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Abstract 

The purpose of this study is to gather information about the impact of smartphone notifications 

from social media on the individual, specifically the impact on social relations. We therefore 

came up with the research question “How do notifications from social media affect social re-

lationships, and what are the consequences?” The main theme for the project concerns the ac-

ademic fields of Subjectivity, Technology and Society (STS), and Technology Systems and 

Artifacts (TSA). 

With the results from our investigations and interviews, we conclude that notifications can have 

unintended effects. They can both be distracting and disturbing, and at the same time help 

maintain the pressure of expectation to be available constantly. To reach this conclusion we 

use questionnaire surveys and semi-structured interviews to investigate our theories about no-

tification impact. To investigate the technology that is notifications we use the internal RUC-

method TRIN-model, to understand the possibilities and limits linked to notifications. Further-

more, we use the viewpoints of professor David Nye and theorist Langdon Winner in a discus-

sion about what determines the use of notifications.  
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1. Indledning 

Teknologi har været menneskets hjælpemiddel i århundrede, men det var under 

oplysningstiden omkring 1700-tallet, hvor teknologiens udvikling for alvor tog fart i Europa 

(Det Etiske Råd, 2007). 

Ifølge forskerne Buttrick, Linehan og Kirman blev teknologi tilsyneladende udviklet til at 

hjælpe mennesket i dagligdagen (Fahlman et al., 2018). Teknologi har på mange måder 

forbedret vores liv, gjort os mere effektive og skabt nye muligheder bl.a. inden for 

kommunikation (Glaveski, 2019). I dag kan vi finde et væld af apps udover sociale medier, der 

hver har sine forskellige formål. Der er apps med indhold af træning, sundhed, shopping, 

økonomi, underholdning, parkering m.m. Ja, selv det velkendte coronapas har en app, der gør 

det nemt og muligt for os at have lige ved hånden under corona-pandemien. Disse apps kan 

gøre brug af notifikationer; noget der er blevet meget populær at gøre brug af. Notifikationer 

giver mennesker muligheden for at holde sig opdaterede, dog kan notifikationer også have en 

negativ effekt såsom at være forstyrrende og påvirke koncentrationen. Studier fra Florida State 

University har vist, at selv det at modtage en notifikation er lige så forstyrrende, som at svare 

på en besked eller et telefonopkald (Meyer, 2015). De seneste års udvikling af teknologi tyder 

på, at teknologien i højere grad har tendens til at blive mere krævende end hjælpende, som den 

ellers startede ud med (Fahlman et al., 2018). Et eksempel på dette er notifikationer, der i høj 

grad præger smartphoneejerne i dag. 

 

 90% af europæerne benytter sig af internettet, og brugen af internettet stiger hele verden over 

(Wohllebe et al., 2021). Her er smartphones og apps den vigtigste og hurtigste vej til internettet, 

og mere end halvdelen af internet-trafikken sker gennem mobilenheder (ibid.). Dette betyder 

også, at den menneskelige brug af sociale medier er steget markant. Blandt andet viste et studie 

foretaget af Pew Research Center, at der er en sammenhæng mellem alder og brugen af sociale 

medier. Siden introduktionen af sociale medier har unge i alderen 18-29 år været de mest 

typiske brugere (Fahlman et al., 2018). I 2012 brugte 12% af unge i USA sociale medier, hvor 

det i 2015 var steget til 90%. I samme periode er dette steget med 69% for voksne i alderen 30-

49 år i USA (ibid.). 
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Vi kan i projektgruppen selv genkendende en hverdag, hvor smartphones og notifikationer 

fylder en stor del. Samt hvor svært det kan være at lægge telefonen fra sig, når notifikationerne 

popper frem på skærmen. Dette har klart været en motivationsfaktor for at dykke ned i emnet. 

Vi finder det derfor interessant at undersøge påvirkningen af notifikationer nærmere, for netop 

at få en større forståelse for, hvor stor en magtfaktor notifikationer egentlig er. Hvad gør det 

ved vores sociale relationer at blive forstyrret af notifikationer så ofte? Påvirker det også måden 

vi som mennesker omgås hinanden og agerer i sociale relationer, når de mange notifikationer 

tikker ind og higer efter vores opmærksomhed? Hvis vi eksempelvis vælger at tjekke en 

notifikation, frem for at deltage i den sociale relation vi befinder os i, i den ikke-digitale verden, 

hvordan påvirker det så vores sociale relationer? Det er spørgsmål, vi har stillet os selv, og som 

vi ønsker at afdække og søge nærmere svar på gennem projektarbejdet. 

 

1.1 Problemfelt 

I dag bruger vi meget af vores tid på internettet, og vi er konstant forbundet med viden lige ved 

hånden gennem bl.a. smartphonen og andre former for teknologier. Teknologi har været med 

til at give os en masse fordele og redskaber. Det er nu blevet meget nemmere at holde kontakt 

med personer på den anden side af verden, høre musik og se videoer på samme tid (Imran, 

2019). Vi bruger meget tid på sociale medier såsom Twitter, Facebook, Instagram og Snapchat, 

som optager vores opmærksomhed med forstyrrelser i form af notifikationer. Dette kan alle 

gruppens medlemmer nikke genkendende til. Det gør, at vi har en relation til problemet, men 

også at vi individuelt kan inddrage forskellige perspektiver til projektarbejdet. I 1975 fortalte 

den ungarsk-amerikanske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi, hvordan mennesker, som er i 

”flow”, er fem gange mere effektive i deres arbejde, end mennesker, der er distraherede af deres 

telefoner (ibid.). En undersøgelse fra University of California viser, at det tager ca. 23 minutter 

at komme tilbage i rytmen med, det vi foretog os efter, at vi har kigget på vores telefoner. Vi 

mister op til 40% af vores koncentrationsevne, når vi lader os distrahere af en notifikation 

(ibid.). Notifikationer er noget som størstedelen af befolkningen er både afsender og modtager 

af på daglig basis. Dog viser en undersøgelse fra London School of Economics and Political 

Science (LSE), at afhængigheden af smartphones ikke er på grund af notifikationer. Tværtimod 

er trangen til at tjekke sin smartphone, noget der sker på en næsten automatisk måde, ligesom 

når en ryger tænder en cigaret (Criddle, 2020). Dette aspekt belyser vi ikke, men det har været 

med til at danne rammerne for vores nysgerrighed omkring emnet og ønsket om at få et indblik 
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i, hvorfor individer bliver så påvirkede af notifikationer. I dette projekt vægter vi meget højt, 

hvad det er, at notifikationer gør ved individers relationer til andre mennesker.  

Vi finder emnet relevant for det samfund vi lever i, i dag. Både ud fra hvad vi selv oplever, 

måden vi selv handler på, men også udfra hvordan vi har erfaret, at andre mennesker handler. 

Formålet med projektet er at undersøge og analysere sammenhængen mellem notifikationer og 

sociale relationer, samt at diskutere brugen af notifikationer. Dette leder videre til vores 

problemformulering. 

1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål 

Vores problemformulering lyder som følgende: 

Hvordan påvirker notifikationer fra sociale medier de sociale relationer, og hvilke 

konsekvenser har det? 

Vi har formuleret en række arbejdsspørgsmål, som skal danne rammerne for vores 

projektarbejde og hjælpe os mod en besvarelse af vores problemformulering. 

1. Hvad er notifikationers formål og utilsigtede effekter?  

- Ved brug af TRIN-modellens 2. og 3. trin vil vi klargøre notifikationer fra sociale 

mediers formål, hvordan de benyttes samt de utilsigtede effekter, der kan være ved 

teknologien. Ved brug af trin 4 vil vi gå i dybden med hvilke systemer notifikationer 

er en del af og fungerer i, samt hvilke fordele og begrænsninger notifikationer kan 

skabe. 

2. Hvordan fylder notifikationer fra sociale medier i individets hverdag?  

- Gennem en spørgeskemaundersøgelse og semistrukturerede interviews, som vi har 

foretaget os, vil vi forsøge at forstå og analysere, i hvor stor grad notifikationer fra 

sociale medier påvirker individet i sociale sammenhænge. 

3. Hvor stor sammenhæng er der mellem at blive forstyrret af notifikationer, og 

tilbøjeligheden til at reagere på en? 

- Ved brug af regressionsanalyse kan vi stille besvarelser fra vores 

spørgeskemaundersøgelse op mod hinanden, og undersøge om der er sammenhæng 

mellem at føle at notifikationer forstyrrer, og tilbøjelighed til at afbryde den 

igangværende aktivitet, for at reagere på en notifikation. 
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4. Hvorvidt kan brugen af notifikationer være uundgåelig? 

-    Ved at inddrage David Nye og Langdon Winner i en diskussion om 

teknologideterminisme vil vi diskutere, hvorledes brugen af notifikationer er 

uundgåelig eller ej.  

1.3 Afgrænsning 

Dette afsnit præsenterer nogle af de valg og afgrænsninger, vi har foretaget os undervejs i vores 

projektarbejde. 

Vi har valgt at holde fokus på notifikationer, som kommer fra sociale medier. Vi har valgt at 

afgrænse os fra, hvordan en notifikation opstår fra producentens side, fordi det vil gøre 

rapporten for omfattende. Vi har begrænset os til de sociale medier, da dette ligger indenfor 

vores interesseområder samt, at vi har fundet det nødvendigt at begrænse os til en konkret form 

for notifikationer. Dette gjorde vi af den grund, at der findes mange forskellige former for 

notifikationer.  

Vi har desuden valgt at holde vores fokus på sociale relationer. I starten af processen ønskede 

vi også at have fokus på psyken, men vi havde en opfattelse af, at dette ville blive vanskeligt 

at undersøge, observere og måle. Projektet ville blive meget komplekst og omfattende, og vi 

har derfor valgt at afgrænse os til blot at have fokus på sociale relationer, som i forvejen rummer 

et bredt spektrum. Vi har desuden valgt ikke at have fokus på teknologiafhængighed, selvom 

dette er en oplagt mulighed. Derudover har vi haft fokus på forstyrrelser fra notifikationer og 

påvirkning på sociale relationer. I stedet har vi valgt at inddrage teknologiafhængighed i vores 

perspektivering, for at give et eksempel på hvordan det ville kunne være inddraget i projektet. 

 

Vi er opmærksomme på, at projektet godt ville kunne have gjort brug af aktør-netværk-teori 

(ANT) som en videnskabsteoretisk retning. Vi har valgt at afgrænse os fra teorien, da den 

fokuserer mere på netværket, hvilket ikke er det, vi ønsker at fokusere på.  

 

Oprindeligt i projektet var vores tanke, at vi ville tage ud og sidde og observere menneskers 

adfærd og påvirkningen fra notifikationer fra deres telefoner. Vi havde planlagt at tage ud og 

observere på en café i København i håb om at kunne observere mange forskellige 

aldersgrupper. Vi blev dog opmærksomme på en problematik ved dette: Ved blot at observere 

mennesker, og ikke være i dialog med dem, kan vi ikke vide, hvor deres notifikationer kommer 

fra. Og da vi har valgt at indsnævre os og fokusere på notifikationer fra sociale medier, ville vi 
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ikke kunne sikre os, at påvirkningen fra de notifikationer, vi observerer, rent faktisk er 

påvirkning, der kommer fra notifikationer fra sociale medier. Disse observationer ville af den 

grund være ubrugelige til vores projekt. 

 

1.4 Semesterbinding 

I dette afsnit vil vi præsentere de to Humanistisk-Teknologiske dimensioner, som projektet er 

forankret i. Vi har valgt at forankre i dimensionerne Subjektivitet, Teknologi og Samfund samt 

Teknologiske Systemer og Artefakter. Hvorfor og hvordan dette kommer til udtryk i projektet, 

vil blive udpenslet nedenfor. 

1.4.1 Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) 

Hovedfokus i dette projekt ligger i STS-dimensionen, hvor samspillet mellem mennesker og 

teknologi er omdrejningspunktet. Dette er netop, hvad projektet drejer sig om. I projektet ser 

vi på en teknologi i form af notifikationer, og hvordan denne har indflydelse og påvirkning på 

mennesket og konsekvenser for sociale relationer. Ved benyttelse af en 

spørgeskemaundersøgelse undersøger vi individernes egen opfattelse af notifikationers 

påvirkning på dem. Gennem brug af semistrukturerede interviews undersøger vi kvalitativt og 

går mere i dybden, og undersøger hvor meget notifikationer fylder i individets hverdag, samt 

hvordan individerne oplever telefonens notifikationer som en påvirkning på individernes 

menneskelige relationer. Som en anden væsentlig del af STS-dimensionen går vi desuden også 

ind og diskuterer brugen af notifikationer. Ydermere trækker vi på argumenter fra Langdon 

Winner og David Nye i en diskussion om teknologiens uundgåelighed.  

1.4.2 Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA) 

Som den anden dimension vil vi forankre projektet i TSA. Vi vil have fokus på notifikationer 

som teknologi og dykke ned i denne ved brug af TRIN-modellen. Her vil vi benytte os af trin 2 

om teknologiens artefakter, trin 3 om teknologiers utilsigtede effekter, samt trin 4 om 

teknologiske systemer. Ved at undersøge notifikationer nærmere, vil vi opnå forståelse for 

teknologiens muligheder og begrænsninger, formål og utilsigtede effekter, samt det system som 

den medvirker i. Dette vil hjælpe os med at forstå, hvordan notifikationer kan påvirke de 

menneskelige relationer. Vi vil derudover indenfor TSA-dimensionen, benytte os af 
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regressionsanalyse, for at undersøge, om der er en sammenhæng mellem respondenternes svar, 

på to spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen.   

 

2. Definition af notifikationer  

For at kunne dykke nærmere ned i emnet, må vi til at starte med se på, hvad en notifikation er. 

Ifølge Den Danske Ordbog er en notifikation defineret således: 

”(elektronisk) meddelelse der gør modtageren opmærksom på en ny aktivitet der har fundet 

sted, påminder om en kommende begivenhed el.lign.” (Den Danske Ordbog, u.å., n. Definition 

1). I dette afsnit vil vi beskrive push-notifikationer, da det er disse notifikationer, som vi har 

fokus på i projektet. Det vil derfor betyde, at når vi nævner notifikationer fremover, vil det 

omhandle push-notifikationer. 

2.1 Push-notifikationer 

Push-notifikationer er en meddelelse, der dukker op på den mobile enhed. En app behøver ikke 

at være i brug for at kunne afsende en push-notifikation, hvilket gør at appudvikleren kan sende 

push-notifikationer til hver en tid (Airship, u.å.). Notifikationen kan fremtræde visuelt, ved at 

poppe op på skærmen, auditivt med lyde, der gør os opmærksomme på, at en notifikationer er 

modtaget, eller som haptisk feedback, når telefonen vibrerer (Fitz et al., 2019). 

