
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektgruppe: Supercomputeren i hånden 

Gruppens nummer: V1924809664 

Gruppens medlemmer: 

Hussein Khaled Miari - hkmiari@ruc.dk  

Studienummer: 66528 

Mads Allan Breitenstein Nissen - mabn@ruc.dk 

Studienummer:66435 

Niklas Vienberg Rasmussen - nivira@ruc.dk 

Studienummer: 66377 

Snorre Frank Trautner Nielsen – snorren@ruc.dk  

Studienummer: 66835 

Vejleder: Tine Jensen - tinex@ruc.com 

Studieretning: HumTek 

Hus: B 

Semester: 3. 

Antal anslag (Inkl. mellemrum): 122849 

Dato: 17. december 2019 

 

 

 

Roskilde Universitet 

Smartphone og 
kognition 
Interaktion med smartphonen og dens effekt på koncentration og 

hukommelse på tværs af generationer 

mailto:hkmiari@ruc.dk
mailto:mabn@ruc.dk
mailto:nivira@ruc.dk
mailto:snorren@ruc.dk
mailto:tinex@ruc.com


Gruppenr.: V1924809664 BP3 d. 17/12/2019 

Hussein, Mads, Niklas og Snorre RUC 2019 HumTek-B 

Side 1 af 57 

 

Abstract 

The purpose of this project is to investigate the connection between different generations’ 

interaction with their smartphones, and whether they feel this interaction has an impact on their 

concentration and memory. This was done by using interviews, based on postphenomenology, and 

the experimental design. However, due to the limitations of this project, we cannot draw any 

definitive conclusion regarding the different generations’ interaction with their smartphones, their 

experienced negative effect on their memory and concentration nor the possible link between these. 

In our studies we found possible tendencies in the statements of our informants, which could point 

to a linear tendency in the generations’ interaction with their smartphone. Our informants from the 

youngest generation, appeared to be most closely attached to their smartphones. We found that this 

plausible attachment, could possibly be connected to what seemingly appears to be an impaired 

concentration and memory. Informants who seem to be less closely attached to their smartphones, 

such as our informants from the oldest generation, do also not seem to experience an impaired 

concentration or memory. 
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Indledning 

Problemfelt 

Tilbage i 1973 blev verden introduceret til den første “håndholdte” mobiltelefon - en prototype der 

vejede 1,1 kg og kun havde strøm til en halv times samtale hvorefter den skulle oplades i intet 

mindre end 10 timer (Nielsen, 2018). 

På daværende tidspunkt var en håndholdt mobiltelefon blot en drøm, som hørte til i science fiction-

romaner og pudsigt nok udtalte den kendte science fiction-forfatter Arthur C. Clarke følgende om 

den håndholdte mobiltelefon tilbage i 1956: 

 

”Ingen på hele planeten behøver nogensinde at blive væk eller komme ud af kontakt med 

sine nærmeste, medmindre man selv ønsker det. Jeg overvejer stadig, hvad de sociale 

konsekvenser vil være,« skrev Clarke senere samme år” (Nielsen, Kristian, 2018).  

 

Siden da, har mobiltelefonen gennemgået en voldsom udvikling og i dag går langt de fleste 

danskere rundt med en smartphone i lommen – eller i hånden. Undersøgelser viser at hele 77,3 

procent af danskerne ejer en smartphone, hvilket gør Danmark til det land i verden, som har den 

højeste smartphonepenetration, efterfulgt af Taiwan med 75,8 procent (Breinstrup, 2017).  

Mange har den erfaring, at de fleste mennesker er som limet fast til deres smartphones. Denne 

erfaring kommer blandt andet af diverse statistikker, som viser, at størstedelen af os, tjekker vores 

smartphone 50-100 gange om dagen. (Storgaard, 2017).  Smartphonen er blevet til en umiddelbar 

nødvendighed for de fleste mennesker i deres hverdag. Dette er især grundet deres universelle 

brugbarhed, eftersom dens funktioner faciliterer løsninger til mange af hverdagens udfordringer. 

Den har internet, sociale medier, mulighed for at kontakte folk, vejviser, lommeregner m.m. Det er 

næsten ikke længere nødvendigt at tænke selv, da smartphones kan gøre det for en. 

Brugen af smartphones er dog ikke uden risici, da det er påvist at der under bestemte forhold kan 

dannes en form for afhængighed (van Deursen et al., 2015; Gaskin et al., 2015; Blau et al., 2016; 

Hawi et al., 2016; Chang et al., 2014). Vi vil i dette projekt dog ikke fokusere på 

smartphoneafhængigheden, men i stedet de mulige kognitive konsekvenser smartphonen kan have. 

Det er blevet fundet at kognitive evner inden for koncentration og hukommelse forværres af 

smartphonen eller smartphoneteknologiens brug i en given situation (Chein et al., 2017). Dette ses 

endda i sådan en grad, at de kognitive evner er påvirket af smartphonens tilstedeværelse alene, selv 
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hvis den ikke er i brug (Bos et al., 2017). Der er dog hertil kun gjort en begrænset mængde studier i 

de langtidsvarende kognitive konsekvenser af smartphonebrug, og dem der er foretaget, er 

korrelationsstudier, og kan derfor ikke drage en uimodsigelig konklusion (Chein et al., 2017). 

I dette projekt forsøger vi at imitere et langtidsstudie af den kognitive konsekvens af 

smartphonebrug, ved at undersøge individer fra tre forskellige aldersgrupper og undersøge deres 

forhold til smartphones, samt deres koncentration og hukommelse. Vi antager herudfra, at grundet 

forskellen i deres alder, har fået deres første smartphone på forskellige tidspunkter i deres liv. Ud 

fra dette undersøger vi eventuelle forskelle i interaktion med deres smartphone, samt forskellige i 

deres koncentration og hukommelse, for at se om der er en mulig sammenhæng mellem dette. 

Problemformulering 

Hvordan interagerer forskellige generationer med deres smartphone, og hvorvidt oplever de, at det 

påvirker deres hukommelse og koncentration? 

Arbejdsspørgsmål 

1. Er der en sammenhæng mellem alder og ens forhold til smartphonen? 

2. Er der en sammenhæng mellem forholdet til smartphonen og forbrugerens koncentration og 

hukommelse? 

3. Er der dertil en sammenhæng mellem alder og koncentration og hukommelse? 

4. Har den ældste generation lettere ved at finde vej og huske informationer end den midterste? 

5. Har den midterste generation lettere ved at finde vej og huske information end den yngste 

generation? 

6. Er dette betinget af deres forhold til smartphonen? 

Semesterbinding 

Subjektivitet, teknologi og samfund: 

Dette projekt er forankret i subjektivitet, teknologi og samfund, da fokuspunktet er subjektets 

adfærd i forhold til teknologien, samt hvordan teknologien påvirker subjektet. Her forekommer 

vores informanter som subjektet og smartphonen som teknologien. Ydermere består vores empiri 

hovedsageligt af data fra kvalitative interviews, hvilket er blevet præsenteret for os i STS 1 

forløbet.  
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Teknologiske systemer og artefakter: 

Udover forankringen i subjektivitet, teknologi og samfund, inddrager vi teknologiske systemer og 

artefakter til at gå i dybden med den pågældende teknologi. Vi gør her brug af TRIN-modellen som 

et analytisk rammeværk, hvor vi grundet vores forankring i STS hovedsageligt fokuserer på 

utilsigtede effekter i forbindelse med teknologien.  

 

Afgrænsning 

Med henblik på forholdet mellem menneske og smartphone ligger der en masse litteratur perifert til 

projektets problemstilling. Dette er blandt andet smartphone afhængighed, som vi har vurderet, ikke 

er relevant for projekts problemstilling og derfor har valgt fra. Derudover fokuserer vi på kognitive 

evner i form af hukommelse og opmærksomhed, som kun er bestanddele af kognitiv psykologi-

feltet. Dette er grundet et ønske om at fokusere på mere hverdagslige konsekvenser, som er 

umiddelbart mere bemærkelsesværdige. Derfor har vi afskåret områder inden for kognitiv 

psykologi, såsom sprog, bevidsthed, tænkning og fornuft og “distributed cognition”. 
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Teori 

I dette afsnit gennemgår vi først og fremmest postfænomenologien, som er vores hovedsagelige 

videnskabsteoretiske tilgang i forhold til projektets mål. Dernæst gennemgår vi kognitiv psykologi 

for at få en forståelse på kognition inden for hukommelse og koncentration. I forbindelse med dette 

fortsætter vi over i de kognitive konsekvenser af smartphones i forbindelse med hukommelse og 

koncentration. Vi er dog klar over, at postfænomenologi og kognitiv psykologi ikke har en legitim 

kobling, da disse er to vidt forskellige vidensområder, som gør brug af vidt forskellige 

metodologier. Vi forsøger dog at drage en kobling, ved at kigge på sammenhængen mellem det 

postfænomenologiske forhold mellem menneske og teknologi, samt den effekt teknologien har på 

kognition.  

Videnskabsteori - Postfænomenologi 

Vi gør brug af den postfænomenologiske tradition grundet et ønske om at undersøge de forskellige 

facetter af menneskers relation til den pågældende teknologi, hvilket er smartphones. Hertil 

undersøger vi eventuelle tendenser mellem denne relation og kognition i form af hukommelse og 

koncentration. Vi er klar over, at der ikke kan findes en optimal kobling mellem den 

postfænomenologiske tradition, som vi tager udgangspunkt i, og kognitiv psykologi. Dette er 

grundet, at det er to vidt forskellige videns former og metodologiske tilgange. Kognitiv psykologi er 

meget eksperimentel i dets metodologi, mens postfænomenologi fokuserer mere på menneskers 

selvindsigt. 

Vi forsøger dog at drage en form for kobling, ved postfænomenologisk at undersøge forholdet 

mellem menneske og smartphone, på baggrund af de empirisk fundne kognitive konsekvenser af 

smartphonebrug.  

Rosenberger et al. (2015) forklarer at postfænomenologien, som navnet hentyder, stammer fra 

fænomenologien, men i modsætning til andre post-traditioner, er den særdeles knyttet til 

fænomenologien. Fænomenologien omhandler, hvordan mennesket (subjektet) oplever verden 

(objektet). Der er fokus på en sammensmeltning af subjekt og objekt, ved at beskæftige sig med 

hvordan verden fremtræder, og hvordan mennesket fortolker dette. Det betyder, at der ikke kun er 

én sandhed, men en masse, da den er individuelt eller kulturelt opbygget. Denne sandhed er 

samtidig formet af den omkringliggende kontekst og menneskets perspektiv.  

Postfænomenologien har den forskel at den i stedet for at fokusere på relationen mellem menneske 

og verden, fokuserer på medieringen af denne relation gennem teknologi (Rosenberg et al., 2015. 
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Menneskets perspektiv er altså formet af teknologien. Der ses her en relation mellem menneske, 

teknologi og verden. 

Relationen mellem menneske og teknologi kan tage forskellige former. Det kan være relationer som 

kropslig, hermeneutisk, alterisk, baggrund og cyborg (Rosenberg et al., 2015). Denne liste skal ikke 

ses som værende fuldendt, men er det, som indtil videre er fundet frem til i arbejde med 

postfænomenologi. 

 

Kropslig relation omhandler teknologien som en direkte forlængelse af kroppen, der transformerer, 

hvordan vi oplever verden. Et klassisk eksempel er briller, som sidder på kroppen, og gør det muligt 

at se verden på en måde, som ikke var mulig før (Rosenberg et al., 2015). I stedet for at se en sløret 

version af verden, kan mennesket nu se den tydeligt, og teknologien medierer derfor meget direkte 

relationen mellem menneske og verden. Relationerne har samtidig en kvalitet i forhold til 

opmærksomhed. Med især kropslig relationen, kan der ses en vis transparency (Rosenberg et al., 

2015). Teknologien er altså ikke bemærkelsesværdig i dens mediering af verden. I eksemplet med 

brillerne, kan dette ses, ved at man ikke lægger meget mærke til, at man har briller på, indtil de 

kommer i vejen. Derudover kan relationen være sedimenteret (Rosenberg et al., 2015). Der er skabt 

en vane omkring brugen af teknologien, hvilket gør, at dens mediering ikke er bemærkelig. Til sidst 

er der field of awareness (Rosenberg et al., 2015), som omhandler hvordan relationen til 

teknologien, kan skærpe ens koncentration, så alt andet bliver til baggrundsstøj. Der lægges ikke 

mærke til omgivelserne, kun teknologien. 

 

Hermeneutisk relation omhandler relationen til teknologi, der billedliggør verden således at ting, der 

normalt ikke kan ses eller opleves, nu opleves i form af billeder, grafer, tekst og andre former for 

medie (Rosenberger et al., 2015). Teknologien gør verden aflæselig for os, hvilket kræver af os en 

evne til at aflæse det medie, der forsøger at formidle den del af verden, som oftest er uobserverbar 

for os. Dette ses især med teknologier som x-ray scanning, ultralydsscanning, fMRI, CT-scanning 

og lignende. Relationen er styrket, ud fra menneskets evne til at læse billederne scanningerne giver. 

Her ses især begrebet om sedimentering, da evnen til at læse billederne er stærkt forbundet med 

erfaring, og dermed de vaner der er skabt i brugen af teknologien. 

 

Alterisk relation omhandler relationen i form af en dialog mellem menneske og teknologi 

(Rosenberger et al., 2015). Dette ses ofte med AI-systemer og lignende teknologier.  
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Baggrund relation omhandler relationer til teknologier, der former vores hverdag på en eller anden 

måde, men som ligger uden for vores bevidsthed (Rosenberger et al., 2015). Teknologien fungerer 

altså i baggrunden, og lægges kun mærke til i få instanser, som når de ikke virker længere. Det ses 

med teknologier som aircondition og gulvvarme.  

 

Cyborg relation omhandler relationen til teknologi, som rent fysisk er en del af kroppen (frem for 

metaforisk som med kropslig) (Rosenberg et al., 2015). Dette ses med teknologier som pacemakere, 

indopererede høreapparater og proteser. 

 

Teknologien kan have flere forskellige relationer, og kan have vidt forskellige betydninger for 

forskellige folk. Den har altså en multistability (Rosenberger et al., 2015), som kan relateres til 

Normans affordances (Norman, 1988). Den kan forstås på forskellige måder, og der er ikke 

nødvendigvis én forståelse, som er korrekt. Der kan dog være en forståelse, som er dominerende, og 

det kan virke til, at teknologien kun har en stability (Rosenberg et al., 2015).  

 

Postfænomenologien skal hjælpe os med at forstå vores informanters forhold til deres smartphones. 

Dette forbinder vi derefter med kognitiv psykologi, for at kigge på hvordan smartphonen påvirker 

menneskets kognition. Sammenhængen mellem disse, er at undersøge om det forhold vi finder 

spiller en rolle i den kognition teorien fremlægger samt den kognition vi forsøger at påvise i vores 

undersøgelser. 

 

Kognitiv psykologi 

Vi tager udgangspunkt i kognitiv psykologi, for at skabe en grundlæggende forståelse for den 

kognition vi har valgt at undersøge. For at kunne forstå de kognitive konsekvenser af smartphones, 

må vi først forstå, hvad kognition egentlig betyder. 

Kognitiv psykologi er kort fortalt det videnskabelige studie af sindet. Den kognitive psykologi 

bygger på en række hovedantagelser om, at sindet fungerer som en informationsprocesser. Her skal 

sindet forstås som hjernen. Hjernen bliver set som en informationsprocesser, nogenlunde på samme 

måde som en computer.  
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Vi er altid omringet af informationer, som muligvis er relevante for os, men vores evne til at gøre 

brug af disse informationer er begrænset af kognitive systemer. Disse systemer kan kun processere 

en bestemt mængde af den tilgængelige information ad gangen. Denne kognitive 

processeringskapacitet påvirker vores adfærd i forbindelse med alt fra beslutningstagning og 

præstation i den enkelte situation, til forfølgelse af mål på længere sigt og selvregulering (Bos et al., 

2017). 

