvis dine øhh…  
 
IP:  Jeg kan godt blive lidt irriteret for hvis man sidder og snakker, og så lige pludselig en  
 person tar sin telefon, åbner den og… for Facebook og ‘nej, Gud se hvad der er blevet  
 skrevet her’, det synes jeg faktisk er, er irriterende. 
 
F:  Jaer. Okay. Jamen øhh det var de spørgsmål jeg havde. Har du nogen spørgsmål inden  
 vi afslutter interviewet? 
 
IP:  Jeg synes det er et rigtig godt øhh… interview, og tak for det! 
 
F:  Det var så lidt. Tusinde tak for din deltagelse. Hvis du er interesseret i at se vores  
 færdige rapport og se hvad du har bidraget til, så kan vi altid sende den til dig. 
 
IP:  Det vil jeg gerne. 
 
F:  Tak! 
 
Forskeren glemte at stille den interviewede person et spørgsmål, så det spørgsmål blev stillet 
efter det oprindelige interview: 
  
F:  Får du dårlig samvittighed, hvis du tjekker dine notifikationer blandt andre? 
 
PI:  Jamen det gør jeg aldrig. Fordi at… som jeg sagde lige før, jeg holder mig til det med  
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 at øhh… Hvis jeg tjekker det, er det kun hvis det er noget vigtigt. 
  
F:  Så hvis du tjekker, en notifikation fra Facebook så får du ikke dårlig samvittighed?  
 
IP:  Nej. 
 
F:  For du tjekker ikke notifikationer fra Facebook, når du er sammen med andre? 
 
IP:  Nej det gør jeg nemlig ikke. Ik når jeg er sammen med andre. 
 
F:  Okay. Tak skal du have! 
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Interview med interviewperson 2 
F = Forsker 
I = Interviewperson 
 
(Briefing gives) 
 
F: Hvor gammel er du? 
 
IP:  Jeg er 25 år 
 
F:  Hvilket køn er du? 
 
IP:  Jeg er øh, hankøn 
 
F:  Ejer du en smartphone? 
 
IP:  Ja, en iphone 12 
 
F: Er du på sociale medier og Hvilke? 
 
IP:  Jeg er på Facebook, Snapchat og Instagram 
 
F:  Ja, og alt andet 
 
F:  Øhm nu er det interviewspørgsmålene og du skal blive ved med at huske på at det er  

notifikationer på telefonen fra de sociale medier, øhm. 
Hvor meget føler du at notifikationer fra sociale medier fylder i din hverdag?  

 
IP:  Øhm, de fylderrrr, ikke ligeså meget som de har gjort, men de fylder noget. Når jeg  

får noget, en noti, øhhh så plejer jeg da så at kigge på telefonen og se hvad det er. 
Nogle gange så åbner jeg den og kigger videre på det og andre gange så gør jeg ikke. 
Hvis det er, hvis jeg har lidt travlt. 

 
F:  Føler du selv, at du er hurtig til at svare på en notifikation? 
 
IP:  Uh, jeg vil gerne være hurtigere. Jeg føler nogle gange at jeg. Hvis jeg får en besked  

på Messenger så (griner), så kan jeg godt lige læse beskeden og tænke, yes det 
behøver jeg ikke lige at svare på nu og så glemmer jeg at svare på den senere. Hvis 
det er noget vigtigt så føler jeg at jeg svarer på det meget hurtigt og så lægger jeg de 
andre ting til side som jeg ellers sidder med. 

 
F:  Og det leder så videre til: Kan du lade vær med at tjekke en notifikation når den  

popper op? 
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IP:  Nogle gange kan jeg godt, hvis det er at jeg sidder og arbejder med noget der vigtigt  

og jeg har travlt med det så kan jeg godt lade vær med at tjekke det, men jeg plejer 
altid lige og se om det er noget der er vigtigt, eller noget der ikke er vigtigt. 

 
F:  Mmmh. Kan du forblive fokuseret med det du sidder med, hvis du får en notifikation  

som du ikke tjekker? 
 