Push-notifikationer er en slags push taktik. Push taktik bruges til at minde os om noget, invitere 

os til noget eller skabe interaktion (Mishra & Garris, 2014). Push-notifikationerne er med til at 

frembringe en reaktion hos brugerne (Wohllebe, 2020). Ved brug af push taktik er der dog en 

risiko for at afbryde en person i sin handling. Det er fra afsenderens side vigtigt at være relevant 

for modtageren. Der skal findes en balance mellem at holde brugerens interesse, samt drage 

brugeren tilbage til app’en, uden at gå over grænsen så notifikationerne bliver irriterende 

(Fahlman et al., 2018). Dette vil kunne resultere i, at brugeren slår push notifikationerne fra. 

Formålet med brugen af push-notifikationer er for afsenderen, at få brugerne tilbage til app’en 

for at købe eller konsumere mere indhold (Mishra & Garris, 2014). 
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3. Teoretiske overvejelser af teknologiudviklingen  

Dette afsnit præsenterer den viden og teori, der vil blive benyttet gennem projektet. Først følger 

et kort afsnit om udvikling af teknologi, for at få en forståelse for det samfund og den hverdag, 

som teknologien fungerer i. Dernæst redegør vi kort for fænomenet FOMO, der vil blive 

inddraget primært i analysen af empiri. Til sidst foreligger en redegørelse af 

teknologideterminisme, hvorefter Langdon Winner og David Nye samt deres holdninger og 

synspunkter vil blive præsenteret. Denne viden vil senere blive inddraget i diskussionen.  

3.1 Udvikling af teknologi  

Artiklen Vi former teknologien – men den former også os skrevet af Peter Dalsgaard fra 

Videnskab.dk fortæller, hvordan vi mennesker er blevet til teknologiske væsener. Det er nu 

blevet en fundamental menneskelig aktivitet at bruge og skabe teknologi. Teknologi er blevet 

så stor en del af menneskets liv, at vi kan risikere at miste kontrollen. Vi skal derfor være 

bevidste om, hvordan vi vælger at forme teknologi. For hver dag der går, har vi mennesker 

videreudviklet og udtænkt nye typer og former for teknologi. Dette er gjort igennem den 

teknologi, som samfundet har bygget op. Tidligere har teknologi været med til at forstærke og 

udvikle vores evner og muligheder for fysisk aktivitet, og den har været med til at give 

mennesket nye muligheder og kompetencer for bedre at kunne forstå, fortolke og kommunikere 

med hinanden (Dalsgaard, 2017).  

Teknologiens udvikling er ikke til at adskille fra udviklingen af samfundet og menneskets 

selvforståelse. I dag er teknologien blevet digital således, at vi nu kan handle på internettet og 

kommunikere digitalt (ibid.). I 1960’erne sagde medieforskeren Marshall McLuhan: ”We 

shape our tools, and then our tools shape us” (ibid.). Med dette menes, at vores samvær, tanker 

og handlinger er knyttet til teknologien. Mennesket har været med til at skabe udviklingen af 

teknologien. Dog lader nogle mennesker bevidst eller ubevidst teknologien have en indflydelse 

og kontrollere deres adfærd og selvforståelse. Det er forskelligt fra individ til individ, hvordan 

teknologien vælges at bruges. Nogle bruger self-tracking teknologier til at måle, forstå og 

optimere individers adfærd, hvor man derimod på den mellemmenneskelige plan, har valgt at 

afspejle sig i andre ved hjælp af teknologiske rammer som f.eks. likes, retweets og mentions 

fra de forskellige sociale medier (ibid.). Mennesket kan trænes til at tjekke mails og nyheder 

på de sociale medier. For at undgå dette må vi mennesker først være kritiske, og forstå hvordan 

teknologien påvirker os, og hvordan vi kan undlade at have en relation til den. Samtidig skal 
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mennesket skabe nogle evner til at lade være med at blive påvirket af teknologien. Efterhånden 

som teknologien har indtaget menneskets liv, er der blevet behov for at have disse teknologiske 

kompetencer (ibid.).  

3.2 FOMO 

Når FOMO slås op i Urban Dictionary møder man bl.a. denne beskrivelse:  

“a state of mental or emotional strain caused by the fear of missing out” (Johnny FOMO, 

2013, n. Definition 1). 

FOMO er en forkortelse for “fear of missing out”, et fænomen, der stammer tilbage fra 2004, 

men som først blev italesat i 2010 (Gupta & Sharma, 2021). Britiske psykologer valgte at lave 

en betegnelse for det i 2013, hvor de beskrev fænomenet således: “pervasive apprehension that 

others might be having rewarding experiences from which one is absent” (ibid.). Dette betyder, 

at individet har en frygt for at gå glip af sjove eller spændende oplevelser ved ikke at være 

tilstede. 

3.3 Teknologideterminisme 

Teknologideterminisme kan defineres som en filosofisk tankeretning, hvor det antages, at 

teknologien er den primære kraft til forandring i samfundet, hvilket kan skabe ændringer i 

sociale sammenhænge (Det Informationsvidenskabelige Akademi, 2012). Det er ideen om, at 

teknologi former samfundet efter dens egen udvikling, uden nogle andre former for inputs eller 

påvirkninger (Winner, 2008). Når vi diskuterer begrebet teknologideterminisme finder vi bl.a. 

Langdon Winner og David Nye i denne diskussion. I dette afsnit vil vi derfor klargøre Winner 

og Nyes syn på og holdninger omkring teknologideterminisme, for senere at kunne inddrage 

disse i vores diskussion omkring notifikationers uundgåelighed. 

3.3.1 Langdon Winner  

Når vi tænker på teknologier, har vi for vane at tænke dem som neutrale værktøjer, der kan 

bruges til gode eller dårlige formål (Winner, 2008). Vi stopper ikke op og spørger ind til, 

hvorvidt teknologien er designet eller bygget, så den medfører konsekvenser, der ligger ud over 

teknologiens formål. Vi overvejer ikke, om skjulte politiske formål kan ligge bag valget af 

teknologiens design og arrangement (ibid.). 
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Langdon Winner (født i 1944), som er en amerikansk politisk teoretiker, bringer dette op i sin 

artikel Har artefakter politisk karakter? Winner mener, at teknologier godt kan have politisk 

karakter. Han påpeger dog, at teknologier ikke er politiske i sig selv. Det, som har betydning, 

er ikke selve teknologien, men de sociale eller økonomiske systemer, som teknologien er 

indlejret i. Dette princip går imod teknologideterminisme; at teknologier udvikler sig af sig 

selv, og at det er teknologier, uden anden indflydelse, som former samfundet (ibid.). 

 

Winner påpeger, at teknologier ikke altid indføres for at opnå øget effektivitet. Men at 

teknologisk forandring er en tilkendegivelse af mange bagvedliggende motiver, heriblandt et 

ønske om kontrol over andre (ibid.). I den forbindelse kan der drages paralleller til et eksempel, 

Winner selv benytter sig af i løbet af artiklen: Robert Moses broer på Long Island. Moses 

byggede 200 lavthængende broer, og disse broer var designet således for at forhindre busser i 

at køre på de parkveje, han selv stod bag. På dette tidspunkt i 1900-tallet prægede 

racefordomme og klassehierarki samfundet. Det var kun hvide i de højerestående klasser, der 

ejede biler, hvorimod fattige og sorte benyttede sig af offentlig transport. Konsekvensen af de 

lavthængende broer var, at raceminioriteter og lavere stillede klasser havde dårligere adgang 

til en af Moses berømte offentlige parker (ibid.). Teknologien var altså ikke kun designet ud 

fra formålet om at forbinde byen, men også med et politisk motiv om at ekskludere en minoritet 

fra at kunne benytte sig af dele af byen. 

 

Winner tager fat i to fortolkninger af, hvordan artefakter kan have politisk karakter og 

indflydelse. Den første fortolkning går ud på, at design eller måden, hvorpå det teknologiske 

system er arrangeret, kan være med til at definere særlige mønstre af autoritet og magt i en 

given kontekst. Tilsyneladende harmløse træk ved designet kan skjule sociale valg, der har 

store konsekvenser. Ligesom det sås ved Robert Moses broer. Disse teknologier har dog 

fleksibilitet ift. teknologiens materielle udformning. Derfor må konsekvenser for samfundet 

undersøges ved at se på de sociale aktører, som kan påvirke designet og arrangementet af 

teknologien (ibid.). 

Den anden fortolkning, som Winner tager fat på er, at nogle egenskaber ved visse teknologier 

er meget stærkt forbundet med særlige former for autoritet, magt og orden. Derfor er 

konsekvenserne allerede givet ved beslutningen om at tage teknologien i brug, og det er ikke 

muligt at skabe afgørende forskelle ift. disse konsekvenser ved ændringer i designet (ibid.). 
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Dette går i en teknologideterministisk retning, hvor indførelsen af teknologien determinerer en 

bestemt form for magt, orden og politiske valg i samfundet (Riis, 2021b).  

 

Winner påstår, at teknologi er måden hvorpå, vi opbygger orden i vores verden. Om det gøres 

bevidst, velovervejet eller ej, så vælger samfundet nogle strukturer for teknologierne. Derfor 

kan en teknologisk innovation godt minde om vedtagelsen af en lov eller oprettelse af 

styreformer. Men om noget er intenderet eller ej, er ikke det vigtige. Vi skal have fokus på 

konsekvenserne, som teknologien medfører, og hvilken type orden, som teknologien skaber. 

For Winner er det vigtigt, at vi retter opmærksomhed mod de tekniske objekter og konteksterne, 

hvori de befinder sig (Winner, 2008). 

3.3.2 David Nye 

David Nye (født i 1946) er en amerikansk historiker og professor bl.a. med speciale i 

teknologihistorie. Ifølge Nye er teknologi ikke noget som er fremmed for vores menneskelige 

natur; teknologi er uadskillelig fra os. Nyes forståelse af teknologibegrebet drejer sig om, at 

teknologi skal ses i sammenhæng med historier, og det er gennem historier og praksisser, at vi 

tilskriver teknologi mening. Nye mener desuden, at teknologi ikke kun er et objekt, men at det 

også er de færdigheder, der er nødvendige for at kunne bruge teknologien (Nye, 2006). 

 

Nye tager diskussionen om teknologideterminisme op i hans bog Technology Matters: 

Questions to Live With. Han bruger her sit eksempel med Japan som argument mod, at 

teknologi skulle være deterministisk. Portugiserne introducerede japanerne for geværer og 

pistoler, og gradvist opgav japanerne bue, pil og sværd. Pistoler og geværer blev taget i brug, 

men de havde ikke en symbolsk værdi. Japanerne foretrak deres traditionelle våben, og 

regeringen indskrænkede produktionen af geværer og pistoler. Disse våben forsvandt derfor fra 

Japan, men kom dog tilbage til landet senere hen (ibid.). Nye påpeger desuden, at blot fordi 

regeringen forsøgte at indskrænke brugen af geværer og pistoler, så ville dette alene ikke kunne 

være forklaringen på japanernes tilbagevenden til sværd samt bue og pil. Det er nemlig set 

forsøgt før af andre regeringer med meget lille succes (ibid.). Teknologien, i form at pistoler 

og geværer, var her ikke determinerende. Det var nærmere kulturen, der var determinerende 

for valget af våben (Riis, 2021a). Japanerne valgte de traditionelle våben frem for de våben, 

der kunne argumenteres for at være mest effektive. 
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Nye ser teknologi som et neutralt værktøj (ibid.), der formes gennem kulturen; gennem sociale 

forhold, traditioner, klasseforskelle, priser, popularitet, interessegrupper og politik (Nye, 

2006). Og at teknologien ikke skal ses om et produkt, der skal købes, men som en del af et 

større system, der i bund og grund er en repræsentation af den sociale verden. Nye mener ikke, 

at teknologi kan være en naturlig kraft, og han mener derudover heller ikke, at teknologi alene 

vil kunne nedbryde kulturelle barrierer og skabe fred i verden. Viden om, at en bestemt 

teknologi eksisterer, gør ikke automatisk, at samfundet tilpasser teknologien eller tager den til 

sig. Han trækker her på et eksempel omkring hjulet: Hjulet bør være uundgåeligt at gøre brug 

af, påpeger Nye. Men på trods af at folkefærd som mayaerne og aztekerne kendte til hjulets 

eksistens, så udviklede de aldrig videre på det til praktisk brug. I stedet blev hjulet brugt som 

objekter til ceremonier samt legetøj (ibid.). 

 

For Nye giver det bedre mening at antage, at kulturelle valg former brugen af teknologier, frem 

for at teknologier er deterministiske (ibid.). Han inddrager Fernand Braudels argument om, at 

teknologi blot er et instrument, og vi mennesker ikke altid ved, hvordan vi skal bruge 

teknologien. Samfundet kan være langsomt til at tage nye metoder og teknikker til sig. Især 

fordi vi mennesker har tendens til at blive ved det, som er nemmeste, og som vi kender til. Vi 

mennesker kan desuden ofte føle os fanget af de valg, der er truffet af vores forfædre, men dette 

er netop ikke deterministisk (ibid.). 
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4. Videnskabsteori  

I dette afsnit vil vi præsentere projektets videnskabsteoretiske retning. Vi vil komme ind på 

postfænomenologi, som vi har valgt at benytte. Under dette vil vi gå i dybden med mediering, 

samt redegøre for de ontologiske og epistemologiske aspekter i rapporten.  

“Helt overordnet består videnskab af udforskning af et genstandsområde eller et genstandsfelt, 

hvilket vil sige et udsnit af verden, som er gjort tilgængelig for udforskning” (Christensen, 

2014, s. 12). Set i forhold til vores valgte genstandsfelt har vi valgt at benytte os af 

postfænomenologi som videnskabsteoretisk retning. Dette er grundet postfænomenologiens 

fokus på interaktionen mellem mennesker, samfund og teknologien, som er det fokus, vi har i 

projektet.  

 

Postfænomenologien er udarbejdet og udviklet af filosoffen Don Ihde, og stammer oprindeligt 

fra den fænomenologiske videnskabsteori (Olesen et al., u.å.). Den fænomenologiske 

videnskabsteori undrer sig og fortolker på, hvordan tingene eksisterer, og ikke hvorfor tingene 

eksisterer. Fænomenologien går ind og kigger på en genstand som om, at den har flere 

muligheder i sig. Fænomenologien mener, at en genstand kan fremtræde på forskellige måder 

(Pihl, 2021). For eksempel ses en telefon ikke kun som et artefakt, som man kan ringe og skrive 

på. Telefonen kan også bruges som andre ting i den bestemte kontekst, som telefonen befinder 

sig i. Telefonen vil bl.a. kunne bruges som en øloplukker, selvom at det ikke er ideen bag 

telefonen. Postfænomenologien går derimod ind og stiller spørgsmål som: “(...) hvordan vi 

fortolker teknologi, hvordan vi samvirker med den og til de undertiden vidtrækkende 

konsekvenser heraf.” (Olesen et al., u.å., s. 2). 