Ifølge British Psychological Society (BPS) (som citeret af Coxon et al., 2012) er der seks 

forskellige områder inden for kognitiv psykologi, som er de mest væsentlige at sætte fokus på: 

• Tanker og ræsonnement 

• Læring og hukommelse 

• Sprog 

• Opfattelse og forståelse 

• Koncentration  

• Bevidsthed 

(Coxon et al., 2012) 

Herudfra har vi i dette projekt valgt at fokusere på hukommelse og koncentration. 

Hver af de ovennævnte grene under den kognitive psykologi er vigtige aspekter, for at forstå 

hvordan hjernen og sindet fungerer. Dog udviser de enkelte grene mere eller mindre relevans, alt 

efter hvad der ønskes at undersøge eller opnå med en given forskning eller tese. I vores tilfælde med 

en smartphone og dens påvirkning på individer som case, er det ikke nødvendigvis relevant at 

fokusere på sprog, tanker og ræsonnement eller opfattelse og forståelse. Hukommelse og 

koncentration er derimod yderst relevant.  

 

Hukommelse 

Hukommelse er noget, der bruges hver eneste dag. Alt en person nogensinde har lært, er noget, de 

lagrer i hukommelsen, og det er grunden til, at ting som er lært for mange år siden sjældent 

glemmes, f.eks. hvordan man cykler. Dette er, hvad Bos et al. (2017) kalder krystalliseret 

intelligens. Læring beskriver processen af at tage en viden, forstå den og bruge den i praksis. Der 

modtages altså et input fra omverden, hvilket kan ske i form af en bog omkring et emne eller en 
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varm kogeplade, og så læres der af dette. Ved at læse bogen opnås en viden omkring det givne 

emne, og hvis den varme kogeplade berøres, lærer de, at den er varm, og at de derfor ikke bør røre 

ved den for at undgå at påføre sig selv skade. Denne viden der er opnået gennem læring, skal derfor 

lagres et sted for at undgå at glemme det. Hukommelsen, som står for denne lagring, består groft 

sagt af to områder, korttidshukommelsen og langtidshukommelsen.  

 

Langtidshukommelse 

Viden der bliver opbevaret i langtidshukommelsen, kan opdeles i to kategorier: eksplicit og implicit 

hukommelse. Eksplicit hukommelse tager sig af den viden, der omfatter fakta. Dette kan både være 

konkret fakta, som hvad hovedstaden er i Egypten, men også følelsen af hvordan det var at starte i 

skole. Modsat er implicit hukommelse den viden, der læres, uden at personen er opmærksom på det. 

Det kan være en information, personen ikke var opmærksom på at de lærte, dengang den blev lært, 

men som senere hen kommer i brug, altså indirekte læring.  

 

Korttidshukommelse 

Modsat langtidshukommelsen er korttidshukommelsen med til at huske, det der skal anvendes lige 

her og nu, og ikke viden der skal anvendes senere. Dette kan f.eks. være information omkring en 

aftale, der lige er blevet lavet med en bekendt, eller at der skal huskes indkøb til aftensmad efter 

arbejde. Atkinson og Shiffrin (som citeret af Coxon et al., 2012) beskriver også, at 

korttidshukommelsen hiver information frem fra langtidshukommelsen, når en specifik viden skal 

tages i brug. Langtidshukommelsen bruges nemlig kun til lagring af information, hvilket illustreres i 

figuren herunder. 
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Flow of Information as through Memory as Described by Atkinson and Shiffrin (som citeret af 

Coxon et al., 2012) 

Illustrationen viser, at der modtages et input gennem sanserne, hvor korttids- og 

langtidshukommelsen arbejder sammen for at komme med et output.  

 

Koncentration 

Hvad fokuserer du på lige nu? Det er et spørgsmål, der ofte kan sætte en del tanker i gang. Ofte vil 

det umiddelbare svar i dette tilfælde være at læse denne rapport, men med stor sandsynlighed er der 

andre former for information, din hjerne bearbejder lige nu. Det er måske musik, der spiller i 

nærheden, trafik på vejen eller en skulder, der klør. Hjernen bliver konstant overvældet, med 

information den skal bearbejde, uanset om du er opmærksom på det eller ej. Som nævnt tidligere 

påpeger Bos et al. (2017), at man konstant er omringet af informationer, hvor brugen af disse 

informationer er begrænset af den kognitive processeringskapacitet. Bos et al. (2017) skriver 

opfølgende:  

 

“[...] cognitive capabilities—and constraints—are largely determined by the availability of 

domain-general, limited-capacity attentional resources associated with both working 

memory and fluid intelligence” 

 

Arbejdshukommelse omhandler det teoretiske kognitive system, der står for udvælgelse, 

vedligeholdelse og processering af information, der er relevant for opgaven eller målet i den 

pågældende situation (Bos et al., 2017). Hertil ses arbejdshukommelseskapacitet, som kan 

oversættes til tilgængeligheden af koncentrationsressourcer, hvilket har den funktion at kontrollere 

og regulere de kognitive processer på tværs af informationsdomæner (Bos et al., 2017). 

Flydende intelligens omhandler evnen til overvejelser og løsning af mindre problemstillinger uden 

brug af færdigheder eller viden, som er lært på forhånd. Hertil ses den krystalliserede intelligens. 

Ligesom med arbejdshukommelse er flydende intelligens vigtigt i evnen til målrettet at udvælge, 
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lagre og ændre information. De er begge begrænset af tilgængeligheden af 

koncentrationsressourcer. 

Bos et al. (2017) skriver: 

 

“Crucially, the limited capacity of these domain-general resources dictates that using 

attentional resources for one cognitive process or task leaves fewer available for 

other tasks; in other words, occupying cognitive resources reduces available cognitive 

capacity”. 

 

Siden der er en konstant ulighed mellem den tilgængelige information og den begrænsede evne til at 

processere den, bliver det nødvendigt, at koncentrationsressourcer tildeles selektivt (Bos et al., 

2017). Hvorvidt en stimulus tiltrækker ens koncentration, er bestemt af dens fysiske karakter og 

dens relevans for ens mål. Arbejdshukommelsen er med til at styrke koncentrationen da stimulus 

relevant for opgaven eller målet, der er aktivt i arbejdshukommelsen, lettere tiltrækker 

koncentrationen. Stimulus, som ofte er relevant i forbindelse med længerevarende opgaver eller 

mål, kan automatisk tiltrække ens koncentration, også selvom den ikke er aktiv i 

arbejdshukommelsen. Det er især den automatiske omdirigering af koncentration, som er 

fordelagtig, i forbindelse med den begrænsede mængde koncentrationsressourcer. Dette er grundet, 

at der omdirigeres til stimulus, som er relevant for ens opgaver og mål, uden at det skal holdes i 

tankerne hele tiden. Det kan dog samtidig være forstyrrende, da stimulus kan være relevant for de 

længerevarende opgaver og mål, men er irrelevant for den nuværende aktive opgave i 

arbejdshukommelsen. Det kan både være ved at lade sig distrahere af den automatiske omdirigering 

af koncentration, eller ved aktivt at skulle ignorere stimulus. Som Bos et al. (2017) skriver: 

 

“inhibiting automatic attention—keeping attractive but task-irrelevant stimuli from interfering with 

the contents of consciousness—occupies attentional resources” 
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Ofte kan vores fokus deles på flere forskellige opgaver samtidig, f.eks. at lytte til musik mens man 

læser, eller at lave kruseduller mens man deltager i en forelæsning. Dog er det svært at følge med i 

to samtaler på samme tid uden at miste information. Dette har noget at gøre med, hvordan 

informationen bliver processeret. I tilfældet med at lytte og læse er det forskellige dele af hjernen, 

der bliver aktiveret, og det er derfor nemmere at fokusere på begge dele (Coxon et al., 2012). 

Modsat når det er to samtaler, der skal følges med i, er det den samme del af hjernen, der skal prøve 

at adskille den samme proces fra hinanden, hvilket gør det umådeligt svært at adskille de to 

samtaler. Det er værd at nævne, at det sjældent ses, at præstationen af to processer er lige så 

effektive, når de udføres samtidigt, som hvis de bliver udført individuelt.  

Konsekvenser af smartphones 

Nu hvor vi har gennemgået kognitiv psykologi, kan vi kigge på, hvilke kognitive konsekvenser 

smartphones kan have. Chein et al. (2017) har lavet en kritisk gennemgang af den tilgængelige 

forskning på emnet: smartphone og kognition. Der er udført en vis mængde (dog ikke meget) 

forskning, der fokuserer på in situ kognitive konsekvenser af smartphones, men derimod ikke gjort 

forskning i de egentlige længerevarende konsekvenser.  

Forskningen i kognitive konsekvenser deler Chein et al. (2017) op i forskellige områder, hvor vi, 

som nævnt tidligere, har valgt at fokusere på koncentration og hukommelse.  

 

Smartphones og koncentration 

Chein et al. (2017) betragter den tilgængelige forskning inden for smartphoneteknologiens effekt på 

koncentration, som værende inden for to former for koncentration: fokuseret koncentration og 

opdelt koncentration. Fokuseret koncentration omhandler evnen til at beskæftige sig kun med en 

enkelt informationskilde mens alle andre ignoreres. Det er samtidigt evnen til at opretholde 

koncentrationen i længere tid, også kaldet vedvarende koncentration (Chein et al., 2017).  

Opdelt koncentration omhandler derimod evnen til at multitaske, altså at kunne koncentrere sig om 

mere end en ting ad gangen.  

Den måske mest genkendelige effekt af smartphonen på koncentration er dens forstyrrelser af 

mentalt og fysisk arbejde. Disse forstyrrelser kan forekomme i to former: endogene eller exogene 

(Chein et al., 2017). Endogene forstyrrelser er når tanker eller lyster, fører personen hen til sin 

smartphone. Dette ses ofte ifølge Melcher (som citeret af Chein et al., 2017), hvis der opstår et 
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behov for en mere øjeblikkelig tilfredsstillelsesfornemmelse, som den nuværende aktivitet ikke 

ligeligt giver.  

Et eksempel på dette er 33-årige danske Andreas Lloyd, som tilbage i 2013 udtalte sig om 

distrahering i forbindelse med smartphonen (Drost et al., 2013). Andreas havde to år forinden 

skrottet smartphonen, da den fjernede fokus fra hverdagens begivenheder. Han udtalte: 

 

”Jeg kunne mærke, at hvis jeg syntes, en samtale begyndte at blive for kedelig, kunne det 

være, der var noget mere spændende på telefonen. Og det er jo lidt skræmmende, for så har 

jeg jo mentalt forladt samtalen uden at have gjort det fysisk.” (Drost et al., 2013). 

 

Andreas Lloyd sammenligner samtidig smartphonen med en skål slik: 

 

 ”Det er ligesom at have en skål med slik foran sig. Det kan godt være, at man ikke er sulten 

eller ikke har lyst til slik, men man kan simpelthen ikke lade være med at spise af det” (Drost 

et al., 2013). 

 

En undersøgelse blandt gymnasieelever i alderen 16-19 år viser, at Andreas ikke er alene om at 

blive distraheret af smartphonen. Hele 46,7 procent af de unge føler sig ikke i stand til at 

koncentrere sig, og det kan være alt fra noget så simpelt som at koncentrere sig om en samtale, men 

også at glemme tid og sted (Drost et al., 2013). Ydermere viste undersøgelsen at flere end to 

tredjedele af de unge, svarede på sms’er og lignende enten med det samme eller inden for fem 

minutter, samt at de selv forventer at få svar lige så hurtigt. Videnskabsjournalist og foredragsholder 

Søren Hebsgaard, som står bag undersøgelsen, udtaler at de unges brug af smartphonen kan 

resultere i en meget afbrudt hverdag. 

 

Så snart ens koncentration er på smartphonen, kan der ske en form for dominoeffekt af aktiviteter 

på smartphonen, så koncentrationsforstyrrelsen fra den pågældende primære aktivitet forlænges. 

Leiva et al. (som citeret af Chein et al., 2017) fandt at udførelsen af en aktivitet i en applikation på 

smartphonen kan forsinkes med hele 400% af en utilsigtet forstyrrelse af en anden applikation på 
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smartphonen. Samtidig fandt Levy et al. (som citeret af Chein et al., 2017), at jo mere tiltrækkende 

(f.eks. med billeder og farver frem for tekst) forstyrrelsen er, jo mere skadelig er den for 

koncentrationen på den pågældende primære aktivitet. 

Exogene forstyrrelser er, når en ekstern provokation fra omgivelserne omdirigerer ens 

koncentration. Dette ses oftest med notifikationer fra smartphonen selv i form af ringetone eller 

vibration, men kan også forekomme ved at se andre bruge deres smartphone eller at blive påmindet 

om en aktivitet, der oftest bliver udført på en smartphone (Chein et al., 2017). 

Det er dog ikke kun i den aktive handlen i form af at bruge smartphonen, at forstyrrelsen kan 

forekomme. Stothart et al. (som citeret af Chein et al., 2017) fandt at smartphonens notifikationer 

forringede præstation i en opgave, der krævede en større mængde koncentration hos 

forsøgspersonerne. Dette var trods, at de ikke tjekkede deres smartphone. Smartphonen har dermed 

ikke kun mulighed for at påvirke ens fokuseret koncentration ved at tage den i brug, men også selv 

når der forsøges at ignorere den.  

Yderlig forskning viser desuden, at blot den fysiske tilstedeværelse af en smartphone kan påvirke 

ens kognitive evner. Thornton et al. (som citeret af Chein et al., 2017) opstillede et forsøg med to 

neuropsykologiske opgaver, der var lavet til at måle koncentration m.m. Hver opgave havde to 

sværhedsgrader. Ved hvert forsøg blev der lagt enten en smartphone eller notesbog på 

forsøgspersonens bord ved et “uheld”. De fandt, at den del af forsøgspersonerne, som havde en 

smartphone på bordet, klarede sig betydeligt dårligere på den svære del af opgaverne. Der var dog 

ikke nogen umiddelbar forskel på den nemme del. Forsøget blev lavet i en anden omgang, hvor 

halvdelen af forsøgspersonerne selv blev bedt om at lægge deres smartphone på bordet, hvilket gav 

samme resultat. Thornton et al. (som citeret af Chein et al, 2017) konkluderede derudfra, at blot 

tilstedeværelsen af en smartphone er tilstrækkeligt distraherende til at påvirke ens kognitive 

funktion, dog kun i forbindelse med mere krævende opgaver. 

Bos et al. (2017) har hertil også undersøgt den kognitive konsekvens af smartphonens 

tilstedeværelse. De skriver: 

 

“We propose that the mere presence of one’s own smartphone may induce “brain drain” by 

occupying limited-capacity cognitive resources for purposes of attentional control. Because 

the same finite pool of attentional resources supports both attentional control and other 
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cognitive processes, resources recruited to inhibit automatic attention to one’s phone are 

made unavailable for other tasks, and performance on these tasks will suffer. We 

differentiate between the orientation and allocation of attention and argue that the mere 

presence of smartphones may reduce the availability of attentional resources even when 

consumers are successful at controlling the conscious orientation of attention” (Bos et al., 

2017). 

 

Ifølge Bos et al. (2017) fungerer smartphonen som forbrugerens personlige adgang til hele den 

forbundne verden, hvilket inkluderer al den information, den stiller til rådighed. De argumenterer at 

grundet smartphonens integrering i nærmest alle dele af hverdagen, så forekommer den ofte 

relevant for forbrugernes opgaver og mål. Dette er grundlaget for omdirigering af den automatiske 

koncentration, som er redegjort for i afsnittet om kognitiv psykologi. Dette understøttes af forskning 

der viser, at notifikationer på ens smartphone aktiverer samme system i hjernen, som når nogen 

kalder ens navn (Bos et al., 2017). Grundet smartphonens stimulus i form af dens fysiske karakter 

og relevans for opgave og mål, forekommer den som høj-prioritet, når den er synlig i ens 

omgivelser. Derfor vil den påføre en større tiltrækning af koncentrationsorienteringen ifølge Bos et 

al. (2017). Den tiltrækker en, ligesom Andreas Lloyd påpeger i eksemplet med slikskålen. 

