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1.0 ABSTRACT 

 

This paper seeks to examine how the formation of memories is affected by technology, with 

an interest in the mutual influence between human, technology and society. Our two science-

theoretical standpoints, phenomenology and postphenomenology, are chosen in order to shed 

light on how smartphone technology shapes people and society, from a first-person perspective. 

The empirical methodology consists of phenomenological interviews which focus on 

individuals’ perception of the world. Subsequently the universal analytic tool TRIN-modellen 

is presented, in order to analyse the technologies internal mechanisms and processes as well as 

unintended consequences. The theoretical base stems from selected parts of the humanistic- 

and technological approach. Through an analysis of our empirical data and the technology, we 

examine the participants' everyday use of the smartphone. The examination of our issue; How 

are humans' cognitive ability to create memories affected when constantly online? has led us 

to a discussion regarding how aspects of the smartphone impact individuals’ formation of 

memories. We conclude that even though the technology is designed to be a valuable tool and 

works as an external memory it has become a constant distraction due to its internal 

mechanisms. These constant distractions prevent humans from absorbing sensory perception 

which are essential in order to generate memories. 
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2.0 INDLEDNING 

 

Følgende bachelorprojekt er udarbejdet inden for det humanistisk-teknologiske vidensområde, 

med interesse i den gensidige påvirkning mellem mennesker, teknologi og samfund. I opgaven 

undersøges smartphonens indvirkning på individet, og dets evne til at skabe minder. Vi har 

valgt at tage afsæt i de videnskabsteoretiske orienteringer, fænomenologi og post-

fænomenologi, for at belyse hvordan smartphone-teknologien former mennesker og samfund, 

fra et første-persons-perspektiv. Dette kommer til udtryk via vores empiriske undersøgelses-

metoder, bestående af et eksperiment, der søger at afdække fænomenet ud fra respondenternes 

livsverden. Projektets teoretiske grundlag udspringer fra udvalgte dele af neuro- og 

kognitionspsykologien, der anvendes til at begrebsliggøre strukturen af et minde. I kobling 

hertil, præsenteres en teknisk forståelsesramme, der kaster lys over smartphonens 

bagvedliggende mekanismer. Ovenstående videns grundlag er et springbræt til den todelte 

analyse — hvor den ene har fokus på teknologien, og den har anden fokus på mennesket. 

Tilsammen munder det ud i en diskussion af, hvordan smartphonen påvirker individets 

selvbillede og dets evne til at skabe minder.  
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3.0 PROBLEMFELT  

 

Den teknologiske udvikling bevæger sig med hastige skridt, og på ganske kort tid er telefonen 

blevet langt mere end blot et værktøj til at ringe og skrive fra. I 2007 blev den første iPhone 

lanceret, hvilket blev startskuddet på en teknologisk revolution, der ændrede samfundet og 

menneskets hverdagsliv. Den mobile computer bragte internettet ned i lommen, og åbnede for 

en ny verden med specialiserede programmer i form af applikationer (Apple, 2007). Siden da, 

er smartphonen blevet vores tro følgesvend og den typiske telefonejer, har teknologien ved 

hånden, døgnet rundt — i toget, på arbejdet, gåturen, ved spisebordet, i sengen, osv. Med et 

enkelt klik åbnes en digital virkelighed af information, underholdning og kommunikation 

(Carr, 2020). Særligt de sociale medier har vundet sit indpas i det moderne samfund, hvor de 

mere eller mindre ubevidst spinder sig ind i dagligdagens rutiner. Selvom den lille skærm synes 

ganske uskyldig, kan det være svært at gennemskue, hvordan dets brug påvirker det 

menneskelige sind og vores kognitive evne til at skabe minder. Netop dette, beskæftiger 

forfatter Nicholas G. Carr sig med i bogen The Shallows. Her belyser han, hvordan internettet 

og smartphonen er med til at ændre måden hvorpå vi tænker:  

 

The brain's capacity is not unlimited. The passageway from perception to 

understanding is narrow. It takes patience and concentration to evaluate new 

information — to gauge its accuracy, to weigh its relevance and worth, to put it 

into context — and the internet by design, subverts patience and concentration. 

When the brain is overloaded by stimuli, as it usually is when we’re peering into 

a network-connected computer screen, attention splinters, thinking becomes 

superficial, and memory suffers (Carr, 2020: IX-X). 

 

Jævnfør ovenstående citat, kræver det tålmodighed og koncentration at kunne optage og forstå 

nye oplysninger. Når smartphonen giver os adgang til et væld af informationer, er det med 

risiko for, at hjernen overbelastes af stimuli, hvormed tænkningen og hukommelsen lider. Da 

smartphone teknologien stadig er relativt ung, er forskningen omkring telefonens kognitive 

påvirkning fortsat beskeden. Selvom studierne inden for feltet er begrænset, er bekymringerne 

om hvad indførelsen af sådanne teknologier gør ved mennesker og samfund ingenlunde ny. 

Allerede da det skrevne sprog blev introduceret, tilbage i det antikke Grækenland, blev det 

kritiseret for at påvirke vores evne til at huske i en negativ retning: 
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If men learn this, it will implant forgetfulness in their souls; they will cease to 

exercise memory because they rely on that which is written, calling things to 

remembrance no longer from within themselves, but by means of external marks. 

What you have discovered is a recipe not for memory, but for reminder. And it is 

no true wisdom that you offer your disciples, but only its semblance, for by telling 

them of many things without teaching them you will make them seem to know 

much, while for the most part they know nothing, and as men filled, not with 

wisdom, but with the conceit of wisdom, they will be a burden to their fellows 

(Hackforth – Plato´s Phaedrus: 157). 

 

I citatet fra Plato’s Phaedrus, udtrykker Sokrates sin bekymring over skriftsproget og hvordan 

dets fremkomst, vil medføre et ophør i udøvelsen af hukommelse. Et ophør som lader 

glemsomheden blive implementeret i vores sjæle. Hukommelsen og detaljeringen af vores 

tidligere erfaringer har en stor betydning for måden hvorpå vi oplever og fungerer i verden. 

Menneskets selvbillede skabes gennem personlige erindringer fra fortiden og evnen til at 

drømme om fremtiden. Mister vi fortiden, vil vi heller ikke kunne forudse, hvad der kommer 

til at ske i fremtiden. Vores minder er dermed en stærk følelsesmæssig forbindelse, som danner 

grundlaget for at kunne gebærde sig i verden, og skabe visioner for den tid der skal komme. 

Uden evnen til at huske og genkalde tidligere oplevelser er det svært — ja nærmest umuligt — 

at skabe en helhed i sit liv (Molokotos, 2018). Hiver vi Sokrates’ antagelser ind en moderne 

kontekst, påpeger nyere psykologiske undersøgelser ligeledes, at mediebruget forringer 

menneskets hukommelse og oplevelse af verden:  

 

Media use impaired memory for both computer-based and real-world 

experiences, in both solo and social contexts. These findings suggest that there 

may be a real, objective consequence of using media. Creating a hard copy of an 

experience through media leaves only a diminished copy in our own heads 

(Tamir, et al. 2018: 167).  

 

Når vi anvender teknologien som en ekstern hukommelse, skaber vi en hård kopi af 

virkeligheden, som efterlader et svagt aftryk i vores hjerne. Derved lærer og husker vi mindre 

af vores oplevelser. Smartphone-teknologien har åbnet døren til en ny digital virkelighed. En 

parallelverden til den analoge, som giver den menneskelige hukommelse nye betingelser. 
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Betingelser som vi i dette projekt vil gå i dybden med, for at blive klogere på, hvordan 

menneskets evne til at skabe minder påvirkes, når vi er online i ét væk. Spørgsmålet bliver 

således, hvad der sker med den menneskelige visdom, når individet tænker gennem teknologien 

og det ikke længere er nødvendigt at erfare verden, med hænder, hjerte og krop. Hvordan kan 

vi forstå strukturen af et minde? Og kan vi overhovedet opøve kunsten af at skabe minder? 

Disse spørgsmål udgør rammerne for denne bachelor, der tager sit udgangspunkt i følgende 

problemformulering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 
6 

 

4.0 PROBLEMFORMULERING 

 

Hvordan påvirkes menneskets kognitive evne til at skabe minder, 

når vi er online i ét væk?  
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5.0 SEMESTERBINDING 

 

Som nævnt i indledningen, er bachelorprojektet udarbejdet inden for det humanistisk-

teknologiske område. I det følgende vil vi belyse, hvordan de tre fagligt konstituerede 

hoveddimensioner vil blive anvendt i rapporten. De tre dimensioner danner grundlag for 

bacheloruddannelsen, og lyder således; Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS), 

Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA), samt Design og Konstruktion (D&K). I denne 

opgave, skal disse dimensioner ikke nødvendigvis forankres, men derimod blot inddrages.  

 

5.1 SUBJEKTIVITET, TEKNOLOGI OG SAMFUND — STS 

Dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund, har fokus på det gensidige samspil mellem 

teknologien, mennesket og samfundet. Faget er forankret i den humanistiske tradition, og 

binder sig derfor op omkring humanvidenskabelige teorier, metoder og begreber. Disse 

værktøjer bruges til at analysere og forstå samfundsfaglige, historiske og kulturelle 

sammenhænge. Vidensområdet står således beskrevet i studieordningen:  

 

Dimensionen omfatter de samfundsmæssige drivkræfter bag teknologiudvikling [...] 

samt forandringer i hverdagsliv som følge af teknologisk udvikling, herunder 

teknologiers og teknologiske forandringsprocessers samspil med brugere, 

læreprocesser, planlægning, ledelse og magtforhold (ruc.dk, 2021: 24). 

 

Jævnfør problemfeltet, belyser denne opgave smartphonens indvirkning på minder, individ og 

samfund. Indledningsvist, ønskes problemstillingen undersøgt humanvidenskabeligt, ved at 

sætte fokus på subjektets ageren og væren i verden. Gennem det teoretiske afsæt i 

neurovidenskaben og kognitionspsykologien, vil vi forsøge at klarlægge de processer, der 

optræder i forbindelse med dannelsen af minder. Her hvordan bearbejdelsen af information 

påvirker måden hvorpå, mennesket oplever og forholder sig til verden. Relationen mellem 

mennesket, teknologi og samfund vil ydermere blive uddybet gennem tre teknologiske 

grundforståelser: Teknologisk determinisme, Social determinisme og Teknologisk 

somnambulisme. Disse opfattelser giver et nuanceret indblik i den teknologiske samfunds-

udvikling, hvilket tildeler analysen og diskussionen nye fortolkningsperspektiver. I forlængelse 

heraf, undersøges relationen mellem subjekt, teknologi og samfund gennem vores empiriske 
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undersøgelser. Inddragelsen af disse teorier og metoder, bidrager til en samlet forståelse af 

hvordan smartphonen påvirker individets oplevelse af hverdagslivet, og evne til at skabe dybe 

erfaringer. 

 

5.2 TEKNOLOGISKE SYSTEMER OG ARTEFAKTER — TSA 

Dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter, trækker grundlæggende på teorier og 

begreber inden for den teknisk videnskabelige tradition, og behandler problemstillinger som 

knytter sig hertil. TSA undersøger således teknologier og artefakter ud fra et teknisk perspektiv, 

hvor der særligt er fokus på konstruktion af innovationer, samt deres virke og indpas i 

samfundet. Fagområdet er beskrevet på følgende måde i studieordningen: 

 

[...] Dimensionen har fokus på metoder som indgår i konstruktionen af teknologiske 

systemer og artefakter og som har betydning for disses funktion, materialitet og 

livscyklus. Dimensionen omfatter teknologiske systemer og artefakters indre 

mekanismer og processer samt de effekter disse skaber (ruc.dk, 2021: 16). 

 

Denne dimension anvendes hovedsageligt til at beskrive og analysere de tekniske perspektiver 

ved smartphonen, herunder udvalgte mekanismer og processer. Til besvarelsen af 

problemstillingen, inddrages relevant litteratur om opmærksomhedsøkonomi, algoritmer, 

adfærdsdesign og digitale forstyrrelser. Disse sætter på hver deres måde fokus på designet bag 

vanedannende teknologier, i et teknisk videnskabeligt perspektiv. I kobling til dette, inddrages 

udvalgte aspekter af TRIN-modellen, der er et universelt værktøj til at analysere enhver 

teknologi. 

 

5.3 DESIGN OG KONSTRUKTION — D&K 

Den sidste dimension, Design og Konstruktion, omhandler udarbejdelsen af innovationer i et 

designmæssigt perspektiv. Dimensionen er forankret i en designvidenskabelig tradition, og har 

fokus på processen bag udviklingen af innovationer. Hertil trækker dimensionen på udvalgte 

værktøjer, modeller og metoder, som understøtter udviklingen af systemer i en designproces. I 

studieordningen bliver vidensområdet beskrevet således:  

 

Dimensionen Design og Konstruktion [...] har fokus på udvikling og evaluering af 

systemer, processer og artefakter. [...] Dimensionen omfatter endvidere visuelle, 
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auditive, æstetiske og andre egenskaber ved systemer og artefakter, som virker ved at 

påvirke sansning, perception og kognitive processer hos brugere (ruc.dk, 2021: 7). 

 

I bacheloren evalueres der løbende på dele af designet bag smartphonen. Her hvordan 

teknologiens indbyggede egenskaber påvirker mennesket gennem perception og kognitive 

processer. Med afsæt heri, inddrages D&K afslutningsvis i perspektiveringen til at belyse om 

subjektet kan opøve kunsten at skabe minder gennem design, og i så fald hvordan sådanne 

løsningsforslag kunne udformes. Med andre ord vil vi stille skarpt ind på, om et givent design 

kan forbedre individets bearbejdelse af indtryk og evne til at skabe minder.  

 

SAMMENFATNING 

Med udgangspunkt i de human-, teknisk- og designvidenskabelige traditioner, vil de 

førnævnte dimensioner (STS, TSA og D&K) medvirke til en alsidig og nuanceret forståelse af 

smartphones indflydelse, teknologiske virke og design. De tre konstituerede dimensioner vil 

således bidrage til en grundlæggende forståelse af menneskets anvendelse af telefonen. Hertil, 

hvordan den fungerer, samt om et nyt design kan influere subjektets perception af den og 

verden. Bachelorprojektet studerer desuden teknologiens indvirkning på samfundet, kulturer 

og mennesket, samt konsekvenserne ved at være online i ét væk. Endegyldigt opnås der indsigt 

i smartphonens indflydelse på individers kognitive evne, til at skabe dybe erfaringer. Herunder, 

undersøges smartphonens rationelle fordele og ulemper set ud fra et tværfagligt perspektiv. I 

forlængelse af dette, vil nedenstående afsnit præsentere opgavens metodologiske 

fremgangsmåde. 
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6.0 METODE 

 

Følgende klarlægges bachelorens metodiske grundlag, ved indledningsvist at skitsere opgavens 

videnskabsteoretiske orientering. Efterfølgende præsenteres vores empiriske undersøgelses-

metode bestående af et eksperiment og dertilhørende interviews. Dette er udarbejdet med afsæt 

I Kvale og Brinkmanns syv faser for et forskningsinterview. Afslutningsvist, gives en kort 

beskrivelse af TRIN-modellen, der anvendes senere i opgaven til den tekniske analyse af 

smartphonen.  

 

6.1 VIDENSKABSTEORI 

I dette afsnit beskrives projektets videnskabsteoretiske orientering, som består i en kombination 

af fænomenologi og postfænomenologi. Vores metodologiske fremgangsmåde og resultater 

tager således sit afsæt i disse retninger. Afsnittet indledes med en kort redegørelse for 

fænomenologi og postfænomenologi. Efterfølgende er det forklaret, hvordan de valgte 

orienteringer anvendes i opgaven. 

 

6.1.1 FÆNOMENOLOGI  

Fænomenologien er en fortolkningsvidenskab, der interesserer sig for, hvordan fænomener 

fremtræder for mennesker. Inden for fænomenologien tager man afsæt i et første-persons 

perspektiv, da man har interesse i at forstå verden, ud fra subjektets livsverden (Zahavi, et al. 

2008). Fænomenologiens ontologi tager derfor afsæt i menneskers oplevelse af verden og 

hævder, at verden som den fremtræder for mennesker, er den eneste virkelige verden. Den 

fænomenologiske epistimologi handler derfor om, at erkendelse sker gennem undersøgelsen af 

fænomenet, som det fremtræder for subjektet, der erfarer verden (Juul, 2012). 

 

6.1.2 POSTFÆNOMENOLOGI  

Postfænomenologi udspringer af fænomenologien. Hvor fænomenologien har interesse i at 

undersøge individets oplevelse af fænomener, interesserer postfænomenologien sig for 

hvordan teknologien former relationen mellem mennesket og verden (Rosenberger, et al. 

2015). Essensen af postfænomenologien er dermed den teknologiske mediering af 

virkeligheden — herunder, hvordan teknologien optræder som et medierende led mellem 

subjekt og samfund (Ibid). Måden hvorpå postfænomenologien distancerer sig fra 
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fænomenologien, er ved at ophæve synet på relationen mellem subjekt og objekt. I kobling 

hertil mener postfænomenologien, at der ikke er en direkte relation mellem subjekt og objekt, 

da relationen mellem disse ikke eksisterer på forhånd. Relationen er således karakteriseret ved, 

at subjekt og objekt konstitueres i den teknologiske mediering. Postfænomenologiens ontologi 

er derfor, at teknologier ikke blot er meningsløse genstande, men at de bør forstås i forhold til 

de relationer, der er mellem teknologi og mennesker (Ibid). 

 

TEKNOLOGISK MEDIERING 

Den amerikanske filosof Don Ihde præsenterer, fire måder hvorpå en teknologi kan fungere 

som medierende led. En af disse medieringsformer er background relations. Background 

relations handler om, at teknologien træder i baggrunden, og at mennesket først bliver bevidst 

om teknologien hvis den ikke virker (Rosenberger, et al. 2015). Dette kan knyttes til begrebet 

gennemsigtighed, der handler om, at teknologi ”forsvinder” i baggrunden ved dens brug, og 

dermed bliver en så stor del af vores hverdag, at den bliver ”usynlig” (Ibid). I forlængelse heraf, 

argumenterer professor Robert Rosenberger for, at ideen om “gennemsigtighed”, kun er én ud 

af mange fortolkningsperspektiver hvorpå, teknologien medierer relationen mellem mennesker 

og verden. Derfor introducerer han begrebet field of awareness, der referer til, at teknologien 

rekonstruerer subjektets bevidsthedsfelt og dets percipering af verden (Ibid).  

 

6.1.3 FÆNOMENOLOGI OG POSTFÆNOMENOLOGI I OPGAVEN 

I følgende vil vi redegøre for, hvordan de to videnskabsteoretiske retninger optræder i opgaven. 

Fænomenologiens ontologi og epistemologi danner grundlag for opgavens videnskabs-

teoretiske orientering. Postfænomenologien supplerer orienteringen på den måde, at vi ved 

undersøgelsen af respondenternes livsverden, er interesseret i relationen mellem dem og deres 

smartphones. Det betyder, at vi i udgangspunktet vil forstå hvordan respondenternes 

smartphone medierer relationen mellem dem og verden. Den fænomenologiske ontologi er en 

guide for, hvilke dele af virkeligheden vi undersøger, for at opnå den viden vi ønsker. Derfor 

undersøger vi respondenternes livsverden, med interesse for deres oplevelse af de fænomener, 

der knytter sig til mobilbrug. For at opnå den viden vi ønsker, har vi valgt at foretage 

fænomenologiske livsverdensinterview, hvilket bunder i den fænomenologiske epistemologi.  