IP:  Uha… (lille pause)... Ikke altid. Det kan godt ligge i baghovedet og forstyrre mig og  

jeg tænker at det behøver jeg ikke at tjekke og så arbejder jeg videre i 5 minutter og så 
får jeg alligevel trang til at tjekke det. Og så tjekker jeg det alligevel for at få det ud af 
verden. 

 
F:  Er der forskel på hvem der er der nu end skriver eller sender en besked eller what  

ever? 
 
IP:  Ja det er der. Hvis jeg nu har en samtale med en omkring noget vigtigt eller noget vi  

skal have afklaret, eller hvis min søde kæreste skriver til mig så prioriterer jeg altid at 
svare det. Mens hvis det er en eller anden kammerat der spørger hvad jeg skal i 
weekenden eller lignende så kan jeg godt vente nogle timer med at svare, det er ikke 
noget der haster. 

 
F:  Hvorfor/hvorfor ikke kan du (ikke) slippe tanken om en notifikation du har fået? 
 
IP:  Ja, hvorfor kan jeg ikke det? Det er vel fordi jeg er bange for at gå glip af et eller  

andet, måske. 
 
F:  FOMO. 
 
IP:  Ja præcis, fear of missing out completely. Øhm. 
 
F:  Nu skal jeg også til at skrive engelsk i det her (griner). 
 
IP:  (Griner) ja (griner). Øhm, men også bare fordi at jeg øhm ja, hvis du nu skriver til mig  

omkring et eller andet så øhmm ja, så vil jeg ikke bevist at jeg ikke svarer med det 
samme. Men decideret, jeg har ikke lyst til at lade folk jeg skriver noget omkring 
vigtigt som er noget tidsfølsomt, øhm, der synes jeg ikke at det er fair overfor dem at 
jeg ikke svarer, hvis jeg har den mindste form for mulighed for det. Og derfor fylder 
det meget i hovedet. 

 
F:  Bliver du forstyrret af at få en notifikation? Hvorfor? 
 
IP:  Ja, jeg bliver forstyrret. For det første så er der den der lille vibration, så lyser  
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skærmen, det larmer lidt og det kan godt gøre at man komme ud af den tankestrøm 
man nu lige sad med. Så der er hele det fysiske aspekt, øhm det sanselige aspekt, 
aspekter. 

 
F:  Du behøver ikke at uddybe det så meget som du gør nu. Du tænker meget over det. 
 
IP:  Jeg vil gerne give et fyldestgørende… 
 
F:  Ja, men det… 
 
IP:  Yes, øm. 
 
F:  Næste spørgsmål lyder… 
 
IP: (Afbryder) Jeg nåede ikke at svare, sig lige spørgsmålet igen (griner), nu har jeg glemt  

det. 
 
F:  Om du bliver forstyrret af at få en notifikation. 
 
IP:  Ja det gør jeg. Der er også alt det indholdsmæssige som jeg også har snakket om før. 
 
F: Hvad føler/oplever du hvis andre folk vælger at tjekke deres notifikationer mens I er  

sammen? 
 
IP:  Ja, hvis det er at jeg sidder og snakker med en og de så fuldstændigt slår fra øhhh over  

for mig og så begynder at tjekker deres telefoner. Så føler jeg at okay, så kan det være 
ligegyldigt at jeg er her, men øh hvis det bare er 5 sekunder en gang så gør det ikke 
noget. Men jeg synes at det er irriterende, det er ikke noget jeg bryder mig om og det 
er ikke noget jeg selv prøver at stile efter at gøre. Men selvfølgelig kan jeg godt forstå 
det hvis der dukker noget vigtigt op, men så synes jeg bare at man skal flag det og 
sige, jeg skal lige svare på det her. 

  
F: Føler du at notifikationer har positive eller negative konsekvenser for dine relationer  

og måden du omgås mennesker på? 
 
IP:  Hmm, det har positive konsekvenser for dem der skriver til mig. Det har negative  

konsekvenser for dem der er lige omkring mig når jeg bliver fanget af notifikationerne 
så jeg synes den er todelt. Så ja, det ved jeg ikke. 