Smartphonens evne til automatisk at tiltrække ens koncentration, vil derfor påvirke ens præstation i 

opgaver, hvor smartphonen er irrelevant, på to måder, som Bos et al. (2017) beskriver således: 

 

“First, smartphones may redirect the orientation of conscious attention away from the 

focal task and toward thoughts or behaviors associated with one’s phone. Prior 

research provides ample evidence that individuals spontaneously attend to their 

phones at inopportune times, and that this digital distraction adversely affects both 

performance and enjoyment. Second, smartphones may redistribute the allocation of 

attentional resources between engaging with the focal task and inhibiting attention to 

one’s phone. Because inhibiting automatic attention occupies attentional resources, 

performance on tasks that rely on these resources may suffer even when consumers do 

not consciously attend to their phones.” 
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De påpeger at den forskning, der allerede er gjort på området, hovedsageligt omhandler 

smartphonerelaterede ændringer i koncentrationsorientering. Dette indebærer blandt andet 

konsekvensen af smartphonebrug, mens man kører bil, har en samtale og i forbindelse med 

uddannelse. Det vil sige, at der hovedsageligt er blevet undersøgt konsekvensen af, at ens 

koncentration bliver omdirigeret væk fra ens primære opgave, og det specielle ved smartphones er 

deres evne til at omdirigere. Der er derimod ikke gjort meget forskning inden for de kognitive 

konsekvenser af smartphonedistraheringer, hvor smartphonen ikke er i brug. Hvor ens tanker altså 

er dirigeret til smartphonen, men man udøver ikke en fysisk handling med den. Stothart et al. og 

Thornton et al. (som citeret af Chein et al., 2017) kommer dog ind på dette emne i deres forskning, 

som kan ses ovenfor i teksten. Det er delvist på baggrund af disse, at Bos et al. (2017) udfører deres 

forsøg. 

Deres forsøg kan først og fremmest opdeles i tre dele, eller så at sige tre hypoteser. (1) Smartphonen 

påvirker kognitiv kapacitet ved at påvirke ens tildeling af koncentration selv uden at smartphonen 

bliver brugt, (2) tildelingen af koncentration er ikke noget man selv lægger mærke til og (3) graden 

af hvorvidt smartphonen påvirker kognitiv kapacitet afhænger af hvor synlig eller 

bemærkelsesværdig smartphonens position er for en.  

I forsøget blev forsøgspersonerne opdelt i tre forskellige grupper, hvor den ene havde smartphonen 

på bordet, den anden havde smartphonen i lommen eller tasken og den tredje havde deres 

smartphone i et helt andet rum. Samtidig blev folk i alle tre kategorier instrueret til at sætte deres 

smartphone på lydløs, således at den hverken ringede eller vibrerede (Bos et al., 2017). Dette var 

grundet et ønske om at undersøge konsekvensen uden nogen form for forstyrrelse, således at det 

kun er dens tilstedeværelse, eller manglen deraf, der var en faktor. 

Forsøgspersonerne blev derefter sat til at udføre to opgaver, som havde til formål at måle kognitiv 

kapacitet: “the Automated Operation Span task” (OSpan) og “a 10-item subset of Raven’s Standard 

Progressive Matrices” (RSPM) (Bos et al., 2017).  

OSpan vurderer ens evne til at holde styr på opgaverelateret information, mens man udfører 

kognitive opgaver, og dermed måler ens arbejdshukommelseskapacitet. Den er lavet til netop at 

sætte koncentrationsressourcerne, som er hjertet af arbejdshukommelsessystemet, i brug. Konkret 

bliver opgaven udført ved at lave informationsprocessering og informationsvedligeholdelse på 

samme tid ved at udføre en række matematiske opgaver og huske tilfældige bogstaver i en tilfældig 

rækkefølge. 
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RSPM måler ens flydende intelligens nonverbalt ved at isolere ens evne til at forstå og løse nye og 

simple problemer, uden brug af nogen form for forhåndsviden eller kunnen (Bos et al., 2017). 

Forsøgspersonerne skulle derfor færdiggøre et mønster, ved at vælge det manglende stykke ud fra 

nogle valgmuligheder. Dette krævede, ligesom OSpan, tilgængeligheden af 

koncentrationsressourcer.  

Til sidst svarede forsøgspersonerne på et spørgeskema angående deres holdning til smartphones og 

deres præstation i opgaverne. De fandt at personerne med sin smartphone på bordet, klarede sig 

værre end personer med deres smartphone i lommen. Begge grupper klarede sig efterfølgende værre 

end personer med smartphonen i et andet rum. Der blev altså fundet en lineær tendens i kognition 

og tilstedeværelse af ens smartphone. 

Samtidig fandt de også at størstedelen af forsøgspersonerne, da de blev spurgt hvor ofte, de tænkte 

på deres smartphone i løbet af forsøget, svarede “overhovedet ikke”. Dette sammen med 

placeringen af smartphonens effekt på kognition viser, at denne effekt forekommer selv når 

smartphonen ikke optager ens bevidsthed (Bos et al., 2017).  

Derudover blev de spurgt, hvorvidt de følte, at smartphonens placering påvirkede deres præstation, 

hvor de fleste igen svarede “overhovedet ikke”. Dette påviser, at forsøgspersonerne ikke selv kunne 

se eller forudse de kognitive konsekvenser af deres smartphone og dens placering (Bos et al., 2017). 

Bos et al. (2017) opstillede derefter endnu et forsøg, hvor de ændrede på nogle få detaljer for at 

styrke deres argument, med at smartphonens tilstedeværelse forringer kognition. Først og fremmest 

udskiftede de RSPM-opgaven med en “go”/”no-go” opgave for at undersøge effekten af 

smartphonens tilstedeværelse på vedvarende koncentration.  

I opgaven blev en række mål med enten “go” eller “no-go” klassificering vist for 

forsøgspersonerne, hvor de skulle svare passende med enten “go” eller “no-go”. Både fejlsvar og 

den tid det tog at svare, blev målt. 

For det andet valgte Bos et al. (2017) på tværs af de tre placeringskategorier at 

opdele forsøgspersonerne yderligere i to grupper. Den ene gruppe med tændt, men lydløs 

smartphone, og den anden gruppe med fuldkommen slukket smartphone. Til sidst udforskede de 

også, hvor vigtig smartphonen forekom for forsøgspersonerne i forhold til de kognitive 

konsekvenser. Dette blev gjort ved brug af spørgeskema efter selve forsøget. Her blev der også 

undersøgt forsøgspersonernes subjektive holdning til sværhedsgraden af opgaverne. 
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Der blev fundet den samme relative forskel i resultaterne af OSpan-opgaven i de tre placeringer af 

smartphonen som i første forsøg, og ingen tydelig forskel mellem slukket og tændt, men lydløs 

smartphone. Det vil sige, at smartphonen har samme kognitive konsekvens, når den er slukket, som 

når den er tændt, men lydløs. Præstation i OSpan er altså ikke forbundet med muligheden for 

indkommende notifikationer (Bos et al., 2017). 

Der viste sig dog ikke at være nogen betydelig forskel i vedvarende koncentration hverken mellem 

de tre placeringer af smartphonen, eller hvorvidt den var slukket eller tændt, men på lydløs. 

Det blev derudover fundet at konsekvensen af smartphonens tilstedeværelse (eller manglen deraf), 

var bestemt af den individuelle persons fornemmelse af smartphonens vigtighed for dem generelt. 

På baggrund af forsøgspersonernes subjektive holdning til opgavens sværhedsgrad blev det fundet, 

at det stemte overens, med deres målte OSpan præstation. Det betyder, at dem med smartphonen på 

bordet fandt det sværere end dem med smartphonen i lommen eller tasken, som dertil fandt det 

sværere end dem med smartphonen i et andet rum. Det kan derfor tyde på, at forsøgspersonerne 

delvist kan opfatte den kognitive konsekvens af tilstedeværelsen (eller manglen deraf) af deres 

smartphone, selvom de, som blev fundet i første forsøg, ikke direkte tillægger smartphonen denne 

kvalitet. 

Hvis vi vender tilbage til Chein et al. (2017) i forlængelse af tidligere nævnte forskning i 

forstyrrelsers effekt på kognition, forekommer forskning i genoptagelsesfejl.  Genoptagelsesfejl er 

de fejl, der forekommer i udførelsen af en opgave, når den forsøges at blive genoptaget efter at være 

blevet forstyrret. Monk et al. (som citeret af Chein et al., 2017) fandt, at graden af genoptagelsesfejl 

stiger radikalt, hvis forstyrrelsen varer længere end 15 sekunder. Dertil fandt Leiva et al. (som 

citeret af Chein et al., 2017), at smartphonen ofte overskrider denne 15 sekunders grænse, og derfor 

er forstyrrelser forårsaget af smartphones især skadelig for genoptagelsen af opgaver. 

Denne akutte og korttidsvarende konsekvens af at miste koncentrationen på pågældende mål og 

opgaver grundet smartphonen, er en åbenlys bekymring i forbindelse med ens smartphonebrug. Der 

er dog samtidig en frygt for, at vedvarende brug kan føre til langtidsvarende konsekvenser på ens 

fokuseret og vedvarende koncentration. Hertil er der kun meget begrænset empirisk data, grundet en 

mangel på langtidsvarende undersøgelser. Den forskning, der er blevet gjort, forekommer som 

korrelationsstudier, og er blandet i deres påstande om koblingen mellem smartphonebrug og 

forringet koncentrationskapacitet uden for det tidsrum, hvor personen bruger smartphonen. 
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Et studie der insinuerer, at smartphonevaner påvirker ens vedvarende koncentrationsevner, blev 

udført af Lee et al. (som citeret af Chein et al., 2017). Formålet med studiet var at undersøge 

forbindelsen mellem smartphoneafhængighed og ens evne til at skabe flow. Flow skal forstås i 

forbindelse med vedvarende fokuseret koncentration, da det er, som Csikszentmihalyi et al. (som 

citeret af Chein et al., 2017) argumenterer:  

 

“a state of concentration so focused that it amounts to absolute absorption in an activity”.  

 

Lee et al. (som citeret af Chein et al., 2017) undersøgte denne forbindelse mellem 

smartphoneafhængighed og skabelsen af flow, med et spørgeskema, der spurgte ind til og vurderede 

smartphoneafhængighed, selvregulering i læring og evnen til at skabe flow i læring. De fandt, at 

blandt dem der lå højt på smartphoneafhængighedsskalaen, var der en tendens til at ligge lavt i 

selvregulering af læring og evne til at skabe flow i læring. Lee et al. (som citeret af Chein et al., 

2017) foreslog deraf, at smartphoneafhængighed forårsager en forringet evne til at selvregulere og 

skabe flow i læring. Chein et al. (2017) argumenterer i forbindelse med dette, at der sagtens kan 

være en omvendt kausalitet. Folk der er bedre til at selvregulere og skabe flow i læring, er af den 

grund også bedre til at styre deres impulser i forhold til smartphonebrug, og derfor ligger lavt på 

smartphoneafhængighedsskalaen. Der kan derfor ikke trækkes nogen konkret konklusion om 

forholdet mellem smartphoneafhængighed og skabelsen af flow, men den data som Lee et al. (som 

citeret af Chein et al., 2017) har fremført, kan hentyde til en negativ effekt af smartphonebrug på 

flow og dermed vedvarende fokuseret koncentration.  

I forskningen af forholdet mellem smartphones og kognition, inden for opdelt koncentration, ses 

fænomenet mediemultitasking. Dette omhandler brugen af mere end én medieteknologi ad gangen, 

oftest i forbindelse med smartphones. Studier inden for mediemultitasking fokuserer ikke så meget 

på påvirkningen på en pågældende opgave, men i stedet på forbindelsen mellem ens kognitive evner 

og ens tendens til at mediemultitaske (Chein et al., 2017). Hertil udviklede Ophir et al. (som citeret 

af Chein et al., 2017) “the Media Multitasking Index” (MMI), hvilket er et bedømmelsessystem 

baseret på et spørgeskema (Media Use Questionnaire), som er med til at vurdere et individs vaner 

inden for mediemultitasking. Efterfølgende blev der brugt computerbaserede opgaver til at måle 

personens koncentrationsevne (Chein et al., 2017). Heraf fandt Ophir et al. (som citeret af Chein et 
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al, 2017), at personer der oftere begår sig i mediemultitasking, havde sværere ved at filtrere 

distraheringer. Her skal distraheringer forstås i form af en stimulus, som ikke er relevant for den 

pågældende opgave, hvilket Bos et al. (2017) også berører. Dette tyder på, at mediemultitasking 

skaber en tendens hos personen til oftere at lade sin koncentration tiltrække af stimulus, som ikke er 

relevant for den pågældende opgave. Denne tiltrækningsstyrke er baseret på, som Bos et al. (2017) 

fremlægger, stimulienes fysiske karakter og deres relevans for længerevarende, men inaktive 

opgaver og mål. Moisala et al. (som citeret af Chein et al., 2017) brugte en kortere version af Media 

Use Questionnaire, og fandt en sammenhæng mellem mediemultitasking i hverdagen og en 

dårligere koncentrationsevne. Specifikt fandt de at personer, der oftere begår sig i 

mediemultitasking, var dårligere til at ignorere distraheringer, som stod i vejen for at udføre en 

opgave.  

Studier med hjerneafbildning har også påvist, at den koncentrationsmæssige konsekvens er 

manifesteret i det kredsløb i hjernen, som står for kontrollering af koncentration. Moisala et al. (som 

citeret af Chein et al., 2017) fandt f.eks. at personer med højere MMI, havde en øget aktivitet i deres 

præfrontale område af hjernen, hvilket blev tolket som, at de havde sværere ved at udøve kontrol 

over kognitive ressourcer (Chein et al., 2017). 

Der er dog også studier, som har fundet den modsatte effekt af mediemultitasking på kognition. Lui 

et al. (som citeret af Chein et al., 2017) opstillede et forsøg, hvori de fik folk til at lave en opgave, 

der krævede, at forsøgspersonerne anvendte information, de modtog fra forskellige sanselige kilder 

(syn og hørelse). Folk med højere MMI klarede sig væsentligt bedre i dette forsøg end dem med en 

lavere MMI.  

MMI og Media Use Questionnaire er blevet brugt i stor grad til at undersøge mediebrugeradfærd i 

forskellige sammenhænge, herunder kognitive konsekvenser. Der er dog visse problematikker med 

denne metode, som Chein et al. (2017) gør rede for. Først og fremmest differentierer den ikke 

mellem den koncentration, der kræves i en enkelt medieaktivitet, f.eks. mellem at spille et spil og at 

høre musik. Den skelner heller ikke mellem sværhedsgraden af to aktiviteter koblet sammen, 

således at det at høre musik mens man læser, stilles ligeligt med det at spille spil mens man læser. 

Dette på trods af at det førstnævnte er væsentligt lettere end det sidstnævnte.  

Dette stemmer overens med, hvad Coxon et al. (2012) forklarer, med at forskellige aktiviteter 

optager forskellige dele af hjernen. Grundet denne samme vægt af forskellige typer multitasking 

trods en stor forskel i sværhedsgraden i de forskellige koblinger, bliver den data, der opnås med 
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Media Use Questionnaire svær at forholde sig til og konkludere ud fra. Samtidig kan de forskellige 

medieaktiviteter være fundet til at have positive eller negative effekter i sig selv, som kan modsige 

det resultat, der opnås med MMI. Dette kan være first-person-shooter spils positive effekt på 

multitasking i forhold til, at en høj MMI bliver fundet til at have en negativ effekt (Chein et al., 

2017). Det er ikke for at sige at resultater fundet ved brug af MMI er ubrugelige, men man bør være 

varsom med at drage faste konklusioner herudfra.  

Meget kort er der blevet fundet beviser på, at smartphonebrug har en akut og in situ konsekvens på 

koncentration, men der er derimod ikke meget data omkring de langtidsvarende konsekvenser. Det 

data der nu engang er her, forekommer i forbindelse med korrelationsstudier og selvrapportering 

(Chein et al., 2017), hvilket er svært at drage definitive konklusioner ud fra. 