 

En betingelse for gode fænomenologiske undersøgelser er, at man som forsker tilsidesætter 

egne antagelser og teorier om verden, for at de ikke skal overskygge de menneskelige 
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erfaringer, der bliver undersøgt (Juul, 2012). Opgaven for os, bliver dermed at tilsidesætte 

vores egne erfaringer, ved at etablere en åben erkendelsesinteresse, og forvente at 

undersøgelserne kan gå i mange forskellige retninger (Juul, 2012). Dette gjorde vi ved at 

forholde os åbent til de fænomener, der fremtræder i interviewundersøgelsen og foretage en så 

ren, objektiv og fordomsfri beskrivelse af data som muligt, inden den teoretiske analyse blev 

foretaget. Opsummerende er formålet med det videnskabsteoretiske afsæt, at undersøge, 

hvordan det påvirker mindedannelse at være online i ét væk på mobiltelefonen, ud fra et første-

persons-perspektiv. I analysen af respondenternes oplevelser er vi inspireret af 

postfænomenologiens ontologi, i undersøgelsen af hvordan mobiltelefonen medierer 

respondenternes oplevelsesverden. I den forbindelse optræder de teknologiske 

medieringsformer i diskussionen. Dette for at belyse, hvordan mobiltelefonen rekonstruerer 

respondenternes opmærksomhedsfelt, og dermed mulighed for at danne dybe erfaringer. 
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6.2 EMPIRISKE UNDERSØGELSESMETODER 

I dette afsnit beskrives bachelorprojektets empiriske grundlag. Formålet med undersøgelserne 

har været at opnå indsigt i, hvordan mennesket påvirkes når de er online i ét væk. Særligt med 

fokus på, hvordan telefonbruget former måden hvorpå individet perciperer verden. Fænomenet 

er blev undersøgt ved at opstille et eksperiment, og dertil en række fænomenologiske 

livsverdensinterviews.  

6.2.1 EKSPERIMENTETS GRUNDLAG 

Eksperimentet forløb over en periode på to uger — en online og en offline uge. I den første uge 

skulle deltagerne anvende smartphonen som normalt og i anden uge afholdte vi en digital detox, 

hvor telefonen blev lagt på hylden. Dette blev gjort for at kunne undersøge, hvordan 

teknologiens nærvær/fravær påvirker menneskets livsverden. Eksperimentet afprøvede vi først 

på os selv, for senere at udføre den på en række af deltagere. Da eksperimentet bliver udført i 

en lille skala, betragter vi undersøgelsen som en stikprøve. Resultaterne fra det udførte 

eksperiment kan dermed ikke generaliseres, og kan kun anvendes til at belyse problematikken, 

ud fra de involverede respondenter. Rammerne og formålet med eksperimentet, vil fremgå af 

nedenstående afsnit.  

 

BACHELOR GRUPPENS AFPRØVNING AF EKSPERIMENTET 

Som et led i undersøgelsen valgte hele bachelorgruppen, at udføre eksperimentet. Dette blev 

gjort, så vi kunne afprøve og forbedre designet for undersøgelsen inden vi kastede 

respondenterne ud i eksperimentet. Denne afprøvning gav os endvidere en god indsigt i, 

hvordan det ville være at deltage i undersøgelsen. Derfor vil vi i nedenstående starte ud med at 

beskrive vores egne oplevelser med eksperimentet. 

 

Vi havde til eksperimentet udarbejdet to refleksionsark, som skulle udfyldes hver dag i 

henholdsvis første og anden uge. Disse refleksioner fungerede som en slags dagbogsnoter, der 

var med til at belyse vores individuelle oplevelser undervejs. Første uge af eksperimentet forløb 

som forventet. Gruppens medlemmer skulle hver aften gætte deres mobilforbrug, og til slut 

sammenligne det med det reelle brug. Efter den første uge, gav alle gruppens medlemmer 

udtryk for, at de havde været meget bevidste om deres brug af mobilen. Derved prøvede vi 

ubevidst at være mindre på telefonen, hvilket har medført at ugens skærmforbrug ikke er 

fuldstændigt repræsentativt, ift. hvordan telefonen almindeligvis anvendes.  
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Eksperimentets anden uge forløb også som forventet. Alle gruppens medlemmer overholdt 

mere eller mindre den digitale detox. Vi observerede, at selvom lysten til at afholde sig fra 

diverse applikationer var der, kom vi ubevidst til at gå ind på dem alligevel. Nogle gange kom 

vi hurtigt ud af applikationerne igen, men andre gange var det så ubevidst at vi blev “fanget”. 

Hvilket resulterede i, at der hurtig gik et kvarters tid før telefonen blev lagt væk i al hast. Dette 

forekom især i starten af ugen. Efter ugen uden mobilen, sad vi alle tilbage med en følelse af, 

at vi havde været mere nærværende i løbet af ugen. Refleksioner fra vores egen deltagelse af 

eksperimentet kan findes i bilag 9-13. 

 

VORES REFLEKSIONER OVER EKSPERIMENTET 

Efter vores gennemførelse af eksperimentet, reflekterede vi over de erfaringer vi havde gjort 

os, med det formål at tilrettelægge rammerne for respondenternes gennemførelse af 

eksperimentet. Vi fandt frem til, at fremgangsmåden for eksperimentet skulle forløbe på 

nogenlunde samme måde. Dog foretog vi et par smårettelser i refleksionsarkene, hvor vi rettede 

lidt i spørgsmålene og opstillede dem på en mere overskuelig måde. Dette blev gjort, for at 

eksperimentet, ikke skulle være alt for omstændigt, da det kunne medføre at deltagerne stod af 

undervejs.  

 

RESPONDENTERNES RAMMER FOR EKSPERIMENTET  

Respondenterne fik i alt tilsendt tre dokumenter. Et brev som forklarede rammerne for 

eksperimentet samt to refleksionsark, der skulle udfyldes løbende (disse fremgår af bilag 1). 

Dagen inden eksperimentets start, havde vi en kort samtale med hver respondent. Her blev de 

hver især sat ind i eksperimentet og præsenteret for, hvordan de skulle dokumentere deres 

forbrug samt skrive deres refleksioner. Vores respondenter bestod af to mænd og seks kvinder 

i alderen 18-24 år. Jævnfør ovenstående forløb eksperimentet over en periode på to uger. Under 

eksperimentets første uge skulle deltagerne anvende telefonen som normalt. 

 

Undervejs skulle de udfylde de tilsendte refleksionsark, der indeholdt et gæt på dagens 

skærmtid og en kort beskrivelse af, hvordan de havde anvendt telefonen i løbet af dagen. Ved 

ugens ophør interviewede vi hver respondent omkring ugens forløb, ved inddragelse af deres 

skriftlige refleksioner. I eksperimentets anden uge skulle respondenternes mobilbrug 

begrænses til et minimum. Kommunikation via opkald og besked var tilladt – altså, skulle 
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smartphonen blot anvendes som et kommunikationsredskab. Anvendelse af de sociale medier 

(Instagram, Snapchat, Facebook, m.m.) skulle begrænses mest muligt. Hvis det var nødvendigt 

at bruge de sociale medier (eksempelvis til kommunikation med studie eller arbejde), måtte de 

gerne anvendes. Desuden skulle brugen af høretelefoner også undlades. Det var dog tilladt at 

lytte til musik, podcast, og lydbøger, hvis det blev lyttet til “ud i rummet”. Hver aften skulle 

dagens mobilbrug dokumenteres, især hvis der var blevet anvendt høretelefoner eller 

“forbudte” applikationer, i form af sociale medier. 

 

SAMMENFATNING 

Overordnet formåede de fleste af vores respondenter, at overholde rammerne for 

eksperimentet. Respondenterne gav udtryk for, at det havde været lærerigt og tankevækkende 

at deltage, men det havde til tider været en større udfordring end først antaget. I tråd med vores 

egen oplevelse af eksperimentet, observerede vi en tendens, hvor dem der havde et lavt forbrug 

af telefonen, også havde nemmere ved at gætte det faktiske mobilbrug. Herudover, bemærkede 

vi et højt antal af vækninger. Vækningerne afslørede en særlig tendens til at tage telefonen frem 

hver gang der kom en notifikation. Ydermere, udtrykte respondenterne at de tog fat i 

smartphonen, selvom de ikke var blevet fysisk (notifikation) mindet om det. Disse tendenser 

kan ses i bilag 2-8. Eksperimentets resultater vil blive yderligere bearbejdet og uddybet i 

analyseafsnittet. 
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6.3 DE 7 TRIN I ET FORSKNINGSINTERVIEW 

I følgende afsnit beskrives metoden bag de opfølgende interviews, der blev foretaget med 

respondenterne efter eksperimentets to uger. Fremgangsmåden bygger på Steinar Kvale og 

Svend Brinkmanns syv faser i et forskningsinterview. Afsnittet gennemgår således 

interviewmetoden, som primært er funderet i fænomenologiske livsverdensinterviews.  

 

1. TEMATISERING  

Tematisering er den første fase af forskningsinterviewet, det er her teamet og formålet bliver 

bestemt (Kvale, et al. 2009). Det overordnede emne for de fænomenologiske livsverdens-

interviews blev fastlagt gennem projektets formål, nemlig at undersøge hvordan teknologi 

påvirker måden individer skaber minder og erfaringer. Deraf findes der to forskellige 

overordnede temaer. Temaerne er som følgende: 

 

TEMA FØRSTE UGE: Hvordan agerer respondenterne når de er online i et væk – 

hvordan bruger de deres mobiltelefon? 

 

TEMA ANDEN UGE: Hvordan reagerer individet på at blive frataget muligheden for 

at være online i et væk? Hvilke erfaringer gør respondenterne sig, når de ikke må bruge 

deres mobiltelefon.  

 

Formålet med de ovenstående tematikker var at opnå indsigt i, hvordan respondenterne oplever 

deres hverdag og måden hvorpå de skaber minder. Som nævnt ovenfor, blev dette gjort med 

udgangspunkt i en uge med normalt brug, og en uge med begrænset brug af smartphonen. 

Denne indsigt vil blive anvendt senere i analysen. 

 

2. DESIGN 

Den anden fase omhandler selve designet for undersøgelsen. Hertil hvilket design der skal 

vælges for, at der kan opnås den ønskede viden ud fra interviewets udførelse (Kvale, et al, 

2009). Som beskrevet i afsnittet om opgavens videnskabsteoretiske afsæt påpeges det, at vi 

arbejder ud fra et fænomenologisk perspektiv. Derfor, valgte vi at udføre interviewene som 

fænomenologiske livsverdensinterviews. En dybere beskrivelse af fænomenologiske 

livsverdensinterviews vil forekomme i nedenstående afsnit. I projektet anvendes den 

kvalitative metode, i qua af brugen af semistrukturerede fænomenologiske livsverdens-
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interviews. Disse interviews blev udført for at få indblik i respondenternes oplevelser de 

pågældende uger. Her var der fokus på deltagernes individuelle mobil brug samt deres evne til 

at skabe minder. I starten af projektet stod det derfor klart, at vi skulle bruge nogle respondenter 

som gerne ville indvie i at deltage i eksperimentet.  

 

SEMISTRUKTURERET FÆNOMENOLOGISK LIVSVERDENSINTERVIEW 

Jævnfør ovenstående, blev vores interviews gennemført som fænomenologiske livsverden 

interviews. Vi valgte denne metode, da vi ønskede indsigt i respondenternes oplevelser med 

smartphonen-teknologien ud fra et første-persons perspektiv. Hertil, hvordan de erfarer deres 

hverdag når de er online i ét væk, samt hvordan de reagerer i eksperimentets anden uge, når 

dette ikke længere er muligt. Vi har derfor arbejdet ud fra følgende orientering:  

 

Jeg ønsker at forstå verden ud fra dit synspunkt. Jeg ønsker at vide, hvad du ved, på 

den måde, du ved det. Jeg ønsker at forstå betydningen af dine oplevelser, være i dine 

sko, føle tingene, sådan som du føler dem, forklare tingene, sådan som du forklarer 

dem. Vil du være min lærer og hjælpe mig med at forstå? (Kvale et.al, 2009: 144). 

 

Indgangsvinklen har således været, at vi som interviewere betragter os selv som elever, der skal 

lære om respondentens livsverden og sættes ind i, hvordan verden ser ud, i deres forståelse af 

den. Derfor giver det ligeledes mening, at interviewene er semistrukturerede, hvor interviewer 

har en række punkter der skal afdækkes, men samtidig er åben for uventede retninger og 

opfølgning på respondentens ytringer (Kvale et.al 2009). Hermed lod vi respondenterne 

udtrykke sig under rammer, der ikke er præget af en stram struktur, for at lade deres livsverden 

fremtræde.  

 

3. INTERVIEW 

Den tredje fase fokuserer på udførelsen af interviewet, der er afholdt med udgangspunkt i den 

udarbejdede interviewguide. Både før, under og efter undersøgelsen skal projektgruppen kunne 

reflektere over det pågældende udfald af interviewet. Herunder den foreliggende interview-

situation, relationen til respondenterne, samt hvorvidt det lykkedes at indsamle den ønskede 

viden (Kvale, et al. 2009).  
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Det lykkedes at udføre to semistrukturerede fænomenologiske livsverdensinterviews, med hver 

deltagende respondent. Disse blev udført løbende efter hver uge, og kom derved i flæng af 

eksperimentet. Grunden til, at samtalerne blev udført hen ad vejen, var for at få interviewene 

in-situ således respondenternes kunne erindre ugen på bedst vis. Ved udarbejdelsen af 

interviewguiden havde vi mulighed for at reflektere over interviewets tilsigtede udfald før, 

under og efter gennemførelsen. Ydermere sikrede det, at vi fik den ønskede indsigt og viden 

ud af vores respondenter. Den udarbejdede interviewguide kan ses i bilag 1.  

 

Interviewet blev udført i grupper af to studerende, hvoraf den ene styrede interviewet og den 

anden fungerede som suppleant. Indledningsvist, præsenterede de to studerende sig ved første 

interview, samt klargjorde hvem der ville udføre selve interviewet. Ydermere, blev det gjort 

klart for den enkelte respondent, at de ville blive anonymiseret i opgaven. Herefter blev det 

første spørgsmål fra interviewguiden stillet. Interviewene forløb som planlagt, hvor 

respondenterne fremlagde deres oplevelser og tanker fra den foregående uge.  

 

Ved interview i den anden uge, var det de to samme studerende, der foretog i interviewet af 

respondenten, som havde gjort det den foregående uge. Derved ville respondenten se velkendte 

ansigter, og føle sig mere tryg. Interviewet startede med hyggelig uformel småsnak, og derefter 

begyndte interviewet. Disse interviews forløb ligeledes som planlagt, og respondenterne gav 

udtryk for en behagelig og tryg stemning ved interview udførelserne.  

 

4. TRANSSKRIBERING  

Den fjerde fase omhandler transskriberingen af de forskellige interviews, hvor lydoptagelserne 

bliver nedskrevet ordret, så de er klar til det videre analyse og diskussions arbejde. Det er 

essentielt at være opmærksom på, at der nogle informationer og pointer der kan gå tabt (Kvale, 

et al. 2009). Transskriberingen er udført af alle gruppens medlemmer. Derved, skal der tages 

forbehold for differentierede måder at transskribere interviewene på. Transskriberingen af de 

udførte interviews fra begge uger fremgår af bilag 2-8. 

 

5. ANALYSE 

Den femte fase omhandler måden hvorpå interviewene bliver analyseret, til videre brug i 

opgaven. Det er her vigtigt, at valget af analysemetoden stemmer overens, med hvad vi skal 

have ud af interviewene (Kvale, et al. 2009). Måden hvorpå vi har analyseret den indsamlede 
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empiri har været ved at anvende åben kodning samt aksial-kodning. Den åbne kodning har 

dannet grundlaget for den indledende del af vores analyse. Efterfølgende har vi anvendt aksial-

kodning, som har været udgangspunktet for den samlede analyse af vores empiriske materiale. 

Analysemetoden blev valgt, grundet muligheden for at danne overblik over respondenternes 

udsagn og oplevelser. Efterfølgende kobles respondenternes erfaringer til den inddragede teori.  

 

Åben kodning refererer til den kvalitative proces der sker, når vi forsøger at knytte temaer til 

de transskriberede semistrukturerede fænomenologiske livsverdensinterviews. Dette gøres ved 

at lægge alle de empiriske data ud foran sig, for at skabe et overblik. Her tematiserer vi den 

indsamlede data ved at opdele den i mindre, relevante koder og navngiver dem herefter. 

Løbende bliver den indsamlede empiri kategoriseret ud fra forskellige temaer (Corbin, et al. 

2014). Den åbne kodning er første del af vores empiriske analyse, og den danner grundlaget 

for aksial-kodningen.  

 

Aksial-kodning er andet skridt i en kodnings analyse, og tager udgangspunkt i den åbne 

kodnings identificerede temaer. I aksial-kodningen sammenfattes de fundne tematikker, ud fra 

den åbne kodning, til en række overordnede kategorier. Disse kategorier er enten allerede 

eksisterende koder, eller en sammenfatning af flere eksisterende koder. Gennem aksial-

kodningen identificeres de centrale pointer i den indsamlede empiri, og kan derved give et 

nuanceret billede af den egentlige problematik (Ibid). Aksial-kodningen af det empiriske 

materiale fremgår i opgavens analyse afsnit.  

 

6. VERIFIKATION 

Den sjette fase omhandler validitet af interviewene, altså som de studerende har fået svar på 

det de søgte i undersøgelsen. Yderligere, er det er i denne fase der kigges på reliabiliteten af 

resultaterne, altså undersøges det, hvorvidt resultaterne er pålidelige. Hertil undersøges også 

generaliserbarheden af den indsamlede data (Kvale, et al. 2009). Verificeringen af de udførte 

semistruktureret livsverdensinterview kan læses i opgavens refleksionsafsnit. 

 

7. RAPPORTERING 

Den syvende og sidste fase omhandler rapportering af opgavens undersøgelser. I 

rapporteringen fokuseres der på, hvorvidt projektgruppen formår at anvende de valgte teorier, 

metoder samt indsamlede data. Ydermere, er der i rapporteringen fokus på, om opgaven lever 
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op til de formelle krav. Ligeledes er det essentielt, at opgaven bliver kommunikeret på den 

korrekte måde, da måden hvorpå der skrives om undersøgelsen i opgaven, vil have indflydelse 

på læserens forståelse (Kvale, et al. 2009). Rapporteringen samt bearbejdning af det indsamlede 

empiriske materiale vil fremgå i løbet af rapporten, og reflekteres over i opgavens 

refleksionsafsnit. I ovenstående afsnit er det metodiske grundlag for indsamling af det 

empiriske materiale blevet beskrevet. Nedenstående afsnit introducerer TRIN-modellen, som 

har dannet det metodiske grundlag for den tekniske analyse af smartphonen.  
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6.4 TRINMODEL 

I nedenstående afsnit vil der blive givet en kort redegørelse af TRIN-modellen og de 

dertilhørende seks trin. Denne introduktion, vil danne grundlag for den tekniske analyse af 

smartphonen, som påbegyndes i næste afsnit. TRIN-modellen bliver introduceret på kurset 

Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA), som afholdes på tredje semester på den 

humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse. TRIN er et akronym for Teknologi, 

Radikalitet, Inkrementelt design i Netværk. Modellen er et analyseværktøj, som fremstiller 

seks trin, der analyserer enhver given teknologi, med fokus på teknologiens tekniske 

egenskaber (Jørgensen, 2018). Denne analyse vil have fokus på de tekniske aspekter af den 

mobile computer — smartphonen. Besvarelsen vil derfor tage udgangspunkt i teorier om 

algoritmer, adfærdsdesign, digitale forstyrrelser samt opmærksomhedsøkonomi. Trinene 

markeret med fed vil indgå i vores analyse, og have fokus på telefonens teknologiske 

virkemåde. En begrundelse for fravalg af de resterende trin, vil fremgå til slut i afsnittet. 

 

De seks trin er følgende: 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer 

2. Teknologiske artefakter 

3. Teknologiers utilsigtede effekter 

4. Teknologiske systemer 

5. Modeller af teknologier 

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologien 

 

TIL OG FRAVALG 

Ud fra vores problematik har vi valgt at fokusere på trin 1 (teknologiens indre mekanismer og 

processer), og trin 3 (teknologiens utilsigtede effekter). Det første trin er valgt på baggrund af, 

muligheden for at belyse hvilke mekanismer og funktioner smartphonen besidder, som er med 

til at gøre den vanedannende. Således, at den muligvis stjæler individets opmærksomhed fra 

omverdenen, og påvirker måden hvorpå minder skabes. Til analyse af dette trin, vil der blive 

inddraget teori om algoritmer og adfærdsdesign og den dertilhørende hook-model. 