 
F:  Så du har ikke helt nogen holdning til det? 
 
IP:  Jo, men jeg synes at konteksten er afgørende for det. Men synes generelt at det er  

mere negativt end det er positivt. 
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F:  Okay, så overordnet set. 
 
IP:  Så overordnet set så er det negativt for jeg kan godt bliver irriteret over andre folk  

skriver til mig. 
 
F:  Ja, undskyld så hvilke konsekvenser, men det har du lige svaret på. 
 
IP:  Mmm og så kan jeg nogen gange også godt få sådan en skyldfølelse. Når jeg så har  

fået en besked som jeg så har fået fra min far i dag, hvor han har skrevet til mig og jeg 
har set at han har skrevet til mig, men jeg har efterfølgende glemt at svare og nu er der 
gået mange timer. Nu har jeg skyldfølelse over at jeg er blevet mindet om at jeg har 
fået denne besked i form af at jeg får den notifikation, men jeg har ikke fået svare 
alligevel. I stedet for at der ikke kom nogen notifikationer så vil jeg bare tjekke det en 
gang i døgnet eller dagen efter. 

 
(Debriefing gives) 
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Interview med interviewperson 3 
F = Forsker 
I = Interviewperson 
 
 
F: Jeg starter lige med en kort briefing. 
 
(Briefing gives) 
 
F: Så først har jeg nogle korte introducerende spørgsmål. Hvor gammel er du? 
 
IP:  24. 
 
F: Hvilket køn er du? 
 
IP: Mand. 
 
F:  Ejer du en smartphone? 
 
IP: Yesh 
 
F:  Er du på sociale medier? 
 
IP:  Ja. 
 
F:  Hvilke sociale medier er du på? 
 
IP:  Øhh Facebook, Instagram, Twitter, århh … jeg tror ikke der er flere derefter. 
 
F:  Er du på Snapchat? 
 
IP: Nej. Jeg har det men jeg bruger det ikke. 
 
F: Okay. 
 
IP:  Jeg har ikke været der på i flere måneder. 
 
F: Yes. Så går vi videre til selve interviewspørgsmålene. 
 
IP: Ja 
 
F: Og husk at vi snakker om notifikationer på telefonen fra sociale medier, så det er dem   

du skal have i mente.  
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IP:  Ja. For mobilen? 
 
F:  Ja. 
 
IP:  Yesh. 
 
F: Hvor meget føler du at notifikationer fra sociale medier fylder i din hverdag? 
 
IP: Ik særlig meget personligt. Øhm. De er der, men jeg udelukker dem ligesom hvis jeg  

har gang med noget med arbejde eller hvis jeg er sammen med personer som jeg 
snakker med eller er i social sammenkomst. Øhm, så der fylder de ikke så meget i mit 
liv. 

 
F: Okay. Føler du selv at du er hurtig til at svare på en notifikation? 
 
IP: Ja generelt er jeg i fra beskeder til fra personer jeg holder af og sådan noget, så der er  

jeg hurtig til at svare. Øhm men hvis jeg er midt i en samtale med en person så lader 
jeg den være til der ligesom kommer et pusterum til man lige hurtigt kan svare. Men 
hvis jeg sidder og taler med en så rører jeg den ikke. 

 
F: Okay, så du kan godt lade vær med at tjekke en notifikation? 
 
IP: Ja. Ja jeg kan godt lade vær når det ikke er noget vigtigt, men hvis jeg ved at der er,  

der sker noget, øh og jeg skal kontaktes så har jeg den så, tjekker jeg den hele tiden. 
 
F: Mmh. Øhm, kan du forblive fokuseret med det du sidder med, hvis du får en  

notifikation som du så vælger ikke at tjekke? 
 
IP: Ja det kan jeg godt. Nogle gange kan, glemmer jeg dem endda. Men altså generelt så  

tjekker jeg min mobil, og hvis det ikke er noget vigtigt så lader jeg den være. 
 
