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Smartphones, tablets og andre former for 
forbrugerelektronik er blevet en naturlig 
del af vores liv – og udviklingen har med-
ført mange fordele, som vi dagligt drager 
nytte af. Men de bærbare teknologier har 
også vist sig at have en vanedannende og 
indgribende virkning i vores dagligdag.

Vi er mange, som oplever, at apps og 
online tjenester stjæler mere af vores tid 
og opmærksomhed, end vi måske kunne 
ønske os.

Denne guide giver dig tips og råd til, hvor-
dan du bliver en mere proaktiv bruger af 
den uimodståelige teknologi.

Er du afhængig af ”at være på”?
Vi er ofte ubevidste omkring, hvor meget 
tid vi bruger online, og hvor ofte vi tjekker 
vores telefon, mails og sociale medier. 

Hvis du ønsker at undersøge, hvor meget 
”at være på” påvirker din adfærd uhen-
sigtsmæssigt, kan du begynde ved at 
stille dig selv disse spørgsmål: 

1.  Hvor ofte beklager mennesker  
omkring dig over din mobiladfærd?

2.  Hvor ofte tjekker du lige dine e-mails, 
inden du går i gang med noget andet, 
du skal?

3.  Hvor ofte mister du søvn på grund  
af sen ”log-in”?

4.  Hvor ofte hører du dig selv sige ”lige 
om et øjeblik”, når du er online?

Den uimodståelige  
teknologi 





Teknologien er  
ikke neutral



Teknologien er designet specifikt til at  
holde dig fastklistret til skærmen.

Vi kan undres over, hvorfor det er så 
svært at lægge telefonen væk, eller hvor-
for vi så nemt bliver fristet til at se endnu 
et afsnit af en serie på streamingtjenester 
som Netflix. En af forklaringerne er, at tek-
nologien på inden måde er neutral, men 
derimod designet specifikt til at holde dig 
fastklistret til skærmen.

Udviklerne af smartphones, apps og on-
line tjenester konkurrerer om din tid og 

opmærksomhed – og de ved, hvordan de 
skal fange og fastholde din opmærksom-
hed.

Det er f.eks. tankevækkende, at Netflixs 
administrerende direktør, Reed Hasting, i 
foråret 2017 udtalte, at din nattesøvn er 
den største direkte konkurrent til stream-
ingtjenestens ydelse.



En af verdens mest vanedannende opfin-
delser er den enarmede tyveknægt – og 
din smartphone – er designet på præcis 
samme måde. Når du tjekker den, svarer 
det billedligt talt til, at du trækker i hånd-
taget, og din belønning er notifikationer, 
likes, beskeder og e-mails.

Det er derfor helt naturligt, at du finder 
telefonen uimodståelig – og jo flere 
beskeder på skærmen eller vibrationer 
og lyde din telefon kommer med, jo mere 
uimodståelig bliver den. 

Frygten for at gå glip af noget  
Ud over at designe smartphones som 
enarmede tyveknægte, bruger produ-
centerne også anden viden om menne-
skelig adfærd til at holde os fastlåst ved 
skærmen.  

F.eks. puster de til vores frygt for at gå 
glip af noget, vores ønske om socialt 
tilhørsforhold samt vores venlighed og 
trang til gensidighed, hvor vi gerne vil 
dele og gengælde. Denne kombination 
gør, at vi bliver mere og mere aktive 
online. 

Endnu en fristelse er de kilometer lange 
eller endeløse nyhedsfeeds som nyheds-
sider, Facebook, Twitter, Instagram og 
streaming tjenester har. Der er altid mere 
at se og dermed ingen naturlige afbræk, 
der giver os anledning til at lægge telefo-
nen fra os. 

Den enarmede 
tyveknægt i din lomme



Jo flere beskeder på skærmen eller vibrationer 
og lyde din telefon kommer med, jo mere  
uimodståelig bliver den.



Hvis du ønsker at være mere proaktiv i 
din brug af din telefon og tablet, er det 
første bud: Ude af øje, ude af sind! Når 
din telefon ligger inden for din synsvinkel, 
eller du kan mærke den vibrere i din lom-
me, er du mere tilbøjelig til at tjekke den 
– og hver gang du kigger på den, fanger 
den din opmærksomhed. Læg telefonen 
væk og tag den kun frem, når du skal 
bruge den.

Indret din smartphone 
Du kan med fordel indrette din telefon, så 
den virker mindre uimodståelig:

1.  Vælg notifikationer fra på apps, der 
ikke er vigtige, og som ikke haster.

2.  Flyt alle apps med endeløse feeds til 
side to på telefonen. På den måde 
fristes du ikke til at klikke, bare fordi 
du ser dem, når du tager din telefon 
frem.

3.  Lav din skærm om til sort/hvid – det 
gør den langt mindre tillokkende.

Lav personlige regler 
Ved at lave personlige regler for brug af 
telefon fremmer du din proaktive adfærd 
og sparrer dig selv for løbende at skulle 
diskutere, hvad der vil være godt eller 
mindre godt at gøre. Personlige regler 
kan f.eks. være:

1. Hold telefonen ude af soveværelset.

2. Hold første time efter søvnen mobilfri.

3. Mobilen bliver i tasken, når jeg…

Ude af øje, ude af sind  
– og omvendt!



Lav aftaler med venner og familie 
Vi bruger alle teknologi forskelligt og har 
måske også forskellige forventninger til, 
hvor meget eller hvor lidt den kan eller 
skal fylde, når vi er sammen. Tal med dine 
venner og familien, så I kan lave jeres 
egne aftaler og afstemme forventninger. 
Retningslinjer kan f.eks. være:

1. Ingen telefoner ved middagsbordet.

2. Ingen telefoner når vi mødes ude.

3.  Ingen telefoner når vi ser film/TV 
sammen.



Det  
nærværende  
møde

På arbejdspladsen spiller smartphones, 
tablets og bærbare computere ofte en 
uhensigtsmæssig rolle i mødekulturen. 
Det kan derfor være en god investering at 
drøfte retningslinjer med dine kollegaer 
angående, hvordan I ønsker jeres møde 
skal forløbe. For kvalitet kræver tilste-
deværelse. Hvis I ønsker nærværende 
møder, kan følgende retningslinjer være 
et skridt på vejen:

1.  Kun de personer, som skal bruge tek-
nologi til præsentation, har den med.

2.  Telefoner efterlades på kontoret eller 
lægges under stolen – det vil sige:

a. Ikke i lommen, hvor de kan mærkes.
b.  Ikke inden for synsvinkel, heller ikke 

selvom det er med skærmen nedad.



På arbejdspladsen spiller smartphones, 
tablets og bærbare computere ofte en
uhensigtsmæssig rolle i mødekulturen

Vær opmærksom omkring din adfærd
Den teknologiske udvikling går hurtigt – 
og viser intet tegn på at tabe fart. Hver 
gang du installerer opdateringer på din 
telefon, er der en stor sandsynlighed for, 
at den er blevet endnu bedre til at fange 
og fastholde din opmærksomhed. Det vil 
derfor være en god idé, at du skærper din 

opmærksomhed omkring din adfærd, og 
tilpasser dine regler og vaner løbende, så 
de tjener dig bedst muligt.
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