Trinmodellens tredje trin inddrages, idet den kan hjælpe med at belyse hvilke utilsigtede 

effekter individet oplever, når smartphonen anvendes. Hertil hvilke tilsigtede effekter der ligger 

bag smartphonens design, som for individet er utilsigtet. Til at analysere dette, inddrages der 

teori om digitale forstyrrelser, opmærksomhedsøkonomi samt somnambulisme.  
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I udarbejdelsen af rapporten har vi valgt at fravælge fire trin, da de ikke har relevans for 

undersøgelsen samt udarbejdelsen af rapporten. De fravalgte trin er trin 2 (teknologiens 

artefakter), trin 4 (teknologiske systemer) og trin 5 (modeller af teknologier) samt trin 6 

(Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologien). Fravalget af disse trin sker på 

baggrund af, at teknologiens artefakter ikke har relevans for undersøgelsens problemstilling, 

om brugen af sociale medier påvirker individers måde at skabe minder på. Det fjerde trin i 

modellen omhandlende teknologiske systemer, findes ikke nødvendigt at inddrage til 

besvarelsen af vores problemstilling. Ydermere, bliver trinnet omhandlende modeller af 

teknologier fravalgt. Dette grundet, at der i vores tilfælde ikke er behov for beregninger af 

teknologien. Afslutningsvis er trinnet om drivkræfter og barrierer for udbredelsen af 

teknologien fravalgt. Dette grundet, at vi, jf. vores problemstilling, ønsker at undersøge 

smartphonens effekt på individet, og ikke hvordan den er blevet en integreret del af samfundet. 

 

Det ovenstående afsnit beskriver opgavens metodiske grundlag. Kvale og Brinkmanns syv 

faser for et forskningsinterview anvendes, i analysen, til at danne rammerne for eksperimentet 

og de dertilhørende fænomenologiske livsverdensinterviews. De udvalgte trin fra TRIN-

modellen anvendes til at analysere smartphonens indre mekanismer og utilsigtede effekter. I 

det kommende afsnit introduceres der til opgavens teoretiske grundlag.  
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7.0 TEORI 

 

I det kommende afsnit introduceres opgavens teoretiske afsæt. Indledningsvist, fremsættes tre 

forskellige teknologiforståelser, som inddrages med henblik på at forstå den teknologiske 

udvikling i forskellige kontekster. Efterfølgende, introduceres der teori omhandlende 

neurovidenskab og kognitionspsykologi. Disse teorier inddrages med det formål at klarlægge 

strukturen af et minde. Afslutningsvis, præsenteres der teknisk teori, omhandlende algoritmer 

digitale forstyrrelser, opmærksomhedsøkonomi, samt adfærdsdesign. Den tekniske teori 

inddrages for at kunne belyse smartphonens indre mekanismer og utilsigtede effekter.  

 

7.1 TRE FORSKELLIGE TEKNOLOGIFORSTÅELSER 

Inden for dimensionen Subjektivitet Teknologi og Samfund (STS) findes der flere forskellige 

teorier omkring, hvad der styrer teknologi- og samfundsudviklingen. Her arbejdes ud fra en 

grundforståelse om, at relationen mellem mennesker, teknologi og samfund kun kan forstås i 

flæng — Mennesker udformer teknologi, og gennem teknologien gen(skaber) de sig selv, og 

den omkringliggende verden (Roskilde Universitet, 2018). I det følgende afsnit, vil vi 

introducere tre forskellige opfattelser af teknologi. Disse retninger kaster hver især et 

differentieret lys på teknologi-udviklingen. Forståelserne vil blive bragt i spil, som et teoretisk 

begrebsapparat i analysen samt diskussionen. 

  

7.1.1 TEKNOLOGISK DETERMINISME 

Teorien om teknologisk determinisme, udspringer fra en grundlæggende tanke om, at 

teknologien i sig selv er den styrende årsag til samfundsmæssige udvikling (Bentzen, et al. 

2013). Det vil sige, at teknologien er en selvstændig drivkraft, der determinerer subjekt og 

samfund. Ifølge Langdon Winner, formand for humaniora og samfundsvidenskab ved 

Rensselaer Polytechnic Institute i New York, kan begrebet fortolkes på følgende måde:  

 

[…] technological determinism: The idea that technological innovation is the basic 

cause of changes in society and that human beings have little choice other than to sit 

back and watch this ineluctable process unfold (Winner, 1986: 9). 
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Den teknologiske determinisme benægter således, at mennesket har en fri vilje, forstået som 

evne til selv at kunne påvirke og forme omgivelserne. Mennesket er så at sige underlagt 

teknologien og er ude af stand til at ændre på den ”sti”, som bliver trådt. Den teknologiske 

udvikling er således fastlagt på forhånd og uafhængig af påvirkninger fra ydre faktorer 

(Winner, 1986). Følger man denne tankegang til fulde, kan teknologien også kun anvendes til 

det, som den er designet til. Designet af teknologien vil med afsæt i denne forståelse 

determinerer, hvordan verden ser ud.  

 

7.1.2 SOCIAL DETERMINISME 

Social determinisme er en teknologiopfattelse, der udspringer fra socialkonstruktivismen. 

Teoriens grundtanke er, at teknologiudviklingen udelukkende (re)konstrueres gennem social 

interaktion. Teknologiforståelsen kan derved ses, som et modspil til den teknologiske 

determinisme, da det her er de sociale forhold, som sætter rammerne for samfundet og 

anvendelsen af teknologien (Bentzen, et al. 2013). Ud fra denne tankegang er udviklingen af 

teknologien udelukkende underlagt af de sociale, kulturelle og økonomiske betingelser, som er 

til stede på det pågældende tidspunkt.  

 

David E. Nye, amerikansk historiker med speciale i teknologihistorie, argumenterer for, at 

mennesker er frie og handlende væsener, der former, integrerer og anvender teknologien med 

udgangspunkt i egne behov (Nye, 2006). I teksten Technology Matters, søger Nye at skabe 

forståelse for teknologiens historie og drivkræfterne bag dets udvikling. Gennem uddrag af 

historiske begivenheder eksemplificerer han desuden, hvordan mennesket har afvist 

teknologien på baggrund af de sociale og kulturelle forhold. Et af eksemplerne er Amish-

samfundet, som giver afkald på en lang række af moderne teknologier (Nye, 2006). Med afsæt 

i denne teknologiforståelse, er anvendelsen af teknologien ikke determineret af designet, men 

af de sociale forhold og kulturelle omstændigheder. I kobling hertil, erkender både Nye og 

Winner, at teknologien kan virke determinerende, inden for et givent samfund. Men, at denne 

determinering i højere grad stammer fra vores forfædre, som har optaget nye teknologier og på 

den måde været med til at præge hvilke redskaber, der er indlejret i samfundet i dag. Denne 

indlejring medfører, at mennesket mere eller mindre ubevidst anvender teknologien. Et 

fænomen der begrebsliggøres, som teknologisk somnambulisme. 
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7.1.3 TEKNOLOGISK SOMNAMBULISME 

Somnambulisme stammer fra de latinske ord somnus ”søvn” og ambulare ”vandre”. Begrebet 

betyder søvngængeri og referer til en sovende tilstand, hvor man typisk vandrer omkring uden 

at være ved fuld bevidsthed (Engelbrecht, 2017). Teknologisk somnambulisme er et begreb som 

Langdon Winner præsenterer i sin tekst The Whale and the Reactor. Han introducerer denne 

teknologiforståelse, da han hævder, at teknologiudviklingen i højere grad er præget af en 

manglende forholdstagen. En tilstand, hvor mennesket søvnløst går gennem hverdagen uden at 

reflektere over integrationen af teknologien og hvordan dets anvendelse påvirker samfundet og 

hverdagslivet (Winner, 1986). Den manglende refleksion kan, som Nye pointerer, skyldes, at: 

Techonologies are not foreign to ”human nature” but inseparable from it (Nye, 2006: 2). 

Menneskets tætte tilknytning til teknologien, gør det vanskeligt at distancere sig fra teknologien 

og studere dets påvirkning. Det er først når teknologien ikke virker som forventet, at mennesket 

”vågner” op og begynder at reflektere over dets virke. Akkurat ligesom med søvngængeri, vil 

en for sen opvågning og en manglede forholdstagen, kunne føre til utilsigtede skader på subjekt 

og samfund.  

 

I ovenstående afsnit, er der blevet redegjort for tre teknologiforståelser, der ud fra forskellige 

orienteringer forklarer teknologisk udvikling. Orienteringerne inddrages i analysen, for at 

undersøge hvilke måder respondenternes relation til telefonen kan belyses. Ydermere inddrages 

forståelserne i en diskussion af, hvordan mobiltelefonen og den teknologiske udvikling, kan 

have indflydelse på kunsten at skabe minder, når individet er online i ét væk. Som led i 

undersøgelsen, omhandlende måden hvorpå mindedannelsen foregår, inddrages der teori 

omhandle neurovidenskab og kognitiv psykologi. Disse teorier vil fremgå af nedenstående 

afsnit.  
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7.2 MINDEDANNELSE 

I dette afsnit, vil vi se nærmere på strukturen af et minde. Hjernen er et yderst kompliceret 

organ, hvorfor minde-fænomenet kan være svært at klarlægge. Følgende kan således ses som 

rammerne for, hvordan vi kan forstå og begrebsliggøre minder i relation til projektet. 

Mindestrukturen vil blive forsøgt kortlagt ud fra en tværfaglig tilgang til feltet. Kapitlet tager 

således udgangspunkt i en neurovidenskabelig introduktion til hjernen og nervesystemet. 

Herefter vil vi bevæge os over i psykologiens forskelligartede perspektiver på generering af 

minder, da langt den største indsigt om hukommelsen, og hvordan andre mentale funktioner 

fungerer, kommer fra dette vidensområde. I denne sektion gives en kort introduktion til 

grundlæggende kognitionsteori, sansebearbejdning, samt kort- og langtidshukommelse. I 

kobling hertil, beskrives betydningen af de kognitive skemaer, og hvordan tidligere erfaringer 

er med til, at forme individet og dets selvbillede. Disse teorier bidrager samlet til en alsidig 

forståelse af, hvordan mennesket husker og skaber dybe erfaringer.  

 

7.2.1 NEUROVIDENSKAB 

I det følgende, vil vi kaste lys over de basale karakteristika ved hjernens opbygning, med afsæt 

i neurovidenskaben. Denne introduktion danner grundlag for at kunne begrebsliggøre og 

klarlægge strukturen af et minde i relation til kognitionspsykologien, da de to 

forskningsområder er tæt knyttet og ikke skarpt adskilt fra hinanden. Afsnittet søger således at 

kortlægge et ellers komplekst fænomen, med udgangspunkt i hjerneforskningen, for at kunne 

forstå og diskutere kunsten bag mindedannelsen fra et fagligt funderet perspektiv.  

 

HJERNENS OPBYGNING 

Hjernen er et fascinerende og komplekst organ, der består af en masse små hjerneceller kaldet 

neuroner. Det estimeres at den menneskelige hjerne udgøres af omtrent 86 milliarder neuroner, 

der hver især sender signaler til hinanden via synapser (Nordfang et. al, 2017). Hukommelsen 

udgøres dermed af forandringer i neuronerne, der opstår ved, at synapsernes forbindelser 

styrkes eller svækkes, efter deres anvendelse. Anvendelsen bygger på individets erfaringer, og 

afhænger af hvad de pågældende sammenhænge kræver af hjernen. Da der er grænser for hvor 

mange indtryk og informationer, som hjernen kan kapere, konkurrerer de neurale netværk 

konstant imod hinanden (Jensen, 2013). En forandring i det neurale netværk kan forekomme 

på følgende måde:  
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Skal vi for eksempel huske et telefonnummer, som vi skal bruge en enkel gang, og 

derefter glemme, så vil man kunne se cellulære forandringer i neuronet, men 

forandringerne forsvinder, og neuronet er tilbage til start-udgangspunktet efter kort tid 

(Schilhab; i Fugl, s.d.). 

 

Det vil med andre ord sige, at når en information tilegnes opmærksomhed, skabes en kortvarig 

ændring i neuronet også kaldet korttidshukommelsen. Når en erfaring derimod overgår til 

langtidshukommelsen, er der tale om en langvarig forandring i neuronet, der etablerer et 

hukommelsesspor i hjernen. Neuronerne former således fysiske områder af hjernen efter 

aktivitet og ydre stimuli. Altså, er hjernen foranderlig, da den løbende tilpasses og 

omstruktureres på baggrund af hvad subjektet erfarer (Fugl, s.d.). Studier har påvist, at 

hukommelsen ikke kan lokaliseres til specifikke områder i hjernen, men at erindringer er lagret 

mange forskellige steder: 

 

Hvor man før i tiden mente, at hukommelse blev lagret et bestemt sted i hjernen, for 

eksempel i hippocampus, ved man nu, at når vi erindrer noget, så aktiveres 

nervenetværk, der fordeler sig over store områder af hjernen – for eksempel også dem, 

der vedrører smags- og lugtoplevelser [...] (Schilhab; i Fugl, s.d.). 

 

Af ovenstående fremgår det, at der er forskellige områder af hjernen, som aktiveres, når noget 

huskes. Et minde er derfor bundet op omkring en struktur, hvor genkaldelsen trækker på en 

lang række af forskelligartede erfaringer, sanser og følelser (Fugl, s.d.). Hvis man for eksempel 

tænker på en koncertoplevelse, så optræder repræsentationen ud fra en masse delkomponenter 

i hjernen. Erindringen genkaldes gennem differentieret indtryk — Lyden af musikken, 

oplevelsen af gulvet der vibrerer, følelsen af fællesskab, samt duften af øl, der spreder sig. 

Disse bidrager alle til at fæstne et minde om en koncertoplevelse (Netflix, 2019). 

Mindedannelsen trækker således på en bred palet af forskelligartede indtryk.  

 

Med afsæt i ovenstående redegørelse for neurovidenskaben vil vi i det følgende introducere 

kognitionspsykologien, for at specificere processerne bag mindedannelsen.  
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7.2.2 KOGNITIONSPSYKOLOGI 

Kognitionspsykologien beskæftiger sig med måden, hvorpå mennesker erkender og relaterer 

sig til omverdenen. Kognitionspsykologi handler derfor om studiet af menneskets indre, 

herunder bl.a. tankeprocesser, opmærksomhed, perception og hukommelse (Nordfang, et al. 

2017).  

 

HUKOMMELSEN 

Hukommelsen er den måske vigtigste kognitive funktion, som mennesket besidder, da den 

opstiller rammerne for, hvordan vi forstår os selv og den verden vi befinder os i. Hukommelsen 

er en slags vejledning for, hvordan vi på en hensigtsmæssig måde kan klare os i hverdagen 

(Hansen, 1998). Hukommelsen gemmer således på mange forskellige oplevelser og funktioner, 

og herigennem udvikles menneskets motoriske, følelsesmæssige kompetencer. Til en dybere 

forståelse af hukommelsen, vil vi nedenstående skelne mellem tre hukommelseslagre.  

 

Nedenstående model illustrerer den kognitive informationsbehandling. Menneskets sanse-

integrationer indkodes i det første lager af hukommelsen, hvor de bliver bearbejdet. Herefter 

afgøres det på baggrund af tidligere erfaringer, hvorvidt de nye sansninger skal reageres på 

og/eller lagres i langtidshukommelse: 

 

Figur 1: (” Kognitionspsykologi” Møller, 2017). 

SENSOMOTORISK HUKOMMELSE  

Mennesket har i alt syv sanser, som alle er en aktiv del af måden hvorpå mennesker erfarer og 

oplever verden. Dette indbefatter synssansen, høresansen, berøringssansen, samt en række 

andre sanser. I relation til, hvordan vi som mennesker husker, erfarer og minder, spiller alle 

sanser en rolle (Petersen et.al, 2015). Vi mennesker bliver hver dag udsat for mange indtryk, 

som alle lagres i den sensoriske hukommelse for en kort stund. Den sensoriske hukommelse 
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gør, at mennesker er i stand til at registrere og kategorisere de mange sanseindtryk, indtil det 

afgøres hvilke indtryk ens opmærksomhed skal rettes imod. Mennesker er ikke i stand til at 

reagere på alle de mange sanseindtryk. Det er derfor kun nogle af disse sanseindtryk, som 

bearbejdes dybt nok til at nå vores opmærksomhed (Larsen, 2018). Opmærksomheden er at 

betragte som en nyttefunktion, da den sørger for, at det er den mest nødvendige information, 

der når vores bevidsthed, altså til korttidshukommelsen (Ibid). 

 

KORTTIDSHUKOMMELSE 

Mennesket registrerer kontinuerligt en lang række af sanseindtryk. Kun de sansninger der 

underlægges individets opmærksomhed, flyttes fra sanselagrene til korttidshukommelsen, som 

har begrænset lagerkapacitet (Hansen, 1998). Hvis en information når til korttidshukommelsen 

og tilegnes opmærksomhed, er den ikke garanteret længerevarende ophold eller videre gang til 

langtidshukommelsen. En person kan have mellem fem og ni ”pladser” til rådighed i korttids-

hukommelsen ad gangen (Nielsen, 2019). Det vil med andre ord sige, at evnen til 

opmærksomhed er tidsbegrænset – hvis mennesket ikke fastholder opmærksomhed på det 

igangværende, forsvinder informationen ud af bevidstheden efter ganske kort tid (Hansen, 

1998).  

 

LANGTIDSHUKOMMELSE  

I modsætning til korttidshukommelsen, rummer langtidshukommelsen en ubegrænset lærings-

mekanisme. Langtidshukommelsen kan således betragtes som den del af hukommelsen, hvor 

viden, minder og erfaringer oftest lagres i mange år (Larsen, 2018). De informationer som 

optages i korttidshukommelsen, vil altid trække på eksisterende viden og erfaringer fra 

langtidshukommelsen. Hvilket gør mennesket i stand til at bevidstgøre, opfatte og bearbejder 

udefrakommende stimuli. Det er udelukkende de informationer, der opfattes som interessante 

og værdiskabende for individet, som overføres til langtidshukommelsen. Grundlæggende kan 

der dog argumenteres for, at der en klar sammenhæng mellem korttids- og langtids-

hukommelsen (Larsen, 2018). Gentagne begivenheder eller indtryk (såsom hyppig anvendelse 

af telefonen om morgenen), indlejres i langtidshukommelsen som kognitive skemaer – også 

kaldet skemata. De kognitive skemaer systematiserer disse begivenheder og indtryk, således 

individet nemmere kan huske dagligdagens informationer. Disse skemaer vil blive præsenteret 

i det følgende afsnit. 
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KOGNITIVE SKEMAER 

Kognitive skemaer, også kaldet skemata, er en form for systematisk opbevaring af individets 

tidligere erfaringer og indtryk. De kognitive skemaer opstiller et fortolkningsperspektiv, 

hvorfra subjektet analyserer og kategoriserer indtryk fra omverden. Derved, behøver individet 

ikke at erfare verden på ny, men kan blot trække på allerede indlejret viden (Cherry, 2019). 

Subjektet tilpasser sig omgivelserne med baggrund i tidligere erfaringer eller ved at ændre i 

sine skemata, hvis oplevelserne ikke stemmer overens (Hansen, 1998). Man kan for eksempel 

tænke sig, at mobil brugen for nogle, har et skemata knyttet til sig. Hvis noget uventet sker i 

forbindelse med brug af telefonen, eksempelvis at man sletter en hyppigt anvendt applikation, 

vil der ske et brud i subjektets skemata. Generelt er det altid nemmere at huske begivenheder, 

der skiller sig ud og det er ofte svært at huske episoder, der ligner andre episoder i hverdagen. 

Det betyder, at individet er mere tilbøjelig til at huske en bestemt begivenhed, hvis der sker et 

brud i dets skemata (Ibid). Erindringer om situationer, der til forveksling ligner hinanden kaldes 

repisoder medens episoder der skiller sig ud kaldes specifikke episoder (Ibid). 