  

Inden for postfænomenologien arbejdes der med den teknologiske mediering, hvilket i vores 

projekt er de notifikationer fra sociale medier, som bl.a. kommer op som push-notifikationer 

på individets smartphone. Mediering skal forstås som det led, der arbejder mellem individet og 

samfundet (Olesen et al., u.å.). 

For at dykke lidt dybere ned i teknologisk mediering, så findes der to former for mediering. 

Den første form er, når teknologien indgår i vores kropslige væren i verden (ibid.). “Denne 

relationstype kaldes for legemliggjorte, teknologi-medierede relationer til verden, hvor 

teknologi er del af vores kropslige erfaring af verden” (ibid., s. 4). Den anden form for 

mediering, som er en teknologisk medieret relation, kalder Don Ihde for hermeneutisk 
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teknologisk mediering (ibid.). Her er det ikke længere teknologien og menneskets kropslige 

sansning, der er forbundet, men teknologien, der er menneskets adgang til verden på visse 

punkter (ibid.). Relationen kan skematisk illustreres som vist i figur 1 og 2. 

 

(Jeg – Teknologi) – Verden                                              Jeg – (Teknologi – Verden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 - (Jeg – Teknologi) – Verden                                                    Figur 2 - Jeg – (Teknologi – Verden) 

Teknologi-medierede relationer til mediering                                      Hermeneutisk teknologisk mediering   

 

Når der arbejdes indenfor postfænomenologien, er der tre kernebegreber, som er vigtige at 

kende til ifølge Ihde: Materialitet, praksis og relationer (ibid.). Materialitet indbefatter 

teknologiske instrumenter, værktøjer, systemer m.m., hvilket i dette projekt omhandler selve 

telefonen, som en fysisk genstand. Det er bl.a. selve skærmen på telefonen som gør, at 

notifikationerne bliver mulige at se. Praksisser er individets anvendelse af teknologien (ibid.). 

I vores tilfælde er praksisserne, når individerne gør brug af notifikationer fra de sociale medier. 

Eksempelvis når vi swiper på telefonen for at se den konkrete notifikation. Det er desuden 

individet selv, der aktivt vælger at gå ind og undersøge og læse notifikationen. Det sidste 

kernebegreb er relationer. Relationer er forbindelsen mellem mennesker og teknologi. Her 

understreges det, hvordan individet danner sig en klar forestilling om teknologiens brug (ibid.). 

Meningen med notifikationer fra sociale medier opstår gennem medieringen, altså ved 

individets brug af teknologien. Det er her, individets erfaringer og sansninger med teknologien 

opstår.  
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Ydermere når vi taler videnskabsteori er begreber som ontologi og epistemologi essentielle.  

Skellet mellem hvad ontologi og epistemologi er, stammer helt tilbage fra 1700-tallet fra den 

tyske filosof Immanuel Kant (ibid.). Kants opfattelse var, at mennesket ikke havde direkte 

adgang til hverken fænomener eller verden. Dette satte ikke tvivl ved verdens eksistens, men 

blot menneskets forståelse af verden; at den aldrig er direkte og ej heller umedieret (ibid.). 

“Dermed satte Kant et fundamentalt skel mellem fænomenet eller tingen-i-sig-selv (das Ding 

an sich), som den forekommer uafhængigt af vores erkendelse, og fænomenet, som det erkendes 

(das Ding für uns)” (ibid., s. 14). Disse skel gør os opmærksom på, at vi skal forholde os til, at 

respondenterne/interviewpersonerne har en individuel opfattelse af verden og måden den 

anskues på.  

Genstandsfeltet, som også kan defineres som ontologi, er læren om det værende; verdens 

beskaffenhed (Christensen, 2014). Ontologien i dette projekt er det udsnit af verden, vi har 

valgt at fokusere på (ibid.), hvilket leder os tilbage til vores problemformulering.  

Hvorimod hvis vi anskuer det epistemologisk, med tilgangen “Hvordan får jeg den viden, jeg 

vil finde” (Ebdrup, 2014). Med dette epistemologiske spørgsmål, som er utrolig relevant at 

stille i dette projekt, kan vi gennem interview, opnå erkendelseslæren, om den viden vi ønsker 

at opnå, på den måde undersøger vi hvordan teknologien mediere verden, og vi undersøger 

forholdet mellem teknologien og verden. Gennem teknologiens mediering, opstår der en 

transformation af individets adfærd, og den måde vi individer kommunikerer med hinanden på 

gennem notifikationer bliver forstærket. Forbindelsen mellem teknologien og verden 

forstærkes, da det er notifikationerne som holder individet opdateret. Når nogle perspektiver 

forstærkes, reduceres andre (Olesen et al., u.å.). Reduktionen af den teknologiske mediering er 

kontakten i de sociale og fysiske sammenværd med andre individer. Hvis to individer er i 

hinandens selskab, men det ene individ sidder med telefonen, er det relationen mellem individet 

og telefonen der er fokuspunktet som bliver forstærket, hvor den fysiske relation mellem de to 

individer reduceres, og ryger ud af fokuspunktet. Det sociale sammenværd mister sin plads i 

den teknologisk medieret dimension. Generelt forholder vi os ikke så meget til ontologi og 

epistemologi, men det er først når der sker noget anderledes, og vi stopper op og undrer, at der 

skabes en refleksiv proces, der leder videre til en ontologi og epistemologisk tankegang. 
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5. Metodeafsnit 

Dette afsnit præsenterer de metoder, der er blevet benyttet gennem projektarbejde. Vi vil først 

kort præsentere, hvordan vi har foretaget vores litteratursøgning; hvilke metoder vi har benyttet 

os af til at indsamle det materiale og litteratur, der er blevet benyttet til udarbejdelsen af 

rapporten. TRIN-modellen er blevet benyttet til at undersøge notifikationer nærmere, og opnå 

forståelse for teknologiens muligheder og begrænsninger, formålet, utilsigtede effekter samt 

hvilke systemer, som notifikationer er en del af. Spørgeskemaundersøgelsen er blevet benyttet 

til at undersøge, hvor meget notifikationer forstyrrer, samt hvor nemt det er at lade en 

notifikation være. I forlængelse af dette er der foretaget 5 semistrukturerede interviews for at 

uddybe nogle af de ting, der blev undersøgt i spørgeskemaundersøgelsen, og for at få dybere 

indsigt i påvirkningen af notifikationer, og de konsekvenser de medfører for de menneskelige 

relationer for de menneskelige relationer. Regressionsanalyse er blevet foretaget i forbindelse 

med analysering af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen, for at undersøge mulighed 

for sammenhæng mellem besvarelserne af to af spørgsmålene. 

 

5.1 Litteratursøgning  

I dette afsnit vil vi kort præsentere, hvordan vi i løbet af projektarbejdet har gjort brug af 

forskellige metoder til at indsamle litteratur til projektet. 

Vi har benyttet os meget af Det Kongelige Bibliotek. Dette har vi gjort gennem deres 

hjemmeside soeg.kb.dk har vi adgang til mange bøger, tidsskrifter og videnskabelige artikler. 

Bibliotekssystemet har en stor samling af både fysisk og elektronisk materiale, og samler 

desuden både materiale, som Det Kongelige Bibliotek selv har registreret, samt materiale fra 

andre store eksterne databaser (Det Kongelige Bibliotek, u.å.). Herigennem har vi fundet 

størstedelen af de bøger og videnskabelige artikler, som vi har benyttet os af. Ved brug af Det 

Kongelige Bibliotek sikrer vi os en troværdig, valid og peer reviewed litteratur. 

Ydermere har vi gjort brug af Google Scholar til både at finde videnskabelige artikler, men 

også for at finde inspiration til projektet samt ideer til gode søgeord, vi kunne benytte i vores 

litteratursøgning gennem Det Kongelige Bibliotek. 

Mange af de nyheds- og avisartikler, vi har benyttet os af, har vi fundet frem til ved hjælp af 

Google-søgning. Ved brug af Google er vi ikke på samme måde sikret i kvaliteten af den 

litteratur, vi har fundet herigennem, som vi er, når vi benytter Det Kongelige Bibliotek. Vi har 
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derfor skulle forholde os kritiske til teksterne og bakke dem op af andre kilder, eller benytte 

disse kilder i mindre omfang. 

Derudover har vi benyttet litteratur, som vi er blevet præsenteret for gennem undervisningen i 

tidligere kurser på de sidste to semestre. Dette drejer sig bl.a. Langdon Winner og David Nye 

teksterne, samt noget af metodelitteraturen til semistrukturerede interviews, hvor vi benytter 

Kvale og Brinkmann. 

 

5.2 TRIN-modellen 

TRIN-modellen er en model udarbejdet på RUC, der undervises i på den Humanistisk-

Teknologiske Bachelor. Den er udviklet af Niels Jørgensen, Thomas Budde Christensen og 

Erling Jelsøe (Jørgensen, 2020). Modellens formål er at inspirere til analyser af teknologier 

med fokus på teknisk-videnskabelige aspekter, som de studerende på RUC kan bruge i deres 

analyser af teknologier (ibid.). Motivationen for udarbejdelsen af TRIN-modellen grundede i 

mangel på en model, der levede op til dette formål. Modellen har fokus på teknologiers 

produktion, design og brug, herunder også utilsigtede effekter, men med et mindre fokus på 

arbejds- og produktionsprocesser (ibid.). TRIN-modellen består af følgende 6 trin: 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer. 

2. Teknologiers artefakter. 

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

4. Teknologiske systemer. 

5. Modeller af teknologier. 

6. Teknologier som innovation. 

TRIN-modellen skal ses som et værktøj til en teknologisk analyse, hvor der kan trækkes på 

begreber fra modellen, men det er ikke en metode, hvor alle 6 trin nødvendigvis skal benyttes 

(ibid.). Det er muligt at udvælge de trin, der er relevante for ens arbejde. I vores arbejde kan vi 

bruge TRIN-modellen som et værktøj i vores undersøgelse og forståelse af notifikationer. Vi 

har fundet det relevant at benytte os af trin 2, 3 og 4. 

5.2.1 Trin 2  

Trin 2 omhandler teknologiens artefakter. Dette betyder altså en redegørelse af teknologiens 

handlinger, samt hvordan teknologien er designet og hvordan den bliver benyttet (ibid.). Vi vil 
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benytte trin 2 til at undersøge hvordan notifikationer kan blive benyttet, herunder de muligheder 

og begrænsninger som hører med. Fokus vil ligge på notifikationer fra to smartphone udbydere; 

Apple og Android.  

5.2.2 Trin 3 

Trin 3 i TRIN-modellen omhandler teknologiers utilsigtede effekter (ibid.). Dette er effekter, 

der ses som værende negative. Der skelnes mellem risici og utilsigtede effekter, der altid 

forekommer, og disse kan forekomme pga. designfejl, økonomiske hensyn eller teknologiens 

indre mekanismer og processer (ibid.). 

Vi vil benytte trin 3 til at forstå notifikationers formål, men mest af alt til at forstå, hvilke 

utilsigtede effekter brugen af notifikationer medfører, og hvorvidt disse er risici eller utilsigtede 

effekter, der altid forekommer, og hvorvidt de eventuelt grunder i dårligt design eller 

økonomiske hensyn. 

5.2.3 Trin 4 

Trin 4 omhandler teknologiske systemer. Trinnet har fokus på de overordnede sammenhænge 

omkring teknologien (ibid.). Ved brug af trin 4, kan vi få et indblik i de større teknologiske 

systemer, som notifikationer indgår i. Da vores projekt omhandler notifikationers effekt på 

relationer og adfærd, ligger vores fokus i dette trin på sammenhængen mellem notifikationer 

og de sociale medier, samt hvordan det påvirker individet.  

 

5.3 Kvalitativ- og kvantitativ metode 

Til besvarelsen af projektrapporten har vi valgt at benytte os af både kvantitative- og kvalitative 

metoder. Indenfor den kvantitative metode har vi benyttet os af spørgeskemaundersøgelse. Ved 

hjælp af spørgeskemaer, har vi valgt at undersøge forholdene for brugen af notifikationer. Det 

betyder, at vi har valgt at bruge spørgeskemaer til at få et indblik i f.eks. hvor mange, der synes, 

at notifikationer er forstyrrende og hvor mange, der rent faktisk svarer på notifikationerne. 

Kvantitative metoder er med til at give relevant data og viden, som nemt kan samles i større 

mængder, stilles op mod hinanden, og som dermed nemmere kan analyseres (Bille, 2020).  

Vi har med afsæt i Kvale og Brinkmann gjort brug af den semistrukturerede interviewmetode, 

som er en kvalitativ metode. Dette har vi gjort for at få nogle flere dybdegående beskrivelser 
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omkring brugen af notifikationer, og hvordan disse forstyrrer og påvirker interviewpersonerne. 

Kvalitative metoder giver os mulighed for at opnå bedre forståelse for interviewpersonernes 

livsverden og italesætte denne. Ved brug af både kvantitative og kvalitative metoder gør vi 

således også brug af triangulering, og vi kan på den måde komme godt omkring problemet 

(ibid.). 

 

5.4 Spørgeskemaundersøgelse 

Spørgeskemaundersøgelser, også kaldet surveys, er et meget almindeligt kvantitativt redskab. 

Ofte anvendes selvadministrerede spørgeskemaer, hvor respondenten selv udfylder 

spørgeskemaet. Dette kan gøres online eller i papirform (Aarhus Universitet, u.å.-c). 

Spørgeskemaer kan bruges til at undersøge en opstillet hypotese, hvor en særlig sammenhæng 

forventes at blive tydeliggjort. Spørgeskemaer kan også bruges til at undersøge nye 

sammenhænge, der ikke tidligere er blevet undersøgt. Besvarelserne, der hentes gennem 

spørgeskemaer, kan bruges til at undersøge forhold og sammenhænge mellem eksempelvis 

alder, køn, uddannelse, holdninger, og det der undersøges (ibid.). Det er muligt at opnå et højt 

antal respondenter ved brug af spørgeskemaundersøgelser, hvilket medfører mere valide 

resultater. Desuden fordi, at respondenterne bliver behandlet på nøjagtig samme måde og får 

præcis de samme spørgsmålsformuleringer. En ulempe ved brug af spørgeskemaer er dog, at 

det giver begrænset indsigt i komplekse problemstillinger (ibid.). Respondenterne tolker og 

forstår nødvendigvis ikke spørgsmålene ens. Skal der gives svar på en skala fra 1-5 eller 

eksempelvis en vurdering af hvor ofte man gør noget, så bliver dette en meget subjektiv 

tolkning fra respondenternes side af, og dette kan skabe risiko for lav validitet (ibid.).  

