
Stop denmobilomani!
Utilstedeligl. Brugen af mobiltelefoner og SMS satter rekord efter rekord

og er blevet en uundverlig del af bsrn og unges liv. Problemet er, at mange

unge mennesker har mistet evnen til at vere mentalt til stede, d6r hvor de

fitsisk befinder sig. Det er utilstedeligt.

Af Roger Buch Ph,d., cand.scient,pol., lektor i samfundsfag, Danmarks Journalistha jskole, Arhus

TEGNING:  PETER LAUTROP1' f  t i lstedel ig( er et underl igt ord,

D U :?f; f :i'l$,l:i "fi'ffTi:TJlf:
halve irs tid er det langsomt giet op for
mig, hvad ordet burde betyde iden moder-
ne verden, og det er en helt anden betyd-
ning end ordbogens forklaring. Et opslag
viser nemlig, at utilstedelig egentlig blot
betyder utilladelig, altsa ulovlige eller for-
kerte handlinger.

rUtilstedelig< kunne imidlertid gives et
nyt moderne indhold, med udgangspunkt i
unge menneskers brug af mobiltelefoner,
nemlig det som ordet egentlig signalerer:
ikke at vere til stede - utilstedelig, Mobilte-
lefonen er en uundverlig del af mange
born og unges liv, hvilket jeg som far og
papfar i en familie med seks born har rig
lejlighed til at iagttage. De fem eldste born
i alderen 9-16 ir har alle en mobiltelefon,
og nogle gange fir jeg nasten indtryk af, at
telefonen er hovedindholdet i deres liv.
Den er med overalt: iskolen, pi badevarel-
set, i sengen. Telefonen har indbyggetvek-
keur og fungerer som sidan. Nogle aftelefo-
nerne har ogsi indbygget radio, som aflyt-
tes i bussen, pi scooteren, cyklen eller pi
bilens bagsede. Telefonerne vejer under
100 gram og har selvfolgelig ogsi kamera,
si man tage fotos af vennerne eller spen-
dende ting, man msder. Ja, der er virkelig
sket noget, siden Alexander Graham Bell i
1876 opfandt telefonen, og siden de forste
mobiltelefoner i midten af 1980erne kom
til Danmarl< - med en vegt pi 4-5 kilo. At
bruge mobilen er for unge mennesker ofte
bide dagens forste og dagens sidste ger-
ning. Der siges lige godmorgen og godnat
til vennerne.

Service - som er sma skriftlige tekstbeske-
der, som sendes fra den ene mobiltelefon til
den anden. Alt efter abonnement koster det
75-2O sre pr. besked eller 100-120 kr. for
ubegrenset antal beskeder i en mined.
Antallet af SMSer er i de senere ir eksplode-
ret. I ir 2000 blev antallet ansliet ril 750
mio. SMSer, iret efter var tallet steget til 1,3
mia., i2002 blev 2 mia. niet, i 2003 4 mia.
SMSer, ogi2004 viltallet nA op pA 6-7 mia.
SMSer. Det betyder, at alle danskere fra den
nyfodte til den 104-irige nu i gennemsnit
sender mere end 1.000 SMSer om iret eller
cirka 3 om dagen. Dette gennemsnitstal
rammer dog helt ved siden af unges brug,
hvor 25-50-100 SMSer eller endnu flere om
dagen ikke er ualmindeligt.

At antallet af SMSer er tidoblet pi blot
fire ir, skyldes dels, at flere og flere danske-
re har en mobiltelefon. dels - isar - at vi
bruger den pi en anden made. Hvor der i.1996 var 25 mobilabonnementer pr. 100
danskere, og i 61 2000 63 mobilabonnemen-
ter for hver 100 danskere, er der i dag 90
abonnementer pr. 100 danskere. Men hvor
der i 2000 blev talt cirka 2,6 mia. minutter i
mobilerne, er dette tal kun steget til om-
kring 5 mia. minutter i 20O4. Den store
stigning i antallet af mobiltelefoner har
altsi skabt en fordobling afantal forbrugte
mobilminutter siden 2000, mens antallet af
SMSer er tidoblet - og 2004 vil vere det
forste Ar, hvor antallet af SMSer er storre
end antal talte minutter pi mobiltelefoner-
ne.

De fem aldste bgm i alderen 9-16
6r har alle en mobiltelefofl, og
nogte gange ffir jeg nasten indtryk
af, at telefonen er hovedindholdet
i deres liv. Den er med overalt: i
skolen, pA badevarelset, i seng3n.

Bag disse imponerende vakstomrider
gemmer sig selvfolgelig en taber: fastnette-
lefonen. Efter irtiers fremgang toppede an-
tallet af fastnetabonnementer i 2001 med i
underkanten af 3,9 mio. abonnementer.
Samme ir krob mbbiltelefonerne netop op
over 3,9 mio. abonnementer Siden er antal-
let af fastnetabonnementer faldet og vil i
2004 formentlig falde ned under 3,5 mio.
abonnementer. mens antallet af mobilabon-
nementer narmer sig 5 mio., og om yderli-
gere et par Ar vil der vere flere mobilabon-
nementer, end der er danskere.