 

SAMMENFATNING 

Ovenstående afsnit har forsøgt at give en alsidig forståelse af, hvordan individer skaber minder 

samt dybe erfaringer. Processen hvori individer skaber minder, er en kompleks proces at 

kortlægge. På baggrund af de inddragede teorier, er det kortlagt hvordan minedannelsen kan 

forklares, ud fra neurologisk såvel som kognitive teorier. Strukturen af et minde er således at 

forstå i relation til en proces i hjernen, hvor erfaringer danner hukommelsesspor, der udgør 

grundstrukturen af mindet. Mindedannelsesprocessen relaterer sig ligeledes til subjektets 

sansninger og opmærksomhed, hvor information/indtryk lagres i korttids- og 

langtidshukommelsen og lagres som minder, hvis de erfares dybt. Mindedannelse kan påvirkes 

af menneskers kognitive skemaer, hvor stimer af repisoder, kan udfordre dybe erfaringer. Ved 

integrationen af flere episoder, begivenheder der erfares dybt og skiller sig ud, vil flere minder 

dannes. Nedenstående inddrages teknisk teori, der skal være med til at opnå indsigt i hvilke 

tekniske aspekter, der er indlejret i smartphonen, som kan påvirke måden hvorpå individer 

skaber minder.  
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7.3 TEKNISK TEORI 

 

Det følgende afsnit vil omhandle opgavens tekniske teori. Indledningsvist, præsenteres teori 

omhandlende algoritmer og adfærdsdesign, som senere anvendes til at analysere smartphones 

indre mekanismer og processer. Efterfølgende inddrages der teori om digitale forstyrrelser og 

opmærksomhedsøkonomi, som benyttes til at analysere smartphonens utilsigtede effekter.  

 

7.3.1 ALGORITMER 

Algoritmer optræder i mange forskellige sammenhænge, og findes overalt i vores samfund. 

Ifølge Hendricks, kan en algoritme i grove træk defineres som: et sæt regler, der præcist 

definerer en sekvens af operationer (Hendricks, et al. 2019: 114). Der skelnes mellem den 

matematiske algoritme og den mekaniske algoritme (Birkholm, et al. 2018). Forskellen mellem 

disse to former for algoritmer er, at den matematiske algoritme er en universel formel som altid 

vil være gældende. Denne form for algoritme kan kun regne med tal, derved skulle der laves 

en ny algoritme, som kunne regne med abstrakte værdier såsom smuk/grim, sund/usund, 

god/ond, etc. (Ibid). Hertil kom den mekaniske algoritme, som i høj grad er præget af 

menneskelige holdninger og kulturelle fordomme. Den mekaniske algoritme er derfor langt fra 

en universel sandhed som den matematiske algoritme (Ibid). 

 

De fleste medier og hjemmesiders bruger algoritmer i dens mekaniske form. Her indgår 

algoritmer som en del af softwaren der fastlægger hvilke handlinger computeren skal gøre, 

samt i hvilken rækkefølge disse handlinger skal foretages (Ibid). Den mekaniske algoritme 

udfører ikke et regnestykke, eksempelvis når den skal vise relevante nyheder på Facebook. 

Derimod forsøger den at matche nyheder til personen ud fra allerede definerede faktorer, som 

IT-leverandøren har fastlagt (Ibid). 

 

Da IT-leverandøren fastlægger disse faktorer, er nutidens algoritmer ikke i stand til at skelne 

mellem hvad der egentlig er korrekt og ukorrekt. Det vil sige, at algoritmen i sig selv, ikke kan 

skelne eksempelvis mellem fup og faktiske nyheder (Hendriks, et al. 2019). Algoritmer udgør 

altså grundstenen i mange teknologier. De er derfor, et vigtigt redskab for både it-leverandører 

og programmører. Hvordan disse algoritmer indgår som en væsentlig del af designprocessen 

beskrives i det følgende afsnit omhandlende adfærdsdesign. 
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7.3.2 ADFÆRDSDESIGN 

Adfærdsdesign er en disciplin, hvori designere kreerer digitale tjenester, der har til formål at 

fastholde forbrugernes opmærksomhed længst muligt. Disciplinen er udviklet ud af 

grundstenene fra adfærdspsykologi, som består af at undersøge individets handlemønstre. 

Adfærdsdesignere forsøger at fastholde forbrugerens opmærksomhed, ved hjælp af at 

observere og indsamle data, gennem forbrugernes digitale fodspor (Hendricks, et al. 2019). 

Disse fodspor bruger adfærdsdesigneren til at kortlægge forbrugerens adfærdshistorik, så den 

givne digitale tjeneste kan tilpasses hertil. Eksempelvis, anvender YouTube den indsamlede 

data om den enkelte forbruger, for at kunne tilpasse videoerne til dens interesser. Dermed, er 

forbrugeren tilbøjelig til at bruge mere tid på tjenesten.  

 

Ud over indsamling af data til tilpassede digitale tjenester, gør adfærdsdesign også brug af at 

danne ubevidste vaner hos forbrugeren. Vaner er handlinger mennesker foretager sig med enten 

lille eller ingen bevidst tanke bag (Ibid). Hvis forbrugeren ubevidst tjekker Facebook når 

kedsomheden opstår, eller Googler når de er i tvivl, så har virksomheden skabt en vane hos 

forbrugeren. Dette bevirker, at virksomheder pludselig ikke behøver at lokke med gratis goder, 

da forbrugeren allerede har kendskab til samt anvender produktet. Vincent F. Hendricks 

beskriver det således: Det første produkt, du tænker på – eller naturligt benytter uden omtanke 

– har vundet kampen om din opmærksomhed. Det er logikken bag adfærdsdesign (Hendricks, 

et al. 2019: 113). Som nævnt i citatet, er virksomheder meget interesserede i at designe 

vanedannende digitale tjenester. Således kan forbrugernes opmærksomhed fastholdes længst 

muligt og virksomheden kan skabe størst mulig kapital (Hendriks, et al. 2019). I det følgende 

afsnit præsenteres Hook-modellen, som er en visuel illustration til virksomheder, som gennem 

fire faser belyser hvordan vanedannende teknologier kan designes. 

 

7.3.3 HOOK-MODELLEN 

Nir Ayal præsenterer i bogen Hooked – Sådan bygger du vanedannende produkter en visuel 

model, der illustrerer hvordan teknologivirksomheder kan skabe vaner hos forbrugeren gennem 

produkter. Modellen består af 4 faser: Trigger (External/Internal), Action, Variable Reward og 

Investment. Modellen fremvises nedenfor:  
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Figur 1: (“What is the Hook model?”. Productplan). 

 

Tilsammen udgør faserne den proces, hvori virksomhedens ønskede vaner dannes hos 

forbrugeren. Jo flere gange forbrugeren kommer igennem modellen og dens fire faser, jo større 

chance er der for, at forbrugeren vil danne vanen (Hendricks, et al. 2019). Herunder vil de fire 

faser beskrives. 

 

TRIGGERS — EXTERNAL AND INTERNAL (INTERNE OG EKSTERNE) 

Modellen starter med den første fase, som kaldes triggers. Disse triggers findes i to former: 

interne og eksterne. Den første trigger som forbrugeren vil møde, vil altid være den eksterne 

udgave. Dette er grundet, at de eksterne triggers er designet til at fange forbrugerens 

opmærksomhed udefra. De eksterne triggers fortæller forbrugeren hvilken handlinger der bør 

foretages i brugerens allerede eksisterende miljø. Det allerede eksisterende miljø, kunne 

eksempelvis være på Facebook; en virksomhed køber en pop-up reklame som forbrugeren 

trykker sig ind på. Herved, har virksomheden købt sig til en ekstern trigger der skal fange 

forbrugerens opmærksomhed. Herudover, kan de også komme fra applikationer som 

forbrugeren frivilligt har downloadet. Her, kan de eksterne triggers eksempelvis være 

notifikationer, såsom Instagram eller Facebook (Ibid).  

 

De interne triggers er designet til fange forbrugernes opmærksomhed, ved at fortælle 

forbrugeren hvad de skal foretage sig, baseret på deres tidligere handlinger. Dermed, er de 
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interne triggers designet til at fange forbrugerens opmærksomhed indefra. Interne triggers 

bygger sig på forbrugerens følelser, eksempelvis skaber kedsomhed en negativ følelse. Denne 

negative følelse vil forbrugeren forsøge at undertrykke. Hvis forbrugeren gør dette ved at 

anvende et produkt, for eksempel Facebook, knyttes en følelse eller en eksisterende vane til det 

givne produkt. Hermed, er ensomhed den interne trigger, som anvendes til at fange 

forbrugerens opmærksomhed. Hver gang denne følelse opstår hos forbrugeren, vil de naturligt 

søge mod dette produkt – hermed skabes en vane hos forbrugeren (Ibid). 

 

ACTION (HANDLING) 

Modellens anden fase Action, sker efter forbrugeren er blevet udsat for en trigger (intern eller 

ekstern). Action refererer til den handling forbrugeren foretager sig, når denne går ind på en 

given applikation, side, reklame, eller andet. Handlingen foretages oftest med forventningen 

om en belønning (Ibid). Eksempelvis handler forbrugeren når de modtager en notifikation, ser 

en god reklame, har postet et billede, etc.  

 

VARIABLE REWARD (UFORUDSIGELIG BELØNNING) 

Den tredje fase, Variable Reward, er hjernens higen efter belønninger. En belønning skal dog 

være uforudsigelig, før det er spændende for forbrugeren. Eksempelvis, poster forbrugeren et 

billede (på eks. Instagram) og modtager varierende likes og visninger pr. gang. Hvis billeder 

modtager de samme likes og visninger hver gang, udebliver spændingen grundet 

forudsigeligheden – det har ikke lige så stort et potentiale for at “hooke” forbrugeren. 

Uforudsigeligheden gør jagten spændende, og uden denne er produktet ikke lige så 

vanedannende hos forbrugeren (Ibid). 

 

INVESTMENT (INVESTERING) 

Den sidste fase i modellen er Investment. Dette sker, når forbrugeren tilføjer personlige 

informationer når de tilgår et givent produkt. Dermed, tillægger forbrugeren selv produktet en 

form for værdi: Jo mere opmærksomhed, information og data, en bruger putter ind i et produkt, 

jo mere værdsætter hun produktet, og jo større er chancen for, at hun vender tilbage 

(Hendricks, et al. 2019: 118). Disse informationer kan eksempelvis være økonomiske, sociale 

relationer, eller blot forbrugerens tid. Designerne som står bag teknologien, ønsker at 

forbrugeren investerer så meget som muligt i deres produkt, således at produktet kan forbedres 

for hver gang det anvendes. Hermed optimeres forbrugerens oplevelse af produktet. Et 
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eksempel på dette er, at for hver gang en forbruger anvender YouTube investeres forbrugerens 

data i mediet, så de derved kan skræddersy oplevelsen til næste gang det anvendes. Forbrugeren 

tilbydes de videoer de gerne vil se på YouTube, og til gengæld investerer forbrugeren sin tid 

på mediet. Dette er med til at skabe en vanedannende adfærd hos forbrugeren (Hendricks, et 

al. 2019). 

 

Ovenstående afsnit har gennem adfærdsdesign samt den dertilhørende hook-model forsøgt at 

give et indblik i, hvordan smartphonen designes til at stjæle forbrugernes opmærksomhed. De 

konstante påmindelser som er inkorporeret i designet til at få forbrugernes opmærksomhed kan 

betegnes som digitale forstyrrelser. Nedenstående afsnit vil belyse forskellige former for 

digitale forstyrrelser samt hvorfor den menneskelige hjerne er tilbøjelig til at reagere på disse 

forstyrrelser.  

 

7.3.4 DIGITALE FORSTYRRELSER 

Adam Gazzaley og Larry D. Rosen påpeger i bogen The Distracted Mind fra 2016, at vi 

mennesker bliver forstyrret som aldrig før. Telefonen er altid lige ved hånden, og dens 

indtræden medfører forskellige former for digitale forstyrrelser – interne og eksterne. De 

interne forstyrrelser omhandler lysten til, eller behovet for at distrahere sig selv fra ubehagelige 

følelser, såsom kedsomhed eller ensomhed. Når disse følelser opstår, er mennesket tilbøjelig 

til at søge mod mobilen og de sociale medier. Herudover, kan en intern forstyrrelse også være 

forventningen om, altid at skulle være til rådighed, FOMO, etc. (Hendriks et al. 2019). Den 

eksterne forstyrrelse er de funktioner, såsom opkald, notifikationer, beskeder m.m., som får 

mobiltelefonen til at vibrere, lyse og larme (Ibid). Dette vil sige, fysiske mekanismer hvoraf 

telefonen gør opmærksom på den selv.  

 

De interne og eksterne forstyrrelser får individet suget ind i det komplekse belønningssystem, 

som hjernen er indrettet efter – både online og offline. Når vi mennesker anvender 

mobiltelefonen eller de sociale medier fører det til dopamin frigivelser i hjernen. Denne 

dopamin frigivelse som opstår, gør, at hjernen opfatter aktiviteten som en belønning. Hjernen 

foretrækker aktiviteter hvor den hurtige hjernebelønning opnås, frem for svære og komplekse 

aktiviteter, hvoraf den samme følelse opnås langsommere. Disse hurtige hjernebelønninger kan 

eksempelvis opstå ved brug af de sociale medier. Herudover, kan disse hjernebelønninger også 

forekomme, når man bruger de sociale medier: Et like udløser et lille skud dopamin, og derfor 
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vender vi igen og igen tilbage til de sociale medier i håbet om at finde flere likes, der frigør 

dopamin i vores hjerner (Hendricks, et al. 2019: 108). Likes spiller både på de interne og de 

eksterne forstyrrelser. Individer søger fællesskaber og bekræftelse (internt), samt at 

interaktioner udløser fysiske mekanismer i form af notifikationer der vibrerer og larmer 

(eksternt) (Hendriks, et al. 2019).  

 

Virksomheder er i høj grad afhængige af at kunne skabe digitale forstyrrelser således, at 

brugernes opmærksomhed fastholdes. Dette skaber grobund for et helt nyt fænomen kaldet 

opmærksomhedsøkonomi. I det efterfølgende afsnit introduceres der til opmærksomheds-

økonomi som en ny forretningsmodel, hvori forbrugeren er produktet.  

 

7.3.5 OPMÆRKSOMHEDSØKONOMI 

Begrebet opmærksomhedsøkonomi blev præsenteret af den amerikanske juraprofessor Tim 

Wu. Opmærksomhedsøkonomi er en ny forretningsmodel, hvoraf virksomheder kæmper for 

forbrugernes opmærksomhed online. Virksomheder betragter individers opmærksomhed som 

det vigtigste produkt, som de kan få fat i, igennem deres forbrug online. Forretningsmodellen 

lyder således: Høst opmærksomheden, videresælg den til annoncører, der vil betale for at få 

brugernes opmærksomhed (Hendricks, et al. 2019: 99). 

 

Den nye forretningsmodel som opmærksomhedsøkonomi udgør, ændrer på den klassiske 

forestilling om forholdet mellem kunde og produkt. Hjemmesider skal bruge monitoreringen 

for at kunne køre og opretholdes. Idét, at mange hjemmesider i dag er gratis for forbrugeren at 

komme ind på, skal virksomheden tjene pengene andetsteds (Hendriks, et al. 2019). Ved at 

forbrugeren bruger sin tid og opmærksomhed på hjemmesiden, vil det naturligt generere data. 

Det er netop denne data virksomheder er særligt interesserede i at få indsigt i, og de er endda 

villige til at betale for dataen (Ibid). Mediets salg af forbrugerens data til diverse virksomheder 

og annoncører gør, at sociale medier såsom Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube og 

Twitter kan blive ved med at tilbyde en gratis brugerflade til deres medlemmer. Hermed, bliver 

forbrugeren til produktet, mediet til mellemledet og annoncørerne til kunder: forbrugernes 

opmærksomhed og data bliver solgt til annoncører, som køber det af mediet. Groft sagt, vil 

forbrugeren på alle gratis hjemmesider være produktet (Hendriks, et al. 2019). 
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Hvis forbrugeren spenderer en halv time på eksempelvis Instagram (som er gratis), har 

Instagram fået en halv time af forbrugerens opmærksomhed (og data) – og har derved også 

mulighed for at påvirke og annoncere forbrugeren i dette tidsinterval. For at virksomheden kan 

påvirke forbrugernes adfærd, er de nødsaget til at få forbrugernes opmærksomhed og data. På 

denne måde bliver virksomheder i stand til at målrette deres produkt specifikt til forbrugeren. 

Dermed, bliver forbrugerens opmærksomhed en vare, der kan sælges og købes af annoncører 

(Ibid). Modsat penge, kan opmærksomhed som ressource ikke spares op. Grundet 

opmærksomhedens store værdi, vil medier forsøge at påvirke forbrugeren til at spendere så 

lang tid på mediet som muligt. Længere tid på mediet = større eksponering for annoncører og 

reklamer = større monetære gevinster. Opmærksomhedsøkonomi er dermed med til at fordre 

et stort forbrug af teknologi (Hendriks, et al. 2019).  

 

SAMMENFATNING 

Ovenstående afsnit har forsøgt at give et indblik i smartphonens indlejrede tekniske aspekter, 

som kan påvirke måden hvorpå individer skaber minder samt dybe erfaringer. Dette er gjort 

med inddragelse af teori omhandlende algoritmer, adfærdsdesign og den dertilhørende hook-

model, digitale forstyrrelser samt opmærksomhedsøkonomi. Teorien optræder for at kortlægge, 

hvordan mobiltelefonen fungerer og hvilke logikker, der ligger bag dens mekanismer. Denne 

viden indgår i undersøgelsen af, hvordan smartphonens tekniske funktioner, har indflydelse på 

individets mindedannelse. Disse aspekter vil indgå i nedenstående analyse. 
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8.0 ANALYSE 

 

I det kommende analyse afsnit ønsker vi at udarbejde en analyse af trinmodellen, samt en 

analyse af vores indsamlede empiri. Vi benytter TRIN-modellen til at analysere smartphonens 

indre mekanismer og processer samt dens utilsigtede effekter. Efterfølgende, vil analysen tage 

sit udgangspunkt i den åbne kodning, samt den videre aksial-kodning. Ud fra kodernes pointer 

vil de blive holdt op imod opgavens valgte teori.  

 

8.1 TRINMODEL ANALYSE 

I det følgende afsnit, ønsker vi at analysere de tekniske aspekter ved en smartphone, ud fra de 

udvalgte trin i TRIN-modellen. Formålet med denne del af analysen er at opnå indsigt i hvilke 

teknologiske egenskaber smartphonen besidder, herunder de indre mekanismer og processer 

samt utilsigtede effekter. Hertil hvilken indflydelse smartphonen kan have på måden hvorpå, 

individet perciperer verden, samt dets betydning for minde generering.  

 

TRIN 1: TEKNOLOGIENS INDRE MEKANISMER OG PROCESSER 

Det første trin i modellen har til formål at skabe forståelse for en given teknologi, ved at forklare 

hvordan dens indre mekanismer og processer spiller sammen. Nutidens smartphones er 

komplicerede redskaber, der består af en lang række indre mekanismer og processer, som 

danner grundlag for hvordan de fungerer (Jørgensen, 2018). Det kan siges, at mobiltelefonen 

er en komprimeret minicomputer, der passer ned i en bukselomme. Smartphonen besidder alle 

computerens funktioner, og mere til. Der findes et hav af funktioner og applikationer på en 

smartphone, så som maps, musik, sociale medier, internet, betalingskort, m.m. Sociale medier 

er gennem årene blevet mere prominente og en stor del af hverdagen. Vi kan på baggrund af 

vores undersøgelser se, at det særligt er dem der frarøver individernes tid og opmærksomhed. 

Dette er ikke helt tilfældigt og derfor, vil denne del af analysen tage udgangspunkt i de sociale 

mediers indre mekanismer og processer. De sociale medier er opmærksomheds- og 

tidskrævende, og dette er et bevidst valg fra virksomhedernes side. Virksomheder hyrer ofte 

medarbejdere, der konkret skal sørge for, at brugere spenderer meget tid på deres medie. Disse 

medarbejdere kaldes adfærdsdesignere. Igennem kognitions mønstre og adfærdspsykologi, 

prøver de at designe vanedannende teknologier. Et middel adfærdsdesignere anvender til at 

skabe og designe disse teknologier, er ved hjælp af algoritmer. Brugernes data bliver indsamlet 

i en database, som er en organiseret elektronisk samling af informationer og data (Modified, 
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2008). Databasen gør det muligt at gemme en stor mængde information, som derefter bliver 

sorteret af algoritmer. Derefter sørger algoritmerne for, at relevante opslag vises til brugeren. 