 

Smartphones og hukommelse 

Smartphones gør det muligt at have adgang til en uendelig mængde informationer via. internettet i 

en grad, der ikke er set før. Den muliggør sågar altid, lige meget hvor og hvornår, at have denne 

adgang til information (Chein et al., 2017). Det kunne påtænkes, at denne lette tilgang til 

information ville kunne være med til at øge kognitive egenskaber, men det har vist sig at det 

modsatte umiddelbart er tilfældet.  

Sparrow et al. (som citeret af Chein et al., 2017) fandt, at hvis en person bliver fortalt at information 

vil være tilgængeligt igen på et andet tidspunkt, vil de være mindre tilbøjelige til at huske det selv, 

og derved have sværere ved at huske informationen. Dette fænomen blev af Kaspersky Lab (citeret 

af Chein et al., 2017) kaldt “the Google Effect” eller “Digital Amnesia”. 

Med smartphones er der nærmest altid mulighed for at finde informationen igen, og der bliver 

mindre tilbøjelighed til at huske den. Sparrow et al., (som citeret af Chein et al., 2017) argumenterer 

at vi er blevet så tæt knyttet til vores teknologi, at vi husker mindre om selve informationen og mere 

om hvor informationen kan findes igen. 

En anden kognitiv konsekvens, som er blevet undersøgt, er hvordan et større brug af GPS, kan være 

med til at forværre ens rumlige intelligens. Det er vigtigt at kunne skabe en kognitiv repræsentation 

af ens omgivelser for effektivt, at kunne komme fra punkt A til B (Chein et al., 2017), hvilket bliver 

unødvendigt med GPS. GPS er ikke en ny teknologi, og den er ikke udelukkende en del af 

smartphones, men smartphones besidder dog denne teknologi, og gør det muligt at have teknologien 
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ved hånden nærmest konstant. Så problematikken forekommer ikke udelukkende grundet 

smartphones, men grundet de teknologier smartphones besidder, og gør lettere tilgængelige. 

Forskningen gjort her, er deraf ikke i forbindelse med smartphones, og er endda gjort før 

smartphones eksisterede. Dette trækker dog ikke væk fra smartphones, da de, som sagt, besidder 

samme egenskaber. 

Det blev fundet, at brugen af GPS-teknologi forværrede udviklingen af en kognitiv repræsentation 

af omgivelserne. Det blev set ved, at forsøgspersonerne skulle udtrykke viden om omgivelserne i 

form af pejlemærker og ruter hvoraf dem, der brugte GPS, klarede sig betydeligt dårligere end dem 

uden. Efterfølgende skulle de også genkalde omgivelserne ved at tegne et kort hvoraf dem, der 

brugte GPS, tegnede mere simple og fragmenterede kort end dem uden GPS. Kort sagt påvirker 

brugen af GPS kognitiv kortlægning. 

Mediemultitasking, som nævnt tidligere, kan også have en effekt på hukommelse. Uncapher et al. 

(som citeret af Chein et al., 2017) fandt at folk, der ofte mediemultitaskede afvigede fra andre i 

forhold til deres arbejdshukommelseskapacitet, og at deres langtidshukommelse var forværret. 

Mængden af mediemultitasking kunne også forudsige, hvordan forsøgspersonerne indkodede 

informationer, hvor der var en mindre præcis repræsentation af opgave-relevante informationer, og 

opgave-irrelevante informationer tog den plads i stedet. 

Det hovedsagelige der blev fundet til at påvirke hukommelse, er denne mulighed for at 

eksternalisere hukommelsen via smartphones. Det tyder på, at vores brug af teknologien i 

smartphonen mindsker hvor meget, vi husker og lærer af vores erfaringer. Smartphones er dog ikke 

det eneste redskab, der har lignende egenskaber. Der er den almindelige GPS og andre redskaber til 

at eksternalisere ens hukommelse, såsom kalendere og kontaktbøger. Her er spørgsmålet, hvorvidt 

disse andre remedier kan have samme effekt som med smartphones. Endvidere om problematikken i 

stedet er grundet den konstante tilgængelighed af egenskaben, som måske ikke normalt er mulig. 

 

Opsamling 

Som Chein et al. (2017) i flere omgange argumenterer, er den tilgængelige forskning ude af stand til 

at konkludere langtidsvarende konsekvenser. Derfor vides der ikke meget om den egentlige 

konsekvens af smartphonebrug, og f.eks. i hvilken alder det er passende at starte med at bruge 

smartphones. Det vil kræve langtidsvarende studier med en stor mængde af forsøgspersoner, hvor 
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der løbende bliver målt alle elementer af smartphonebrug og kognition. Grundet projektets 

tidsmæssige begrænsning har vi i stedet forsøgt, så at sige, at imitere en langtidsvarende 

undersøgelse, med baggrund i smartphonens kognitive konsekvenser inden for hukommelse og 

koncentration, som er gennemgået i ovenstående afsnit.  

Ved at undersøge tre forskellige aldersgrupper (20-30, 30-40 og 40+), antager vi at de grundet deres 

alder har fået deres første smartphone på forskellige tidspunkter i deres liv. Derved at den yngste 

gruppe har fået en smartphone tidligere i deres liv end den midterste aldersgruppe, som så har fået 

den tidligere i deres liv end den ældste aldersgruppe. Ud fra dette vil vi undersøge forskelligheder i 

deres smartphonebrug og -vaner, og forskel i en simpelt kognitiv opgave for at se om der er en 

umiddelbar sammenhæng. Til dette er vi også meget bevidste om de faldgruber som Chein et al. 

(2017) har udtrykket, samt nogle vi selv har fundet, og forsøger derved ikke at komme med en 

definitiv konklusion, men blot at påpege nogen eventuelle tendenser eller mangler heraf. 
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Metode 

For at undersøge vores problemstilling har vi valgt først og fremmest, med udgangspunkt i 

postfænomenologi, at udføre et kvalitativt interview. Dette er med henblik på at få uddybende 

besvarelser i forhold til vores problemstilling. Derudover gør vi brug af eksperimentelt design, for 

at undersøge vores forsøgspersoners koncentration og hukommelse. Til sidst opstiller vi TRIN-

modellen som vores analytiske rammeværk.  

Hertil vil vi pointere igen, at vi er klar over at koblingen mellem postfænomenologien og kognitiv 

psykolog er meget svag, og der kan oftest ikke drages nogen definitive konklusioner ud fra dette. 

Det eneste vi forsøger med vores undersøgelser, er at udforske eventuelle sammenhænge mellem 

vores informanters forhold til smartphonen, den teori vi har om kognition, samt resultaterne af vores 

eksperiment. 

 

Interview 

Det kvalitative interview tillader os at fordybe os i folks holdninger i stedet for at kvantificere dem. 

Ved hjælp af det kvalitative interview kan vi, i forhold til vores problemstilling, udforske vores 

målgruppes holdninger og erfaringer.  

Det kvalitative interview er en interviewform, som undersøger informanternes synspunkter, 

erfaringer, holdninger osv. Indenfor det kvalitative interview, findes der flere forskellige 

interviewformer, der hver især har hver deres fordele og ulemper, og som benyttes til forskellige 

formål. 

Vi tager udgangspunkt i Svend Brinkmann og Steinar Kvales bog ”Interview” (2015), der 

omhandler interview som metode. En vigtig pointe vi tog herfra, var deres blik på hvordan man 

starter arbejdet med et interview, og her er tale om ”tematisering af interviewundersøgelse”. Dette 

handler henholdsvis om hvorfor vi vil udføre et interview, hvordan vil vi gøre det, og ved hjælp af 

hvilken viden vi vil gøre det. 

  

Grundet postfænomenologiens fokus på menneskets relation til teknologi, har vi valgt “det 

individuelle interview” for at undersøge de enkelte personers oplevelse i forhold til vores teknologi, 

hvilket er smartphones. 
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Det individuelle interview 

Ved udførelsen af det individuelle interview er der flere fordele og ulemper, som Brinkmann et al. 

(2015) argumenterer for. 

Den fordel vi gjorde brug af i vores projekt, var at denne interviewform tillod os mere dybde i 

datamaterialet, da vi fokuserede på en enkelt informant ad gangen. En ulempe, der forekom i 

forbindelse med vores projekt, var at der ikke var en særlig stor bredde i datamaterialet. 

 

Inden vi udførte det individuelle interview, gjorde vi os nogle overvejelser, ud fra Brinkmann et al. 

(2015), i forhold til: Hvem skal vi interviewe, hvor mange skal vi interviewe og hvilken struktur 

skal interviewet have.  

 

Hvem 

Vi valgte at inddrage vores eget netværk i søgen efter informanter. Grundet vores ønske om at 

undersøge forholdet til smartphones og kognition på tværs af generationer, udvalgte vi tre 

aldersgrupper, som informanterne skulle falde ind under: 20-30, 30-40 og over 40+. Dette var netop 

fordi, at de forskellige aldersgrupper angiveligt havde fået deres første smartphone på forskellige 

tidspunkter i deres liv. Den nemmeste måde at gøre dette var ved at tage vores egne familier og 

venner i brug, da vores forældre tilhørte 40+ kategorien, og vores venner/søskende tilhørte de to 

andre. 

Hertil gjorde vi op med kravet på objektivitet i vores undersøgelser. Dette krav om objektivitet 

stammer fra et positivistisk syn på viden, som argumenterer for, at hvis viden skal gøre sig 

gældende som videnskabelig viden, skal det være teoriuafhængigt. Forskerens subjektivitet skal, så 

at sige, sættes i parentes, hvilket vi anerkender ikke muligt. Forskerens synspunkt vil altid påvirke 

den “virkelighed”, der ses. Forskeren er aldrig teoriuafhængig, og trækker altid sine forforståelser 

med i sin forskning. I postfænomenologien er der heller ikke en stræben efter en objektiv sandhed, 

ligesom i positivismen, men derimod et fokus på det menneskelige perspektiv, som ofte er 

forskellige fra person til person. Der er derfor altid flere sandheder om alle sager. 

Vi kunne endvidere drage fordele ved at tage vores personlige relationer i brug i vores 

undersøgelser. Som Chein et al. (2017) argumenterer, kan selvrapportering give usande svar, da 

man som person kan være mere tilbøjelig til at svare det, der er mest acceptabelt. En tættere relation 

til informanten kan eventuelt være med til at omgå dette problem, da det kan være lettere at tale 

åbent om “sårbare” emner med bekendte end med fremmede. 
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Derudover drog vi fordel ved at kende personerne, ved bedre at kunne stille uddybende spørgsmål, 

da vi havde lettere ved at gennemskue og forstå hvad der blev sagt. 

 

Hvor mange 

Ifølge Brinkmann et al. (2009) ligger det optimale antal af interview informanter på 8-15, alt efter 

hvad der udspørges om. Derfor valgte vi at bruge ni informanter, tre af hver aldersgruppe, så der var 

lige repræsentation af alle aldersgrupperne. 

Dette gjorde vi på trods af, at vi med en begrænset mængde respondenter ville få svært ved at danne 

et statistisk repræsentativt overblik. Men på denne måde kunne vi muligt opnå målet om en dybere 

indsigt i diversiteten mellem de forskellige aldersgrupper. 

 

Struktur 

Vi valgte at benytte os af en semistruktureret interviewform. Den fordel vi gjorde brug af ved den 

semistrukturerede form var, at vi så vidt muligt gav informanten et fokusområde at bevæge sig i, 

hvor de ikke var begrænset af for konkrete spørgsmål. 

Vi udformede vores fokusområder, i form af spørgsmål, ud fra vores problemstilling samt vores 

teori. Hertil kom vi frem med følgende ni spørgsmål: 

 

1. Hvordan og hvornår blev du introduceret til smartphones og hvorfor? Hvordan var det for 

dig? 

2. Hvordan vil du beskrive dit forhold til din smartphone? Smartphones generelt? Hvordan 

oplever du dem? 

3. Til hvad og hvor meget bruger du din smartphone i hverdagen og hvorfor? 

o Forklar en normal hverdag, hvordan forekommer smartphonen heri? 

4. Hvor ofte har du din smartphone på dig? 

5. Hvorvidt er du opmærksom på dit forbrug af mobilen, og hvorvidt er du opmærksom på 

hvor den befinder sig? 

6. Oplever du ofte, at du bruger din smartphone uden noget specifikt formål? Tilfældigt? 

7. Hvordan ville du beskrive din koncentrationsevne?  

8. Hvordan er din hukommelse? 

9. Hvor god er du til at multitaske? 
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Det eksperimentelle design 

Den anden metode vi benyttede os af, i sammenspil med interview, er det eksperimentelle design. 

Dette gjorde vi med henblik på at undersøge informanternes præstation i nogle simple kognitive 

opgaver. Vi forsøgte at observere eventuelle forskelle mellem aldersgruppernes måde at løse nogle 

kognitive opgaver. Målet var at undersøge en relation mellem informanternes forhold til deres 

smartphone, hvilket vi samtidig ville undersøge om var betinget af alder, hvilket vi undersøgte i 

vores interviews.  

Dette afsnit tager afsæt i Peter Harris’ bog ”Designing And Reporting Experiments In Psychology” 

(2008), og vi vil derfor ikke henvise efter hvert udsagn. 

I arbejdet med eksperimentet, var der nogle retningslinjer vi valgte at følge. Først og fremmest 

redegør vi for selve designet. Her tager vi afsæt i bogens retningslinjer om hvordan man danner 

selve designet til eksperimentet, og herunder hvordan man beskriver sit eksperiment. 

Dette eksperiment gik ud på, at vi fik forsøgspersoner fra forskellige aldersgrupper, til at foretage 

en køretur, samtidig med at de også skulle huske en given information. Til dette eksperiment 

overvejede vi følgende ting til designet: afhængige og- uafhængige variable, hvilke forsøgspersoner 

vi havde med og andre praktiske ting. I arbejdet med dette design, havde vi de afhængige variable, 

som kom til udtryk i form af de praktiske valg vi foretog os. Herunder forekom vores valg af 

aldersforskel blandt forsøgspersonerne som en afhængig variabel. Grunden til at vi valgte at opdele 

forsøgspersonerne i aldersgrupper, var for at stemme overens med vores problemstilling, som 

handler om at se forskellen mellem de forskellige generationer. En anden afhængig variabel 

forekom, da vi i eksperimentet havde planlagt at tildele forsøgspersonerne en information, som de 

skulle huske på under køreturen. Formålet med dette var at tjekke deres korttidshukommelse og 

informationsvedligeholdelse. Det var enten et telefonnummer eller en frisørtid, de skulle huske. 

Udover dette, forekom køretiden også som en afhængig variabel. Hertil ønskede vi, at køreturen 

skulle vare omkring 30 minutter, hvilket var grundet i et ønske om at komme uden om 

forsøgspersonernes sædvanlige omgivelser. Dette skal forstås som at vælge et sted de ikke færdes i 

normalt, eller har færdes i særligt meget. Den sidste afhængige variabel vi havde med i dette 

eksperiment, var tiden vi gav forsøgspersonerne lov til at kigge på kortet inden de skulle ud at køre. 

Her var formålet at give dem en chance for at aktivere hukommelsen, ved at vise dem ruten.  

De uafhængige variabler i dette design kom blandt andet til udtryk i form af køn. Da vi valgte 

forsøgspersonerne, tog vi ikke hensyn til hvilket køn de var, i og med at vi ikke fandt dette relevant. 

En anden uafhængig variabel vi havde, er selve adressen vi begiver os ud til. I og med at vi ønskede 
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et sted, hvor forsøgspersonerne havde været en enkelt eller to gange før, ville det være for 

besværligt at finde én specifik adresse, som passede til alle forsøgspersonerne. Derfor valgte vi at 

give dem forskellige adresser, som stadig passede med den afhængige variabel, altså køreturens 

længde. Selve informationen vi gav forsøgspersonerne at huske på, forekommer i vores tilfælde 

også som en uafhængig variabel. Vi valgte nemlig ikke at udføre eksperimentet på lige fod for alle 

forsøgspersoner. Halvdelen af dem skulle huske på et telefonnummer mens den anden halvdel 

skulle huske på en frisørtid. Det eneste informationen havde til fælles, var at det var noget vi fandt, 

at vi normalt tildelte vores smartphone til at huske. 

Til sidst har vi den uafhængige variabel, som omhandlede forsøgspersonernes personlige forhold. 