  

For at indsamle den empiri vi ønskede til brug i vores analyse, har vi udarbejdet et spørgeskema 

med fokus på brugerne af smartphones. For at nå ud til så mange respondenter som muligt, så 

delte vi spørgeskemaet på vores sociale medier, samt i relevante Facebook-grupper. Skulle 

vores resultater dog bruges til noget forskningsmæssigt “vigtigere”, så havde vi ikke haft nok 

respondenter til at kunne kalde undersøgelsen repræsentativ. Men i og med at denne opgave 

ikke skal bruges til at udlede noget afgørende, så er antallet af respondenter brugbart for vores 

undersøgelse. Ydermere for at understøtte validiteten, så har vi gjort brug af en stikprøve, som 

vi kommer yderligere ind på under interview.   
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For at indsamle så megen brugbar data og få så mange besvarelser som muligt, så har vi vægtet 

højt, at spørgsmålene skulle være nemme at forstå, og at der ikke skulle være for mange 

spørgsmål at besvare. På den måde ville spørgeskemaet være attraktivt og overskueligt at 

besvare. For at gøre det simpelt, består svarmulighederne af “ja” eller “nej”, samt en 

vurderingsskala fra 1-10. Det har været vigtigt, at der ingen bias er i spørgsmålene, for at vi 

ikke skal påvirke respondenternes besvarelser. Selve spørgeskemaet kan findes i bilag 1, og 

resultaterne fra undersøgelsen vil kunne findes i bilag 2. 

 

Vi har benyttet spørgeskemaundersøgelsen til bl.a. at undersøge, hvor meget respondenterne 

selv føler, at de bliver forstyrrede, samt hvor nemt de har ved at lade en notifikation være. 

Yderligere har vi også vægtet at have fokus på alder, og vi har valgt at bruge denne oplysning 

om respondenterne til at opstille diagrammer i vores diskussion, for at finde ud af, om der er 

en sammenhæng mellem alder og besvarelserne. Vi har valgt at begrænse os på andre punkter; 

dette gælder bl.a. køn. Vi spørger ind til respondenternes køn, men det er ikke en information, 

vi har ønsket at arbejde videre med. 

Spørgeskemaundersøgelsen har hjulpet os med at få et overblik over, hvor meget 

respondenterne føler at notifikationer forstyrrer, og den har givet os et grundlag for vores 

analyse. Undersøgelsen har dog ikke kunnet give os en mere dybdegående forståelse for, 

hvorfor notifikationer forstyrrer eller ikke forstyrrer, og den har heller ikke kunnet give os 

indsigt i, hvor meget notifikationer fylder i respondenternes hverdag, og deres konkrete 

oplevelser med notifikationer. Dette ledte os til at udvide vores dataindsamling endnu mere 

med interviews.  

 

5.5 Semistruktureret interview 

Som supplement til vores spørgeskemaundersøgelse har vi foretaget 5 kvalitative interviews. 

Mere specifikt har vi benyttet os af semistrukturerede interviews. Den semistrukturerede 

interviewform søger at opnå beskrivelser af interviewpersonens livsverden, og hvordan 

interviewpersonen oplever og fortolker diverse fænomener (Brinkmann & Kvale, 2018). I et 

semistruktureret interview ved forskeren på forhånd, at der er nogle temaer, som skal 

gennemgås i løbet af interviewet. Man vil sågar have forberedt en række spørgsmål på forhånd; 

en interviewguide, forskeren kan benytte sig af gennem interviewet. Interviewet er samtidigt 

åbent over for opfølgende og uddybende spørgsmål samt ændringer i rækkefølgen af de 
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forberedte spørgsmål (ibid.). Denne interviewform giver forskeren mulighed for at kunne styre 

interviewet, men samtidig skaber den også mulighed for, at interviewpersonen frit kan besvare 

spørgsmålene og uddybe sine svar (Aarhus Universitet, u.å.-a). Ydermere er det 

semistrukturerede interview en fordel, hvis der kun er mulighed for at interviewe 

interviewpersonen én enkelt gang, og det derfor er essentielt, at alle de vigtige emner berøres 

(ibid.).  

 

Vi udarbejdede på forhånd en række spørgsmål, der berørte forskellige centrale temaer, som vi 

ønskede at stille interviewpersonerne. Disse spørgsmål kan læses i vores interviewguide, som 

findes som bilag 3. Ved at vi gjorde brug af den semistruktureret interviewform, havde vi 

mulighed for at afvige en smule fra den kronologiske opstilling af vores forberedte spørgsmål, 

og vi kunne desuden stille uddybende spørgsmål. Dette var også med til at skabe et bedre flow 

i vores interview, og gøre det mere naturligt og mindre opstillet.   

Vores interviews kan dog hælde lidt mod den strukturerede interviewform, da der ofte ikke var 

stor anledning eller behov for at afvige meget fra de forberedte spørgsmål eller dykke dybere 

ned i svarene fra interviewpersonerne. Men ikke desto mindre var vores interview designet til 

at være semistrukturerede. Dette vil vi uddybe yderligere i diskussionen.   

 

Vi sørgede for, inden interviewet gik i gang, at give interviewpersonen en kort briefing. Dette 

gjorde vi for at præsentere hvem vi er, hvad vores projekt overordnet handler om, hvad 

interviewet ville komme til at omhandle, informere interviewpersonen om at personen ville 

forblive anonym samt at bede om tilladelse til at optage interviewet med henblik på senere hen 

at kunne transskribere det. Denne fremgangsmåde er lig med den Steinar Kvale gjorde brug af 

tilbage i 1987 på Saybrook Institute i San Francisco (Kvale & Brinkmann, 2009). Dermed er 

interviewpersonen informeret, og dette skaber mindre forvirring og mere tryghed omkring 

interviewet. Briefingen kan læses i bilag 3.   

I slutningen af interviewet gav vi de interviewede en debriefing for at sikre os, at de ikke havde 

spørgsmål de brændte inde med eller havde noget, de ønskede yderligere uddybet. Ydermere 

kunne vi også takke interviewpersonerne for deres deltagelse, samt spørge om de ønskede at 

læse rapporten, når den er færdigskrevet, så de har mulighed for at se resultatet af deres 

deltagelse.   

Efter vi foretog vores 5 semistrukturerede interviews, blev de transskriberet så det var muligt 

at forholde sig konkret til samtalen/svarene. Alle de 5 transskriberede interviews er at finde i 
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bilag 4, hvor interviewpersonerne fremgår som anonyme, og hver især har fået et 

interviewperson-nummer. Ved at transskribere interviewene muliggør det os som forskere, at 

have et overblik over den indsamlede data, og det er desuden vores måde at kunne bruge 

interviewene som empiri (Aarhus Universitet, u.å.-d).  

 

Vores spørgeskemaundersøgelse gav mulighed for stor respons, men ikke mere uddybende 

svar. Vores interviews kan hermed supplere spørgeskemaundersøgelsen og bidrage med 

interviewpersonernes mere uddybende besvarelser.  

For at vende tilbage til validitet, som vi var inde på tidligere i metodeafsnittet om 

spørgeskemaundersøgelse, har vi lagt stor vægt på, om den data vi har fået, er valid og brugbar. 

Ved at tage en stikprøve udvælger man folk, som man mener repræsenterer sammensætningen 

af befolkningen (Tarpgaard, 2016). I vores tilfælde indebærer en stikprøve en gruppe af 

respondenterne fra spørgeskemaundersøgelsen vi mener dækker de forskellige aldersgrupper. 

Med vores interviews ønskede vi at dykke dybere ned i de spørgsmål, som vi havde stillet i 

spørgeskemaundersøgelsen, ved at interviewe 5 respondenter fra spørgeskemaundersøgelsen. 

Vi startede ud med grundlæggende spørgsmål såsom alder, køn og om de ejer en smartphone. 

Derefter fulgte spørgsmål hvor vi spurgte ind til mere dybdegående ting, som var relevante for 

hele vores problemstilling i denne projektrapport.   

 

Undersøgelsen har givet os mulighed for at få konkrete ord på tankerne bag individernes 

handlinger, samt at have noget at holde op mod vores kvantitative data fra 

spørgeskemaundersøgelsen. Som vi tidligere var inde på, så var det vigtigt, at alle 

undersøgelser, vi har udført, er valide. For at understøtte validiteten af 

spørgeskemaundersøgelsen, har vi reflekteret over dette citat: “Validitet defineres ofte ved at 

stille spørgsmålet: Måler vi det, vi tror, vi måler?” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 270, citeret 

fra Kerlinger, 1979, s. 138). Ydermere for at sørge for at vores undersøgelse er valid, har vi 

dykket ned i Kvale og Brinkmanns validitetskriterier. Blandt andet kommer de ind på: 

“Spørgsmål om reliabilitet og validitet rækker ud over tekniske eller begrebsmæssige 

problemer og rejser nogle epistemologiske spørgsmål om objektiviteten af viden og om 

karakteren af interviewforskning. Spørgsmålet er, om viden, der er produceret via interview, 

kan være objektiv.” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 268). Dette belyser blandt andet, at vi skal 

kunne formå at forholde os objektivt i forhold til at udforme vores spørgsmål til interviewene.  
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Vi har blandt andet spurgt ind til de følelser og tanker der ligger bag de spørgsmål vi har 

udarbejdet til spørgeskemaundersøgelsen. Interviewene gav os dybere indsigt i hvilke 

spørgsmål, der var relevante at undersøge endnu nærmere og lægge større vægt på i 

projektopgaven. 

 

5.6 Regressionsanalyse 

Vi har valgt at gøre brug af regressionsanalyse i forbindelse med vores bearbejdning og analyse 

af vores spørgeskemaundersøgelse. Regressionsanalyse er en analysemetode, der benyttes 

indenfor statistiske beregninger (Milhøj, 2020). Mere specifikt har vi valgt at gøre brug af 

lineær regression. Her har man en enkelt afhængig variabel og en uafhængig variabel. Det der 

undersøges er, om den uafhængige variabel afhænger lineært af den afhængige variabel. Med 

andre ord undersøges den mulige sammenhæng mellem de to variabler (ibid.). Det kan 

forklares nærmere med et eksempel: Det kan være, at det ønskes at finde ud af, om der er en 

sammenhæng mellem, hvor meget søvn man får om natten, altså den afhængige variabel, og 

ens humør, den uafhængige variabel. Så kan denne mulige sammenhæng undersøges ved brug 

af lineær regression.  

Mere specifikt under vores regressionsanalysen har vi taget udgangspunkt i at finde 

forklaringsgraden. Forklaringsgraden bruges til at give et tal på kvaliteten af den lineære 

regression (Lorenzen et al., 2017). Forklaringsgraden skrives som R2.  

“R2 angiver den procentdel af datapunkternes variation, der kan forklares af modellen” (ibid).  

Forklaringsgraden er altid et tal mellem 0-1, og jo tættere tallet er på 1, jo tættere ligger 

punkterne på den rette linje. Dette betyder større sammenhæng mellem de to variabler 

(Webmatematik, u.å.). Det er forskelligt hvordan forklaringsgraden fortolkes. I de 

naturvidenskabelige fag kræves ofte en forklaringsgrad på 0,95 før en sammenhæng kan 

bekræftes, hvor en forklaringsgrad på 0,4 godt kan accepteres inden for samfundsvidenskaben 

og psykologien (Lorenzen et al., 2017). 

 

Vi har benyttet regressionsanalysen til at undersøge sammenhængen mellem spørgsmål 4 og 

spørgsmål 5 fra vores spørgeskemaundersøgelse. Vi undersøger dermed, om der en 

sammenhæng mellem besvarelserne af de to spørgsmål. Forklaringsgraden har vi fundet frem 

til, ud fra den lineære regression, som vi har foretaget af de to spørgsmål. Vi kan dermed bruge 

forklaringsgraden til at vurdere sammenhængen mellem den afhængige og den uafhængige 
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variabel. I dette tilfælde er den afhængige variabel spørgsmål 4; hvor forstyrret/påvirket 

individet selv føler, de bliver af at få en notifikation. Den uafhængige variabel, som bliver målt 

op imod den afhængige variabel, er, hvor tilbøjelige individerne er til at svare på de 

notifikationer, de bliver forstyrret/påvirket af. Det gør det muligt at belyse, om der er 

sammenhæng mellem påvirkning og handling. Det bedste resultat vi ville kunne opnå ville 

være, hvis alle punkterne ligger på en lineær tendenslinje, hvilket ville give den bedst mulige 

forklaringsgrad. I dette tilfælde ville forklaringsgraden være 1. 

Ydermere kan vi også forkaste eller bekræfte vores forventninger om, hvor meget folk er styret 

af påvirkningerne fra notifikationer, draget ud fra vores egne oplevelser blandt bekendte og 

venner. Ved at gøre brug af regressionsanalyse, giver det os værktøjerne til at arbejde med 

meget data på én gang på kort tid. Udførelsen af selve analysen er udarbejdet i Excel, da 

programmet er udviklet til at arbejde med statistisk data. 
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6. Teknologiskanalyse af notifikationer 

For at få en bedre forståelse for notifikationer, har vi valgt at have fokus på trin 2, 3 og 4 fra 

TRIN-modellen. Vi har valgt at bruge TRIN-modellen, som et hjælpende redskab til at kunne 

opnå en mere grundlæggende forståelse af notifikationer.  

6.1 Trin 2 – Teknologiers artefakter 

For at få en forståelse for hvordan notifikationerne fungerer, har vi valgt at dykke ned i 

notifikationernes muligheder og begrænsninger. Det vil vi gøre ved hjælp fra Apple-support, 

Apples newsroom og Google support. Apple-support har udarbejdet en brugerhåndbog til deres 

forskellige produkter, bl.a. en til iPhone, hvor Google har lavet en ‘hjælpeside’ til notifikationer 

på en Android. Gennem Apple-support og Google support vil dette afsnit primært have sit 

fokus på fordele, begrænsninger og hvordan notifikationer fungerer på Apple og Android 

smartphones.  

6.1.1 Apple  

Notifikationer giver brugeren mulighed for at kunne følge med i, hvad der sker på deres 

smartphone (Apple, u.å.). Notifikationer giver brugeren besked om f.eks. et ubesvaret opkald, 

eller hvis der skulle være en ændring i en begivenhed på f.eks. Facebook. Dog er det muligt at 

ændre på notifikationens indstillinger, så de bliver vist efter den enkeltes behov (ibid.).  