F: Okay så du føler ikke det, det er ikke sådan så du ikke kan slippe tanken om  

notifikationen? 
 
IP: Nej sådan er det ikke, jeg kan godt slippe den. 
 
F: Okay. Føler du at du bliver forstyrret af at du får en notifikation? 
 
IP: Njaa til tider, når når de øh er der på arbejdet f.eks. Så kan jeg mærke dem i min  

lomme fordi jeg har den på mig hele tiden også fordi jeg bruger den i mit arbejde med 
hvis øh, jeg skal kontakte nogen fra baglandet. Øh så derfor er den da nogen gange 
irriterende. Øh. Og så også fordi altså for enden af en dag så har jeg måske øh 20 
notifikationer der bare er, står og venter. Det kan være fra, jeg har en app med øh 
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hvad hedder det overskrifter fra aviser osv fra forskellige. Så jeg holder mig 
opdateret. De kommer. Og så kommer der fra forskellige, hele tiden fra Instagram “se 
det her” og sådan nogle ting. Så det er da irriterende at i løbet af en dag kan jeg få 
20… 

F: Mmh. 
 
IP: …Øhm som bare sidder og venter. 
 
F:  Jaer. Hvad så hvis øhh du sidder sammen med nogen andre der vælger og tjekke deres  

notifikationer mens I er sammen, hvad føler du der og hvad oplever du der? 
 
IP: Jeg synes det er pisse irriterende, når når folk øh sidder og tjekker deres mobil hvis  

man har en samtale kørende. Fair nok hvis det bare er, sådan hvis man bare sidder og 
ser et eller andet eller bare er lidt hver for sig sig, for sig selv hedder det.  

 
F: Mmh. 
 
IP: Men men hvis man sidder og har en samtale så man selv føler er vigtig og selv er med  

i den og folk så bare tjekker deres mobil midt i det hele. Det synes jeg er mildest talt 
irriterende. 

 
F: Jaer. Er det noget du oplever tit?  
 
IP:  (Lille tænkepause) Ikke så tit, men ofte. Jaerh. Jeg ser det med min mor. 
 
F: Mmh. 
 
IP:  Altså der kan man nogle gange samtale og så lige pludselig skal hun sidde og spille  

candy crush eller sidde “nåh men så er der jo et eller andet på Facebook”. Det er 
irriterende når man prøver at fortælle et eller andet. Øh men men generelt for min 
vennegruppe er der ikke så meget øh jeg oplever sådan. 

 
F: Okay. Får du selv dårlig samvittighed hvis dine notifikationer når du er sammen med  

andre?  
 
IP: Jeg vil ikke kalde det dårlig samvittighed fordi jeg gør det ikke så tit. Og når jeg gør  

det så er det fordi at nogen, at jeg ved at nogen skal kontakte mig eller der er et eller 
andet mere vigtigt øh som jeg skal lige holde styr på. Men men hvis jeg er sammen 
med folk og har en samtale så tjekker jeg den sjældent medmindre jeg, du ved man 
lige kan øhm. Hvis man lige er på toilettet eller man lige skal ud og se et eller andet så 
tjekker jeg lige hurtigt om der er et eller andet vigtigt. Men det er også så lægger jeg 
den ned i lommen igen. 

 
F: Jaer. Føler du at notifikationer har nogle positive eller negative konsekvenser for dine  
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relationer til mennesker og måden du omgås med mennesker på? 
 

IP:  Øh der er både negative og positive. 
 
F: Jaer? 
 
IP: Altså positive det er jo at, jeg føler at jeg kan bedre have kontakt til de få mennesker  

jeg meget holder af… 
 
F:  Mmh. 
 
IP: … Øh jeg kan nemmere komme i kontakt med dem, se hvis der er noget øh der  

foregår i deres liv. Øhm også bare kunne skrive til dem, det føler jeg nogle gang er, 
hjælper nogle gange med med også stadig at beholde - bevare - et godt forhold. Øhm 
(kort tænkepause). Negative kan jo så være at nogle personer ikke kan finde ud af at 
abstraherer fra det. Og føler hele tiden de skal holde sig opdaterede på alt og alle øh 
og ikke kan være i de personlige samtaler man nu engang har og ikke kan være i nuet, 
men hele tiden skal se “hvad sker der ovre i Jylland, hvad sker der på Fyn?” øhm 
“hvad har den her person sagt?” som egentlig er rimelig irrelevant. 