Såsom at der kan være nogle af forsøgspersonerne, der er mere vant til at køre bil end andre, og 

derfor kunne have lettere ved forsøget. Eller idéen om at nogle forsøgspersoner bruger smartphonen 

til GPS mere end andre, og derfor vil have sværere ved at gennemføre eksperimentet. 

Herunder følger en beskrivelse af forsøgspersonerne og på hvilken baggrund de er udvalgt. Som 

nævnt tidligere valgte vi at opdele forsøgspersonerne i aldersgrupper. Vi valgte altså en gruppe, som 

er mellem 20-30, en anden gruppe mellem 30-40 og den sidste gruppe, som var 40+. Disse grupper 

bestod hver især af to personer.  

Lige netop disse aldersgrupper var udvalgt med ønske om at stemme overens med de generationer, 

som vi undersøgte med vores problemstilling. Forudsætningerne for forsøgspersonerne har alle 

været det samme. De fik tildelt en information de skal huske på, og inden køreturen starter, fik de 

tid til at kigge på et kort for at danne sig et overblik. 

Til sidst vil vi gennemgå selve eksperimentet, og hvilken rolle vi og forsøgspersonerne havde heri. 

Dette eksperiment startede allerede lige efter vores interview. Allerede her havde vi afklaret med 

forsøgspersonerne hvor adressen var, og sikret os at de ikke havde været der for mange gange. Her 

tog vi sammen med vores forsøgspersoner ud til en bil, hvor vi startede med at give dem en 

information de skulle huske på til slutningen af turen. Herefter fik forsøgspersonerne for en kort 

stund muligheden for at danne sig et overblik over ruten vha. et kort, med formålet at teste deres 

hukommelse. Dette fik de 30 sekunder til. Vi kunne i realiteten have ladet være med at vise dem 

kortet, men så ville det i sidste ende ikke føre til en reel test af deres hukommelse. Dernæst startede 

køreturen, hvor alle forsøgspersonernes forudsætninger var de samme.  De fik ikke lov til at benytte 

sig af deres smartphone. Det at den var til stede, kunne nemlig være med til at påvise deres relation 

til smartphonens rolle i deres kognition. Dette stemmer overens med Bos et al. (2017), når han 

siger, at smartphonens kognitive konsekvens er betinget af ens forhold til smartphonen. De fik 
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heller ikke lov til at benytte sig af GPS eller hjælp fra observatørerne. Forsøgspersonerne startede 

nu med deres køretur, og observatørens rolle var, at notere bemærkelsesværdig opførsel fra 

forsøgspersonerne. Når forsøgspersonerne ankom til destinationen, spurgte observatørerne om 

informationen de bad dem huske på. Efter dette var eksperimentet slut. 

 

TRIN-modellen 

Vi gør brug af TRIN-modellen til at gå i dybden med vores teknologi, hvilket er smartphonen. 

TRIN-modellen er en model, der er blevet introduceret for os i basiskurset TSA (teknologiske 

systemer og artefakter), og modellen er blevet udarbejdet af Niels Jørgensen (Jørgensen, 2018). 

Modellen består af seks aspekter, som har til formål at analysere en teknologi. Disse seks aspekter 

er fordelt på et taksonomisk niveau, så vi har både redegørende såvel som diskuterende aspekter. 

De seks aspekter er følgende: 

TRIN 1: Identifikation og analyse af en teknologis indre mekanismer og processer 

TRIN 2: Identifikation og analyse af teknologiens artefakter 

TRIN 3: Identifikation og analyse af en teknologis utilsigtede effekter 

TRIN 4: Analyse af sammenhænge i større teknologisystemer 

TRIN 5: Opstille en model af en teknologi 

TRIN 6: Analyser af drivkræfter og barrierer for udbredelse af innovationen. 

 

Vi vil dog starte med at pointere, at vi ikke har til formål at benytte os af alle seks aspekter fra 

modellen. Dette er grundet, at vi ikke finder alle seks TRIN relevante for vores 

undersøgelsesområde, og mener derfor ikke, at en dybdegående analyse af alle punkter vil bidrage 

til at besvare vores problemstilling. Derudover er det en vigtig pointe at understrege, at TRIN-

modellen ikke fungerer som en metode, men blot som et analytisk rammeværk. 

Vi har fravalgt TRIN 5: Opstil en model af en teknologi og TRIN 6: Analyser af drivkræfter og 

barrierer for udbredelse af innovationen. Modellen over teknologien indgår delvist i vores 

gennemgang af det teknologiske system, og bliver derfor irrelevant at lave efterfølgende. Samtidig 

er det ikke noget, der kan give os en konkret pointe, som kan henføres til vores problemstilling. 

Analysen af drivkraft og barriere har vi af samme grund valgt at vælge fra, da det ikke giver os 

nogen viden, som er brugbar i forbindelse med vores problemstilling. 

Derudover har vi valgt at sammensætte TRIN 1, 2 og 4 da de lægger sig så tæt op ad hinanden, og 

det er derfor hensigtsmæssigt ikke at bryde dem op. Dette begrunder vi på baggrund af, at 
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smartphonens indre mekanismer og processer, faciliterer artefakter. Eftersom de to trin hænger 

sammen i den grad de gør, giver det samtidig også mening at koble det sammen med og sætte det op 

i forhold til et større teknologisystem. 

Vi gør brug af TRIN-modellen som et rammeværk for vores analyse. Vi kigger derfor på 

teknologien, og fokuserer især på TRIN 3: Utilsigtede effekter, da dette er hvad vores 

problemstilling omhandler. Vi opdeler af den grund analysen i to afsnit bestående først af TRIN 1, 2 

og 4 og derefter TRIN 3.  
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Analyse 

TRIN 1, 2 og 4 

Formålet med TRIN-modellen er at understøtte forståelsen af informanternes relation til 

teknologien, samt teknologiens faciliterende egenskaber for både dette og de kognitive 

konsekvenser. Vi gennemgår derfor de forskellige TRIN, med henblik på at påvise teknologiens 

rolle i relationen og kognition. Vi fokuserer derfor ikke på smartphonens fysiske karakter, men 

primært dens software, da relationer forekommer i forbindelse med brugsformål. 

Teknologiens indre mekanismer og processer forekommer som de grundlæggende funktioner, 

smartphonen besidder. Dette er funktioner som internetforbindelse (både WiFi og mobildata), GPS, 

hukommelse, satellitforbindelse, kamera m.m. Det er de egenskaber som faciliterer, men ikke 

nødvendigvis er, den konkrete brug af smartphonen. Teknologiens artefakter ses som de 

applikationer, der netop gør brug af de indre mekanismer, til at forme det konkrete brug af 

smartphonen. Hvordan mennesket altså interagerer med smartphonen. 

De forskellige applikationer bringer forskellig brug og brugsformål, og er derfor skabende for ens 

relation til smartphonen.  

I vores interview adspurgte vi hvad vores informanter bruger deres smartphone til, hvilket skal 

hjælpe os med at vurdere deres relation til smartphonen. Det er denne relation vi sætter i forhold til 

kognition. Deraf er det ikke den enkelte applikation, der bliver sat i forhold til kognition, men den 

relation den eventuelt er med til at understøtte. 

Flere af informanterne udtrykker de bruger smartphonen til at modtage information af forskellig art. 

Dette ses blandt andet med udtalelser som:  

 

De fleste bruger den vel til ting såsom sociale medier, diverse apps og sådan. De eneste 

funktioner jeg benytter mig af, som en ”normal” telefon ikke kan, det er vel Spotify til min 

træning, at surfe på nettet, alarmer og en smule kalender benytter jeg mig også af” 

 

“Den er et værktøj til at surfe på nettet, til bank, mail, nyheder, kontakt, til at se film.”  

 

“Jeg bruger telefonen alt for meget; jeg er på Facebook, jeg ser hver gang jeg får en 

notifikation, jeg hører en snapchat når den klikker ind, jeg er ikke på instagram men jeg 

kigger lidt. Jeg er på LinkedIn, hvor jeg kigger en del. Det er information, netværksdannelse 

i forhold til at have arbejdet.” 
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“Jeg tjekker hele tiden for at se om der er sket noget på den, eller tjekker om mine forældre 

har skrevet noget vigtigt. Det er til Messenger at skrive med folk, ringe – holde kontakten, 

Instagram det at følge med i andres liv, jeg bruger ikke så meget Facebook og Snapchat.” 

 

Og når der er en der udtaler at hun “googler”: 

 

“Oplysninger. F.eks. Hvis der en eller anden hunderace jeg godt kunne tænke mig at læse 

lidt om eller nogle nyheder som man gerne vil ind og læse om [...] Gerne når vi sidder og 

snakker om et eller andet. Jeg bruger at google ligesom når man slog op i et leksikon i 

gamle dage.” 

 

Denne modtagelse af information er betinget af smartphonens evne til at forbinde en til forskellige 

informationskilder. Smartphonen og dens indre mekanisme og processer samt artefakter er altså 

faciliterende for modtagelsen af information. Hos informanterne fra den yngste generation var det 

primært sociale medier, der blev brugt. Sociale medier forbinder brugeren til et flertal af andre 

brugere gennem applikationen og de servere den kører på. Informationen, der forsøges at blive 

modtaget, bliver altså sendt fra andre brugere gennem applikationen og dens server til ens 

smartphone. Dertil er en stor del af vores yngste informanters brug betinget af at have en 

internetforbindelse, hvilket bliver betegnet som en indre mekanisme, for at kunne komme ind på det 

netværk af brugere de sociale medier skaber. 

Vores informanter fra de andre generationer påpeger også at bruge smartphonen til at modtage 

information, dog mere via. Google, nyhedsmedier, mail, bank og ved at surfe nettet. Her ses der 

nogenlunde samme brug, i form af at modtage information gennem en applikation eller 

hjemmeside. Der bliver dog ikke skabt det samme netværk af flere brugere. Informationen bliver 

lagt ud ved brug af en server, og man tilgår den ved brug af applikationen og en internetforbindelse. 

Der er ikke nødvendigvis en forbindelse mellem brugerne, men der er i stedet flere brugere, som 

forbindes til samme information uden at interagere med hinanden. 

Derudover er der underholdningsapplikationer, som ikke nødvendigvis er betinget af et behov for 

information. Dette ses i udtalelserne i form af film og musik, hvor Spotify bruges til musik. Disse 

gør også brug af en internetforbindelse, enten ved at hente filmen eller musikken ned på 

smartphonen, eller ved at streame dem. Filerne, altså musikfilerne eller filmfilerne, bliver lagt op af 
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ejerne på deres server, hvorfra man kan hente eller afspille direkte. Her ses igen forbindelsen til 

serveren frem for et netværk af brugere.  

Til sidst er der brugen af GPS-funktionen. Denne funktion er indbygget i smartphonen, og gør det 

muligt at finde sin egen lokation. Forskellige applikationer gør brug af denne information, og især 

applikationer som Google Maps, er opbygget omkring denne funktion. Google Maps er en 

applikation som en af vores informanter udtrykker at bruge: 

 

“Jeg kan ikke ikke engang finde vej, fordi jeg bruger en GPS og Google Maps... ” 

 

Google Maps bruges til at vise vej til en ønsket destination, enten fra den destination man er på nu, 

eller ved et selvvalgt startpunkt. Den gør både brug af GPS til at finde smartphonens lokation, samt 

internetforbindelse til at hente information omkring de pågældende omgivelser. Derudover også til 

at bestemme den rute, der vurderes mest hensigtsmæssig at tage fra punkt A til punkt B. Hertil ses 

igen en søgen efter information fra smartphoneejerens side, dette er dog anderledes da det ikke kun 

gør brug af internetforbindelse, men også GPS. 

 

Vi har lavet et kort estimat af smartphonens teknologisystem. Dette er for at påvise de forskellige 

informationskanaler som smartphonen faciliterer, gennem sine indre mekanismer og processer og 

dens artefakter. Dette er ikke et komplet billede af hvordan den virkelige verden ser ud, men en ide 

om hvordan smartphonen er forbundet i et netværk. Hver applikation, der gør brug af internettet, 

forbindes derigennem til en server. De sociale medier gør brug af servere, ved at forbinde flere 

brugere gennem denne. Ved GPS-funktioner som Google Maps, gøres der både brug af internet, til 

at finde kortet af området og GPS til at finde ens lokation. SMS gør brug af satellit til at forbinde en 

til en anden person med en telefon. 
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Figur 1: Selvudarbejdet estimat af smartphones teknologisystem. 

 

Det er igennem smartphonens applikationer, altså dens artefakter, at teknologisystemet skabes, ud 

fra de faciliterende indre mekanismer og processer. Der er nok flere trin i de enkelte eksempler, vi 

er kommet med, men vi har valgt kun at inddrage det hovedsagelige, ud fra vores informanters 

udtalelser. 

 

TRIN 3 

Grundet udgangspunktet i den postfænomenologiske tradition, havde vores interviewundersøgelser 

til opgave at udforske relationen mellem menneske og teknologi. Teknologien i dette tilfælde 

værende smartphonen. Inden for postfænomonologien findes der allerede etablerede relationstyper, 

som er blevet redegjort for tidligere. 

I forbindelse med teorien inden for smartphone og kognition, kan der ses en umiddelbar etablering 

af en baggrund relation til smartphones. Baggrund relationen, som nævnt tidligere, er relationen til 

teknologier, som fungerer uden for vores bevidsthed, men som er med til at forme vores oplevelse 

af verden. Baggrund relationen kan ses i hvordan smartphonens tilstedeværelse alene trækker på 
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koncentrationsressourcer, dog uden for vores bevidsthed (Bos et al., 2017). Den ligger altså og 

påvirker vores kognition uden at være konkret i brug, hvilket også Thornton et al. (som citeret af 

Chein et al., 2017) påviste. Vores oplevelse af verden, dog her især i forbindelse med kognitive 

opgaver, bliver altså formet af smartphonen. Det kan dog argumenteres at synligheden af 

smartphonen, hvilket er den egentlige faktor i kognitionen, gør det mindre til en baggrund relation. 

Normalt er baggrund relationen præget af ikke at være særlig synlig, såsom med teknologier som 

gulvvarme og aircondition. Dog, som Bos et al. (2017) fandt, erklærede forsøgspersonerne selv, at 

de ikke tænkte aktivt på smartphonen. Den lå fuldkommen uden for bevidstheden, men foretog 

alligevel ændringer i deres kognition, bare fordi den lå synligt på bordet. 

I vores undersøgelse er der visse udtalelser, der kunne tyde på at der bliver skabt en baggrund 

relation, i hvert fald når smartphonen ikke konkret er i brug. Hertil skal det nævnes, at vi ikke 

forsøger at konkludere at den mulige baggrund relation i forbindelse med vores informanter, har de 

kognitive konsekvenser som Bos et al. (2017) fandt i hans forsøg. Det er blot at denne relation 

muligvis bliver skabt. 

Relationen kan for eksempel ses ved at den ene informant udtaler: 

“Men det er ikke fordi jeg tænker over det hvis jeg ikke har den på mig. Det er bare en vane 

at have den med overalt og så er jeg også afhængig af den til mange ting, så måske er det 

bare underbevidst at den skal med til alt.” 

Det er det med ikke aktivt at tænke over at skulle have den med sig, men at det sker underbevidst. I 

det at den træder ud af bevidstheden, kan den ses som værende i en baggrund relation, da den 

alligevel konstant forekommer nødvendig i og med at hun er “afhængig” af den. 

En anden baggrund relation kan ses i brugen af alarm, som en af vores informanter udtaler de 

bruger, hvilket kan ses ovenstående i teksten. Alarmen på smartphonen er ikke nødvendigvis 

konkret i brug, når den er sat. Man laver eventuelt noget andet såsom at sove. Den påvirker dog 

stadig vores oplevelse af verden, i form af at vække os eller påminde os om noget når den ringer. 

Når den ringer, og bliver bragt frem i vores bevidsthed, træder den dog ud af baggrund relationen. 

Hertil ses også notifikationer, der kan have samme relation.  