Algoritmerne skaber det indhold brugeren ser på de sociale medier (eksempelvis billeder, 

nyheder og reklamer), ud fra hvad vi liker, laver, og køber online. Det vil sige, at algoritmerne 

hjælper til at personalisere mediet til den enkelte bruger således, at det i sidste ende har en 

vanedannende effekt. Jo flere spændende og relevante ting der er på mediet, jo mere tid (og 

data) investerer brugeren, dette kaldes også for overvågningskapitalisme. En overskuelig måde 

hvorpå adfærdsdesignere kan skabe vanedannende teknologier, er gennem hook-modellen (jf. 

teknisk teori afsnit 7.3). Ud fra vores undersøgelser kan det ses, at vores respondenter er aktive 

på mediet Facebook. Dette medie gør stor brug af de vanedannende mekanismer, som findes i 

hook-modellen. Med afsæt i modellen, vil vi følgende forsøge at eksemplificere hvordan de 

indre mekanismer og processer bag Facebook virker:  

 

Det første step i hook-modellen er triggeren, herunder de eksterne og interne triggers. 

Facebook gør stor brug af både de interne og de eksterne triggers. Hver gang en anden person 

interagerer med en andens profil, udsender Facebook en notifikation. Dette er både i form af 

beskeder, likes, venneanmodninger, etc. Flere af vores respondenter giver udtryk for, at de har 

lyst til at benytte Facebook når de modtager en notifikation, keder sig, m.m. Dette kan være et 

tegn på at de interne og eksterne triggers virker, samt at Facebook indlejrer en ubevidst vane. 

Når individet reagerer på denne lyst, går de over til andet trin i hook-modellen. Her går 

brugeren aktivt ind på Facebook, grundet de interne og eksterne triggers. Når der reageres på 

enten en intern eller ekstern trigger, afbrydes de i det, de var i gang med. Grunden til at disse 

interne og eksterne triggers fungerer så stærkt, er, at de skaber en forventning om en belønning. 

Dette fører os videre til det tredje trin i hook-modellen. Individets hjerne får en dopamin-

lignende følelse når de får en notifikation, eller går ind på Facebook for at tjekke efter relevant 

indhold. Idet, brugeren går ind og tjekker indholdet på Facebook, investeres der både tid, 

opmærksomhed og data på mediet – dette er hook-modellens sidste trin. Jo mere tid og 

opmærksomhed individet investerer på mediet, jo større er chancen for, at han/hun vender 

tilbage. Facebook er kun et eksempel ud af mange. Applikationer såsom Instagram og Snapchat 

kan også ses i relation til samme model.  
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TRIN 3: TEKNOLOGIERS UTILSIGTEDE EFFEKTER 

Det tredje trin i modellen omhandler teknologiens utilsigtede effekter. En utilsigtet effekt kan 

karakteriseres som en effekt, der afviger fra det tænkte formål, samt anvendelse af en 

teknologisk løsning (Jørgensen, 2018).  

 

OPMÆRKSOMHEDSØKONOMIEN I ET ETISK PERSPEKTIV 

En utilsigtet effekt ved smartphonens indtog, er den nye form for valuta der er blevet skabt. 

Fremfor, at der bliver handlet i kroner og ører, bliver individers tid og opmærksomhed købt og 

solgt. Virksomheder betaler for individets eksponering af reklamer, som medierne handler 

med. Derved, bliver forbrugeren til produktet. Når individets tid bliver til en værdifuld vare, 

vil virksomheder gå langt for at nå den. Det er her opmærksomhedsøkonomi spiller ind. 

Jævnfør teoriafsnittet om opmærksomhedsøkonomi, påpeges det, at virksomheders indtjening 

stiger jo mere tid individet investerer i mediet. Derfor skaber adfærdsdesignere, ved hjælp af 

hook-modellen, vanedannende teknologier.  

 

Tristan Harris, som er tidligere programmør og design-etiker hos Google, belyser denne 

skræmmende realitet: Så snart du ved, hvordan man trykker på de rigtige tangenter hos folk, 

så kan du spille på dem som et klaver (Hendricks, et al. 2018: 120). En utilsigtet effekt heraf 

er, at der kan opstå et ulige magtforhold mellem forbruger og tech-industrien, på baggrund af 

adfærdsdesignernes metoder. Selvom, forbrugerne har en intention om at sætte begrænsninger 

på deres mobilforbrug, er de oppe mod en hel hær af teknologiske kræfter. Netop dette påpeger 

Harris:  

 

Du kan sige, det er mit eget ansvar at udvise selvkontrol, når det gælder min brug af 

digitale medier, men så tager du ikke i betragtning, at der er tusind mennesker på den 

anden side af skærmen, hvis job det er at nedbryde den ansvarlighed (Hendricks, 2018: 

113).  

 

Harris påpeger herved, at der et grundlæggende problem ved hele tech-industrien, da 

intentionen bag smartphonen, i starten var gode. Teknologien er i sit udgangspunkt udviklet 

for at gøre hverdagen og sociale relationer lettere for individet. Med tiden har økonomien dog 

hævet sig over, det etiske ansvar for hvad der er værdiskabende for brugerne. Nu handler det i 
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højere grad om at finde frem til forbrugernes psykologiske svagheder, i jagten på deres 

opmærksomhed (Orlowski et al. 2020).  

 

DEN FORSTYRREDE OPMÆRKSOMHED 

I qua af hook-modellen og opmærksomhedsøkonomi, kan en anden utilsigtet effekt være den 

forstyrrelse individet oplever, hver gang de rækker ud efter smartphonen. Hvis mobilen 

begynder at lokke med notifikationer, er hjernen tilbøjelig til at bukke under så en hurtig 

belønning opnås. Eksempelvis kan det være svært at holde koncentrationsevnen ved læsning. 

Læsning er en af de aktiviteter der udgiver en langsom form for hjernebelønning, da de tunge 

fagbøger ikke er designet til at give den hurtige hjernebelønning som hjernen oftest higer efter. 

Hvis en intern eller ekstern forstyrrelse forekommer, kan hjernen nemt vige fra det oprindelige 

mål (Hendriks, et al. 2019). Disse forstyrrelser kan optræde i mange sammenhænge og 

karakteriseres som digitale forstyrrelser (jf. digitale forstyrrelser i afsnit 7.3.4). Konsekvensen 

af disse digitale forstyrrelser er, at vi mennesker har svært ved at fastholde koncentrationen. 

Harris siger følgende om fænomenet: Hvis vi maksimerer antallet af forstyrrelser, fordi det er 

en god forretning, ødelægger vi hele verdens koncentrationsevne (Hendricks, et al. 2018: 119). 

Når individet bliver forstyrret af en ekstern eller intern forstyrrelse, tager det den menneskelige 

hjerne mellem 15 og 25 minutter at finde tilbage til det samme koncentrationsniveau, fra før 

den digitale forstyrrelse (Hendriks, et al. 2019). En anden konsekvens digitale forstyrrelser 

medfører er, at man ikke fuldfører, eller er tilstrækkelig til stede, i den igangværende aktivitet. 

Her, flytter den digitale forstyrrelse ens fokus og opmærksomhed fra det oprindelige mål med 

den igangværende aktivitet, til mobilen, og dens applikationer. Dermed, bliver mennesket 

forstyrret i at færdiggøre og nå i mål med den igangværende aktivitet (Ibid). Dette vil 

unægteligt have konsekvenser for både individ og samfund. 

 

SAMMENFATNING 

Med afsæt i TRIN-modellen, har vi i ovenstående analyse beskrevet smartphonen og de sociale 

mediers indre mekanismer og processer samt de dertilhørende utilsigtede effekter. Disse 

aspekter belyser nogle af konsekvenserne ved de tekniske processer i smartphone-teknologien. 

Særligt hvordan tech-industrien, bruger adfærdsdesign imod mennesket, som nøglen til 

økonomisk fremgang. Mange tænker umiddelbart blot på Google som en uudtømmelig 

søgemaskine og Facebook som et sted, hvor man kan finde venner. Dette har formentlig også 

været firmaernes oprindelige udgangspunkt, nemlig at lave en god tjeneste der gør hverdagen 
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lettere for mennesket. Dog har det store fokus på profit og vækst parallelt omdannet branchens 

til en kæmpe pengemaskine. Denne er grundlæggende ude efter at få mennesket til at tilbringe 

så meget af deres liv som muligt på medierne. Dette medfører, at smartphonen konstant kræver 

forbrugerens opmærksomhed, og de er oftest villig til at give den. Dette er grundet de indlejrede 

vaner, som adfærdsdesignere ubevidst har plantet hos mennesket. Problematikken, ved den 

vanedannede teknologi og digitale forstyrrelse er, at individet får svært ved at holde fokus, da 

den dybdegående behandling af informationer og indtryk påvirkes i en negativ retning.  

 

Selvom det ikke koster penge at anvende de fleste applikationer på smartphonen, kan prisen 

være høj for forbrugerne. Derfor vil vi nu gå fra et teknisk til et mere brugerorienteret 

perspektiv, ved en aksial-kode analyse af vores respondenters fænomenologiske livsverdens-

interviews under eksperimentet. 
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8.2 ANALYSE AF EKSPERIMENT 

Denne analyse vil tage udgangspunkt i aksial-koderne dannet ud fra eksperimentet, og de 

transskriberede fænomenologiske livsverdensinterviews. Indledningsvist, vil vi tegne et billede 

af hvordan respondenterne bruger smartphonen i hverdagen, samt belyse hvordan den sociale 

kontekst og mobilbrug gensidigt formes af hinanden. Hertil, hvorvidt teknologiens design 

planter en implicit afhængighed hos individet. I offline ugen gav bruddet med smartphonen, 

respondenterne nye perspektiver på teknologiens indflydelse. Vi vil i forlængelse heraf se 

nærmere på, hvad der sker når deltagerne perciperer verden gennem og uden telefonen, samt 

hvorvidt teknologien hæmmer sanseindtrykkene fra det omkringliggende miljø. 

Afslutningsvis, vil vi lave en opsummering af analysen, som leder op til diskussionen. 

 

8.2.1 HVERDAGEN MED SMARTPHONE 

I det kommende analyseafsnit vil vi kortlægge måden, hvorpå vores respondenter anvender 

deres smartphones i hverdagen. Dette skal således ses som en introduktion til deltagernes 

mobilvaner, der danner udgangspunkt for vores videre analyse. Ved at skitsere mobilvanerne, 

får vi en baggrundsforståelse for relationen mellem mennesker og teknologi. I både refleksions-

ark og interviews gav respondenterne udtryk for differentierede måder de bruger mobil-

telefonen, i forskellige sammenhænge. Gennemgående var det, at respondenterne ser telefonen 

som et middel til afslapning samt underholdning/tidsfordriv. Respondent 5 giver udtryk for 

følgende: 

 

Jeg tror at det nok bare en redning fra kedsomhed, at forholdet det bygger på [...] Ja, i 

ved, når man lige har 5-10 min man lige skal slå ihjel, så sætter man sig hellere med 

mobilen, i stedet for at ordne opvasken eller et eller andet (Bilag 6: 4). 

 

Heraf fremgår det, at relationen til mobilen i høj grad bygger på en flugt fra kedsomhed, og at 

den i hverdagen anvendes til at slå tiden ihjel. Denne tendens observerer vi også hos mange af 

de andre deltagere. Respondent 4 giver udtryk for, at han anvender telefonen som et 

afslapningsmiddel, i offentlig transport, efter skole, eller inden han går i seng. Respondent 6 

nævner desuden i refleksionsarket, at hun anvender telefonen som en slags tidsfordriv, hvilket 

hun udtrykker følgende: 
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 Havde en meget afslappet dag og brugte meget tid på min telefon føler jeg – mest af 

alt bare som tidsfordriv (Bilag 7: 2). Yderligere nævner hun i interviewet: [...] generelt 

så keder min hjerne sig hurtigt, så jeg føler hele tiden at jeg skal have noget at høre på 

eller lignede for ikke at kede mig (Bilag 7: 18).  

 

Respondent 6 bruger altså sin telefon som en slags tidsfordriv, fordi hendes hjerne hurtigt keder 

sig, og savner de hurtige hjernebelønninger. Dette ses også hos flere af de andre respondenter. 

En anden måde hvorpå flere af respondenterne anvender telefonen er, til at høre podcast eller 

musik. Eksempelvis gør respondent 7 dette, når hun cykler eller går tur. Det samme gør 

respondent 3, når hun tager toget. Respondent 5 giver i den forbindelse ligeledes udtryk for 

følgende: Altså det jeg bruger den mest effektivt til, det er podcast og musik (Bilag 6: 4). Det 

er således almindeligt, at respondenterne anvender deres mobil, til at underholde via 

lydstimulering. Der danner sig dermed et generelt billede af, at respondenterne anvender 

telefonen i hverdagen som et underholdnings redskab, der bruges til både afslapning og 

tidsfordriv. Der er desuden en tendens til, at respondenterne, bruger telefonen til praktiske 

forhold, som for eksempel at finde vej ved hjælp af digitale kort, og vejvisning tjenester på 

mobilen, hvilket bl.a. respondent 1 og 7 giver udtryk for. Derudover anvender respondent 6 

telefonen til at ordne økonomiske forhold, ved at gå på netbank. Et andet almindeligt formål 

ved respondenternes anvendelse af mobilen, er kommunikation med andre mennesker.  

 

FORHOLD TIL TELEFONEN 

På baggrund af de tilsendte skærmbilleder af mobilbrug, kan vi lokalisere, at deltagerne 

anvender telefonen mellem 1-12 timer dagligt (Bilag 2-8). Hertil tegner der sig en tydelig 

tendens af, at størstedelen af denne tid overordnet blev brugt på Google eller de sociale medier. 

I forbindelse med respondenternes refleksionsark og de efterfølgende interviews, blev det 

endvidere klart, at de generelt havde en god fornemmelse af hvor mange timer, de fik tilbragt 

bag skærmen. Dog var der et par enkelte dage, hvor skærmtiden overraskede deltagerne, da 

den var noget højere end forventet. I kobling hertil, findes det endvidere interessant at flere 

respondenterne har et relativt højt antal af vækning på telefonen. Dette ses blandt andet ved 

respondent 4 der har mellem 65-220 vækninger dagligt (bilag 5). I relation hertil er det 

interessant, at flere respondenter giver udtryk for, at de ikke føler sig særlige afhængige af 

telefonen, men at deres perspektiv på mobilvaner pludselig kommer til udtryk på nye måder, 

ved den offline uge. Respondent 1 giver for eksempel udtryk for: Jeg tror faktisk, at jeg er en 
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af dem, som ikke har et super kompliceret forhold til min telefon. Jeg føler primært, at jeg ikke 

spilder alt for meget tid på den (Bilag 2: 3). Heri antydes det, at respondent 1 ikke mener at 

bruge meget tid på sin mobiltelefon. Men på den fortæller samme respondent også:  

 

[...] Ellers bruger jeg den altid på vej til Uni, på vej til arbejde, eller på vej ud til nogen. 

Når jeg er alene og i gang med en aktivitet, så har jeg altid telefonen i ørerne (Bilag 2: 

7).  

 

Her illustreres en vis ambivalens, i relation til respondent 1’s mobilbrug. Hendes udlægninger 

tyder på, at det ifølge hende ikke kan defineres som meget brug at anvende sin telefon hver 

gang man transporterer sig selv eller har gang i en aktivitet. Men betragtes den mobilbrug hun 

formidler, kan man objektivt set mene, at telefonen egentlig indgår i mange af hendes 

hverdagsaktiviteter. På baggrund heraf, kan man argumentere for, at respondent 1’s mobilbrug 

er en almen del af hendes hverdag, men at hun ikke mener, at det kan defineres som et 

kompliceret forhold, hvor hun spilder meget tid på den.  

 

OPSUMMERING 

I ovenstående afsnit, har vi tegnet et overordnet billede af hvordan vores respondenter anvender 

deres telefon i dagligdagen. Mobilen bruges som et praktisk værktøj, der gør hverdagen lettere 

ved at samle det meste information og kommunikation ét sted. Udover at være et brugbart 

redskab, bliver telefonen også i høj grad anvendt som tidsfordriv på de sociale medier. Disse 

fylder klart mest af respondenternes skærmtid. I det følgende afsnit vil vi med afsæt i 

respondenternes oplevelsesverden, se nærmere på hvordan de afhængighedsskabende 

mekanismer ved teknologien påvirker individet. 

 

8.2.3 TELEFONEN FORDRER IMPLICIT AFHÆNGIGHED 

I tråd med TRIN-models analysen, kan vi ud fra eksperimentet og de fænomenologiske 

livsverdensinterviews se, hvordan telefonen ubevidst fordrer afhængighed. Hvordan disse 

bagvedliggende indre mekanismer påvirker individet, vil vi i nedenstående afsnit belyse med 

afsæt i respondenternes egne oplevelser.  

 

I løbet af eksperimentet blev det tydeligt, at flere af respondenterne følte sig afhængige af deres 

telefon, og særligt de sociale medier (jf. ovenstående afsnit). Selvom, at denne realisation satte 
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ind tidligt i eksperimentet, havde vores respondenter stadig svært ved at lægge smartphonen 

fra sig. Respondent 3 udtrykker det således:  

 

Jeg er lidt afhængig af min telefon og kan da også mærke, at man nogen gange kan 

komme til bare at gå ind på Facebook eller Instagram uden nogen grund, og så kan 

man blive lidt fanget i en ond spiral. Det tager tid for en at afkoble, og komme videre 

med sin hverdag. [...] Jeg synes nogle gange, at de dage jeg har været rigtig meget på 

sociale medier, at jeg har spildt meget af min tid – den tid kunne jeg have brugt på 

andre ting (Bilag 4: 6). 

 

Heraf fremgår det, at telefonen bliver fundet frem uden større refleksion, og at tiden bag 

skærmen kunne være brugt mere produktivt. Denne tendens er i tråd med teorien om 

adfærdsdesign, der sætter os i stand til at forstå, hvorfor respondenter får svært ved at lægge 

telefonen fra sig, selvom de ønsker det. Dette kan også ses i relation til respondent 2’s oplevelse 

af at række ud efter telefonen og klikke ind på Facebook, før han selv når at registrere det. 

Dette er et tegn på at Facebook ubevidst har indlejret en dyb vane hos ham.  

 

Der har også været situationer i pausen, hvor jeg i ren refleks har taget min telefon 

frem, og så har jeg klikket hvor mit Facebook-ikon er. Så var det bare hov… det var 

lidt skræmmende, at det bare er ren refleks (Bilag 3: 17). 

 

En af måderne hvorpå tech-industrien sørger for at individet anvender det givne medie, er ved 

de allerede nævnte interne og eksterne triggers. Dette stemmer godt overens med flere af 

respondenternes oplevelser. Her udtrykker de på egen krop hvordan de oplever de interne og 

eksterne triggers, uden formentlig at være klar over deres eksistens. Netop følelsen 

‘kedsomhed’ beskriver respondenterne som værende en af de hyppigste interne triggers (Bilag 

2). Udover de interne triggeres giver respondenterne ligeledes udtryk for, at de ofte får 

notifikationer, som på fagsprog kaldes eksterne triggers. De eksterne triggers var særligt noget 

som deltagerne blev opmærksomme på i eksperimentets anden uge. Respondent 6 oplevede i 

offline ugen, hvordan de sociale medier desperat forsøgte at trække hendes opmærksomhed 

tilbage, ved at påminde hende om deres eksistens. Netop denne påpegede respondent 6, som 

synes at tendensen var skræmmende: 
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Først havde jeg slået notifikationer til, men jeg endte faktisk med at slå det fra på 

Instagram. Fordi jeg pludselig fik sådan push-up beskeder om at nogle havde tilføjet 

noget til deres historier — Sådan lidt ligegyldig info. Ikke bare kun sådan nogle private 

beskeder, men også sådan nogle notifikationer med reminder om at appen findes, og 

det provokeret mig faktisk lidt, fordi det var jo som sådan ikke noget jeg gik glip af, det 

var jo bare en story eller noget (Bilag 7: 11). 