1 l vad har denne udvikling med barn,
J-f unge og utilstedelighed at gore? Et
l. |. af mobilomaniens problemer er, at
mange unge mennesker har mistet evnen
til at vare fuldt og helt mentalt til stede,
d6r hvor de fosisk befinder sig. Man sidder

eller keresten. Man sidder i bilen og taler
om, hvad man'passerer pi vejeri, rnen
nogle nir ikke lige at se det, for de har lige
modtageten SMS pi telefonens flotte farve-
skarm. Man ser en film sammen, men
javnligt skal nogle lige opdateres orn hand.
lingen, fordi de blev distraheret af en SMS-
storm. Dette er kernen i mobilverdenen og
unges utilstedelighed: de er ikke til stede,
opmerksomme og'en fuld del af deres
direkte sociale omgang med andre menne-
sker, fordi de samtidig holder gang i deres
virfuelle mobile sociale kontakt med ven-
nerne. En anden'mide at anskue fanome-
net pA er, ikke at kalde de unge fraverende
eller utilstedelige, men derimod,at de pro-
ver at vare til stede to eller flere steder pi
€n gang - de forsoger at vere allestedsner-
verende.

Men er den allestedsnerverende utilste-
delighed egentlig et problem? Er det ikke
blot udtryk for, at man udnytter den moder-
ne teknologis muligheder? At unge menne-
sker lerer en vigtig kompetence til deres
voksen- og erhvervsliv: at kunne lave man-
ge ting pi 6n gang - at multitaske? Er det
ikke positivt, at man kan dyrke sociale
relationer uden at vere Stsisk til stede? I(an
det ikke vare en fordel eller en nodvendig-
hed i en fortravlet moderne verden, med
sammenbragte familier, mange fritidsakti-
viteter? Er det ikke en pris, som er vard at
betale, for den tryghed, som det giver bide
born og foraldre, at man altid hurtigt kan
komme i kontakt med hinanden?

Jo, der er ubetinget mange gode sider af
mobilteknologien, men ogsi nogle ibenba-
re faldgruber. For det fsrste kan overdreven
brug af SMS og mobiltelefoner vare et
direkte skonomisk problem, hvis brugen
lober lsbsk. For det andet er SMS en tidsro-
ver, for selv om man ofte kan multitaske, si
tager det tid at lase og indtaste SMS. Mit
skon vil vare, at mange born og unge
bruger en halv til to timer dagligt pi mobi-
len, tid som altsi ikke kan bruges pi andre
aktiviteter. Hertil kan si legges tiden pi
internettet, si en til to timer dagligt er altsi
trukket ud af dognets 24 rimer til en aktivi-
tet, som for en generation siden var ikke-ek-
sisterende. Hvor kommer denne tid fra?
Familien, legen, lektierne, nattesovnen el-
ler ? - ingen ved det, men 6n ting er sikkert,
tiden er taget fra noget andet. For det tredje
og mere alvorligt kan mobilomanien ienkel-
te tilfalde ende i en egentlig psykisk aftren-
.gighed, hvor, man bruger 5-10 timer om
dagen pi telekommunikation. Som folge af
dette er der i de seneste ir dukket behand-
lingstilbud op til mennesker, som har et
overdrevent forbiug af SMS, mobil og inter-
net, pi samme mide som der er behand-
lingstilbud til alkoholikere og narkomaner.

Men rniske er det stsrste problem slet
. ikke de ovennevnte tre megetsynlige pro-'blemer, men derimod den migei mere
diffuse og snigende allestedsnerverende
utilstedelighed. Hvor man ser sig omgivet
af mennesker, som slet ikke er til stede,
-men er to-tre andre steder henne. Det skal
her indskydes, at det. ikke alene galder
mange born og unge mennesker, men ogsi
,flere og flere vokne. Problemet er, at hvis
man prover at vare allested5narv:erende,

1 1' vad kan vi gore? For det fsrste l<an vi
f{ vere opmerksomme pi fenomenet
I |. og holde oje med, at problemerne
ikke bliver for store eller ligefrem sygelige.
For det andet kan vi diskutere problemet
med hinanden og med born og unge. For
det tredje kan vi lere hinanden takt og
tone. Hvor det for de fleste mennesker er
uhofligt at tage mobilen frem og tale ved
bordet, nAr man er inviteret ud at sDise, er
det for nogle mere accepteret lige ai sende
og modtage en SMS. Skal det vere det?

lser foraldre mA overveje, hvilke regler
der skal.galde for SMS i deres hjem. Om det
er o.k. at medbringe telefonen i stuen eller
under aftensmaden, som i mange familier
er dagens eneste samlingstidspunkt for he-
le familien. Man kunne eksempelvis begyn-
de med at overveje, om den 24. december
kl. 18.00-21.00 burde have varet mobilfri
zone.
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I(ommunikationen sker vel at mark si bliver man i virkelighec
sjeldent ved opringninger, men som regel (1 og spiser aftensmad med familien, men ikke til stede.
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