I form af at provokere en reaktion, som forekommer som en exogen forstyrrelse, når notifikationer 

opstår, får smartphonen en baggrund relation i tiden imellem. Den ligger uden for bevidstheden, 

men har stadig evnen til at påvirke ens oplevelse af verden gennem den exogene forstyrrelse. Det er 

kun fordi, at man netop reagerer på notifikationen, at den får denne relation, da man er bevidst om 

at notifikationer har en bestemt betydning. 
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Baggrund relationen kan altså forekomme selv når smartphonen er i brug, gennem de forskellige 

egenskaber den besidder. Derfor bør man også altid være præget af den kognitive konsekvens, som 

Thornton et al. (som citeret af Chein et al., 2017) og Bos et al. (2017) påviste i deres forsøg.  

Den mest åbenlyse relation til teknologien vil dog forekomme i det konkrete brug af smartphonen. 

Grundet smartphonens mangfoldighed af egenskaber, bliver det samtidig muligt at der bliver skabt 

en mangfoldighed af relationer, hvilket bestemmes primært ud fra ens brugsformål med 

smartphonen. Fælles for mange af informanterne var, at smartphonen blev set som et værktøj på 

enten den eller den anden måde. Den bliver set som et værktøj til at tilgå forskellige former for 

information, som vi påpegede i TRIN 1. En relation, der er meget gennemgående i den forbindelse, 

er den hermeneutiske relation. Den hermeneutiske relation er, som nævnt tidligere, i forbindelse 

med teknologier der formidler dele af verden som normalt ikke er observerbare. I denne forbindelse 

er der mange brugsformål som passer ind under. 

Vi fandt, blandt den yngste generation, at sociale medie fyldte meget. Pointen med de sociale 

medier var at holde sig opdateret på andre og deres liv. Her kan den hermeneutiske relation ses, på 

den måde sociale medier gør brug af billeder og tekst til at fortælle andre om sit liv. Den formidler 

ens liv, eller i hvert fald de dele man vælger at formidle. Man bruger altså sociale medier til at 

opleve dele af andres liv, som ikke normalt ville være observerbare. Det kan være personen man 

følger og læser om bor langt væk, eller bare at man ikke altid er sammen med personen. 

Andre brugsformål i forbindelse med smartphonen kan også ses som hermeneutiske relationer. 

Blandt vores informanter fandt vi også, at en vis del brugte det til at finde informationer, f.eks. 

gennem nyheder, mail, mobilbank eller ved at “google” og surfe nettet. Der forsøges altså at 

modtage information om en del af verden, som ikke observerbar i ens nuværende situation. 

Smartphonen bliver her til formidleren af hvad end information man ønsker og søger. I denne 

sammenhæng kunne man sagtens diskutere, at denne måde at opleve verden gennem de 

informationsstrømme, som smartphonen faciliterer, er en kropslig relation. Smartphonen kommer til 

at fungere som et par briller, hvorigennem man ser og oplever verden. Dette kræver dog, at der er 

en større tilknytning til smartphonen, i form af et større behov for at have den på sig. Dertil også et 

større forbrug. Ligesom en person, der bruger briller, føler et bestemt behov for at have brillerne på 

sig, da personen ellers ikke kan eller har svært ved at se. Der var dog kun få tilfælde af dette ved 

vores informanter. Nogle af informanterne nævner at den er vigtig for mange hverdagslige opgaver, 

men at disse opgaver sagtens kan klares uden. Der er dog visse informanter, der udtrykker en større 

tilknytning til deres smartphone. Heraf ses to af vores yngste informanter som udtaler: 
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“Jeg bruger min smartphone til alt... Jeg er afhængig af de funktioner, så jeg er nok lidt for 

afhængig af min smartphone” 

 

Og 

“Jeg er i et forhold med min smartphone. Min bedste ven i gode og dårlige situationer [...] 

Jeg føler mig lidt nøgen uden. Jeg kan blive helt panikslagen hvis jeg mangler den og ikke 

ved hvor den er” 

Derudover er der også en af vores informanter fra den ældste generation, der udtaler: 

 

“ Jeg går jo ikke engang ud i haven og slår græs uden at have den på mig. Altså jeg går 

ikke tur uden at have den på. I går skulle vi til koncert og jeg havde glemt den derhjemme, 

så Adam vender bilen om selvom vi er kørt, for jeg skal da have et billede af dem. Jeg skal 

da lave et Facebook-opslag fordi at nu er jeg til koncert. “ 

 

Man kan sige at disse informanter især har både kropslig og hermeneutiske relationer til deres 

smartphone, i det at de er så tæt knyttet til deres smartphone, samt at de bruger den til at modtage 

forskellige former for information. 

Smartphonen faciliterer altså forbindelsen til forskellige informationskilder gennem dens artefakter 

og indre mekanismer, og dermed skaber disse hermeneutiske relationer. Her ses de utilsigtede 

effekter især i forbindelse med, som Bos et al. (2017) påpeger, ens begrænsede evne til at 

processere information. Hertil ses også smartphonens stimulus. Idet at mennesker bliver udsat for 

en større mængde af information end man er i stand til at processere ad gangen, bliver der en 

nødvendighed for at kunne filtrere informationen. Dette kræver, at koncentrationsressourcerne 

bliver brugt hensigtsmæssigt. Jo større en mængde information, desto mere skal der filtreres, hvilket 

betyder at der skal bruges en større mængde koncentrationsressourcer. Smartphonen, grundet denne 

førnævnte forbindelse til en mangfoldighed af informationer, gør kun at udsættelse for 

informationer er skal processeres kun større. Også netop fordi smartphonen faciliterer forbindelsen 

til de informationer, som der ønskes at finde, bliver dens stimulus til en høj-prioritet. Hertil skal der 

også ses de endogene forstyrrelser, i at denne stimulus forårsager disse forstyrrelser. Smartphonens 

artefakter og indre mekanismer er derfor betingende for smartphonens stimulus samt en overflod af 
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informationer. Derfor er de faciliterende for trækket på koncentrationsressourcer, hvilket påvirker 

koncentrationen i andre forbindelser. Det kan altså, i forhold til teorien omkring smartphones og 

koncentration, vise sig at den hermeneutiske relation kan være med til at forårsage problemer med 

koncentrationen. 

I forbindelse med dette spurgte vi om informanternes egne opfattelser af deres koncentration og 

multitaskingevner. Der var blandt informanterne fra den yngste og midterste generation, en vis 

enighed om at være god til at koncentrere sig, dog ikke i bestemte situationer, såsom når 

smartphonen var til stede. Dette kan f.eks. ses i følgende udtalelse: 

 

“I skolen er jeg god til at fokusere men der bruger jeg heller ikke min smartphone. Hvis jeg 

gjorde det ville jeg nok have svært ved at følge med. Herhjemme kan jeg godt tage mig selv i 

have smartphonen fremme lidt mere end jeg burde.” 

 

Informanten udtrykker at have let ved at koncentrere sig i skolen, hvilket kan betyde at de gør brug 

af arbejdshukommelsen til at udvælge, vedligeholde og processere informationer, der er relevante 

for opgaven. Skolearbejdets stimulus er derfor umiddelbart af højere prioritet inden for skolens 

rammer. Uden for skolens rammer, når smartphonen kommer ind i billedet, forholder det sig 

således, at smartphonen trækker mere på deres begrænsede koncentrationsressourcer, altså deres 

arbejdshukommelseskapacitet. Smartphonen virker derfor umiddelbart kun som en relevant 

stimulus i fritiden hos den yngste generation. Nogle af de unge informanter er dog, i modsætning til 

Bos et als (2017) forsøgspersoner, bevidste om at smartphonen påvirker deres koncentration. 

Derimod vurderede de fleste af informanterne fra den yngste- og midterste generation, at de ikke 

var særlig gode til at multitaske, hvor flere nævner dette besvær særligt i forhold til smartphonen. 

Dette kan ses i følgende udtalelser fra vores informanter af den yngste generation: 

 

“Jeg føler ikke at man reelt kan tænke på flere ting på samme tid. Hvis man koncentrerer 

sig meget om det ene, så er det sværere at koncentrere sig om andet, især med smartphonen 

når du stort set bruger alle dine sanser til at koncentrere dig om den, så er det svært at 

fokusere på andet imens.” 

og: 
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“Når jeg står med min telefon så skal man ikke snakke til mig, fordi jeg hører ikke. Specielt 

ikke hvis jeg er ved at forholde mig til det der sker på skærmen. Hvis jeg skriver med en 

eller leder efter et eller andet, så skal man ikke snakke til mig.” 

 

og endnu en gang: 

“Jeg er rigtig dårlig [...] Når jeg bruger min smartphone hører jeg kun halvdelen af hvad i 

siger til mig haha.” 

 

Hvor en informant fra den midterste generation påpeger følgende: 

 

“Jeg er ret god til at have mange bolde i luften, især på mit arbejde. Så sidder jeg med en 

arbejdsopgave samtidig med at jeg udfører en anden opgave og så får jeg lige en tredje 

arbejdsopgave. Der synes jeg det er okay.” men i forhold til smartphone udtaler “Okay der 

er jeg nok ikke så god når jeg sidder med den. “  

 

En anden informant udtaler samtidig: 

 

“De unge er jo helt skøre med at bruge mobilen mens de laver en masse andre ting, det tror 

jeg ikke jeg er lige så god til. “ 

 

Den ældste generation udtrykker dog intet besvær med koncentrationen eller multitasking, hverken i 

situationer med eller uden smartphonen. 

Med udgangspunkt i teorien af Chein et al. (2017) vedrørende smartphonens effekt på 

koncentrationsevnen, ser vi en opdeling af koncentration: fokuseret koncentration og opdelt 

koncentration. Fokuseret koncentration kommer til udtryk hos en af informanterne tilhørende den 

yngste generation, i og med at de udtaler, at de ikke kan fokusere på andet imens de bruger 

smartphonen. Smartphonen etablerer altså en fokuseret koncentration. Den gør brug af størstedelen 

af informantens koncentrationsressourcer, når den er i brug. Samtidig, som nogle af de andre 

informanter påpeger, er denne fokuserede koncentration så stærk, at forstyrrelser bliver filtreret fra. 

Der skabes altså et flow i forbindelse med brugen af smartphonen. Her kan vi samtidig se tilbage på 

Chein et als (2017) teori om endogene og exogene forstyrrelser. 



Gruppenr.: V1924809664 BP3 d. 17/12/2019 

Hussein, Mads, Niklas og Snorre RUC 2019 HumTek-B 

Side 42 af 57 

 

Smartphonens endogene forstyrrelser hos vores informanter, stemmer overens med Thornton et als 

(2014) forsøg, hvor de konkluderede, at en smartphones tilstedeværelse var en forstyrrelse for 

forsøgspersonerne. Vores informanter udtrykker netop, at så længe smartphonen er til stede, er 

deres evne til at koncentrere sig og multitaske begrænset. Det lader til, at i de yngres udtalelser, kan 

der ses en sammenkobling til de endogene forstyrrelser, som henviser til når ens tanker og lyster 

fører hen til ens smartphone, og at der derved opstår besvær ved at koncentrere sig om andet. Hertil, 

hvis vi tager udgangspunkt i Bos et al. (2017), kan dette tyde på, at smartphonens stimulus har en 

høj prioritet, og derfor hos informanterne fra den yngste og midterste generation lettere tiltrækker 

deres koncentrationsorientering. Denne høje prioritet er samtidig præget af den hermeneutiske 

relation, som informanterne giver udtryk for. Smartphonens stimulus er netop betinget af dens 

relevans for længerevarende opgaver og mål. Det kan tyde på at den hermeneutiske relation, i og 

med at få formidlet informationer om ting man ikke normalt kan observere, gør at smartphonen 

forekommer relevant, da den opfylder et ønske om at modtage noget information. Dette stemmer 

igen overens med Bos et al. (2017), som påpeger man lettere omdirigerer fokus til andet stimulus, 

hvis denne stimulus forekommer eller har forekommet som mere tilfredsstillende end den opgave, 

som er pågældende. Det er altså det som Bos et al. (2017) kalder den automatiske dirigering af 

koncentration, som træder ind. Den automatiske omdirigering kan dog også være til fordel, da den 

kræver færre koncentrationsressourcer end en aktiv omdirigering af koncentrationen. Hvis dette 

sker hensigtsmæssigt mod pågældende opgaver, er det kun en god ting. Det bliver først et problem 

når dette sker i forbindelse med irrelevante opgaver. 

 

Som informanten fra den midterste generation påpegede, fornemmer de især at være gode til at 

multitaske på arbejdet, hvor de sagtens kan balancere mange opgaver på en gang. Arbejdspladsen er 

her et rum hvor smartphonen ikke længere har de samme forstyrrelser, eftersom at den ikke er 

indblandet i arbejdet og dermed ikke har en stimulus. Den opdelte koncentration, som henviser til 

evnen til at multitaske, bliver altså ikke forstyrret af andre former for stimulus, men 

bemærkelsesværdigt kun af smartphonens stimulus. Når informanten er på arbejde, vil 

smartphonens stimulus samtidig ikke forekomme som en høj prioritet, da den ikke har relevans for 

de opgaver og mål hun har på arbejdspladsen. Smartphonen har samtidig ikke den fysiske stimulus i 

form af at være synlig. Samme informant tilføjer senere, at når smartphonen bliver involveret, 

besidder hun ikke længere den samme evne til at multitaske. Her ses igen, at det kan tyde på at 

smartphonen påvirker den automatiske dirigering af koncentration, således at når man er den 
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foruden, dirigeres koncentration kun mellem de ønskede områder, som her forekommer i 

forbindelse med arbejdet. Så snart smartphonen derimod er til stede og de andre arbejdsrelaterede 

stimulus ikke er, kan det tyde på, ud fra informantens udtalelser, at den automatisk omdirigerer 

koncentrationen. 

Måden smartphonen påvirker den opdelte koncentration, er altså ved at optage for meget plads. Det 

bliver for svært at fokusere på andet, som vores informanter påpeger. Den tiltrækker for meget af 

den begrænsede mængde koncentrationsressourcer. Den påkalder samtidig en fokuseret vedvarende 

koncentration, i det at den ikke tillader at koncentrationen bliver afbrudt eller opdelt. Dette ses med 

at flere af vores informanter påpeger, at de bliver uopmærksomme om omverdenen, især i sociale 

sammenhænge.  

Dette kan kobles til hvad Leiva et al. (som citeret af Chein et al., 2017) fandt omkring smartphonens 

dominoeffekt af forstyrrelser. Når man først har tildelt smartphonen sin koncentration, bliver den 

fortsat ved med at forstyrre og øger den tid man egentlig er forstyrret fra den pågældende opgave. I 

forbindelse med dette, blev der også fundet, at genoptagelsesfejl opstår oftere hvis man bliver 

forstyrret fra den pågældende opgave i mere end 15 sekunder, hvilket smartphonen ofte gør. Det 

giver derfor god mening at vores informanter oplever, at de bliver forstyrret af smartphonen, og at 

disse forstyrrelser især er svære at bryde eller undgå. 

En af informanterne fra den ældste generation udtrykker, at smartphonens notifikationer forstyrrer 

informantens fokus i arbejdsmæssige sammenhænge, hvis ikke den var lagt væk. Det er altså at det 

ikke nødvendigvis er de endogene forstyrrelser der er pågældende for hende, som det umiddelbart 

er for andre. Det er i stedet primært de exogene forstyrrelser. Her ses også Stothart et al. (som 

citeret af Chein et al., 2017), der påviste notifikationers forstyrrende effekt på koncentration. 

De to andre informanter i den ældste generation, udtaler at de er gode til at håndtere den opdelte 

koncentration, altså at multitaske. De fortæller, at de ikke lader sig blive forstyrret af smartphonen i 

situationer med denne. De lader heller ikke til at tildele smartphonen den samme status som 

informanterne fra den yngste og midterste generation. Dette inddrager Bos et als (2017) også i deres 

undersøgelse. Det kan bidrage til at den ældre generation generelt er bedre til at håndtere den 

opdelte koncentration. Bos et al. (2017) fandt at ens personlige forhold var betingende for hvor 

meget smartphonen påvirkede kognition. Derfor kan det tyde på, at forskellen i opvækst kan være 

forårsagende for ens personlige forhold til sin smartphone, og dertil den påvirkning den har på 

koncentration og multitasking. Dette stemmer overens med, at i deres udtalelser, vurderer 
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informanterne fra den yngste generation at deres koncentration og multitasking evner er forholdsvist 

manglende, samt at være mere afhængige af deres smartphone end de øvrige informanter. 