 

Hvor notifikationerne førhen virkede personaliserede og relevante for specifikt hende 

(eksempelvis beskeder, personlige interaktioner, etc.), ændrede de sig til at blive ligegyldige 

notifikationer. Disse notifikationer prøvede ihærdigt at orientere hende om den manglende 

tilstedeværelse på mediet og den online verden, som hun “gik glip af”. Disse notifikationer, 

kan synes fuldkommen harmløse. Dog kan de medføre, at mennesker uden større refleksion 

tyer til medierne, hvor de ender med at bruge længere tid end intenderet. 

 

DEN OPSLUGENDE SPIRAL 

Når det lykkedes for medierne at lokke forbrugeren ind på platformen, påbegyndes en spiral 

som kan virke opslugende. Netop dette fænomen oplever respondent 6, som fortæller, at 

applikationerne generelt virker meget tiltrækkende i deres opbygning, da mediet hele tiden 

producerer nyt content: [...] Det virker som om at deres programmer hele tiden kommer med 

noget nyt man gerne vil se, og den tror jeg bare man bliver fanget i (Bilag 7: 15). Ud fra teorien 

ved vi, at individet opmærksomhed fastholdes, ved hjælp af algoritmer, der forudser hvilket 

indhold som forbrugeren interesserer sig for og bliver opslugt af. Målet er at fastholde 

brugerens opmærksomhed så længe som muligt, og det er en tendens som respondent 7 også 

kan se sig selv fanget i: 

 

[...] når man bare sidder og scroller uden formål, så har man bare lyst til at blive ved. 

Nogle gange sætter jeg en begrænsning, så okay, kvart over så skal du stoppe. Så bliver 

klokken kvart over og så nej, bare fem minutter til. Det er lidt åndssvagt (Bilag 8: 14). 

 

I dét der kontinuerligt kommer nyt content, ved brugeren aldrig rigtig hvad de får og om de får, 

det som de ønsker at se. Denne hændelse kan sammenlignes med spillemaskinerne i Las Vegas. 

En pointe som respondent 3 sætter ord på, ud fra sin egne oplevelser ved mobilbrug: 
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[...] man mister lidt den der tidsfornemmelse. Det kan være, man kun føler man har 

været på de sociale medier i fem minutter, men i realiteten har man måske brugt ti 

minutter. Jeg tror, måske du kan sammenligne det med at gamble, spille lotto, eller hvis 

du er på kasino osv. [...] så smider man nogle penge i en maskine og så bliver man ved. 

Så kører man den igen og igen, og opdager måske ikke hvor meget tid eller, i dette 

tilfælde penge, man så bruger på det. Så den utrættelige mæthed eller det ved jeg ikke, 

kan man kalde det en utrættelig mæthed? Man kan bare blive ved med at glo på 

telefonen hele tiden fordi, der er nyt content der bliver lavet hele tiden (Bilag 4: 17). 

 

Ud fra ovenstående udtalelse prøver respondenten at begrebsliggøre “spillemaskine”-

fænomenet med ordene “utrættelig mæthed”. En følelse af, at mediernes anvendelse aldrig 

giver en tilstrækkelig mæthedsfornemmelsen, så at man som forbruger, altid higer efter mere. 

Hun giver i forlængelse heraf udtryk for, at selvom hun er bevidst om fænomenet, føler hun sig 

utilstrækkelig i kampen mod industrien. Da hun er klar over, at der sidder super intelligente 

mennesker bag softwareudviklingen, hvis fornemmeste opgave er at manipulere individet til at 

forblive i den online verden. 

 

ONLINE I ÉT VÆK  

Jævnfør underafsnittet omhandlende opmærksomhedsøkonomi i et etisk perspektiv i TRIN-

models analysen, ved udviklerne udemærket hvilke tangenter, de skal spille på for at mennesket 

bliver afhængig af teknologien. Denne afhængighed mærker deltagerne også på egen krop, ved 

at telefonen er blevet dybt indlejret i alle hverdagens rutiner. Respondent 4 føler, at 

afhængigheden nærmest har taget overhånd, idet han hungrer efter igen at kunne gå online: Når 

jeg venter på bussen har jeg abstinenser for at komme ind og sætte mig for at åbne min telefon 

og være på Facebook, Instagram, eller et eller andet (Bilag 5: 10). Afhængigheden af 

smartphonen afspejles ligeledes i flere af respondenternes udtalelser, hvor, at dens anvendelse 

nærmest bliver en naturlig del af hverdagens rutiner. Dets virke er så indlejret, at den ubevidst 

findes frem. Et klassisk eksempel på dette er telefonen, som altid ligger klar på bordet næsten 

uafhængigt af konteksten. I kobling hertil, kommer respondent 3 med en uddybende 

beskrivelse af hendes mobilvaner: 

 

Det første jeg gør om morgenen, er at glo på videoer. Både på Facebook og Instagram. 

Så kan jeg også godt lide at se YouTube videoer om aftenen, hvis jeg har svært ved at 
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sove, det er en rigtig dårlig vane jeg har fået. Men nogle gange kan det godt være svært 

at falde i søvn, hvis jeg ikke lytter til et eller andet. På den måde kan man sige, at jeg 

er blevet lidt afhængig af, at jeg har en video som jeg kan høre. Det er lidt ligemeget 

hvad jeg lytter til – der skal bare være et eller andet (Bilag 4: 8). 

 

Næsten alle deltagerne giver udtryk for, at de har telefonen på sig døgnet rundt. Den lille skærm 

er det allerførste de vågner til om morgenen og det sidste de kigger på om aften. For nogle er 

smartphonen endda blevet så stor del af deres sengetid, at de ikke kan finde til ro uden at blive 

vugget i søvn af telefonens støj. Skærmbruget er blevet så stor en vane, at dets fravær giver 

respondenterne nye udfordringer — et nyt og nærmest ukendt tomrum skal pludseligt udfyldes 

på anden vis. I den forbindelse kan der lokaliseres teknologisk determinisme, da 

mobiltelefonen i høj grad styrer respondenternes hverdag og former deres adfærdsmønstre. 

Skærmbruget er blevet så stor en vane, at dets fravær giver respondenterne nye udfordringer 

— et nyt og nærmest ukendt tomrum skal pludseligt udfyldes på anden vis. 

 

OPSUMMERING  

Vi har i denne del af analysen klarlagt, hvordan respondenterne oplever de afhængigheds-

skabende mekanismer på egen krop. Ved inddragelsen af interne og eksterne triggers, blev det 

tydeliggjort hvordan deltagerne oplever at blive opslugt i en spiral, hvor de konstant påvirkes 

til at tilbringe mere tid bag skærmen. Telefonen har ubevidst sneget sig ind og blevet en så 

naturlig del af respondenternes hverdag, at når den lægges væk, opstår et pludseligt tomrum. 

Her kan det siges at smartphonen nærmest er blevet rituel – vi kigger på den som det første og 

sidste på dagen, tager den med på toilettet, finder den frem i pausen, etc. For deltagerne kan 

teknologien således virke determinerende. Det vil med andre ord sige, at telefonen kan virke 

styrende i respondenternes hverdag, og at de er ude af stand til at ændre på den udvikling som 

teknologien medfører. I forlængelse af dette, vil vi nedenstående belyse respondenternes 

mobilforbrug, ud fra andet et perspektiv — her hvordan den sociale kontekst har indflydelse 

på respondenternes brug af smartphonen.  

 

8.2.4 SOCIALE FORHOLD PÅVIRKER MOBILFORBRUG 

Nedenstående afsnit sætter fokus på deltagernes mobilbrug i en social kontekst. Her hvordan 

det omkringliggende miljø former og påvirker individets anvendelse af teknologien. Et flertal 

af respondenterne giver udtryk for, at den sociale kontekst de befinder sig i, har indflydelse på 
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deres brug af smartphonen. Respondenterne giver i høj grad udtryk for, at de er mere tilbøjelige 

til at tage deres mobil frem, hvis andre omkring dem gør det samme. Respondent 3 beskriver 

den sociale konteksts indflydelse, således:  

 

Jeg tror der er en social effekt i, hvis der er nogen i gruppen, der først begynder at 

kigge på din telefon kan du godt selv komme til at gøre det samme. [...] Det er også lidt 

det der fear of missing out. Du kan se, at dine venner laver et eller andet. Eller dem du 

er sammen med, snakker om et eller andet specielt, som du ikke er en del af, kan se eller 

er klar over kommer til at ske. Så vil man jo gerne gå ind og se, hvad det er, de snakker 

om (Bilag 4: 18). 

 

Selvom respondent 3 sidder i en social kontekst, bliver telefonen hevet frem. Smartphonen 

bliver omdrejningspunktet for samtalen, og hvis ikke hun kan se “samtaleemnet”, kan det være 

svært at indgå i det sociale fællesskab. Det er ikke kun i fysiske sammenhænge, hvor 

fratagelsen af telefonen påvirker respondenternes sociale normer. Et par af respondenterne 

havde svært ved at slippe telefonen, grundet de mange relationer der findes på telefonen. Netop 

dette fandt respondent 4 især vanskeligt: 

 

[...] det er også virkelig svært, at tage det valg at ignorere folk en hel dag. [...] At man 

har tjekket alle sine beskeder, svaret alle og kan dermed komme videre til den næste 

dag. Det var lidt negativt at det nærmest stressede mig at skulle gå i seng uden at skulle 

være sikker på om jeg havde fået svaret alle. Men som dagene forløb, sig så blev det jo 

bedre (Bilag 5: 11, 12).  

 

Det ikke at være på telefonen var altså for flere af respondenterne forbundet med en intern 

forstyrrelse i form af følelsen af, at gå glip af sociale relationer. For respondent 4, var dette 

forbundet med en følelse af stress over, ikke at vide sig sikker på, at han havde fået svaret alle 

i løbet af en dag. Alle vores respondenter prøvede selvsagt ihærdigt at lægge telefonen fra sig, 

så meget som muligt. Men det var i nogle tilfælde ikke muligt. Hvis telefonen blev lagt helt 

væk, ville mange fysiske møder, vigtige aftaler, osv. gå tabt. Hvilket respondent 5 påpeger: 

 

Der er en Snapchat-gruppe i min klasse, og der ryger ret mange aftaler derinde, men 

også ret meget information om timerne og spørgsmål om, hvorvidt læreren kommer 
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eller ej. I fredags der kom min underviser ikke, så der var lige 20 minutter, hvor jeg var 

nødt til at være på snapgruppen, for jeg var nødt til at se hvad de andre fra klassen 

gjorde. Køreaftaler og træningsaftaler osv. foregår også på Snapchat (Bilag 6: 14). 

 

Det kan altså antages, at der hersker en række sociale normer som gør, at det er yderst 

vanskeligt at fravælge smartphonen. Betragter man ovenstående tendenser ud fra et socialt 

deterministisk perspektiv, kan der argumenteres for, at de omtalte sociale forhold former 

måden hvorpå respondenterne og deres venner anvender mobiltelefonen i hverdagen. Det vil 

sige, at der er en række sociale og samfundsmæssige forhold, der påvirker deres måde at 

anvende smartphone på. Hvis ikke man er tilgængelig på telefonen, resulterer det nemlig i en 

masse tabte aftaler og samtaler. Dette kan efterlade personer med en følelse af, at de ikke indgår 

i den sociale kontekst på lige fod med andre. Smartphonen bliver dermed omdrejningspunktet 

for sociale relationer og en konstant del af individers opmærksomhed. Hvis telefonen konstant 

er i hånden (eller i subjektets opmærksomhedsfelt), så kan det muligvis være svært at danne 

fysiske minder. 

 

NÆRVÆR UDEN SMARTPHONE 

I tråd med ovenstående afsnit, kan det ses, at den sociale sammenhæng havde indvirkning på 

mobilbruget, hvilket i høj grad påvirkede respondenternes sociale vilkår. Dette kom særligt til 

udtryk i løbet af eksperimentets anden uge, når respondenterne var fysisk sammen med andre. 

Respondent 1 belyser hvordan andre pludseligt fremstår som fraværende, når hendes 

omgangskreds bruger telefonen i sociale sammenhænge: 

 

Når jeg har været sammen med andre, har jeg ikke haft fokus på, om jeg var mere 

nærværende, men mere hvor fraværende de andre har været. Dette har måske også 

været en konsekvens af, at jeg har følt, at jeg har været mere til stede (Bilag 2: 15). 

 

For respondent 1 gælder det, at hun er mere nærværende uden smartphonen, hvilket gør hende 

opmærksom på hendes venners fraværende adfærd, når de anvender deres mobiltelefon. Dette 

peger i retning af, at fraværet af smartphonen resulterer i en følelse af nærvær, men også en 

følelse af at være alene. Dette italesætter respondent 1 i nedenstående citat: 
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Jeg har godt kunne mærke, at jeg har været mere nærværende, eller været mere 

opmærksom på, at de har været mere fraværende. Jeg har mere følt det var irriterende. 

[...] Jeg har sådan lidt følt, at jeg har kedet mig endnu mere. Hvis jeg har været sammen 

med nogen, som har været på deres telefon, så har jeg følt mig endnu mere, ikke ensom, 

det er et lidt stort ord, men lidt mere alene (Bilag 2: 18).  

 

Respondent 1 giver her udtryk for, at den sociale norm omkring mobilbrug gør det svært at 

mødes med andre uden at kunne bruge en mobiltelefon. Dette resulterer i respondentens 

oplevelse, af at være mere alene samt at være uden for fællesskabet. Når respondenten er 

begrænset i sit mobilbrug, bliver hun ikke kun begrænset i det fysiske samvær, men også det 

fællesskab der hersker online. Denne pointe uddybes i nedenstående afsnit.  

 

PARALLELVERDENER 

I analysen synes vi at lokalisere en opdeling imellem to parallelverdener, der udspiller sig i 

henholdsvist den analoge verden og på mobilen, hvilket følgende kode er en uddybning af.  

Vi lokaliserer en online verden, som særligt sociale medier er med til at etablere. I den 

forbindelse, oplever respondent 3 en ambivalens mellem livet på mobilen og udenfor denne, 

som hun udtrykker i følgende:  

 

Man har lidt en ambivalent følelse omkring sin telefon. Jeg tror alle godt ved, at det er 

usundt at bruge for meget tid på din telefon. Men på samme tid så er der bare så stor 

en del af vores samfund, hvor det at være social foregår på ens telefon (Bilag 4: 19). 

 

Andre respondenter oplever lignende ting, der peger i retning af, at telefonen kan etablere en 

opdeling mellem den analoge verden og en verden, som telefonen fordrer. For eksempel giver 

respondent 3 udtryk for, at hun finder det nødvendigt at etablere en balance mellem det liv hun 

lever, og hendes aktivitet på mobilen: Det, det handler om er at finde en eller anden form for 

balance imellem at kunne følge med på diverse platforme på din telefon, men også have et liv 

ved siden af (Bilag 4: 19). Heraf fremgår det, at respondent 3 finder det nødvendigt at kunne 

balancere mellem at følge med i de ting, der sker på mobilen, og det liv hun lever ved siden af. 

Respondent 3 giver altså udtryk for, at det er usundt at bruge meget tid på sin mobiltelefon, 

men at det samtidig er nødvendigt, eftersom der i samfundet er en forventning om, at man lever 

et liv online. Det medfører, at man som individ tilsyneladende bør leve et socialt liv på 
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telefonen. Dette adresserer respondent 7, da hun nævner følgende: Det er de sociale medier 

som gør, at man føler man skal følge med (Bilag 8: 17). Hun hævder her, at det er en social 

norm at følge med på de sociale medier, hvilket de sociale medier i sig selv fordrer. Derfor 

oplever respondenterne en social og samfundsmæssig forventning til, at man bør deltage i det 

online liv, hvor store dele af hverdagslivet også udspiller sig.  

 

OPSAMLING  

I dette afsnit har vi belyst, hvordan sociale normer har indflydelse på hvordan respondenterne 

anvender deres smartphone i en social kontekst. Med udgangspunkt i respondenternes 

udtalelser, kan vi se en tendens der peger i retning af, at telefonen er blevet en stærkt integreret 

del af samfundet, og spiller en stor rolle i måden hvorpå respondenterne omgås med andre 

individer. For respondenterne kan anvendelsen af telefonen derfor være forbundet med social 

determinisme. Hertil, hvordan der hersker en klar forventning om at anvende telefonen i alle 

sociale sammenhænge. Ydermere, udtrykker respondenterne, at smartphonen oftest bliver 

omdrejningspunktet for at kunne indgå i den sociale kontekst — både offline og online. 

Dermed, anvender respondenterne telefonen med udgangspunkt i egne behov i relation til en 

række herskende sociale, kulturelle og økonomiske betingelser. I forlængelse af dette, vil vi i 

det nedenstående afsnit, belyse hvordan respondenterne reagerer, når der opstår et brud med 

deres vaner. Hertil, hvordan det kan ses at teknologien og samfundet spiller en rolle inden for 

dette. 

 

8.2.5 BRUD MED VANER 

Det følgende analyseafsnit, vil se nærmere på respondenternes indlejrede mobilvaner, samt 

hvad der sker når teknologien tages væk. I kobling hertil vil vi belyse, hvad det gør ved 

individets sanseerfaringer når verden perciperes gennem smartphonen. Vi ser en generel 

tendens til, at respondenterne har en række vaner knyttet til deres mobilbrug. Respondenternes 

vaner kom særligt til udtryk gennem eksperimentets anden uge. Dette kan skyldes, at der opstod 

et brud i deres kognitive skemaer. Altså, hvor der opstod et brud med almene vaner, som gjorde 

respondenterne opmærksom på deres hverdagspraksis med mobilen. Netop dette, udtrykker 

respondent 3 i følgende: 

 

Om morgenen tager jeg måske ti til tyve minutter hvis det er virkelig slemt, hvor jeg 

glor på alt mulig mærkeligt på Instagram. Det var mærkeligt at vågne om morgenen og 
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ikke skulle gøre det. Det var også svært om aftenen ikke at se en eller anden YouTube 

video, som jeg plejer. Da jeg skulle gå i seng om aftenen tænkte jeg, hvad skal jeg gøre? 

Det er så mærkeligt at falde i søvn, uden at have en eller anden video kørende ved siden 

af, eller en eller anden snak (Bilag 4: 15).  

 

Heraf fremgår det, at respondent 3 har en række vaner knyttet til sit mobilbrug om morgenen 

og om aftenen. Det udfordrede derfor respondenten i den offline uge, at disse vaner blev brudt, 

grundet fraværet af den sædvanlige mobilbrug. Hun giver udtryk for, at det var svært og 

mærkeligt ikke at gøre som hun plejer, hvilket gør hende fortvivlet omkring, hvad hun så skal 

lave i stedet for at bruge mobilen. Respondent 6 giver udtryk for lignende udfordringer:  

  

Jeg tror at jeg er så vant til at bruge min tid inde på nogle af de apps, som jeg ikke har 

måtte bruge i denne uge. Så det har været mærkeligt at skulle omlægge helt normale 

vaner og mønstre, som jeg gør uden at tænke mig om. Det er meget sådan — jeg har 

bare telefonen i hånden på en eller anden måde. Jeg har virkelig bevidst skulle tænke 

over hvad jeg gør føler jeg, så jeg har brudt mine vaner (Bilag 7: 10).  

 

Respondent 6 giver udtryk for, at hun har skulle omlægge helt almindelige vaner, da 

telefonbrug knytter sig til mange sammenhænge i hverdagen, hvor hun almindeligvist “bare 

har telefonen i hånden”. I den forbindelse, har respondent 6 været nødsaget til, bevidst at 

forholde sig til hendes normale anvendelse af mobilen i hverdagen. På baggrund af ovenstående 

kan vi altså udlede, at både respondent 3 og 6 har en række indlejret vaner og mønstre knyttet 

til deres hverdagspraksis, der relaterer sig til mobilbrug. Dermed, kan det siges, at 

respondenterne har kognitive skemaer knyttet til deres mobilbrug, hvorfor de har en almen 

hverdagspraksis knyttet op omkring brugen af mobilen. I eksperimentets anden uge ser vi, at 

respondenterne tvinges til at bryde med disse skemaer, da de ikke længere kan anvende 

telefonen som de plejer. Disse brud sætter på forskellige måder tanker igang hos 

respondenterne, hvilket følgende afsnit vil se nærmere på.  