I notifikationscenteret på iPhone har brugeren mulighed for at kunne se historikken af 

notifikationer. Der er to måder for at få dette center frem på: 1. På den låste skærm, skubber 

man op fra midten af skærmen. 2. På en ulåst skærm, hvor man skubber ned fra midten øverst 

(ibid.). Her er det også muligt at kunne se ældre notifikationer. Efterfølgende kan notifikations-

centeret lukkes ved at skubbe op fra bunden, hvis telefonen er nyere end iPhone 8, eller trykke 

på knappen hjem, hvis man har en ældre model (ibid.). På iPhone er det muligt både at se, 

afvise og ignorerer notifikationer når notifikationer bliver vist på ens iPhone (ibid.). Dette er et 

af de tiltag man med fordel kan gøre, hvis man ønsker at begrænse, hvor meget notifikationer 

skal påvirke en. 3. Endnu en af de ting man kan gøre er at ignorere notifikationer fra en specifik 

app. Dette kan gøres ved at skubbe til venstre på en eller flere notifikationer, trykke på 

indstillinger og efterfølgende trykke på en af indstillingsmulighederne, hvor det er muligt at 

ignorere appens notifikationer en hel dag eller bare en time (ibid.). Dette gør, at notifikationerne 
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kun sendes til notifikationscenteret og ikke på den låste skærm, hvilket betyder, at ingen lyd 

eller lys fra den låste skærm vil dukke op og kunne forstyrre. 

Endnu en ting der er mulig at ændre, er måden hvorpå en app viser sine notifikationer på 

iPhonen. Dette gøres ved at skubbe til venstre på en notifikation, trykke på ‘indstillinger’, 

trykke på ‘vis indstillinger’, hvor man efterfølgende vil komme frem til den enkelte apps 

indstillinger (ibid.).  

 

Indholdet af notifikationer kan blive vist på den låste skærm uden at det behøves at låse 

telefonen op (ibid.). Dette kan både anskues som en fordel, men også en ulempe. En fordel i 

og med at det ikke er nødvendigt at bruge meget tid på at se, hvem der har skrevet, og hvad det 

omhandler. På den anden side kan det potentielt være med til at gøre, at individet hyppigere 

tjekker sin smartphone, når vedkommende er sammen med andre, hvilket kan gå ud over 

sociale relationer. Muligheden for at administrere notifikationer på den låste skærm eller i 

notifikationscenteret fungerer det således; 1. Skub til venstre over en advarsel eller en gruppe 

af advarsler. 2. Tryk på ‘indstillinger’ og vælg en af disse muligheder; a. ‘Lydløs i 1 time’, b. 

‘Lydløs i en dag’, c. ‘Vis indstillinger’, d. ‘Slå fra’ (ibid.). Ved at trykke på ‘vis indstillinger’ 

er det muligt at ændre advarselstyperne eller advarselsindstillingerne for en specifik app (ibid.).  

Apples iOS 12 opdatering muliggjorde det, at brugeren selv aktivt kan tage et valg om ikke at 

modtage notifikationer. “App Limits and new Do Not Disturb and Notifications controls de-

signed to help customers reduce interruptions and manage screen time for themselves and their 

families” (Apple, 2018). Tydeligvis ved Apple, at det både er det enkelte individ, men også 

individets omgivelser, der kan blive forstyrret af tiden på telefonen. Det har allerede været 

muligt at følge med i hvor meget tid man bruger på de forskellige apps, men med denne 

opdatering får individet en endnu bedre forståelse for, hvad man foretager sig på telefonen. 

Dette sker bl.a. i form af at Apples produkter selv kommer med en notifikation efter hver endt 

uge (ibid.). Denne notifikation indeholder, hvor meget tid man har brugt gennemsnitligt pr. dag 

på sin smartphone, og det er også muligt at se, hvor meget tid man har brugt på den enkelte 

app. Ydermere er det også muligt at sætte en begrænsning på, hvor meget tid man vil bruge på 

den enkelte app. “The App Limits feature allows people to set a specific amount of time to be 

in an app, and a notification will display when a time limit is about to expire”(ibid). 

Den endnu nyere opdatering iOS 15 giver mulighed for at vigtige advarsler kan slås til. Dette 

gør, at notifikationer vises, selvom iPhonen skulle være sat på lydløs eller skulle have en fokus-

funktion såsom ‘forstyr ikke’ slået til (Apple, 2021). Yderligere kan man med den nye iOS 15 
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planlægge tidspunkter for, hvornår individet ønsker at modtage et resume over de 

notifikationer, der er kommet i løbet af dagen. Det giver mulighed for selv at vælge, hvornår 

man ønsker at l være ’up to date’ (ibid.). Resumeet kan tilpasses ud fra prioritering af apps 

således, at de notifikationer, man finder mest relevante, vises øverst (ibid.).  

Ønskes det at tilføje nye apps til resumeet, skal man blot gå tilbage til ‘indstillinger’, efter-

følgende vælge ‘notifikationer’, ‘planlagt resume’ og så vælge de apps der ønskes tilføjet til 

resumeet. (ibid.). 

iOS 15 giver også muligheder for mere overvågning og kontrol. Ved brug af den såkaldte 

Screen Time-funktion, er det muligt at holde øje med sig selv. “Screen Time also gives parents 

the ability to schedule a block of time to limit when their child’s iOS device can’t be used, such 

as at bedtime” (Apple, 2018). Denne beskrivelse henvender sig til forældre. Dog er børn be-

grænset af denne mulighed, men forældrene er ikke, da de har evnen til at sætte en grænse, 

samt at følge med i hvad de laver og hvor meget tid de bruger. Hvis man vender den om så er 

det en fordel som forældre at kunne følge med i hvad børn laver på deres iPhone, hvilke også 

er grunden til at Apple nævner det i deres newsroom. 

 

6.1.2 Android 

Ligesom Apple har Android udviklet det samme koncept. “Android’s Digital Wellbeing tools 

give you a daily view of how often you check your phone and how frequently you use different 

apps” (Google, u.å.-b). Dette fungerer på samme måde som tidligere beskrevet i Apple afsnit-

tet. Google formulerer det således: “Make adjustments to your phone settings, and create daily 

habits that work for you” (ibid.). De opfordrer ikke til, at man skal ændre sine indstillinger for 

andres skyld, men for at det skal fungere for det enkelte individ selv. De framer ikke 

notifikationer som et problem, men mere som at det enkelte individ har mulighed for at tilpasse 

indstillingerne helt perfekt til den enkelte (ibid.) 

Notifikationer på en smartphone udviklet af Android fungerer gennem Chrome (Google, u.å.-

a). For at kunne administrere sine notifikationer, er der en række steps man skal igennem: 

”1. Åbn Chrome-appen på din Android-telefon eller -tablet. 2. Til højre for adresselinjen skal 

du trykke på Mere Indstillinger 3. Tryk på Indstillinger for website Notifikationer. 4. Aktivér 

eller deaktiver indstillingen øverst på skærmen.” (ibid.) 
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Det er muligt at få lydløse notifikationer, hvis det ønskes, er det bare at trykke på funktionen 

‘lydløs’. Dette gør at ‘notifikationprompts’ som Google kalder dem, ikke forstyrrer (ibid.). En 

ulempe ved dette kan dog være, at man ignorere notifikationer fra bestemte udbydere i 

tilstrækkelig nok tid til at Google mener at man ikke ønsker de notifikationer, men det er 

muligvis ikke tilfældet. En af fordelene ved at Chrome gør en indsats, er hvis man skulle have 

tilladt notifikationer fra et website, som viser sig at være krænkende, kan Chrome blokere 

notifikationerne herfra og bede Android-brugeren om at godkende notifikationerne igen (ibid.). 

Dette er en stor fordel for brugeren at producenten sørger for at der ikke går noget galt. 

 

6.2 Trin 3 – Teknologiens utilsigtede effekter 

Teknologier udvikles ofte med et formål - med en ønsket effekt. Men teknologier kan også 

medføre effekter, der er negative; utilsigtede effekter. I dette afsnit vil vi komme ind på de 

utilsigtede effekter, der kan være ved notifikationer. 

 

Der kan være utilsigtede effekter både for afsenderens side, men også for smartphone-brugerne. 

Som nævnt tidligere, er det for afsenderen vigtigt at fastholde brugernes opmærksomhed. Hvis 

der udsendes store mængder af notifikationer, kan afsenderen risikere, at brugerne bliver så 

trætte af notifikationerne, at de bliver slået fra (Fahlman et al., 2018). Desuden kan hyppigt 

udsendte notifikationer fra apps, som brugeren ikke betragter som nyttige apps, være skyld i at 

brugeren overvejer at slette disse apps (Pielot et al., 2014). Dette er selvfølgelig ikke et ønsket 

fra appudviklerens side og en utilsigtet effekt ved teknologien. 

  

Set fra brugerens side af, så er der en del flere utilsigtede effekter, der kan belyses, og det er 

også disse utilsigtede effekter, vi ønsker at kaste vores fokus på.  

Da de fleste mennesker har deres smartphone på sig hele dagen, så krydser notifikationerne 

både ind over arbejds-, skole- og privatliv. Notifikationerne har dermed også mulighed for at 

forstyrre individet i et langt større omfang og i flere kontekster (ibid.). 

Notifikationer forsøger at trække brugerens opmærksomhed hen på app’en, og i forbindelse 

med sociale medier kan disse notifikationer være med til at skabe et forventningspres ift. at 

skulle reagere øjeblikkeligt på notifikationerne og altid være tilgængelig (ibid.). Heitmayer og 

Lahlou belyser desuden, hvordan nogle individer oplever, at menneskerne omkring dem 

reagerer negativt over for dem, hvis de ikke svarer på en besked med det samme. Der er en 
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forventning om, at individet altid har sin telefon på sig (Heitmayer & Lahlou, 2021). Presset 

omkring altid at skulle være tilgængelig konstant, og frygten for at gå glip af noget, FOMO, 

påvirker både hvordan individet har det, men også individets forhold til andre mennesker 

(ibid.). 

Notifikationer beskrives som værende forstyrrende, og i Heitmayer og Lahlous studie viste det 

sig, at brugerne næsten altid afbrød deres nuværende aktivitet for at kigge på telefonen. Vi har 

en tendens til at svare på notifikationer indenfor få minutter og derfor forstyrrer de vores 

aktiviteter. Problemet ligger i hvordan og hvornår notifikationerne modtages (Fitz et al., 2019). 

Det at skifte mellem aktiviteter kræver en større mental indsats og øger den kognitive 

belastning. Når notifikationer tilfældigt popper op og afbryder en igangværende aktivitet, øger 

dette altså den kognitive belastning, og gør samtidigt individet mere modtagelige overfor nye 

distraheringer (ibid.). 

 

Brugerne befinder sig desuden i et limbo; de kan have telefonen foran sig, og håbe på, at der 

ikke dukker notifikationer op, som de ellers føler sig nødsaget til at reagere på. Eller de kan slå 

notifikationer fra, som dog har vist, at individet i stedet tjekker sin telefon oftere for at sikre 

sig, at der ikke er poppet noget op på telefonskærmen, som de skal reagere på (Heitmayer & 

Lahlou, 2021). At slukke for notifikationerne kan medføre mindre distrahering og dermed øget 

produktivitet. Følelsen af ikke at være i stand til at svare så hurtigt, som der forventes, kan 

samtidig skabe angst (Fitz et al., 2019). 

Notifikationers distraherende effekt, samt forventningspresset om at reagere hurtigt, kommer 

til udtryk i artiklen One ping after another: why everyone needs a notification detox af Elle 

Hunt. Vi præsenteres for kvinden ved navn Aishah Iqbal, der udtrykker, hvor dårligt hun fik 

det, hver gang hun tog sin telefon op og så alle notifikationerne. Hun følte et vist pres for at 

besvare dem alle hurtigst muligt. Samtidig var notifikationerne også en distrahering i sig selv 

fra hvorfor hun i første omgang havde hevet sin telefon frem (Hunt, 2020).  

 

De utilsigtede effekter ved notifikationer kommer således til udtryk som distraherende og 

forstyrrende effekter. Notifikationerne spiller desuden ind i FOMO fænomenet, og de er 

medvirkende til at opretholde et pres og en forventning om at skulle være tilgængelig konstant. 

Notifikationer har utilsigtede effekter, der kan påvirke individets velvære, mentale helbred og 

forhold til andre (Heitmayer & Lahlou, 2021). 
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6.3 Trin 4 – Teknologiske systemer  

Når der er tale om teknologiske systemer, er der ikke blot tale om selve det system, som 

notifikationer og sociale medier indgår i. Det omhandler også samspillet mellem notifikationer 

og de sociale medier. Både notifikationer og de sociale medier tilhører hver især nogle større 

teknologiske systemer, men det teknologiske system, som sammensætter de to, er internettet. 

Internettet er også et større system i sig selv, men dette vil vi ikke dykke ned i. 

 

Push-notifikationer befinder sig i et teknologisk system, hvor notifikationen kan levere 

oplysninger fra et software system til en bestemt enhed, uden at der er brugerdrevet kontakt 

(Mixon, 2018). Det softwaresystem som eksempelvis Apple benytter til at levere deres push-

notifikationer til andre iOS-enheder er: APNs Developers Application Programming Interface 

(API'er). Google benytter sig af Google Cloud to Device Messaging (C2DM) til at levere deres 

push-notifikationer på Android-enheder. (ibid.) Måden hvorpå en notifikation fungerer er, at 

brugeren af enheden selv skal tilmelde sig notifikationer fra de forskellige apps såsom fra de 

sociale medier, hvilke oftest sker i installationen af appen. Derefter modtager brugeren 

notifikationer fra de forskellige apps, selvom at selve appen på telefonen ikke er i brug og 

skærmen på brugerens smartphones er slukket (ibid). 

 

Sociale medier er også et overordnet system i sig selv, men som interagerer med notifikationer. 

Sociale medier er en samlet betegnelse for onlinetjenester, hvor mennesker kan interagerer i 

sociale sammenhænge med hinanden (Faktalink, u.å.). Instagram, Facebook, Snapchat og 

yderligere tjenester, er en del af den samlede betegnelsen af platforme der kaldes sociale 

medier. Sociale medier kan hentes ned på individets smartphone som en app, og det er der 

individet tager stilling til modtagelse af notifikationer fra appen for første gang, ligesom der er 

nævnt ovenover. De notifikationer, som henvender sig mere specifikt til det enkelte individ, 

hvor indholdet er skræddersyet, har større påvirkningsgrad og er mere effektive, end de 

notifikationer hvor indholdet er standardiseret, og har til formål at nå ud til flere personer 

(Wohllebe, 2020). Afhængig af hvilken app individet får notifikationer fra, er der stor forskel 

på, hvor effektiv notifikationen er. Hvis individet får en notifikation fra en app, som hyppigt 

bruges, bliver individet mere begejstret for notifikationen og opfatter notifikationen som mere 

relevant (ibid.). Hvis individet får en notifikation fra en app, som ikke bruges i lige så høj grad, 

bliver notifikationen til en større gene end ellers og individet føler, at der modtages for mange 

notifikationer (ibid.). I modsætning til notifikationer fra mails vil notifikationer fra sociale 
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medier overbelaste individet i højere grad, da der er større chance for at individet vil modtage 

irrelevant og ligegyldig information, end hvis det var fra mails (Mixon, 2018). Dog kan 

notifikationer fra sociale medier såsom Snapchat også være med til at skærpe afhængigheden 

af telefonen. De hyppige notifikationer fra sociale medier er med til at forbinde individet og 

app'en. De mange notifikationer, som individet får i løbet af dagen, er med til at lokke personen 

tilbage på det sociale medie (ibid.). 