Helt konkret kan det tyde på at en opvækst med smartphonen, muligt er betingende for ens forhold 

til den. Hertil, at ens forhold er betingende for hvor høj prioritet smartphonens stimulus har. Den 

høje prioritet af stimulus gør at smartphonen trækker mere på koncentrationsressourcer og man 

lettere omdirigerer koncentrationen automatisk hen til den. Det er samtidig grundet den 

hermeneutiske relation, da smartphonen får endnu mere relevans for personen da den er formidleren 

af hvad end information man ønsker at modtage. 

 

Der hvor den hermeneutiske relation ellers gør sig gældende, er ved brug af GPS-teknologien 

smartphonen besidder. GPS-teknologien tegner et kort og en sti, til at vise vejen hen til en ønsket 

destination. Den billedliggør verden som set fra oven, samt at billedliggøre stien som er mest 

hensigtsmæssig at tage. I stedet for at opleve og se verden omkring sig, opleves verden gennem 

dette kort, der bliver tegnet for sig. Det er netop denne hermeneutiske relation til GPS-teknologi 

som Chein et al. (2017) påpeger kan føre til “dumme kørere”. I stedet for at opleve verden omkring 

en, bruges GPS-teknologien i stedet, til at opleve verden, hvilket ifølge Chein et al. (2017) 

overtager skabelsen af den kognitive repræsentation af ens omgivelser. Fordi man ikke oplever 

verden direkte, men gennem den hermeneutiske relation til GPS-teknologi, bliver man ude af stand 

til at huske ens omgivelser. En af de ældre informanter udviser et godt eksempel på dette med sin 

udtalelse:  

 

“Jeg kan ikke engang finde vej, fordi jeg bruger en GPS og Google Maps, så på den måde 

har smartphonen overtaget min hukommelse. Den gør også noget ved mig. Den gør at jeg 

”zapper” i mit liv.” 

 

I forbindelse med dette, spurgte vi vores informanter hvordan de oplevede deres hukommelse. 

Overordnet set har den yngste og midterste generation en fin hukommelse. Den midterste 

generation forklarer dog, at i takt med at de tilknyttes mere til deres smartphone, føler de at deres 

hukommelse forværres. Det ser vi blandt andet i udtalelser som disse:  
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“Man bliver dårligere til at huske, fordi man bare kan slå det op. Dengang man ikke havde 

mobiltelefoner som sådan, der huskede man telefonnumrene i hovedet. Det gør man ikke den 

dag i dag, der slår man bare op i sin telefonbog” 

 

og:  

 

“Engang kunne jeg godt alle mine kammeraters telefonnumre. Det kan jeg ikke mere. Jeg 

bruger smartphonen til det”.  

 

De beskriver egentlig den effekt Sparrow et al. og Kaspersky Lab (som citeret af Chein et al., 2017) 

påpeger i deres teori, hvor eksternalisering af hukommelse via smartphonen gør, at man husker, 

hvor informationen skal findes, i stedet for hvad informationen er. Dette bliver også kaldt the 

Google Effect eller Digital Amnesia. 

Dette kan, blot på baggrund af deres egen refleksion, tyder på at smartphonen har en konsekvens for 

deres hukommelse. Dog skal det pointeres, at det på samme tid sagtens kan være andre forhold, som 

ligger til grunde for deres selvvurderede forværrede hukommelsesevne.  

Det kan også være hvor meget man egentlig har brug for at huske i sin hverdag. Den yngste 

generation udtrykker nemlig også at de bruger smartphonen til at eksternalisere deres hukommelse, 

altså ved at benytte sig af smartphonen til at nedskrive ting for at kunne huske:  

 

“Jeg tror det har noget at gøre med at jeg skriver alt ned i min kalender på mobilen, jeg 

øver mig slet ikke på at huske uden. Det er selv sådan noget som hvis jeg skal huske at 

spørge min svoger om han kan tage en pære med på mandag, så SKAL jeg huske at skrive 

det ned i min kalender, ellers glemmer jeg det 100%. Jeg træner det jo aldrig, så det bliver 

kun værre og værre.” 

 

og:  

 

“Den er god. Ja. Men hvis det er meget vigtige ting så har jeg brug for at notere det et sted. 

Der bliver det nogle gange telefonen. 
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De pointerer dog ikke at det har nogen konsekvens for deres hukommelse. Det kan tyde på, at 

forskellen i hvilken slags hverdag de har, kan påvirke hvor meget, de eksternaliserer deres 

hukommelse. Den yngste generation har angiveligt en anderledes hverdag end den midterste 

generation, dette er dog ikke noget vi kan definitivt konkludere. 

De ældre informanter lader til at vurdere deres hukommelse som god, dog med en enkelt afviger. 

Afvigelsen forekommer dog hos en af informanterne, som i modsætning til resten af informanterne 

fra samme aldersgruppe, bruger sin smartphone mere og er tættere knyttet med den. Dette kommer 

til udtryk i mange af hendes udtalelser, hvor hun blandt andet fortæller at hun bruger smartphonen 

til at spille, begå sig på de sociale medier og i det hele taget at hun har et større forbrug end 

informanterne fra samme aldersgruppe. Der ses altså her, at der en sammenhæng mellem hvor 

meget man bruger sin smartphone og ens selvvurderede hukommelse. Denne er dog blot ikke 

betinget af alder, som det ellers ville kunne tyde på, men det er i stedet meget mere individuelt. 

Trods for dette, blandt den yngste generation, som havde en fælles lignende afhængighed af 

smartphone som afvigeren i den ældste generation, vurderede de ikke at deres hukommelse var 

dårlig.  

 

En fra den ældste generation, der vurderede sin hukommelse som værende god, påpeger at dette 

skyldes, at hun har trænet den:  

 

“[...] det kan have være noget jeg har trænet mig selv til.”  

 

Her kan der ses en eventuel modsætning til eksternalisering af hukommelse. I stedet for at bruge 

remedier til at huske, forsøger man at træne sig selv til at huske. Som også Chein et al. (2017) 

nævner, er der også andre remedier, der kan eksternalisere hukommelse, så hvorvidt hukommelsen 

trænes kan være en meget individuel sag. Det er ikke nødvendigvis grundet smartphonen at 

hukommelsen ikke trænes. Smartphonen kan dog være med til at gøre, at træningen af 

hukommelsen ses som irrelevant, da smartphonen altid vil være til stede til at huske for en. 

Denne konstante mulighed for at eksternalisere sin hukommelse ved brug af smartphonen er 

samtidig en umiddelbar kropslig relation. Smartphonen bliver en videreførelse af ens egen 

hukommelse, eller også overtager den helt. Verden bliver oplevet igennem hvor meget vi kan huske 

og ikke huske, og hvor meget smartphonen muligvis gør dette for os. Teknologien faciliterer altså 

forskellige dele af vores hverdag ved at huske essentielle informationer for os. 
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En anden form for eksternalisering af hukommelse, kan ses i forbindelse med det at modtage 

informationer, som blev nævnt tidligere. Vi ser at nogle af vores informanter gør brug af Google 

eller at surfe nettet. Her benytter en af de midterste informanter sig af Google til at 

informationssøge: 

  

“Oplysninger. F.eks. Hvis der en eller anden hunderace jeg godt kunne tænke mig at læse 

lidt om eller nogle nyheder som man gerne vil ind og læse om [...] Gerne når vi sidder og 

snakker om et eller andet. Jeg bruger at google ligesom når man slog op i et leksikon i 

gamle dage.” 

 

Det at bruge Google kan falde under den alteriske relation. Man indgår altså i en form for dialog 

med Google gennem sin smartphone, ved at man stiller et spørgsmål (af en art). Google svarer ved 

at henvise til forskellige hjemmesider, der indeholder det, man giver udtryk for at søge. Denne 

relation bliver yderligere understøttet, da man med smartphonen kan tale i stedet for at skrive, 

hvorved den gør brug af Google til at finde svar på det spørgsmål man nu end stiller. 

Eksternaliseringen forekommer ved, at det at google eller surfe nettet, bringer en til hjemmesider 

hvorpå den information man søger kan findes. Grundet den umiddelbare permanente adgang til 

disse hjemmesider, og dertil den information de besidder, sker der netop denne Google Effect. Man 

bliver eventuelt tilbøjelig til at huske hvor man fandt informationerne, altså hvilken hjemmeside, i 

stedet for selve informationen, da man altid har adgang til den igen. Informanten påpeger også, at 

denne higen efter information før i tiden blev opfyldt af et leksikon. Der ses altså her et konkret 

eksempel på et andet remedie til at eksternalisere hukommelse. Det er altså ikke kun smartphonen 

eller den teknologi den besidder, der har denne egenskab. Det eneste smartphonen gør anderledes, 

er at gøre det lettere, netop ved at være mere håndholdt og have forbindelse til en større mængde 

informationer næsten konstant. Det ville være en anden sag at skulle tage et leksikon med hvor end 

man gik hen. 

 

I vores eksperiment forsøgte vi netop at undersøge vores forsøgspersoners hukommelse. Her fandt 

vi en vis sammenhæng mellem deres udtalelser og deres resultater fra eksperimentet. Vores 

forsøgspersoner fra den ældste generation klarede sig begge fortrinligt med at finde vej og huske 

den information de blev fortalt. Dette stemmer overens med deres udtalelser om deres hukommelse. 

De begge udtrykte et mindre brug af deres smartphone og hertil en lavere tendens til at 
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eksternalisere sin hukommelse. Det kan altså tyde på, at de umiddelbart ikke er påvirket af Digital 

Amnesia. Smartphonen fylder muligvis ikke nok i deres hverdag til at skabe denne kropslig relation 

i forhold til at eksternalisere sin hukommelse. Derudover tyder det på, dog kan vi ikke konkludere, 

at de har let ved at skabe en kognitiv repræsentation af deres omgivelser.  

Vores forsøgspersoner fra den midterste generation klarede sig begge næsten lige så godt som den 

ældste generation, der var dog lidt tøven og ekstra tænketid hos forsøgsperson 3 under køreturen (se 

bilag 12). Forsøgsperson 4 påpegede at hans hukommelse er god, men havde alligevel en smule 

besvær ved at huske informationen (se bilag 13). Forsøgsperson 3 påpegede at hendes hukommelse 

ikke var særlig god, men havde dog kun meget lidt besvær med at finde vej og huske informationen. 

Hun tilknyttede sin forholdsvist dårlige hukommelse til sin brug af smartphonen, i det at hun bruger 

den til at huske ting. Her ses altså en større eksternalisering af hukommelse og dertil en større 

kropslig relation. Forsøgspersonens hukommelse virker dog ikke umiddelbart til at være påvirket i 

forhold til vores forsøg. Trods at hun har en tendens til at eksternalisere sin hukommelse, virker det 

ikke til at hun er påvirket af Digital Amnesia i særlig stor grad. Forsøgspersonen havde nemlig kun 

en smule besvær ved at huske og finde vej. Hertil ses også at hendes evne til at skabe en kognitiv 

repræsentation af sine omgivelser, tyder på kun i meget begrænset grad at være dårligere end 

forsøgspersonerne fra den ældste generation. 

Forsøgsperson 4, i den midterste generation, udtrykker en lignende brug og forhold til smartphonen 

som forsøgspersonerne i den ældste generation af informanter, men havde dog alligevel et vist 

besvær med at huske informationen. Han er altså ikke umiddelbart påvirket af smartphonen og 

Digital Amnesia i hans besvær med at huske, og der er mulige andre faktorer, der spiller ind. Hans 

evne til at skabe en kognitiv repræsentation af sine omgivelser, tyder derudover ikke på at være 

påvirket i nogen grad. 

Vores forsøgspersoner fra den yngste generation var meget forskellige i deres resultater og deres 

udtalelser. Forsøgsperson 5 påpeger at hun finder det nødvendigt at skrive ting ned i kalenderen (på 

sin smartphone) ellers husker hun det ikke. Det tyder altså på, at hun er stærkt påvirket af Digital 

Amnesia, i det at hun eksternaliserer sin hukommelse så meget, og deraf har en meget tydelig 

kropslig relation. Dette kan føre til at hendes hukommelse lider, hvilket resultaterne af forsøget kan 

tyde på (se bilag 14). Derudover kan forsøget tyde på, at hendes evne til at skabe en kognitiv 

repræsentation af sine omgivelser er stærkt påvirket, da hun også havde en del besvær med at finde 

vej. Forsøgsperson 6 påpegede at hun havde en god hukommelse, men dog skrev vigtige ting ned 

(på sin smartphone). I forsøget klarede hun sig derimod dårligt. Hun havde både besvær med at 
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finde vej og huske informationen (se bilag 15). Hun var nødsaget til at snakke med sig selv og med 

gestikulationer visualisere et kort for at kunne finde vej. Disse gestikulationer kan tyde på, at hun 

muligt har svært ved at skabe en kognitiv repræsentation af sine omgivelser, i det hun er nødsaget til 

at tegne det for sig i luften. Hertil også at hendes korttidshukommelse i forhold til det kort hun så, 

muligvis var dårlig, da hun blev nødt at minde sig selv om hvordan og hvorledes i forhold til at 

finde vej. Derudover sagde hun informationen højlydt til sig selv flere gange under turen for at 

kunne huske den. Det at hun siger hun ikke skriver særlig meget ned i sin smartphone, og dertil ikke 

eksternalisere sin hukommelse og skaber en stærk kropslig relation, tyder på at det ikke er 

smartphonen, der kan beskyldes for hendes dårlige hukommelse. Der er altså andre faktorer, der 

spiller ind. Det kan også være, at den smule mængde hun eksternaliserer sin hukommelse, har en 

større effekt, end hun selv er bevidst om, men dette er ikke noget vi kan konkludere. 

 

Som vi har påpeget tidligere, tyder det på at alt efter hvor tidligt i livet man har fået en smartphone, 

desto større tilknytning har man til den. Hertil, blandt vores forsøgspersoner på tværs af de tre 

generationer, tyder det endvidere på at denne tilknytning har en mulig effekt på hukommelse. Dette 

er umiddelbart grundet en større tendens til at eksternalisere sin hukommelse jo tidligere i livet man 

har fået en smartphone. 

 

Hvis vi vender tilbage til postfænomenologien, kan vi se, at flere af informanterne giver udtryk for, 

at de hurtigt kan glemme alt om tid og sted, når først de sidder med deres smartphone i hånden. 

Brugen af smartphonen tyder derfor på at kunne have en form for transparency (Rosenberg et al., 

2015). Dette ses i og med at brugen ikke bliver bemærket.  

Samtidig giver en af de unge informanter udtryk for, at hun bemærker hvis hendes omgangskreds 

ofte bruger smartphonen i hendes selskab: 

 

“Jeg syntes også det er megairriterende, hvis man er sammen med andre og de sidder på 

deres telefon.” 
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Derudover er der flere, der nævner, at deres brug af smartphone forekommer som en vane. Deres 

relation til smartphonen er altså sedimenteret (Rosenberg et al., 2015):  

 

“Men det er ikke fordi jeg tænker over det hvis jeg ikke har den på mig. Det er bare en vane 

at have den med overalt og så er jeg også afhængig af den til mange ting, så måske er det 

bare underbevidst at den skal med til alt.” 

 

I vores interviewundersøgelse fandt vi ikke nogen substantiel forskel i relation mellem menneske og 

teknologi på tværs af generationerne. Dertil kan vi ikke sige hvorvidt en opvækst med smartphonen 

har en bestemmende effekt på relationen til smartphonen. Der kan dog ses et sammenspil mellem 

den postfænomenologiske relation mellem menneske og smartphone, og de fundne kognitive 

konsekvenser af smartphonebrug. Her ses kropslig relation til smartphonen i forhold til 

eksternalisering af hukommelse, som Sparrow et al. (som citeret af Chein et al., 2017) fandt, havde 

konsekvenser for hukommelse. Denne kropslige relation tyder kun delvist at være betinget af 

opvæksten, da det især var informanterne fra den yngste generation, der udtrykte en tæt tilknytning 

til smartphonen. Der var dog samtidig en afviger fra den ældste generation af informanter, som 

havde netop samme tætte tilknytning. 