 
F: Mmh. 
 
IP: Så der føler jeg at de kan være meget negativt. Det er jeg så heldigvis ikke påvirket af  

så meget.  
 
F: Okay. Ja. Jamen øh det var de spørgsmål jeg havde. 
 
(Debriefing gives) 
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Interview med interviewperson 4 
F = Forsker 
IP = Interviewperson. 
  
F:   Vi er en gruppe studerende på RUC på den Humanistisk-Teknologiske Bachelor, og 
vi  

er igang med vores 3. semesterprojekt der omhandler samspillet mellem mennesker, 
teknologi og samfund. I vores projekt skriver vi helt konkret om notifikationer på 
telefonen fra sociale medier. Vi undersøger disse notifikationers påvirkning på social 
adfærd og hvilke konsekvenser dette medfører. I den forbindelse laver vi disse 
interviews, hvor vi gerne vil spørge ind til din egen oplevelse af hvor meget 
notifikationer fylder og påvirkning. 
Jeg skal først spørge om vi må optage interviewet så interviewet vil kunne  
transskriberes? Interviewet vil blive brugt i vores projektrapport, men du vil forblive 
anonym. Inden vi begynder har du så nogle spørgsmål? 

  
IP: Nej  
  
F: Hvor gammel er du? 
  
IP: Jeg er 20 år gammel. 
  
F:  Hvilket køn er du? 
  
IP:  Jeg er en ung kvinde. 
  
F:   Ejer du en smartphone? 
  
IP:  Yes. 
  
F:   Er du på sociale medier? Hvilke? 
  
IP: Ja, jeg er på Instagram, Snapchat, Facebook og Tiktok. 
  
F:  Nu går vi videre til selve interviewspørgsmål. Husk at vi snakker om notifikationer på  

telefonen fra sociale medier, så det er disse du skal have i mente, når du besvarer 
spørgsmålene. 

  Hvor meget føler du at notifikationer fra sociale medier fylder i din hverdag? 
 
IP: De fylder ret meget, mere end de skal, hver gang der popper en notifikation op bliver  

den tjekket. Surfer rundt på de forskellige medier mindst 4 timer om dagen. 
  
F: Føler du selv, at du er hurtig til at svare på en notifikation? 
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IP: Ja, hurtigere end lynet McQueen. Ej undskyld kunne ikke lade vær. Men ja 100  

procent. Lader sjældent en notifikation stå længe, det kun hvis jeg bevidst ikke gider 
at svare én. 

  
F: Kan du lade vær med at tjekke en notifikation når den popper op? 
  
IP: Ja, men skal holde mig – det kan være svært, men Snapchat kan jeg godt lade vær  

med at tjekke fordi det kan en ”streak”. 
  
F: Kan du forblive fokuseret med det du sidder med, hvis du får en notifikation som du  

ikke tjekker? 
  
IP: Øhm, den er lidt svær. Det kommer lidt an på situationen – hvis jeg ved jeg venter en  

vigtig besked, eller hvis der er en diskussion, så kan det forstyrre det jeg sidder med. 
Ellers er jeg god til at ikke lade det forstyrre mig, hvis jeg sidder til noget vigtigt 
f.eks. skole eller møde. 

  
F: Hvorfor/hvorfor ikke kan du ikke slippe tanken om en notifikation du har fået? 
  
IP: Jeg ved selv når jeg sidder til noget der er vigtigere end mine notifikationer – derfor  

synes jeg ikke det er så vigtigt at få det tjekket. 
  
F: Bliver du forstyrret af at få en notifikation? Hvorfor? 
  
IP: Nej det gør jeg ikke 
  
F:   Hvad føler/oplever du hvis andre folk vælger at tjekke deres notifikationer mens I er  

sammen? 
  