 

Det system som binder notifikationer og de sociale medier sammen er internettet. Internettet er 

også et større system i sig selv. Internettet består af et netværk som kan formidle, sende og 

kommunikere data til diverse enheder bl.a. telefonen (Juul, 2017). Hvis et individ benytter sin 

smartphone et sted uden internet, vil det ikke være muligt for individet at få opdateringer og 

information fra de sociale medier gennem notifikationer. Notifikationer fremtræder kun når 

nettet er tilgængeligt, og det er derfor en vigtig faktor for notifikationers virkning.  

Figuren under er en visualisering som viser hvordan internettet, sociale medier og 

notifikationer er 3 individuelle systemer, som befinder sig inden i et overordnet større system. 

Disse systemer er med til at påvirke individets hverdag. 

 
Figur 3 - Figuren viser, hvordan de individuelle systemer, internettet, sociale medier og notifikationer, påvirker 

hinanden og individet.  
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7. Analyse af empiri 

Vores analyse består først af en analyse af de besvarelser, vi har fået gennem vores 

spørgeskemaundersøgelse. Derefter følger en analyse af de 5 semistrukturerede interviews, 

som vil supplere og uddybe analysen af spørgeskemaerne. 

Til sidst vil der i analysen samles op, og vi vil se på forskelle og ligheder og derfra konkludere, 

hvad vores analyse har ført frem til. Dette vil derefter kunne inddrages i vores diskussionsafsnit.  

 

Figur 4 - Andel af befolkningen i % med en profil på mindst ét socialt medie. Fordelt på alder 2020 

(Kulturministeriet, 2021). 

 

På den ovenstående figur kan det ses hvor mange procent af befolkningen i de forskellige 

aldersgrupper, der har en profil på mindst ét sociale medie. Som det kan aflæses, er det 

størstedelen af den danske befolkning, der gør brug af de sociale medier. Dette betyder, at de 

højst sandsynligt også er afsendere og/eller modtagere af notifikationer. Denne undersøgelse 

fra Kulturministeriet vil lede os videre til at gå mere i dybden med den data, vi selv har 

udarbejdet. 
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7.1 Analyse af spørgeskemaundersøgelse 

Dette afsnit danner rammerne for analysen af vores spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskema-

undersøgelsen blev udarbejdet med henblik på at undersøge, hvor påvirket det enkelte individ 

bliver af at få en notifikation, samt deres tilbøjelighed til at afbryde en samtale til fordel for en 

notifikation. Selve spørgeskemaet kan findes i bilag 1, og resultaterne af spørgeskema-

undersøgelsen (visualiseret som diagrammer) kan findes i bilag 2.  

 

Spørgeskemaundersøgelsens resultater har vi valgt at præsentere ved at opstille søjle- og 

cirkeldiagrammer, for at kunne danne os det bedst mulige overblik over resultaterne. Ydermere 

har vi valgt at foretage en regressionsanalyse af sammenhængen mellem spørgsmål 4 og 

spørgsmål 5. Dette for at få en helt konkret forklaringsgrad på, hvor stor sammenhæng der er 

mellem det at føle, at man bliver forstyrret af en notifikation, og tilbøjeligheden til at svare på 

notifikationen, når man er i en situation, hvor man er sammen med andre. 

7.1.1 Bearbejdning af besvarelser 

Spørgeskemaet er udarbejdet således, at alle aldersgrupper kunne besvare det. På den måde har 

vi data fra flere forskellige aldersgrupper. Vi har lagt primær vægt på numeriske spørgsmål 

såsom: “På en skala fra 1-10: Hvor påvirket/forstyrret synes du selv, at du bliver af at få en 

notifikation?”. På den måde er det nemmere for os analyse svarene, og det har desuden gjort 

det nemmere at opstille diverse diagrammer til at præsentere resultaterne. Vi modtog 101 

besvarelser på vores spørgeskema ved at have delt det på vores Facebook-profiler, samt ved at 

dele det i bestemte grupper på Facebook. På denne måde er vi nået ud til mange forskellige 

aldersgrupper, hvilket måske også har gjort at vi er nået ud til folk med forskellige baggrunde. 

Vi har meget data, vi kan arbejde med, samt nuancerede holdninger til de forskellige spørgsmål. 

I det følgende afsnit vil der illustreres de diagrammer vi har udarbejdet ud fra den data vi har 

indsamlet.  
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Figur 5 - Søjlediagram, der viser, hvor påvirkede/forstyrrede respondenterne selv føler de bliver af at få en 

notifikation. Data fra vores egen spørgeskemaundersøgelse. 

 

Et af de spørgsmål vi bl.a. stillede i spørgeskemaundersøgelsen var, hvor påvirket/forstyrret 

individet selv mener, de bliver af at modtage en notifikation, ud fra en vurdering på en skala 

fra 1-10, hvor 1 er slet ikke forstyrret og 10 er meget forstyrret. Besvarelserne og fordelingen 

kan aflæses i figur 5. Det kan ses, at 31,7% af respondenterne vurderer dette til at ligge som 8 

på skalaen svarende til over middel ift. at være forstyrret af at modtage en notifikation. 

Beregnes gennemsnittet af besvarelserne, så placerer respondenterne sig samlet set på 6,3; 

svarende til lige over middel. Der er en tendens til at føle, at notifikationerne kan være 

forstyrrende, men ikke i en kraftig grad.  

 

 
Figur 6 - Søjlediagram, der viser, hvor tilbøjelige respondenterne er til at afbryde en samtale for at svare på en 

notifikation i form af sms, mail, snap fra Snapchat eller en anden besked (eksempelvis fra Facebook Messenger). 

Data fra vores egen spørgeskemaundersøgelse. 
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I figur 6 kan resultaterne fra spørgsmål 4 ses, som omhandler, hvor tilbøjelige respondenterne 

selv mener, de er til at reagere på en notifikation og dermed afbryde en samtale, de deltager i. 

Igen vurderes dette ud fra en skala fra 1-10, hvor 1 er slet ikke tilbøjelig og 10 er meget 

tilbøjelig. 21,8% placerer sig som 2 på skalaen; at de ikke er tilbøjelige til at afbryde en samtale 

for at svare på en notifikation. Kun en enkelt respondent placerer sig selv som 10 på skalaen. 

Gennemsnitligt placerer respondenterne sig som 3,9% på skalaen, svarende til at de ikke særligt 

tilbøjelige til at afbryde en samtale for at svare på en notifikation.  

 
Figur 7 - Cirkeldiagram, der viser en oversigt over hvor nemt/svært det er at slippe tanken om en modtaget 

notifikation. Data fra vores egen spørgeskemaundersøgelse. 

 

I spørgeskemaundersøgelsen ønskede vi også at undersøge, hvor nemt det er for folk at slippe 

tanken om en notifikation, som de har modtaget, men som de med vilje ikke tjekker. Formålet 

var, at undersøge indirekte om notifikationerne forstyrrer, selv når vi vælger ikke at reagere på 

dem. Selvom der ikke er en reaktion, kan tanken om at en notifikation der ligger og venter på 

at blive læst, måske forstyrre individets fokus og koncentration. I figur 7 kan besvarelserne på 

spørgsmål 6 omkring, hvor nemt/svært det er for respondenterne at slippe tanken om at tjekke 

en notifikation de ved, de har modtaget, ses. Svarmulighederne går fra yderlighederne “Ja (jeg 

har) nemt (ved at slippe tanken om en notifikation)” til “(Jeg kan) aldrig (slippe tanken om en 

notifikation)”. Ud fra cirkeldiagrammet kan det ses, at 40,6%, som er det de fleste respondenter 

har svaret er, at de tit/ofte kan slippe tanken om en notifikation, de har fået. Det er blot 1% af 

respondenterne, som har svaret, at de aldrig kan slippe tanken, når respondenten modtager en 

notifikation. I alt kan de fleste respondenter som regel godt slippe tanken om en notifikation, 

de modtager, som de vælger ikke at tjekke. 
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Figur 8 - Cirkeldiagram, der viser en oversigt over hvor ofte respondenterne får dårlig samvittighed, hvis de vælger 

at tjekke deres telefon, frem for at holde fokus på de personer, de er omgivet af. Data fra vores egen 

spørgeskemaundersøgelse. 

 

Vi ønskede ydermere at undersøge, hvad folk føler, når de vælger at tjekke deres telefon og 

notifikationer frem for at beholde fokus på de mennesker, de er sammen med. Dette er for at 

undersøge nærmere, hvilken påvirkning valget om notifikationen har på individet selv. I figur 

8 kan det ses, hvor ofte respondenterne får dårlig samvittighed, når de vælger at tjekke 

telefonen, i stedet for at holde fokus på de personer, som respondenterne er sammen med. 

Svarmulighederne går fra yderlighederne “ja, (jeg får dårlig samvittighed) hver gang, (jeg 

vælger at tjekke telefonen, når jeg er sammen med andre)” til “(jeg får) aldrig (dårlig 

samvittighed, når jeg vælger at tjekke telefonen, når jeg er sammen med andre)”. 

Det fremgår af cirkeldiagrammet, der ses i figur 8, at 40,6% som er det hyppigste svar blandt 

respondenterne, har svaret “(jeg får) tit/ofte (dårlig samvittighed, når jeg tjekker telefonen, når 

jeg er sammen med andre)”. Hvor blot 4% af har svaret “(jeg får) aldrig (dårlig samvittighed, 

når jeg tjekker telefonen)”, hvilket er det svar, som færreste respondenter har svaret. 

Med udgangspunkt i figur 8 kan det udledes, at en overvejende del af respondenterne, ofte får 

dårlig samvittighed. Ifølge vores spørgeskemaundersøgelse er der tendens til, at der opstår 

dårlig samvittighed hos individet, når individet selv vælger at tjekke sin telefon, frem for at 

holde fokus på dem de er sammen med. Individets eget valg og måde at omgås med 

teknologien, påvirker individet selv. Dette leder os tilbage til Immanuel Kants forståelse af das 

Ding an sich og das Ding für uns. Individerne har en individuel forståelse af spørgsmålene, 

fordi de anskuer verden på hver deres individuelle måde.   



Gr. nr. V2124809722 
3. semesterprojekt 

Humanistisk-Teknologisk Bachelor 

Side 40 af 62 

7.1.2 Regressionsanalyse af spørgsmål 4 og 5 

Vi har valgt at foretage en regressionsanalyse af spørgsmål 4, hvor påvirkede/forstyrrede 

respondenterne selv føler, de bliver af at få en notifikation, og spørgsmål 5, hvor tilbøjelige 

respondenterne er til at afbryde en samtale for at svare på en notifikation. Med regressions-

analyse kan vi søge efter en statistisk sammenhæng mellem besvarelserne af disse to 

spørgsmål, hvor vi kigger specifik på forklaringsgraden. Vi kan dermed undersøge, om der er 

en sammenhæng mellem det at føle man bliver forstyrret af en notifikation, og tilbøjeligheden 

til at svare på notifikationen, når man er i en situation, hvor man er sammen med andre. 

 
Figur 9 - Punktdiagram med graf, der viser sammenhæng mellem at blive forstyrret og det at afbryde en samtale 

for at svare på en notifikation. Udarbejdet ved brug af regression på data fra vores spørgeskemaundersøgelse. 

 

På det ovenstående diagram i figur 9 kan den udregnede forklaringsgrad, der skrives som R2, 

aflæses. Denne værdi beskriver, hvor stor sammenhæng, der er mellem variablerne, altså 

respondentens svar på henholdsvis spørgsmål 4 og 5. Fordi det ud fra figur 5 kan aflæses, at en 

del af respondenterne føler de bliver forstyrret af en notifikation, ville vi se, om der er en 

sammenhæng ift. tilbøjelighed til at besvare en notifikation, selvom man er sammen med andre. 

På figur 9, som visualiserer regressionsanalysen, kan det ses, at vi er kommet frem til en 

forklaringsgrad på 0,7747. Som tidligere nævnt er forklaringsgraden et tal mellem 0-1, og 
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indikere hvor tæt punkterne ligger på hinanden. Ydermere så indikerer punkterne respon-

denternes svar på henholdsvis spørgsmål 4 og 5 som koordinater. 

 

I vores tilfælde er R2-værdien 0,7747, hvilket betyder, at der er en relativ sammenhæng mellem 

respondenternes svar, på de to spørgsmål. Ønskescenariet ville være, hvis forklaringsgraden 

var 1. Dette ville betyde 100% sammenhæng mellem respondenternes svar på de to spørgsmål. 

Hvis forklaringsgraden derimod var 0, så havde punkterne ligget tilfældigt i diagrammet. Det 

ville så have været svært at lave en lineær linje, der ville gå igennem mere end én et punkt. Det 

ville dermed ikke have været muligt at konkludere en sammenhæng mellem besvarelserne af 

de to spørgsmål, hvis forklaringsgraden havde været 0. 

Ydermere kan det ses at på figur 9, hvor meget respondenterne afviger fra den lineære 

tendenslinje. Vi kan se, at der er en større sammenhæng ved de besvarelser, der er repræsenteret 

af de punkter, den lineære linje går igennem. Det vil sige, at respondenterne, der har svaret, at 

de bliver forstyrret som 4 på skalaen af at få en notifikation, placerer sig som 5 og 7 på skalaen 

over, hvor tilbøjelige de er til at svare på en notifikation.  

7.2 Analyse af interviews 

Dette afsnit danner rammerne for analysen af vores 5 semistrukturerede interviews. Interview-

ene blev udarbejdet med henblik på at undersøge, hvor meget notifikationer påvirker interview-

personernes hverdag og i situationer, hvor de omgås i sociale sammenhænge med andre 

mennesker.  