Den hermeneutiske relation ses især i forhold til en overflod af information og informationskilder, 

hvilket kræver en større mængde koncentrationsressourcer. Dertil den stimulus denne relation giver 

smartphonen, i det at den forekommer relevant for personen, da den ofte har muligheden for at 

formidle den information man ønsker at modtage. Både den alteriske og hermeneutiske relation kan 

også ses i forhold til hukommelse, da disse er knyttet til informationssøgen på internettet. Her kan 

der også ske en eksternalisering af hukommelse, da informationen er tilgængelige nærmest 

konstant. Relationerne er dog blot umiddelbart ikke betinget af opvækst med smartphone.  

 

  



Gruppenr.: V1924809664 BP3 d. 17/12/2019 

Hussein, Mads, Niklas og Snorre RUC 2019 HumTek-B 

Side 51 af 57 

 

Diskussion 

I forløbet med dette projekt er vi blevet opmærksomme på forskellige problematikker i forhold til 

vores fremgangsmåde. Dette forekommer især i forhold til vores valg og udførelse af vores 

metoder. Det er med til at begrænse vores eventuelle videnspåstande ud fra resultaterne af vores 

undersøgelser. I dette afsnit vil vi af den grund reflektere over metodevalg og -udførelse, med 

formål at påpege de problematikker, der er opstået, og hertil hvilke foranstaltninger, der burde være 

taget for at undgå disse. 

Først og fremmest gjorde vi brug af det individuelle interview med postfænomenologien som 

baggrund, for at undersøge vores informanters oplevelser i forhold til smartphonen. Der 

forekommer her allerede en problematik, da vores problemstilling omhandler kognition i form af 

hukommelse og koncentration. Postfænomenologien er et helt andet vidensområde end kognitiv 

psykologi, og koblingen herimellem er ikke legitim. Postfænomenologien kan altså ikke sige noget 

om kognitiv psykologi. Derudover, grundet denne baggrund i postfænomenologien, havde vi sat os 

for at lave et semistruktureret interview, hvor vi ville lade vores informanter bevæge sig frit i deres 

udtalelser inden for et bestemt område. Udførelsen led her af en mangel på lighed på tværs af 

informanterne, så de ikke fik mulighed for at svare inden for samme områder. Dette gør at vi ikke 

har mulighed for at påvise informanters oplevelse i forhold til smartphonen, da forskelligheder blot 

kan være grundet forskellen i selve interviewet. Dette ses f.eks. da vi spurgte de yngste af vores 

informanter om deres evne til multitaske, hvor de straks forholdt sig til smartphonen. De andre 

informanter gjorde ikke dette, og forholdt sig mere til den generelle multitasking evne. I det at vi 

ikke forsøgte at udspørge omkring multitasking uden smartphone som uddybende spørgsmål hos de 

yngste informanter, så er der ulighed i de muligheder for svar der gives. Årsagen til denne ulighed 

kan være forårsaget af at være udført af forskellige medlemmer af projektet i forhold til hinanden, 

eller en bias i at foretrække svar, der direkte er henførbare til genstandsfeltet, hvilket er 

smartphonen. Denne bias har også ført til, at visse spørgsmål forekommer ledende i vores interview. 

Vi har så vidt muligt forsøgt at skære udtalelser fra, som stammede fra ledende spørgsmål, således 

at udtalelserne er deres egne. Der er dog stadig en del af udtalelserne, vi har valgt at tage med, som 

er præget af ledende spørgsmål. Dette gør igen, at vi ikke kan drage konklusioner fra udtalelser, da 

vores bias har påvirket informanternes svar. 

Vi burde have sørget for, at de områder vi udspørger informanterne om, er lige på tværs af dem alle, 

så de har mulighed for at svare inden for en fælles ramme. Derudover, at vores spørgsmål ikke er 
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ledende, så det område informanten kan udtale sig om, er alt for begrænset. Dette ville medføre at vi 

ville have mulighed for at påvise tendenser blandt informanterne og deres oplevelser, da deres 

vilkår ville have været ens og åbne. 

For at undersøge kognition havde vi først til formål at benytte os af den deltagende observation. 

Formålet var her at undersøge forsøgspersonernes præstation i nogle simple kognitive opgaver. 

Først og fremmest udførte vi ikke det den deltagende observation korrekt ud fra den egentlig 

metode. Dette grunder i, at vi som observatører ikke deltog i en praksis, som metoden forudsætter. 

Derudover er vi er klar over, at dette ikke er en korrekt metode til at måle kognition på. Vi endte 

samtidig i stedet med at udføre noget, der hellere nærmede sig eksperimentelt design, og valgte 

derefter at forholde os til den metode. Af den grund har vi ikke udført eksperimentet 

hensigtsmæssigt, og der er deraf en masse fejl i forhold til metoden og udførelsen. Dette gør, at vi 

ikke konkret kan konkludere noget omkring kognition ud fra vores eksperiment, men kun at vi 

tilnærmelsesvist kan påpege fænomener, som tyder på forskellige aspekter af kognition. En stor fejl 

lå i, at vi som observatører havde foretaget feltnoter, hvilket blev gjort helt forskelligt. Dette har ført 

til at vi ikke har observeret de helt samme ting hos forsøgspersonerne. I det eksperimentelle design, 

er det meningen, at eksperimentet udføres på lige fod på tværs af alle forsøgspersoner, og der bør 

ikke skelnes på hvordan disse håndteres. Det forudsætter også at der er en stor mængde uafhængige 

variable, som finder sted i eksperimentet, hvilket påvirker vægten af vores data drastisk. Grundet de 

mange uafhængige variabler, er det svært at sammenligne resultater og argumentere for forskelle. 

Disse uafhængige variabler er også gjort rede for i metoden, men vi påpeger her, at de gør vores 

data fra eksperimentet forholdsvist ubrugeligt i forhold til at besvare vores problemstilling. Den ene 

uafhængige variabel, der kommer til udtryk i form af den information vi valgte at få 

forsøgspersonerne til at huske på. Den ene forsøgsperson skulle huske på et telefonnummer, mens 

den anden skulle huske på en frisørtid. Her kan argumenteres for, at den ene information er 

væsentlig sværere at huske end den anden, og det kan derfor være med til at give ubrugelige data. 

Derudover har vi kun haft mulighed for at udføre eksperimentet på seks ud af ni informanter. Det 

gør, at eksperimentet, udover ikke generelt at kunne være repræsentativ, heller ikke er 

repræsentativt for informanterne i vores interviewundersøgelse. Dette fører til, at de 

sammenkoblinger vi har mellem datasættene i henholdsvis interviewet og eksperimentet, er meget 

svage, og derfor kan vi heller ikke konkludere noget forhold. 

For at få den data vi egentlig ønskede i forhold til kognition, burde vi fra start have taget 

udgangspunkt i det eksperimentelle design, da dette er metodologien, der tilhører kognitiv 
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psykologi. Det skal dog påpeges, at det igen ikke har en særlig stærk kobling til 

postfænomenologien, da det som sagt er to vidt forskellige vidensområder og metodologier, som 

ikke bare kan sammensættes. Vi ville dog forsøge at gøre netop dette, ved at gøre brug af 

postfænomenologien til at finde forholdet mellem menneske og smartphone og stille det i kontrast 

med de kognitive konsekvenser af smartphone, der evt. kunne findes i eksperimentet. 

En anden refleksion vi har gjort os, handler om selve udbyttet af forsøget. Ønsket med forsøget var 

at undersøge vores forsøgspersoners hukommelse og koncentration. Heraf forekommer 

hukommelsen, som den hovedsagelige bestanddel af forsøgets udførsel. Undersøgelsen af 

koncentration forekommer dog ikke åbenlys. Tanken bag dette var, i form af at forsøgspersonerne 

både skulle køre bil samt huske en information, at de både skulle vedligeholde information samt 

processere information. De ville altså skulle omdirigere deres koncentrationsorientering 

hensigtsmæssigt, ved brug af koncentrationsressourcer. Dette er dog ikke noget vi har mulighed for 

at observere i vores forsøg, og kan derfor ikke drage noget viden om vores forsøgspersoners 

koncentration. Dette er en bemærkelsesværdig ulempe, da størstedelen af vores teori og 

interviewdata omhandler koncentrationen, og sammenhængen mellem vores metoder bliver tyndere 

end den allerede er. Vi burde af denne årsag have fokuseret primært på koncentration i vores forsøg, 

og have udført forsøget således at koncentrationen hos forsøgspersonerne blev målbar. Her ville det 

være hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i nogle af de forsøg, der allerede er gjort i forhold til 

smartphonens effekt på koncentration, som f.eks. Bos et al. (2017) og Thornton et al. (Chein et al., 

2017) har udført.  

Til sidst er der dele af vores teori, som ikke gør sig gældende i vores analyse af vores undersøgelser. 

Dette er især mediemultitasking og samspillet med kort- og langtidshukommelse. 

Mediemultitasking giver os nogle gode pointer i forhold til det at multitaske, men idet vi ikke gør 

brug af Media Use Questionnaire, bliver det svært at forholde dataene fra vores undersøgelser til 

emnet. Vi har altså ikke kunne drage nogle af de pointer, som forekommer i forbindelse med 

mediemultitasking ned i resten af projektet. Vi har dog valgt ikke at skære afsnittet fra, da det er 

med til at give en forståelse for hvordan multitasking ses i forhold til koncentration og smartphonen. 

Kort- og langtidshukommelsen blev ligeligt ikke brugt i resten af projektet, men er stadig en vigtig 

del i forståelsen af hukommelse. Den havde været mest hensigtsmæssig at inddrage i forbindelse 

med vores forsøg, da kørselsdelen af forsøget som udgangspunkt havde til formål at undersøge 

brugen af kort- og langtidshukommelse. Dette forekom ved at forsøgspersonen både skulle huske 

kortet de så (korttidshukommelse) og huske tilbage til dengang de sidst havde besøgt destinationen 
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(langtidshukommelse). Dog både i udtalelserne fra interviewene og i vores forsøg, kunne vi ikke 

finde sammenhænge, der konkret passede til samspillet mellem kort- og langtidshukommelse. 
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Konklusion 

Projektet havde til formål at undersøge sammenhængen mellem hvordan forskellige generationer 

interagerer med smartphones, og hvorvidt de selv oplever, at det påvirker deres hukommelse og 

koncentration. Hertil gjorde vi brug af interview med baggrund i postfænomenologien, og det 

eksperimentelle design. Dog grundet projektets begrænsninger kan vi ikke konkludere noget 

konkret omkring de forskellige generationers interaktion med deres smartphone, deres oplevelse af 

koncentration og hukommelse eller sammenhængen derimellem. 

I vores undersøgelser fandt vi dog mulige tendenser i informanternes udtalelser, der kunne tyde på 

en lineær tendens i generationernes interaktion med smartphonen. Den yngste generation af vores 

informanter virkede til at være tættest knyttet til deres smartphone. Denne mulige tætte tilknytning 

til smartphonen fandt vi også at kunne give tegn på at være forbundet med, hvad der tyder på at 

være en oplevelse af forringet koncentration og hukommelse.  

Informanter der tyder på ikke at være tæt tilknyttet til deres smartphone, hvoraf den ældste 

generation af vores informanter giver mest tegn på dette, lader også til ikke at opleve en forringet 

koncentration og hukommelse. 

 

  



Gruppenr.: V1924809664 BP3 d. 17/12/2019 

Hussein, Mads, Niklas og Snorre RUC 2019 HumTek-B 

Side 56 af 57 

 

Litteratur 

Blau, M. & Zhitomirsky-Geffet, M.  (2016). "Cross-generational Analysis of Predictive Factors of 

Addictive Behavior in Smartphone Usage." Computers in Human Behavior 64 : 682-93. Web. 

 

Bos, M. W., Duke, K., Gneezy, A. & Ward, A. F. (2017). “Brain Drain: The Mere Presence of 

One’s Own Smartphone Reduces Available Cognitive Capacity” In Journal of the Association for 

Consumer Research 2, no. 2. Pp. 140-154. https://doi.org/10.1086/691462 

 

Breinstrup, T. (2017). “Danmark har flest smartphones i hele verden". Tilgængelig på: 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/danmark-har-flest-smartphones-i-hele-verden [Tilgået den 

13. december 2019] 

 

Brinkmann, S. & Kvale, S. (2009). “Interviews Learning the craft of qualitative research 

interviewing”. London: Sage 

 

Chang, C., Lee, Y., Lin,Y. & Cheng, Z. (2014). "The Dark Side of Smartphone Usage: 

Psychological Traits, Compulsive Behavior and Technostress." Computers in Human Behavior 

31.1: 373-83. Web. 

 

Chein, J. M., Wilmer, H. H. & Sherman, L. E. (2017). Smartphones and Cognition: A Review of 

Research Exploring the Links between Mobile Technology Habits and Cognitive Functioning. 

Frontiers in psychology, 8, 605. doi:10.3389/fpsyg.2017.00605 

 

Coxon, M. & Upton, D. (2012). Critical Thinking in Psychology Series: Cognitive psychology 55 

City Road, London: SAGE Publications, Inc. doi: 10.4135/9781526435972 

 

Drost, A. & Jensenius (2013) Farvel smartphone – goddag frihed. Tilgængelig på: 

https://www.information.dk/indland/2013/10/farvel-smartphone-goddag-frihed [Tilgået 12. 

November] 

 

Gaskin, J. Wang, J., Wang, H., & Wang, L. (2015). “The role of stress and motivation in 

problematic smartphone use among college students” In Computers in Human Behavior 53. Pp. 

181-188. Web. 

 

Harris, P. (2008). “Designing and reporting experiments in psychology”. McGraw Hill Education.  

 

Hawi, N. S. & Samaha, M. (2016). “Relationships among smartphone addiction, stress, academic 

performance, and satisfaction with life” In Computers in Human Behavior 57. pp. 321-325. Web. 

 

Jørgensen, N. (2018). Teknologiers indre mekanismer og processer. Eksemplificeret ved digital 

signatur. pp.2-54. 

 

Nielsen, K. (2018). “Mobiltelefonens historie: I 1946 brugte de en klods på 36 kilo”. Tilgængelig 

på: 

https://videnskab.dk/teknologi-innovation/mobiltelefonens-historie-i-1946-brugte-de-en-klods-paa-

36-kilo [Tilgået den 13. december 2019] 

 

https://doi.org/10.1086/691462
https://doi.org/10.1086/691462
https://www.berlingske.dk/virksomheder/danmark-har-flest-smartphones-i-hele-verden
https://www.information.dk/indland/2013/10/farvel-smartphone-goddag-frihed
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/mobiltelefonens-historie-i-1946-brugte-de-en-klods-paa-36-kilo
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/mobiltelefonens-historie-i-1946-brugte-de-en-klods-paa-36-kilo


Gruppenr.: V1924809664 BP3 d. 17/12/2019 

Hussein, Mads, Niklas og Snorre RUC 2019 HumTek-B 

Side 57 af 57 

 

 

Rosenberger, R. & Verbeek, P.-P. (2015). “A Field Guide to Postphenomenology” In 

Postphenomenological Investigations: Essays on Human-Technology Relations. Lexington Books. 

pp. 9–41. 

 

Storgaard M. (2017) Statistik for mobilafhænhighed og mobilbrug.Tilgængelig på: 

https://www.netkablet.dk/afhaengig-mobil-statistik-mobilbrug/ [Tilgået 4. december] 

 

Van Deursen, A., Bolle, C., Hegner, S. & Kommers, P. (2015). "Modeling Habitual and Addictive 

Smartphone Behavior The Role of Smartphone Usage Types, Emotional Intelligence, Social Stress, 

Self-regulation, Age, and Gender." Computers in Human Behavior 45.C: 411-20. Web. 

 

 

 

https://www.netkablet.dk/afhaengig-mobil-statistik-mobilbrug/