IP:  Altså personligt så hvis jeg er ude og spise f.eks. så synes jeg ikke det er  

hensigtsmæssigt at trække telefonen ud af lommen for at tjekke deres notifikationer på 
telefonen, fordi det gør jeg personligt ikke. Jeg kan godt have det okay med 1 eller 
max 2 gange mens man er sammen, men når man er sammen synes jeg personligt at 
man skal lægge det væk. 

  
F: Får du dårlig samvittighed, hvis du tjekker dine notifikationer blandt andre?  
  
IP:  Nej never – men det er heller ikke noget jeg gør rigtigt når jeg er sammen med andre.  

Hvis det selvfølgelig er noget der kan vente. 
  
F:   Føler du at notifikationer har positive eller negative konsekvenser for dine relationer  

og måden du omgås mennesker på? 
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IP: Nej. 
  
F: Det var de spørgsmål, jeg havde. Har du nogen spørgsmål inden vi afslutter  

interviewet?  
  
IP: Nej. 
  
F: Okay, tusind tak for at du ville deltage!   
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Interview med interviewperson 5 
 
F = Forsker 
I = Interviewperson 
 
F: Inden vi begynder, skal jeg lige give en lille briefing: Vi er en gruppe studerende på  

RUC på den Humanistisk-Teknologiske Bachelor, og vi er igang med vores 3. 
semesterprojekt der omhandler samspillet mellem mennesker, teknologi og samfund. I 
vores projekt skriver vi helt konkret om notifikationer på telefonen fra sociale medier. 
Vi undersøger disse notifikationers påvirkning på social adfærd og hvilke 
konsekvenser dette medfører. I den forbindelse laver vi disse interviews, hvor vi gerne 
vil spørge ind til din egen oplevelse af hvor meget notifikationer fylder og påvirkning.  

 
F:  Jeg skal først spørge om vi må optage interviewet så interviewet vil kunne  

transskriberes? Interviewet vil blive brugt i vores projektrapport, men du vil forblive 
anonym. 

 
IP:  Ja, det er fint. 
 
F:  Inden vi begynder, har du så nogle spørgsmål? 
 
IP:  Nej. 
 
F: Først har jeg nogle korte introducerende spørgsmål. Hvor gammel er du? 
 
IP: Jeg er 41. 
 
F: Hvilket køn er du? 
 
IP: Jeg er en kvinde. 
 
F: Ejer du en smartphone? 
 
IP: Ja. 
 
F: Er du på sociale medier? 
 
IP: Ja. 
 
F: Hvilke? 
 
IP: Jeg er på Instagram og Facebook. 
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F: Ja. 
 
IP: Ja det er det. 
 
F: Nu går vi lidt videre til selve interview spørgsmålene. Husk at vi snakker om  

notifikationer på telefonen fra sociale medier, så det er disse du skal have i mente, når 
du besvare spørgsmålene.  

 
IP: Ja. 
 
F: Okay, første spørgsmål: Hvor meget føler du at notifikationer fra sociale medier 
fylder  

i din hverdag? 
 
IP: Ømmh, de fylder ikke specielt meget, det kommer an på hvem der skriver. Ømmmh  

jeg har den, jeg har faktisk også Messenger, det ved jeg ikke om er sociale medier, 
Men den hører jo til Facebook. 

 
F:  Ja, det gør den. 
 
IP: Ømmh men jov hvis jeg keder mig går jeg da ind og kigger på hvad der er kommet. 
 
F: Ja, okay - føler du selv at du er hurtig til at svare på en notifikation? 
 
IP:  Igen, det kommer an på hvem det er der skriver og hvad det handler om. Altsåå øhhh,  

Hurtig til at svare? Det jo sådan lidt et vidt begreb, altså jeg svarer da inden for dagen.  
 
F: Ja, okay. Kan du lade være med at tjekke en notifikation når den popper op? 
 