 

NÆRVÆR OG MERE TID I HVERDAGEN  

I løbet af eksperimentets anden uge gav flere respondenter udtryk for, at de oplevede at være 

mere nærværende i visse situationer. Respondent 2 ytrer det således: Da min kammerat og jeg 

var sammen, snakkede vi meget mere end vi plejer i stedet for lige at gå på telefonen. Jeg har 
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hundrede procent været mere nærværende med mine venner og familie (Bilag 3: 20). For 

respondent 2, har fraværet af mobiltelefonen resulterede i, at han har følt sig mere nærværende 

i sociale sammenhænge. Udover at opleve en følelse af nærvær, beskriver flere af 

respondenterne, at de har været i stand til at opnå flere gøremål. Som respondent 4 forklare: 

 

Hver dag for denne her uge, den husker jeg bedre, fordi jeg har oplevede noget nyt hver 

dag. [...] Ja, eller jeg har måske ikke husket den bedre, men ugen er gået langsommere, 

hvis man kan sige det sådan. [...] Hvor denne her uge har fyldt det samme, som 2-3 

uger ville gøre, fordi jeg nåede at lave så mange ting, som jeg normalt ville sprede ud 

på 2-3 uger [...] Ja, tiden er gået langsommere for mig fordi at jeg har oplevet mere 

(Bilag 5: 15, 16).  

 

For respondent 4 har fraværet af smartphonen medført, at han har fået mere tid i sin hverdag. I 

det, telefonen ikke har været et forstyrrende element, har han været i stand til at tage mange 

flere indtryk til sig, end normalt. Hvorfor, at en uge har føltes som 2-3 uger. Respondenten 

oplever, at ugen er blevet længere, eftersom han har oplevet mere. Dette peger i retning af, at 

respondentens brud med kognitive skemaer knyttet til mobilbrugen har resulteret i, at flere 

oplevelser har skilt sig ud, da de ikke ligner hans almene hverdagsoplevelser — såkaldte 

repisoder. Derfor, kan man mene at respondenten har haft flere episoder frem for repisoder i 

eksperimentets anden uge, hvorfor denne synes længere. Ud fra respondent 2 og 4’s oplevelser 

kan det antages, at smartphonen til daglige besværliggøre det, at fastholde fokus. Netop denne 

antagelse påpeger respondent 3: Jeg følte at jeg var mere fokuseret, på de ting jeg skulle lave. 

Det gjorde mig mere effektiv, hvilket resulterede i, at jeg følte mig mere træt end normalt (Bilag 

4: 21). Overordnet kan det antages, at smartphonen har en tendens til at påvirke 

respondenternes evne til at fordybe sig i diverse sociale sammenhænge. Fraværet af telefonen 

kan muligvis, have gjort det muligt for respondenterne rent kognitivt at optimere den 

mindeskabende proces. Dette eftersom at respondenterne grundet de fraværende digitale 

forstyrrelser har haft mulighed for i højere grad at fastholde opmærksomheden på det 

igangværende.  
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SANSNINGER I ET VAKUUM 

Respondenterne iagttager at nogle af deres sanser, bliver svækket i forbindelse med deres 

mobilbrug. Jævnfør afsnittet om strukturen på et minde, ved vi, at sanserne er en aktiv del af 

mennesket percipering af verden og herunder minde generering. Når verden perciperes gennem 

telefonen, bliver sanserne indelukket i et vakuum, hvilket påvirker måden hvorpå individet 

oplever og forholder sig til verden. Flere af eksperimentets deltager oplever særligt at føle sig 

“indelukket” når de hører musik eller podcast i høretelefoner. Respondent 1 adresser oplevelsen 

af, at “lukke sig inde i en anden verden”, i forbindelse med hendes cykelture i indre by:  

 

[...] jeg lukker mig inde i den her verden, når jeg cykler og har musik i ørene. Det er 

virkelig afslappende for mig, at høre et eller andet nummer virkelig, virkelig højt, mens 

jeg cykler igennem indre by (Bilag 2: 15-16). 

 

I forbindelse med cykelturene oplever hun, at musikken i hendes høretelefoner tillader hende 

at træde ind i en anden verden, der virker afslappende på hende. I eksperimentets anden uge 

kunne respondent 1 ikke længere gøre dette, så hun måtte cykle uden musikken. Den oplevelse 

gjorde hende mere opmærksom på musikkens indvirkning, på de indtryk hun erfarer under 

cykelturene, hvilket hun uddyber i følgende citat:  

 

Jeg blev også meget mere opmærksom på, hvor mange flere lyde jeg kunne høre i 

trafikken. Jeg behøvede ikke længere at stoppe lige så meget op, fordi jeg kunne høre, 

at der ikke kom nogen. Jeg er blevet en lille smule mere opmærksom på, hvor meget 

mere lukket af jeg er. Jeg skal normalt virkelig bruge mine øjne, når jeg cykler, for jeg 

kan ikke hører noget. Uden musik i ørene kunne jeg pludselig høre meget mere (Bilag 

2: 11). 

 

Når mobiltelefonens muligheder bliver taget fra hende, bliver hun altså mere opmærksom, på 

den effekt den har. Hun erfarer, at høretelefonerne har den effekt, at hun bliver mere indelukket, 

når hun cykler, hvilket påvirker hendes sansninger. Telefonen og høretelefonerne er i den 

forbindelse med til at skabe en verden, som respondent 1 træder ind i, når hun tager 

høretelefonerne på. Hvilket, svækker hendes høresans, og gør hende mere indelukket. Det kan 

heraf udledes, at når en af sanserne isoleres for det omkringliggende miljø, eksempelvis ved at 

høre musik, podcast osv. Så påvirkes individets oplevelse af situationen og omverden. Tages 
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høretelefoner eksempelvis ud, åbnes der op for flere forskellige sanseindtryk og individets 

forholder sig dermed til verden på en anden måde. Dette eksempel fra respondentens cykeltur, 

er blot et ud af mange, der viser hvordan telefonen i en given situation, kan påvirke eller direkte 

hæmme hvad individet registrerer og er opmærksom på. Hvis ikke den omkringliggende verden 

tillægges opmærksomhed, optages det ej heller i hukommelsen, og den manglende 

tilstedeværelse vil således påvirke individets erindringer om situationen. Dermed bliver 

aftrykket i hukommelsen formentlig mere fladt, end hvis alle sanserne havde været i spil. 

 

OPSUMMERING  

Udfra ovenstående afsnit, ser vi en tendens, hvor respondenterne i løbet af eksperimentets 

anden uge, blev tvunget til at tage stilling til deres mobilforbrug. I den forbindelse kan der her 

være tale om somnambulisme. I det, at telefonen er fraværende, kan det siges, at respondenterne 

“vågner op” fra en søvnløs tilstand hvorefter, de aktiv begynder at reflektere over smartphonens 

virke i deres hverdag. På baggrund af disse refleksioner fremgår det, at respondenterne har 

kognitive skemaer knyttet til deres mobilbrug, som bliver brudt i anden uge af eksperimentet. 

Dette medfører, at respondenterne bryder den strøm af repisoder, der er knyttet til deres 

hverdagspraksis med mobiltelefonen. Derfor kan ugen fremstå længere, hvor flere episoder 

synes at stå frem i respondenternes erindringer fra ugens løb. Omvendt peger dette i retning af, 

at mobilbrug i et væk kan få hverdagen til at synes mere ensformig og “flad”, hvor flere 

elementer henfalder i glemsel. Ydermere, kan mobilbrug have indflydelse på respondenternes 

sansninger, der påvirker respondenternes opmærksomhedsfelt. Al dette kan have indflydelse 

på respondenternes mindedannelse, da sansninger er en aktiv og vigtig del af at danne minder. 

Vi synes derfor at kunne pege på, at det at være online i et væk, kan påvirke muligheden for at 

danne dybe minder, da vigtige elementer i mindedannelsen, kan blive hæmmet ved 

mobilbrugen.  

 

8.2.6 I BAGKLOGSKABENS LYS 

Alle respondenterne giver afslutningsvis udtryk for, at telefonen er så dybt indlejret i deres 

hverdag, at de ikke ser det som en mulighed fravælge smartphonen helt. Telefonen er nemlig 

et brugbart værktøj, der på mange måder gør hverdagen lettere, ved at have al information og 

kommunikation lige ved hånden. I kobling hertil, når flere af eksperimentets deltager dog frem 

til den erkendelse, at der ikke sker noget ved at gå offline i en periode. De finder det tværtimod 



   

 

 

 
58 

rart at kunne tage en “digital detox”. Tilbage står de med en følelse af, at tiden på smartphonen 

let kunne være brugt meningsfuldt i den analoge verden. Respondent 4 udtrykker det således:  

 

Men så finder man ret hurtigt ud af, at der sker sgu ikke så meget ved at man ikke er på 

sin telefon i en uge. [...] jeg har efter et par dage fået mere overskud. Ja, jeg har haft 

mere overskud, men også været meget mere afslappet — ja sådan bare i sindet, hvis 

man kan sige det [...] Jeg sås næsten hver dag med nogle, og det plejer at være ret hårdt 

synes jeg. Det der med at skulle socialisere sig og ses med folk hver evig eneste dag. 

Men så alligevel stadig have overskud til at komme hjem og tømme opvaskeren eller 

være sammen med min lillebror, eller at lave lektier uden at blive mega stresset (Bilag 

5: 10, 12). 

 

Han beskriver her hvordan, at den digitale detox, har givet ham mere overskud i dagligdagen. 

I en hverdag uden smartphonen, føler han sig mere afslappet og tilstede i øjeblikket. Tiden 

anvendes således mere brugbart og dagene mærkes mere meningsfuld for respondenten. I 

forlængelse heraf, gik det op for respondent 3 hvordan de sociale medier opslugte store dele af 

hendes hverdag, uden at det gav hende noget igen:  

 

Jeg vil gerne indrømme, at jeg er gået ind på min Instagram og har tænkt, at det gider 

jeg ikke det her. Så jeg har været inde og slette alle mine opslag på Instagram. Jeg 

gider ikke være med i det der game, hvor man poster alt muligt og skal følge med i, 

hvad andre laver. Jeg tror det gik lidt op for mig, at man ikke nødvendigvis bliver glad, 

for at bruge sin tid på de sociale medier hele tiden (Bilag 4: 22). 

 

På baggrund af eksperimentet, valgte hun derfor at slette sin profil, på det sociale medie 

Instagram. I bagklogskabens lys, opdagede hun nemlig at det “game” som adfærdsdesignere 

opstiller, for at gøre de sociale medier attraktive. Denne konstante opmærksomheds jagt i det 

online liv, erfarede hun ikke gjorde hende glad. Hun fandt derimod større nærvær i den analoge 

verden, som faktisk gjorde hendes hverdag mere fyldestgørende.  
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OPSUMMERING 

Jævnfør ovenstående, kan det ses at flere af respondenterne ikke kan undvære smartphonen i 

hverdagen, da den er så indlejret en del af samfundet. Efter eksperimentets afslutning, udtrykte 

deltagerne, at selvom smartphonen ikke kunne fuldstændig fjernes, havde de en idé om at den 

tidsslugende og meningsløse online-verden skulle skæres ned. Uden denne stressende verden i 

baghovedet, mente de selv, at de ville være mere afslappede og have mere tid til ting de fandt 

fyldestgørende i den analoge verden. Derfor kan det siges, at respondenterne finder hverdagen 

mere meningsfuld, når de for en stund giver afkast på den online verden.  

 

SAMMENFATNING 

På baggrund af aksial-kode analysen, kan vi konkludere at respondenterne grundlæggende 

anvender telefonen, som et praktisk redskab der får hverdagen til at hænge sammen. Dog bliver 

telefonen i lige så høj grad brugt som tidsfordriv, eksempelvis på de sociale medier. Dette 

tidsfordriv anser respondenterne for ligegyldig spildtid, og de oplever i høj grad, at deres 

hverdag ville være mere meningsfuld uden. Sågar oplever nogle respondenter, at de bliver 

“opslugt” i en online verden, når de først åbner de vanedannede applikationer. Dette kan siges 

at være en succes for tech-industrien, der netop forsøger at fastholde individet online, ved hjælp 

af de bagvedliggende mekanismer. Vi har hertil undersøgt hvordan den sociale kontekst også 

har indvirkning på deltagernes mobilbrug. Gennem analysen blev det tydeligt, at telefonen ofte 

bliver omdrejningspunktet for deltagernes sociale samvær — både i den fysiske og analoge 

verden. Ved den digitale detox i anden uge af eksperimentet, oplevede deltagerne at 

smartphonens fravær, gav dem nye perspektiver på dens indvirkning i hverdagen. Her erfarede 

et par af respondenterne, at tiden føltes mere meningsfuld, når de var aktivt til stede i den 

analoge verden. Bruddet med de tidligere vaner gav respondenterne mere tid, og de gav udtryk 

for, at de mange sanseindtryk satte tydeligere spor i hukommelsen. Dette gav deltagerne en 

følelse af, at ugen var forlænget, da de havde større overskud til sociale aftaler og hverdagens 

gøremål. Trods de nye indsigter, kunne respondenterne dog ikke forestille sig en hverdag uden 

smartphonen, da den på kort tid er blevet dybt integreret i samfundet. Med sine mange 

funktioner, gør telefonen dagligdagen lettere og dermed sig selv uundværlig. 
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9.0 DISKUSSION 

 

I dette afsnit, ønsker vi at diskutere vores respondenters svar, i relation til deres anvendelse af 

smartphonen. Indledningsvist, belyses telefonens indflydelse på individets hverdag, med 

udgangspunkt i de tre teknologiforståelser. Dernæst vil vi diskutere hvordan teknologien 

rekonstruerer individets opmærksomhedsfelt, på baggrund af TRIN-models analysen. 

Afslutningsvis, vil der med afsæt i opgavens vidensgrundlag diskuteres hvordan telefonen 

former mindedannelsen og individets selvbillede.  

 

9.1 GENSIDIG PÅVIRKNING AF SUBJEKT-TEKNOLOGI-SAMFUND 

I analysen satte vi fokus på respondenternes mobilbrug, og hvordan deres relation til 

teknologien kan betragtes ud fra de tre teknologiforståelser — teknologisk- og social 

determinisme samt teknologisk somnambulisme. Disse tre teknologiopfattelser, har 

differentierede syn på menneske-teknologi relationen. Nedenstående, vil de blive anvendt til at 

diskutere, hvilke årsager der ligger til grund for, at individet bliver bundet til skærmen.  

 

Det stærke design bag smartphonen kan virke teknologisk determinerende, for individet i dets 

hverdag. Tech-industrien anvender konkrete redskaber fra den adfærdspsykologiske 

værktøjskasse, til at finde menneskets ubevidste svagheder i kampen om forbrugerens 

opmærksomhed. Individet står således over for et ulige magtforhold, hvor de bliver en lille brik 

i et stort monetært puslespil. Det vil med andre ord sige, at branchens forretningsmæssige fokus 

flyttes fra at være værdiskabende for individ og samfund, til at blive en altopslugende 

pengemaskine. En pengemaskine der bygger på at skabe dybe teknologiske vaner hos individet, 

som derved kan skubbes ud i digital afhængighed. På baggrund heraf kan der argumenteres for, 

at smartphonen bliver teknologisk determinerende, i det brugeren ikke selv er i stand til at 

løsrive sig fra skærmen, da de er op imod større magter.  

 

Fra et socialt deterministisk perspektiv, kan der endvidere argumenteres for, at det i høj grad 

er den sociale kontekst, som sætter rammerne for samfundet og anvendelsen af smartphonen. 

Det kan hertil diskuteres, om det kan være svært for individet at modsætte sig den teknologiske 

samfundsnorm, når smartphonen er så dybt indlejret i dagligdagen. I tråd med eksperimentet, 

blev det nemlig tydeligt, at respondenterne havde svært ved at fralægge sig telefonen, da de 

mærkede et socialt pres. Hvilket kommer til udtryk i respondent 3’s oplevelse af, at selvom 
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hun gerne vil lægge smartphonen væk, så er det sociale liv i høj grad bundet op omkring det 

online univers. Dette skyldes en fælles forventning om, at skulle være tilgængelige online 

døgnet rundt. Forventningen udspringer i høj grad fra ubevidste vaner, som respondenterne 

blev opmærksomme på i eksperimentets offline uge. Her gik det op for deltagerne, at de i høj 

grad selv var med til at vedligeholde ideen om konstant at skulle være online. Ud fra et socialt 

deterministisk perspektiv kan det således siges, at være forventningerne fra individet selv og 

det omkringliggende miljø, der påvirker menneskets relation til teknologien. Med afsæt i denne 

teknologiforståelse, er anvendelse af smartphonen ikke determineret af designet, men derimod 

de sociale omstændigheder.  

 

Dette rejser en diskussion om hvorvidt smartphonen er teknologisk- eller social 

determinerende. Gennem vores empiriske undersøgelser kan teknologiens stærke design, på 

den ene side, virke som den styrende årsag til samfundsudviklingen og menneskets 

uadskillelige forhold til telefonen. På den anden side, tydeliggør analysen, at de sociale forhold 

også har enorm indflydelse på deltagernes mobilvaner. Hvorfor disse ikke bør underkendes til 

forståelsen af smartphonens virke i verden.  

 

Dette leder os frem til, spørgsmålet om der i realiteten er tale om teknologisk somnambulisme, 

i respondenternes forhold til mobilen. Som Winner pointerer, gør menneskets tætte tilknytning 

til smartphonen, det svært at distancere sig fra teknologien og studere dets påvirkning. 

Spørgsmålet bliver da, om det måske nærmere er den teknologiske somnambulisme som lader 

teknologien og det sociale determinere subjektet. Igennem vores undersøgelse, kan det ses, at 

smartphonens indvirkning på individ og samfund, i særdeleshed bærer præg af en manglende 

forholdstagen fra deltagerne. Jævnfør analysen, tegner respondenterne et tvetydigt billede af 

deres mobilvaner. Eksempelvis, nævner respondent 1 indledningsvist, at hun ikke bruger særlig 

meget tid bag skærmen, efterfølgende påpeger hun dog, at telefonen tages frem hver gang 

muligheden byder sig. Det kan hertil diskuteres, hvorvidt respondent 1 er tilstrækkeligt bevidst 

om hendes reelle mobilbrug, eller om hun (og de andre deltagere) måske er en teknologisk 

søvngænger. Der kan argumenteres for, at vi har påvirket deltagerne til at “vågne op” fra den 

somnambulistiske tilstand, ved at tage afstand til teknologien og reflektere over dets virke i 

hverdagen. Smartphonens dybe integrering i individets hverdag, medfører, at den nærmest 

bliver “usynlig” og forsvinder i baggrunden ved dens brug. Dette begrebsliggøres som 

background relation — først når telefonen fratages respondenterne, bliver de opmærksomme 
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på dens konstante tilstedeværelse. Denne opvågning efterlader respondenterne med nye 

perspektiver, på teknologiens indvirkning — uden spildtiden på smartphonen, føltes 

dagligdagen generelt mere meningsfuld. Disse perspektiver efterlader os med spørgsmålet om, 

hvordan smartphonen påvirker mindedannelsen? Og hvad det gør ved individets selvbillede at 

investere store dele af livet i den online verden?  

 

9.2 REKONSTRUERING AF OPMÆRKSOMHEDSFELTET 

Betragtes respondenternes anvendelse af smartphonen, kan der argumenteres for, at der er en 

dissonans mellem måden teknologien er designet og muligheden for at skabe dybe erfaringer. 