De transskriberede interviews kan som tidligere nævnt findes som bilag 4. Vores interview-

personer er anonyme, og bliver hver især identificeret som interviewperson og et tal mellem 1-

5. For at skabe et nemt overblik, så har interviewpersonerne følgende aldre og køn: 

Interviewperson 1: Kvinde, 55 år  

Interviewperson 2: Mand, 25 år  

Interviewperson 3: Mand, 24 år  

Interviewperson 4: Kvinde, 20 år  

Interviewperson 5: Kvinde, 41 år 

 

Vi har forsøgt at vælge vores interviewpersoner med fokus på et bredt spektrum, både med 

nogenlunde ligelig fordeling af køn, men også med en bred aldersgruppe, med den ældste 

interviewperson på 55 år og den yngste på 20 år. Alle interviewpersonerne ejer en smartphone 
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og begår sig på de sociale medier, hvor de alle har Facebook og Instagram til fælles. Derudover 

er der nogle af interviewpersonerne, som også benytter sig af Snapchat, Twitter og TikTok.  

 

Generelt giver vores interviewpersoner udtryk for, at notifikationer ikke fylder særligt meget i 

deres dagligdag. Dog er de bevidste om, at de eksisterer, og at de i løbet af dagen tjekker dem. 

Det er kun interviewperson 4, som giver udtryk for, at notifikationer fylder meget i hverdagen, 

at notifikationerne bliver tjekket lige så snart, personen modtager dem. Svarene fra respon-

denterne i spørgeskemaet og de svar interviewpersonerne har givet os stemmer ikke overens 

med hinanden. Som det kan aflæses i figur 5 i analysen af spørgeskemaundersøgelsen, er der 

en del af respondenterne, som mener, at notifikationer er distraherende og forstyrrende. Dette 

er dog ikke tilfældet for interviewpersonerne.  

 

Selvom de fleste interviewpersoner giver udtryk for, at de ikke bliver så let påvirket af 

notifikationer, så er det ikke ensbetydende med, at de er langsomme til at svare, når det f.eks. 

gælder notifikationer på Messenger. Flere af interviewpersonerne mener selv, at de er hurtige 

til at tjekke de notifikationer, de modtager. For det meste tjekker interviewpersonerne, hvem 

notifikationen er fra, men hvis de foretager sig noget vigtigt såsom arbejde m.m., udfører de 

ikke nogen yderligere handlinger ift. notifikationen. Interviewperson 1 er den eneste, som ikke 

giver udtryk for, at hun svarer hurtigt på notifikationer, hvilket bl.a. er grundet personens 

arbejde.  

 

3 ud af de 5 interviewede er kritiske overfor, om de selv kan forblive fokuserede på deres 

nuværende handlinger, når en notifikation popper frem. Nogle af interviewpersonerne vælger 

aktivt ikke at handle med det samme på de notifikationer, de modtager. Dog kan notifikationen 

stadig ligge i baghovedet. Interviewperson 2 udtaler sig således: “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” (Bilag 4, interviewperson 2). Det svære ved at slippe tanken om en 

notifikation kan også være frygten for at gå glip af noget, FOMO. Det kan være noget sjovt, 

noget vigtigt m.m. men det finder personen først ud af, ved at tjekke notifikationen. Der er 

selvmodsigelser i det, som interviewpersonerne udtrykker. De starter med at hævde, at 

notifikationer ikke fylder utroligt meget i deres hverdag, men samtidig fortæller de, at de kan 

have svært ved at holde fokus på deres arbejde, når de modtager en notifikation. Dette indikerer, 
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at vores interviewpersoner bliver mere påvirkede af deres notifikationer og deres telefoner 

generelt, end de er klar over. Notifikationerne er blevet en del af deres hverdag, og de tjekker 

måske flere notifikationer i løbet af dagen, end de vil indrømme. 

 

Eftersom at størstedelen af de interviewede ikke kan forblive 100% fokuserede i den kontekst, 

de befinder sig i, når de modtager en notifikation, betyder det også, at interviewpersonerne 

bliver forstyrrede af notifikationerne. Interviewperson 3 giver udtryk for, at personen har 

telefonen i lommen på arbejdet, og når personen modtager en notifikation, vibrerer den. Det er 

ikke kun høresansen i form af den lyd som telefonen afspiller, hvor personen bliver gjort 

opmærksom på, at en notifikation er dukket op, men den fysiske kontakt med kroppen i form 

af vibration fra telefonen, kan gøre personen opmærksom på en notifikation - også kaldet 

haptisk feedback. Interviewperson 1 og 4 giver stærkt udtryk for, at de ikke bliver så let 

forstyrrede af notifikationerne. De mener, at notifikationerne kan vente med at blive tjekket, til 

de har tid og lyst. Interviewperson 1 udtrykker sig således: “... 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” (Bilag 4, interviewperson 1). Eftersom at interviewperson 1 ikke har 

mulighed for at have telefonen på sig gennem hele dagen, kan det være nemmere for personen, 

ikke at blive styret af den i forhold til de andre interviewpersoner. Interviewperson 5 er 

opmærksom på, de forstyrrelser notifikationerne kan give. Derfor har hun valgt, at sætte sin 

telefon på flytilstand om aften, så den ikke forstyrrer hende, mens hun sover. Interviewperson 

5 har taget et aktivt valg om, at notifikationer ikke skal styre hendes fritid. 

 

Der er bred enighed blandt interviewpersonerne om, at når man er i sociale sammenhænge 

blandt andre mennesker, er det ikke velset, at telefonen bliver tjekket. Der er forståelse for, at 

telefonen kan tjekkes engang imellem, hvis der er noget vigtigt i vente. Interviewpersonerne 

giver udtryk for, at de synes, det er enormt irriterende når interviewpersonernes venner sidder 

med deres telefoner og surfer rundt på de sociale medier. Selvom interviewpersonerne synes 

det er irriterende, når andre tjekker deres notifikationer, er det ikke ensbetydende med, at de 

selv får dårlig samvittighed, når de gør det. Nogle af interviewpersonerne fortæller, at de 

sjældent tjekker deres notifikationer med mindre, at de venter på en bestemt eller vigtig 

information, og derfor deler de den information med de mennesker, de er sammen med. Denne 

udmelding er også en selvmodsigelse af tidligere udtalelser fra interviewpersonerne om, at de 

ofte tjekker, hvem notifikationen er fra, før de beslutter sig for at svare eller ej. Dog kan den 
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kontekst interviewpersonerne befinder sig i påvirke, hvor ofte de tjekke deres notifikationer. 

For at sammenligne de svar vi har modtaget fra respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen, 

så svarer de fleste, at de ikke er særlig tilbøjelige til at afbryde en samtale for at tjekke en 

notifikation, som de har modtaget. Men at de fleste respondenter får dårlig samvittighed, når 

de tjekker en notifikation når de er sammen med andre. Dette svar fra respondenterne stemmer 

mere overens med det interviewpersonerne gav udtryk for, når de indgår i sociale sammen-

hænge. 

 

Det er tydeligt, at interviewpersonerne synes, at notifikationer kan være forstyrrende, 

påvirkende, og at det kan være svært at abstrahere fra dem. Men de har ikke kun fokus på de 

negative konsekvenser ved notifikationer. De kan også godt se det positive ved dem. 

Interviewperson 3 uddyber således: “Altså positive det er jo at, jeg føler at jeg kan bedre have 

kontakt til de få mennesker jeg meget holder af… 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.” (Bilag 4, interviewperson 3).  

 

Brugen af telefonen og hvor hyppigt interviewpersonerne giver deres notifikationer 

opmærksomhed, afhænger meget af personernes beskæftigelse. Når det ikke er muligt at have 

telefonen på sig i løbet af en otte timers arbejdsdag, betyder det, at personen ikke bliver 

distraheret af notifikationerne, og påvirkningsgraden i form af at være opdateret, og hele tiden 

tjekke sine notifikationer, svækkes en del. De interviewpersoner, som bruger telefonen som en 

del af deres arbejde, eller bare har mulighed for at have telefonen ved sin side gennem hele 

dagen, har større chance for at blive påvirkede og forstyrrede af notifikationerne. Vi kan altså 

ud fra de interviewede udlede, at interviewpersonerne er mere påvirkede af deres telefon og 

notifikationerne har større indflydelse i deres hverdag, end de nogle gange giver udtryk for, og 

måske er klar over.  

Interviewpersonernes svar stemmer godt overens med den nedenstående tabel, som er 

udarbejdet af Kulturministeriet.  
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Tabel 1 - Viser brugsfrekvens for udvalgte medierelaterede aktiviteter på internettet fordelt på alder. Fordeling af 

frekvens i procent i 2020 (Kulturministeriet, 2021). 

 

På ovenstående tabel er det tydeligt at se, at alle aldersgrupper i befolkningen bruger mest tid 

på de sociale medier (13 forskellige platforme) ud af medierelaterede aktiviteter på nettet. Dette 

indikerer, at der ikke er sammenhæng mellem alder og tid, der bruges på de sociale medier 

kontra andre platforme. Dette stemmer også overens med det vi har fundet frem til vores 

undersøgelse med interviewpersonerne.  
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Vi har gennem vores analyse fundet frem til, at vi bliver mere påvirkede af notifikationer end 

først antaget. Vi fandt ud af, at når vi har mulighed for at have telefonen på os i løbet af dagen, 

så bliver vi mere påvirkede af notifikationer. Der her er større trang til at tjekke notifikation, 

end hvis vi ikke har mulighed for at have telefonen på os. Selvom at folk bliver påvirket af 

notifikationer, kan de fleste godt slippe tanken om den notifikation som lige er poppet frem på 

telefonen. Dog kan det være sværere for nogle end andre. Så bliver det for nogle nødvendigt til 

at tjekke notifikationen, eller blot se hvem den er fra, før at tanken kan slippes. Det blev 

desuden tydeliggjort, at individerne synes det er irriterende, hvis notifikationer tjekkes, når man 

er sammen med andre. Folk har samtidig selv tendens til at få dårlig samvittighed, når de tjekker 

en notifikation, når de er sammen med andre. 
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8. Diskussion 

Dette afsnit ville danne rammerne for vores diskussion. Vi vil til at starte med diskutere 

fejlkilder ift. vores spørgeskemaundersøgelse og vores interviews, og hvad vi kunne have gjort 

anderledes. Derefter vil vi diskutere brugen af notifikationer, positive og negative 

konsekvenser og herunder også diskutere alder ift. at blive forstyrret af notifikationer. Til sidst 

vil vi inddrage David Nye og Langdon Winner i en diskussion om notifikationers uund-

gåelighed, og hvad der determinerer brugen af teknologien. 

8.1 Fejlkilder 

8.1.1 Spørgeskemaundersøgelse 

I forhold til de svar, vi har modtaget i spørgeskemaundersøgelsen, og de svar, vi har fået fra 

vores interviewpersoner, stemmer svarene ikke helt overens. Når vi kun vælger at interviewe 

5 forskellige personer, og 101 respondenter har besvaret vores spørgeskema, så er vi klar over, 

at vores svar ikke altid stemmer overens. Hvis vi havde valgt at interviewe lige så mange 

personer, som dem, der havde besvaret vores spørgeskema, kunne svarene måske havde været 

mere sammenlignelige. Dog er der problematikken med at man sidder overfor en anden person, 

når man bliver interviewet, hvilket gør man ikke på samme måde er anonym. Selvom man 

forbliver anonym i rapporten, kan frygten for at blive dømt af intervieweren stadig være til 

stede. Det kan derfor være nemmere at svare ærligt på et spørgeskema, når man sidder gemt 

bag en skærm.  

I forhold til vores spørgeskemaundersøgelse, kunne vi have været mere specifikke, omkring 

hvad det er vi vil undersøge, og dermed formulere bedre spørgsmål. Idet vi i spørgsmål 5 har 

skrevet ”Hvor tilbøjelig er du til at afbryde en samtale for at svare på en sms/mail/snap/besked 

osv.?” I stedet for skulle vi nok have skrevet: ”Hvor tilbøjelig er du til at afbryde en samtale 

for at svare på en besked fra de sociale medier?” På denne måde kunne vi gøre det mere 

specifikt, hvad det er vi vil undersøge, og sikrer os bedre validitet ift. om det vi tror vi 

undersøger, rent faktisk er det vi undersøger. Det vi undersøger er notifikationer fra sociale 

medier, og ikke notifikationer fra sms’er og mails. 

Vores spørgeskema er meget subjektivt, idet det handler meget om hvordan respondenten selv 

oplever notifikationer. Samtidig fandt vi frem til at man sagtens kan besvare en notifikation 

uden at afbryde en samtale, men man er måske ikke lige så opmærksom.  
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Respondentens svar er kommet bag på os, specielt hvad det angår spørgsmål 5. Med et 

gennemsnit på 3,9% betyder det at det under halvdelen af gangene de modtager en notifikation, 

ville de ikke ville besvare den. 

  

8.1.2 Interviews 

Vi har taget et aktivt valgt om at gøre brug af semistruktureret interview efter nogle bestemte 

kriterier: Interviewet måtte maksimalt have en varighed på 15 min, vi havde nogle relevante 

spørgsmål, som var vigtigt at få svar på, men vi ville samtidig gerne have mulighed for, at de 

interviewede personer kunne uddybe deres svar og stille spørgsmål. Vi er klar over, at vores 

semistruktureret interview hælder mod det struktureret interview, eftersom at det strukturerede 

interview udføres i samarbejde med en interviewguide, hvor specifikke spørgsmål indgår og 

interviewguiden følges slavisk (Aarhus Universitet, u.å.-b). Vi har derudover udarbejdet en 

spørgeskemaundersøgelse, som er inspirationen bag interviewspørgsmålene. De spørgsmål 

som hælder mod det strukturerede interview er f.eks. i vores introducerende spørgsmål. 

Spørgsmålene omhandler interviewpersonens alder, køn, om den interviewede ejer en 

smartphone, og hvis svaret er ja, fører interviewet videre til, om personen er på de sociale 

medier og hvilke. Vi har valgt at gå meget struktureret til værks i de introducerende spørgsmål, 

da vi havde brug for en konkret viden og baggrund om de personer, vi interviewede. Vores 

spørgsmål er semistruktureret, fordi at vi i vores interview løbende stiller opfølgende og 

uddybende spørgsmål, såsom hvorfor/hvorfor ikke mener du det m.m., hvor interview-

personerne selv har mulighed for at fortælle deres subjektive meninger, holdninger og hvad de 

føler. Vi kunne godt have uddybet nogle mere semistruktureret interviewspørgsmål fra starten 

af. Hvis vores interviewspørgsmål havde været udformet som et struktureret interview, ville 

vores interviewpersoner blevet stillet de samme spørgsmål i en specifik kronologisk 

rækkefølge, uden mulighed for ændringer. Vi ville ydermere have mulighed for, at have kontrol 

over interviewpersonernes svar, og dette er ikke tilfældet i vores interview (ibid.). 
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8.2 Brugen af notifikationer 

Når det kommer til notifikationer er der delte meninger, hvorvidt man mener at det er negativt 

eller positivt at få notifikationer. Det positive ved notifikationer på smartphonen er, at man 

bliver opdateret f.eks. vedrørende nyheder, sociale medier, sms’er, e-mails og telefonopkald. 