IP: Altså nu er jeg jo også på aula, min arbejdsmail, og der får jeg jo også notifikationer  

på den. Sååå øhh igen alt efter hvad det omhandler, nu i øjeblikket er det jo med 
hensyn til nedlukning af skole, så der går jeg ind og tjekker hver gang der kommer en 
notifikation, for at se om der er en opdatering omkring hvad vi skal, men øhh. 

 
F: Men hvis nu det er en Messenger-besked, svarer du den så med det samme eller kan  

der godt gå lidt tid før du svarer? 
 
IP: Altså nogen gange, det kommer an på, altså der kan godt gå noget tid før jeg svarer,  

men jeg tænker stadig på at der er en besked. 
 
F: Ja okay. Kan du forblive fokuseret med det du sidder med, hvis du får en notifikation  

som du ikke tjekker? 
 
IP:  Ikke i længere tid, nej. 
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F: Okay, hvorfor?  
 
IP:  Fordi hvad hvis det er noget der er vigtigt. 
 
F:  Okay, bliver du forstyrret af at få en notifikation og hvorfor? 
 
IP:  Ja det gør jeg, og derfor så ømmh gør vi alle i husstanden det at vi sætter vores  

telefoner på fly om aftenen og tager den først på igen om morgenen også fordi jeg vil 
ikke vågne, det har jeg nemlig nogen gange vågnet af at der er poppet et eller andet 
ind. Ømmh så ja, jeg bliver forstyrret af dem. Jeg mister fokus. 

 
F:  Okay, hvad føler/oplever du hvis andre folk vælger at tjekke deres notifikationer  

mens I er sammen? 
 
IP: Hvis de tjekker, altså der mener jeg selv at jeg har den indstilling, at det kan være det  

er noget der er vigtigt, nu har jeg selv børn, hvis nu der er noget der popper op på 
Messenger, jeg vil sige det kommer an på i hvor lang tid, hvis det er de konstant 
sidder på mobilen, så bliver jeg irriteret. Øhh men hvis det bare lige sådan er for at 
tjekker om der er en notifikation, og så informere om at de lige skal svare på den her, 
så det fint nok.  

 
F: Får du dårlig samvittighed, hvis du tjekker dine notifikationer blandt andre? 
 
IP: Øhhh, nogle gange, men det er jo så også derfor jeg informere om hvad det er, fordi  

jeg selv kan blive irriteret, så giver jeg lige en melding om, at jeg skal lige svare på 
denne her så vender jeg tilbage. Så jeg er meget opmærksom på, om andre bliver 
irriteret over det ja. 

 
F: Okay. Føler du at notifikationer har positive eller negative konsekvenser for dine  

relationer og måden du omgås mennesker på? Hvis ja, hvilke? 
 
IP: Ømmh, nej notifikationer gør jo ikke noget positivt som sådan, andet end man bliver  

hurtigere bevidst om at der er noget, men halvdelen af det man får det er jo bare en 
eller anden der har skrevet noget ud. Jeg vil sige i hensyn til mit arbejde og sådan 
noget, så er det jo meget rart at man kan få fat i hinanden hurtigt. Øhh, men igen det 
der med at man skal lære, at når arbejdsdagen den er slut, så skal man luk den fra. Det 
er en balancegang  

 
F: Men synes du det har på nogen måde en konsekvens for dine relationer?  
 
IP: Det har det jo, hvis jeg sidder med noget og der så lige popper noget ind, hvis ikke jeg  

har fly på, og så er det jo at jeg bliver forstyrret, så har det jo en konsekvens i at dem 
jeg sidder sammen med de føler ikke at de får min tid ordentligt, og det også derfor 
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hvis jeg laver lektier med børnene, jamen så har jeg også min telefon fra, så jeg ikke 
bliver forstyrret. 

 
F: Okay, det var de spørgsmål jeg havde. Har du nogle spørgsmål inden jeg afslutter  

interviewet? 
 
IP: Nej.  
 
F: Okay, Tusinde tak for din deltagelse. Hvis du er interesseret i at se vores færdige  

rapport og se hvad du har bidraget til, kan vi altid sende den til dig. 
 
IP: JA, meget fint. 
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