Som det påpeges i det tekniske teoriafsnit, omhandlende adfærdsdesign samt opmærksomheds-

økonomi, er smartphonen designet med henblik på at stjæle så meget af brugerens 

opmærksomhed som muligt. På baggrund af dette, kan det diskuteres hvorvidt smartphonens 

design, modvirker måden hvorpå hjernen er skabt til at skabe minder. Teknologien er designet 

til konstant at sende informationer til brugeren, som hurtigt skal optages, da de helst skal 

eksponeres for så meget indhold som muligt. Derfor bliver det konstante flow af information 

fra smartphonen, ikke lagret dybt i hukommelsen. Jævnfør teoriafsnittet om strukturen af et 

minde, kræver det nemlig, at individet tilegner omgivelserne opmærksomhed, for at skabe dybe 

erfaringer. I analysen ser vi også, at respondenterne bliver fanget i en opslugende spiral, hvor 

mobiltelefonen fordrer en implicit afhængighed. Når perciperingen af verden sker gennem 

smartphonen, påvirkes respondenternes field of awareness. I den forbindelse kan man 

argumentere for, at smartphonen på den ene side udvider individets opmærksomhedsfelt – 

gennem den online verden – hvor store dele af det sociale liv udspiller sig. På den anden side, 

indsnævrer teknologi-designet respondenternes bevidsthedsfelt i den fysiske verden, da verden 

opleves gennem telefonen. Dette leder op til en diskussion af, hvad denne indsnævring af 

omgivelserne, gør ved individets mindedannelse. 

 

9.3 SMARTPHONEN MODVIRKER IMPLICIT MINDEDANNELSEN 

Mindedannelse bygger på dybdegående erfaringer, hvor flere sanseindtryk sættes i spil. Når 

mennesket ikke tillægger det nuværende opmærksomhed, forsvinder informationerne hurtigt 

ud af bevidstheden. Da der kun er fem til ni tidsbegrænsede pladser til rådighed i 

korttidshukommelsen ad gangen, kan der således argumenteres for, at smartphonen modvirker 

den menneskelige hukommelse. Det vil med andre ord sige, at det udelukkende er de 

informationer der er interessante og værdiskabende for individet, som videregår fra 
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korttidshukommelsen og i sidste ende lagres i langtidshukommelsen. For at fastholde 

menneskets opmærksomhed online, er algoritmerne designet til på forhånd at definere, hvad 

der bør være interessant for den enkelte bruger. Algoritmerne personaliserer indholdet gennem 

overvågning af tidligere brugeradfærd. Det paradoksale er, at selvom individet bliver påduttet 

indhold som de burde finde interessant, er det kun en brøkdel af indholdet, på de sociale medier, 

der bliver lagret i deres hukommelse. 

 

Årsagerne hertil kan være mange. På den ene side, kan dette være et udtryk for, at indholdet 

ikke findes tilstrækkeligt meningsfuldt for individet. Eksempelvis udtrykker respondent 5, at 

han generelt ikke kan huske de ting han ser på de sociale medier — selvom de er vurderet 

interessante af algoritmerne, og han anvender en del tid bag skærmen. Kun de ting som 

respondent 5 selv finder tilstrækkelig værdiskabende, bliver lagret i hans langtidshukommelse. 

På den anden side kan der også argumenteres for, at det er manglen på sanseindtryk der gør at 

oplevelserne online, ikke sætter dybe aftryk i hukommelsen. Dette skyldes, at sanseindtrykkene 

fra skærmen er fattige, ift. oplevelserne i den analoge verden. Når mennesket erfarer oplevelser 

fysisk, aktiveres flere forskellige sanser. Informationen lagres herved mange steder i hjernen 

og erindringen om øjeblikket sætter dybere spor. Smartphone-teknologien skaber således et 

vakuum, der gør individets sanseerfaring flad, hvilket implicit modvirker mindedannelsen. 

Altså, kan det påpeges, at smartphonen har den utilsigtede effekt, at menneskets evne til at 

skabe minder udfordres, ved brugen af mobiltelefonen – både i den online og den offline 

verden. Dermed bliver spørgsmålet, hvad der sker med subjektets selvbillede, når mennesket 

tænker gennem telefonen og det ikke længere er nødvendigt at erfare verdenen med hænder, 

hjerte og krop? 

 

I interviewet efter den offline uge, beskriver respondent 4 en følelse af, at tiden var gået 

langsommere end i de forgangne uger. Han havde haft mere overskud og været mere 

nærværende i hverdagen, hvorfor han stod tilbage med flere oplevelser. Heraf kan der 

argumenteres for, at når individet erfarer verden gennem telefonen, går de glip af oplevelser i 

den analoge verden, der er med til at skabe dybe erfaringer. Det er de dybe erfaringer fra 

hverdagen der danner grobund for mindedannelsen. Hvis minder bliver dannet i et vakuum, 

kan det i sidste ende have indvirkning på individets selvbillede. Subjektets selvbillede skabes 

nemlig gennem minder, der giver pejlemærker mod fremtiden. Hvis individet ikke kan 

reflektere over fortiden og drømme om fremtiden, gebærder de sig åndløst gennem 
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tilstedeværelsen. Der findes næppe et endegyldigt svar på teknologiens konkrete indvirkning 

på individet og dets selvbillede, da det er umådeligt komplekst at undersøge. En ting er dog 

sikkert, telefonen er ikke nøglen til det meningsfulde liv. Spørgsmålet bliver dermed hvor 

meget tid det giver mening for individet at investere i den online verden uden, at det påvirker 

deres evne til at skabe minder? Dette leder os frem til nedenstående konklusion. 
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10. KONKLUSION 

 

Vi har i dette bachelorprojekt søgt at besvare følgende problemformulering: Hvordan påvirkes 

menneskets kognitive evner til at skabe minder, når vi er online i ét væk? 

 

Besvarelsen tager udgangspunkt i vores empiriske undersøgelser, der er behandlet ud fra 

opgavens teori og metode. For at belyse måden hvorpå smartphonen påvirker mennesket evne 

til at skabe minder, har vi opstillet et eksperiment, der undersøger deltagernes oplevelsesverden 

med afsæt i den fænomenologiske orientering. På baggrund af den indsamlede empiri, har vi 

opnået indsigt i et udklip af unges hverdag med smartphonen.  

 

På baggrund af ovenstående opgave kan vi konkludere, at deltagerne på egen krop har mærket 

det skift, som teknologien i nyere tid har gennemgået. Heraf fremgår det, at mobiltelefonen 

følger vores deltagere overalt, som et praktisk værktøj til at gøre hverdagen lettere. De sociale 

medier er dog blevet en opslugende del af deres liv, da den stjæler meget af respondenternes 

tid og opmærksomhed. Dette bevirker, at vores respondenter har svært ved at fralægge sig 

smartphonen — selvom det er ønsket. Med udgangspunkt i de tre teknologiforståelser kan det 

konkluderes, at det særligt er deltagernes manglende forholdstagen, der er årsag til social- og 

teknologisk determinisme. Dette fremgår af analysen, hvor det klarlægges hvordan tech-

industrien fastholder individet online, gennem teknologiens indre mekanismer og dets 

vanedannende design. Herudover tydeliggøres det, at de sociale forhold også har enorm 

indflydelse på deltagernes mobilvaner. Det kan heraf konkluderes, at smartphonen er blevet så 

dybt indlejret, at den er en uundværlig del vores respondenters hverdagen. 

 

Konsekvensen ved den afhængighedsskabende teknologi, er at individets evne til at skabe 

minder udfordres. Denne udfordring ses når deltagerne anvender smartphonen og verden 

perciperers gennem teknologien. Her dannes et vakuum, hvor manglen på sansninger gør deres 

oplevelsesverden flad. Det kan i kobling hertil nævnes, at når individet tænker gennem 

teknologien udfordres hukommelsen i det, der skabes en hård kopi af virkeligheden, som 

efterlader et svagt aftryk i hjernen. 

 

Afslutningsvis kan det konkluderes, at det både er teknologiens kontinuerlige forstyrrende 

tilstedeværelse, vanedannende mekanismer, samt de manglende sanseindtryk, der påvirker 
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individets kognitive evne til at danne minder. Der findes således ikke noget endegyldigt svar 

på, hvor meget tid mennesket bør bruge bag skærmen, for at optimere evnen til at danne minder. 

Det handler i højere grad om, hvad der er meningsfuldt for individet. Opgaven for brugeren 

bliver dermed at reflektere over hvornår teknologien er værdiskabende i hverdagen. Ud fra 

vores resultater kan det endegyldigt konkluderes, at mindedannelsen bliver påvirket negativt 

af at være online i ét væk — fraværet af smartphonen kan dermed siges at optimere muligheden 

for at skabe minder. 
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11. PERSPEKTIVERING  

 

I denne perspektivering vil vi, på baggrund af undersøgelsens resultater, kaste lys over hvordan 

mennesket kan opøve kunsten at skabe minder gennem et designorienteret perspektiv. Vi har 

derfor valgt at inddrage den tredje dimension, Design og Konstruktion, til at belyse mulige 

forslag til design. Perspektivering vil tage afsæt i allerede eksisterende tiltag, der søger at gøre 

individet opmærksom på teknologiens indvirkning i hverdagen. Her lader vi os inspirere af en 

applikation og en videokampagne, der begge har til formål, at få individet til at reflektere over 

sin skærmtid.  

 

På baggrund af problematikken behandlet i opgaven, kan vi se, at en mulig løsning allerede 

eksisterer i form af applikationen, Forest – Stay focused 1. Applikationen er designet til at holde 

fokus væk fra skærmen og i stedet på ens igangværende aktivitet. Appen fungerer på den måde, 

at man til en start vælger hvor lang tid, man ønsker at fokusere på en given aktivitet. Det kan 

eksempelvis være arbejde, opgaveskrivning, sociale relationer, eller andet. Ideen er, at mens 

brugeren fokuserer på den pågældende aktivitet, plantes der er virtuelt træ. Det handler derfor 

om, ikke at anvende sin telefon men i stedet være nærværende i den konkrete situation. Når et 

træ er blevet plantet, modtager brugeren en belønning inde i applikationen. Denne belønning 

er et antal guldmønter, som senere kan anvendes til at plante et ægte træ et sted i verden. Det 

er muligt at plante et ægte træ, når brugeren har indsamlet 2500 guldmønter. Applikationen er 

dermed aktuel med den grønne indstilling, og brugeren motiveres til at være mere nærværende 

i den situation de befinder sig i. Forest – Stay focused har endvidere en gruppe funktion, der 

gør det muligt for venner at gro træer i fællesskab. Det betyder med andre ord, at alle straffes 

hvis en af medlemmerne vælger at anvende sin telefon. Hermed giver programmet anledning 

til at være til stede i øjeblikket. 

 

Ved afprøvning af applikationen fandt vi løsningen brugbar og interessant, som et værktøj til 

at optimere nærvær. Dog erfarede vi, at det er selvvalgt om træet også skal vokse, mens 

brugeren anvender sin telefon til andre gøremål. Dermed fordrer applikationen ikke 

fuldstændig nærvær i deres pågældende aktivitet. Hvis træet skal stoppe med at vokse, når 

brugeren forlader applikationen, skal tilstanden deep focus slås til. Dette design kunne være et 

 
1 https://www.forestapp.cc  

https://www.forestapp.cc/
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af flere mulige løsningsforslag, til at opøve kunsten at skabe minder. En anden måde hvorpå 

man kunne, behandle problematikken ville være gennem en kommunikationskampagne. 

 

I forbindelse hermed findes kampagnevideoen Look Up 2 af Gary Turk, spændende at inddrage. 

I en fem minutters YouTube klip illustrerer Turk hvilken verden mennesket går glip af, når de 

er online i ét væk og hvad dette gør individet. Han adresserer her, hvor stor en rolle 

smartphonen spiller og hvordan den manglede refleksion omkring teknologien, påvirker 

subjektets liv. Denne film kan ses som et middel til at modarbejde teknologisk somnambulisme, 

hvilket findes interessant da det kan siges at være det første skridt på vejen til at optimere 

mindelsen. 

 

En aktiv anvendelse af Design og Konstruktion i rapporten kunne således bestå af, at udføre en 

designproces med inspiration i de førnævnte og allerede eksisterende løsninger. Dette design 

kunne endvidere udfolde sig ved at tilrettelægge og evaluere en designproces i samarbejde med 

vores syv respondenter. Herved ville vi kunne få forskellige perspektiver og ideer til løsning 

forslag, som ville kunne optimere minde skabelses processen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=Z7dLU6fk9QY  

https://www.youtube.com/watch?v=Z7dLU6fk9QY
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12. REFLEKSION 

 

Efter det videnskabelige arbejde med bacheloropgaven er overstået, står vi tilbage med en 

række refleksioner over vores egen fremgangsmåde og resultater, samt hvordan det udførte 

eksperiment kan verificeres. I den forbindelse har der rejst sig en række tanker om, hvordan 

projektets fund relaterer sig til mere overordnede problematikker inden for vidensområdet. 

Afsnittet indledes derfor med en refleksion over opgavens eksemplaritet, efterfulgt af 

overvejelser omkring eksperimentets validitet og reliabilitet.  

 

12.1 EKSEMPLARITET 

Ved udarbejdelsen af opgaven er vi gået i dybden med, hvordan syv mennesker oplever 

hverdagen med en smartphone, og hvordan de reagerer når den ikke længere er tilgængelig. 

Undersøgelsen er dog blot at forstå som et eksempel, der kan relateres til en bredere 

samfundskontekst og mere generelle problemstillinger. I dette afsnit vil vi derfor reflektere 

over opgavens eksemplaritet. Det vil sige, at den specifikke problemstilling relaterer sig til 

mere overordnede spørgsmål, inden for det behandlede felt. Langt de fleste mennesker, 

anvender smartphone i sin hverdag. Vores syv respondenter er i den sammenhæng at betragte 

som en stikprøve, der anvendes i undersøgelsen af fænomenet strukturen af et minde. Vi peger 

på, at smartphonens design for nogen kan have en negativ effekt, på evnen til at danne dybe 

minder, når man er online i ét væk. Dette sætter refleksioner i gang, om andre teknologiske 

redskaber kan have samme effekt, og for andre mennesker. For eksempel kan opgavens fund 

relateres til moderne problematikker om socialt samvær, eller tendenser hvor mennesker i 

højere grad bliver mindre nærværende, og flere bliver ensomme.  

 

12.2 VERIFIKATION 

I dette afsnit vil vi reflektere over verifikation af vores eksperiment, både generelt og de 

interviews, der er foretaget i forbindelse med undersøgelsen. Vores ønske var, at opgavens 

respondenter skulle bidrage med et første-persons perspektiv, i relation til besvarelse af vores 

problemformulering. Som nævnt i rapportens metodeafsnit, har vi arbejdet ud fra Kvale og 

Brinkmanns syv faser for et forskningsinterview. Den sjette fase omhandler verifikation af 

interviewet, som refererer til undersøgelsens reliabilitet og validitet. Dette vil nedenstående 

afsnit belyse. 
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VALIDITET  

I dette afsnit reflekteres der over gyldigheden af de fund vi rapporterer, på baggrund af 

eksperimentet. Generelt set, har vi gennem de udførte livsverdensinterviews, opnået et indblik 

i netop vores respondenters oplevelse af en hverdag med mobiltelefonen. På baggrund heraf, 

er det derfor ikke muligt at lave en generalisering af hvordan den almene population oplever at 

deres kognitive evner påvirkes, af at være online i et væk. Undersøgelsen er dermed ét 

eksempel på, hvordan en bredere problematik kan opleves og undersøges, hvorfor 

undersøgelsens konklusion blot er gyldig i relation til respondenternes oplevelser. Der kan 

desuden lokaliseres en række bias ved undersøgelsen.  

 

Vi oplevede at flere respondenter følte sig overvåget under eksperimentets første uge, hvilket 

kan have påvirket deres adfærd på smartphonen. I eksperimentets første uge kunne vi alternativt 

have bedt respondenterne om, at sende information om deres mobiladfærd, efter en almindelig 

uge, hvor de ikke kendte til eksperimentet undervejs. I den forbindelse kunne respondenterne 

have gættet på deres brugte skærmtid i retrospektiv, altså efter ugen er gået. Vi mener dog ikke, 

at overvågning af respondenternes adfærd på telefonen kunne have været undgået helt, da det 

er et centralt element i dataindsamlingen. Desuden er der en bias knyttet til manglende klarhed 

omkring eksperimentets rammer, som kan have påvirket undersøgelsens resultater. Da 

eksperimentets retningslinjer blev videregivet individuelt af flere af gruppens medlemmer, har 

respondenterne haft lidt forskellige tolkninger af, hvordan de “måtte” bruge telefonen i offline 

ugen. Dette resulterede i, at respondenternes adfærd på mobilen var varierende, på baggrund 

af den forskelligartet information om eksperimentets rammer. I retrospekt vurderer vi, at et 

fælles informationsmøde for alle respondenter, havde afhjulpet problemet. Ydermere, kan der 

identificere en bias i, at vores interviews er foretaget online. I den forbindelse, kan der knyttes 

en række uhensigtsmæssige forhold til, at vi ikke havde en fysisk tilknytning til respondenterne. 

Det resulterede i en fremmedgørelse mellem os og respondenterne. Ovenstående forhold bør 

altså medregnes, ved vurderingen af resultaternes gyldighed. 

 

Jævnfør videnskabsteori afsnittet, skal projektgruppen i en fænomenologisk undersøgelse 

tilsidesætte vores egne antagelser og teorier om verden, for ikke at lade dem forvrænge 

deltagernes livsverden. I den forbindelse ønsker vi at adressere udfordringen i, at vi selv har 

gennemgået opgavens eksperiment inden respondenterne, og at vores egne erfaringer har farvet 

den undersøgelse, som vi foretog og indgangsvinklen til interviewet. På den anden side stiller 
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vores egen deltagelse os i stand til bedre at forstå respondenternes livsverden. Denne 

forforståelse gør derfor, at vi i højere grad kan relatere os til vores fund. Distanceringen er dog 

stadig væsentlig.  

 

RELIABILITET  

I dette afsnit reflekteres der over pålideligheden eller nøjagtigheden af de fund vi rapporter, på 

baggrund af eksperimentet. De kvalitative interviews har en begrænsning i, at vi ikke har 

undersøgt flere forskellige grupper, hvorfor nøjagtigheden kan siges ikke at være høj ift. en 

bredere repræsentation. Desuden arbejder vi med subjektive erfaringer og er ikke interesseret i 

kvantitativ generaliserbarhed. Dette er et forhold, der også understreger, at undersøgelsen er en 

stikprøve, hvor interessen har været at undersøge eksempler på en bredere sammenhæng. 

Bachelorprojektets respondenter er alle jævnaldrende unge mennesker, hvilket betyder, at 

problemstillingen belyses ud fra en ensformig synsvinkel. Alle respondenter er nogenlunde 

samme sted i livet, og mobilbrugen ligner hinanden i flere sammenhænge. Derfor er vores fund 

præget af at være en vinkling, der afspejler mobilbrug for unge mennesker i alderen 18-24 år. 

Hvis andre respondenter, af anden alder, havde været inddraget, havde undersøgelsen muligvis 

gået i en anden retning, hvor resultaterne havde været mere varierende. I den forbindelse, havde 

vi et ønske, og en forventning om, at vi kunne få otte respondenter til at deltage i vores 

eksperiment. Dog mødte vi en udfordring her, da en af respondenterne ikke kunne gennemføre 

anden uge af eksperimentet. Dette resulterede i, at vi valgte at undlade hende fra eksperimentets 

dataindsamling.  

 

OPSAMLING PÅ REFLEKSIONEN 

Opgavens resultater bygger således på en stikprøve, der er eksemplarisk, i forhold til en bredere 

samfundsproblematik. Opgaven bærer præg af, at det empiriske grundlag bygger på en 

dybdegående undersøgelse af syv menneskers livsverden, ved oplevelsen af at være 

mobilbruger. Derfor er undersøgelsen foretaget kvalitativt, og resultaterne er baseret på en 

grundig undersøgelse af enkelttilfælde, frem for en numerisk generalisering. Der er en række 

bias knyttet til undersøgelsen, som bør medregnes i valideringen af eksperimentet. Desuden er 

undersøgelsen indsnævret til at beskæftige sig med en homogen gruppe af mennesker. Alt dette 

bør tages i betragtning, ved fortolkningen af opgavens konklusion. 
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