På den måde kan man altid følge med i, hvad der sker ude i verden. Det negative er dog, at det 

kan gå hen og blive en form for afhængighed. Idet individet potentielt modtager en notifikation, 

kan fremprovokere en trang til at tjekke smartphonen. Da man frygter at gå glip af noget, hvis 

man ikke tjekker sin telefon. Samtidig er notifikationer med til at påvirke og forstyrre nogle 

mennesker, som gør, at de får det svært med at holde fokus på deres arbejde. 

  

I forhold til adfærd, kan man tage udgangspunkt i vores interviews. Her fik vi stillet 

interviewpersonerne spørgsmål om, hvorvidt de tjekker telefonen, når de er blandt andre 

mennesker. Her valgte nogle af dem at tjekke telefonen en gang imellem, hvis der var noget 

vigtigt, de ventede på. Dog syntes nogle af vores interviewpersoner, at det kan være irriterende, 

når deres venner sidder med telefonen og er på de sociale medier. Selvom det er irriterende, 

betyder det ikke nødvendigvis at de får dårlig samvittighed, når de selv gør det.   

Nogle interviewpersoner mener, at det positive ved notifikationer er, at man bedre kan have 

kontakt til de mennesker, som de holder af, og holde øje med, hvad der sker i deres liv. Dette 

sker blandt andet gennem sociale medier. 

 

Ifølge en undersøgelse fra London School of Economics and Political Science (LSE), viser det 

sig, at gruppesamtale på smartphonen er en måde at stresse af på. Samtidig viser det sig, at den 

længste interaktion, der har været på telefonen er på sociale medier såsom Instagram og 

Facebook. At interagere med sin smartphone er ifølge undersøgelsen, det samme som når en 

ryger tænder en cigaret (Criddle, 2020). 

 

Udover afhængighed af notifikationer har vi også valgt at kigge ind i alder. Dette har vi gjort 

ud fra den empiri, vi selv har indsamlet. Vi har opstillet et punktdiagram, der illustrerer, hvor 

forstyrret respondenterne bliver af at modtage en notifikation sammenlignet med deres alder. 
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Figur 10 - Punktdiagram, der viser, hvor påvirket de forskellige aldersgrupper bliver af at få en notifikation på en 

skala fra 1-10, hvor 1 er slet ikke påvirket og 10 er meget påvirket. Udarbejdet udfra data fra vores 

spørgeskemaundersøgelse. 

 

Fra bunden og op til toppen indikerer placeringen prikkerne hvor på skalaen respondenterne 

placerer sig ift. at blive påvirkede af at få en notifikation. Desto større prikken er, jo flere 

respondenter har valgt dette tal.  

Noget af det første der springer i øjnene, at i aldersgruppen 22-27 år er der flest blå og store 

prikker. Men det, at der er prikker hele vejen ned ad skalaen gør også, at det er en mere alsidig 

målgruppe i forhold til at de spænder bredt på påvirkelsesskalaen. 

Som det kunne ses på figur 4 oppe i analyseafsnittet så er aldersgruppen 12-18 den største 

brugergruppe på de sociale medier. Hvorfor stemmer det ikke overens med den data vi har 

indsamlet? Der kan være flere faktorer, der spiller ind i denne ligning, men den største faktor 

er, at vi har opnået flest besvarelser fra folk i aldersgruppen 22-27 årige via. vores sociale 

netværk. Dette skyldes, at størstedelen af dem vi er venner med på Facebook er jævnaldrende 

med os projektmedlemmer i gruppen, og derfor befinder sig i aldersgruppen 22-27 år. For at 

kunne have undgået denne manglende adspredelse i alder, ville vi kunne have gjort er at dele 

vores spørgeskema andre steder, og i andre Facebook grupper, frem for vores egne profiler. 
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Det skal selvfølgelig være grupper, som har en interesse for teknologi, så man kan få en reel 

besvarelse. 

 

8.3 Teknologideterminisme  

I dette afsnit vil vi diskutere notifikationer, med henblik på professoren David Nye og 

teoretikeren Langdon Winners holdninger og meninger i forhold til teknologideterminisme. 

Notifikationer på smartphonen er en metode til at holde sig opdateret på med de seneste 

nyheder, vejret og trafikoplysninger. Ikke nok med dette, er det også en god måde at blive 

opdateret fra de forskellige sociale medier. Nogle gange kan disse notifikationer fra 

smartphonen være med til at forstyrre brugeren af telefonen, og endda opbruge batteriet med 

al aktivitet fra smartphonen (Biersdorfer, 2020). 

 

Notifikationer kan dog være uundgåelig. Således at vi bruger selv kan bestemme hvorvidt vi 

vil modtage notifikationer til smartphonen eller ej. Dette kan vi allerede undgå, så snart vi 

henter en app ned på smartphonen. Her spørger app’en altid om tilladelse til at sende 

notifikationer. Man kan også undgå notifikationer ved at gå ind i indstillinger og få fjernet al 

notifikation, fra alle apps. Samtidig er der også en tjeneste på smartphones, der kaldes for 

forstyr ikke, som gør at man ikke kan modtage notifikationer, sms’er eller opkald (ibid). 

  

Tager man udgangspunkt i David Nye, så har kulturen en stor betydning for vores valg, hvad 

angår teknologi. Mange vælger at modtage notifikationer, for at blive opdateret og dermed 

være en del af det sociale. Et eksempel på dette kan være sportskulturen. Hvis ens vennekreds 

går op i sport, ønsker man måske ikke at føle sig udenfor, men tværtimod være en del af det. 

Det kan derfor drive en person til at benytte sig af notifikationer og holde sig opdateret. Her er 

der tale om FOMO, hvor det enkelte individ er bange for at gå glip af spændende eller sjove 

ting, ved ikke at have modtaget notifikationer. Kulturen er med til at determinere brugen af 

notifikationer, ligesom det sås med eksemplet om våben i Japan, hvor kulturen var med til at 

determinere valget af de traditionelle våben.  

  

Vælger man derimod at se fra Langdon Winners synspunkt, så er notifikationer noget som har 

politisk karakter. Det er samfundet, der har taget denne teknologi til sig, men med et forsøg på 

at opnå magt over andre. Her er det virksomhederne, der forsøger på at opnå magt over 
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brugerne ved at benytte sig af notifikationer. Dette gøres med et økonomisk ønske, for at lokke 

brugerne tilbage til deres apps og konsumere indhold, og på den måde tjene penge. Ifølge Aza 

Raskin, som tidligere har arbejdet for browseren Mozilla, er det som om virksomhederne har:  

“...taking behavioural cocaine and just sprinkling it all over your interface and that's the thing 

that keeps you like coming back and back and back.” (Andersson, 2018). 

Bag hver telefon har flere tusinder ingeniører arbejdet på at gøre det vanedannende (ibid). Dette 

betyder, at virksomhederne gerne vil have magten over det enkelte individ, ved at sende 

notifikationer ud, for at lokke brugerne tilbage til deres apps og gøre dem afhængige.     
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9. Konklusion 

For at kunne konkludere på vores arbejde, vil vi starte med at kaste et blik på vores problem-

formulering, som lyder således: Hvordan påvirker notifikationer fra sociale medier de sociale 

relationer, og hvilke konsekvenser har det?  

 

Vi har gennem brug af TRIN-modellen kunne foretage en teknologiskanalyse af notifikationer. 

Notifikationer har vist sig at have en del utilsigtede effekter. De er distraherende og 

forstyrrende, og er samtidig med til at opretholde et forventningspres om at skulle være 

tilgængelig konstant. På både Android og iPhones er der gode muligheder for at kunne 

administrere sine notifikationer, og tilpasse dem sine egne behov. Det er muligt for brugeren 

af slå dem fra, og på den måde undgå forstyrrelser og distraheringer. Dette har dog vist sig ikke 

at være en særlig konstruktiv løsning, da det kan føre til en trang til at skulle tjekke telefonen 

oftere end før. På samme måde kan det også få individet til at føle sig uden for. 

Ved at dykke ned i Winner og Nye har vi opnået forståelse for, hvad det er der determinerer og 

former brugen af teknologi, og at brugen af notifikationer både er styret af kulturen og sociale 

normer, heriblandt fænomenet FOMO. Notifikationer har også politisk karakter, når 

appudgiverne benytter sig af dem til at opnå magt over brugerne. Notifikationer er et neutralt 

værktøj i sig selv, men udviklet og brugt med politisk interesse. 

 

På baggrund af vores empiri fra spørgeskemaundersøgelsen og interviewene kan det 

konkluderes, at respondenternes svar på spørgeskemaet er tildeles kommet bag på os, da vi 

havde en formodning om at flere ville være tilbøjelige til at afbryde en samtale for at svare på 

en notifikation. Formodningen stammer fra vores egne erfaringer i de kredse, vi færdes i. I og 

med at vi delvist har fået andre resultater, end det vi formodede, så har vi også forholdt os 

kritisk til svarende. Vi kan konkludere, at der er sammenhæng, men ikke i så høj grad, hvilket 

netop kan skyldes at respondenterne ikke siger det korrekte pga. de sociale normer. Ydermere 

kan vi konkludere ud fra vores analyse, at individer i alderen 22-27 år er mest tilbøjelige til at 

blive forstyrret af at modtage en notifikation, samt afbryde en samtale for at besvare en 

notifikation.  

Igennem vores interviews med den udvalgte gruppe af respondenter har det gjort os klogere på, 

hvordan de helt reelt forholder sig til notifikationer fra de sociale medier på deres telefoner. De 

fleste interviewpersoner gav udtryk for, at notifikationerne ikke påvirkede dem synderligt 
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meget i deres dagligdag. Hverdagens aktiviteter og det, om det er muligt at have sin smartphone 

ved hånden, har stor indflydelse på, hvor forstyrret interviewpersonerne bliver.  

Vi kommet frem til, at vi ikke modtog de svar fra interviewpersonerne, som vi formodede. På 

baggrund af den tyske filosof Immanuel Kant har vi fået indsigt i, at alle individer har 

individuelle opfattelser, hvilket gør, at vi anskuer verden forskelligt, hvilket også gør sig 

gældende for opfattelsen af interviewspørgsmålene.  

 

Afsluttende vis kan vi konkludere, at størstedelen af interviewpersonerne fandt det irriterende 

og uhøfligt, når folk, de er sammen med, vælger at reagerer på de notifikationer, som de 

modtager. Ud fra dette påvirker notifikationerne de sociale relationer, individerne imellem, 

negativt. Samtidig er der også positive konsekvenser ved notifikationer. De er med til at skabe 

social kontakt, og på den måde styrke menneskelige relationer. Men når der i samfundet hersker 

en forventning om, at vi skal være tilgængelig konstant, lægger det pres på individet. Det kan 

føre til negative konsekvenser som kognitiv belastning og en følelse af at være udenfor 

fællesskabet, hvis individet ikke kan leve op til disse forventninger. 
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10. Perspektivering 

Under vores undersøgelse af notifikationer og måden de påvirker de menneskelige relationer 

på samt den sociale adfærd, har vi valgt at give eksempler på, hvordan det også har en effekt 

på hjernen, kroppen og sindet. In artikel fra altompsykologi.dk skrevet af psykologen Morten 

Fenger, stiller Fenger spørgsmålet: “Den digitale verden belønner vores hjerne – så hvorfor 

ændre adfærd?” (Fenger, 2020). Fenger beskriver, at for hver gang vi tjekker vores telefon, 

bliver vi belønnet med et skud dopamin (ibid.) hvilket er et signalstof, som overfører signaler 

fra dybtliggende centre i hjernen til andre dele af hjernen (Kryger, 2019). Dopamin er desuden 

et stof, der opkvikker og giver os følelsen af velvære (Fenger, 2020). Gennem menneskets 

evolution har vi udviklet og nedarvet to grundlæggende mekanismer for overlevelse. Den første 

mekanisme er angst-systemet. Angst-systemet sikrer, at mennesket undgår farlige situationer, 

hvilket gør at vi har evnen til at kæmpe mod eller flygte fra det, som truer vores liv (ibid.). Det 

andet er mekanismen adfærdsbelønning. Her bliver hjernen kemisk belønnet, som gør 

mennesket i stand til at overleve (ibid.). Som nævnt tidligere er den belønning, som hjernen 

får, det kemiske stof dopamin. Dopamin optræder ved tre grundlæggende typer adfærd: Sex, 

som sikrer artens overlevelse, føde, som sikrer overlevelse indadtil, og det at holde sig 

orienteret, som sikrer overlevelse udadtil (ibid.). Evolutionen har derimod vist, at en gruppe 

mennesker som holdt sammen, langt bedre kunne sikre overlevelse og forplantning end 

mennesker, der holdt sig adskilt, hvilket gjorde at hjernen genetisk udløste belønning, ved at 

holde sig aktiv i fællesskaber (ibid.). Dette kan betyde, at i det moderne teknologisamfund, 

hvor sociale medier såsom Facebook, Instagram eller Snapchat, er de bedste produkter til at 

trigge denne belønning for social tilknytning (ibid.). Oprindeligt anstrengte vores forfædre sig 

for, at opfatte og tyde sociale signaler, så de kunne tilpasse sig gruppens behov (ibid.). Dette 

betyder, at mennesket ikke kan overleve uden sociale relationer (Egebo, 2016).  

Et andet perspektiv er en hjerneforsker som advarer, at smartphoneforbruget ødelægger evnen 

til at dagdrømme (Bleeg, 2017). Ved at vi konstant bliver fristet til at kigge på vores 

smartphones og de mange notifikationer, der hele tiden popper op, forhindrer det den tid vi 

kunne havde brugt på at dagdrømme (ibid.). Når vi dagdrømmer styrker det vores evne til at 

planlægge og træffe beslutninger (ibid.). Ved at gennemgå tidligere oplevelser og bruge de 

erfaringer vi fik til at tænke over fremtidige planer, giver det os muligheden for at forudse 

udfordringer, hvilket man kan kalde en kreativ læringsproces for mennesket (ibid.). Uden 

dagdrømmeri kan mennesket handle impulsivt, hvilket gør de kan komme til at møde 
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uforudsete udfordringer, de måske ikke ville være forberedt på, når de ikke har brugt den tid til 

at dagdrømme og planlægge (ibid.). Den nye generation vil måske endda også være mindre 

empatiske af den grund, hvilket kan betyde at vores tilværelse og samfundet vil være i krise 

hele tiden, da der vil være mangel på orden og overblik (ibid.).  
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12. Bilagsoversigt 

Dette er en oversigt over de vedhæftede bilag og hvad de indeholder. 
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