
Norsk professor i socialantropologi leverer skarp bog om smartphonen 
 
Thomas Hylland Eriksen: Appernes planet 

"Smartphonen lægger noget til og trækker noget fra, men den sniger sig ind i eksisterende 
verdener som et fremmedelement, og der bidrager den til forskydninger og transformationer. 
Der bliver ikke bare mere eller mindre af det samme; det, der kommer ud, viser sig at være 
noget andet." Sådan lyder det fra den anerkendte norske socialantropolog Thomas Hylland 
Eriksen, der i denne bog undersøger, hvordan smartphonen ændrede verden.  
 
Smartphonen styrer vores hverdag. Den presser virkeligheden ind i sine platforme, så det, du ikke 
får i en app, ikke findes. Til gengæld får du adgang til et uendeligt univers af viden, 
kommunikationskanaler, tjenester og distraktioner.  
 
På bare få år har smartphonen gjort verden mindre og større, morsommere og kedeligere – mere 
nær og mere fjern. Livet er blevet friere og mere kontrolleret, mere socialt og mere asocialt, mens 
vi bliver både smartere og dummere. Det er en global, digital kulturrevolution, som savner 
sidestykke.  
 
I Appernes planet tager Thomas Hylland Eriksen os med på en rejse rundt i smartphonens verden. 
Hvis vi ikke skal blive slaver af mobilen, er det nødvendigt at forstå den for at kunne tage livet, 
kontrollen og ikke mindst tiden tilbage. 
 
Det skrev de norske medier: 
 
"Hylland Eriksens form er læsevenlig som få andres. Han siger vigtige og fornuftige ting på en så 
sprudlende og underholdende måde, at man næsten ikke mærker, at man lærer 
noget." - Morgenbladet 
 
"En strålende bog for alle, som vil løfte blikket fra skærmen og forsøge at forstå, hvordan 
smarttelefonen har ændret vores liv." - Dagbladet 
 
"Denne bog om vores moderne livsførelse må alle med smartphone læse – eller høre." - Ny Tid 
 
"Et udbytterigt blik på mobilen. Efter endt læsning sidder jeg tilbage både med følelsen af at have 
læst en fornøjelig tekst og en forstærket ambivalens. Det føles friskt. Sproget er veloplagt og ofte 
morsomt." -  Aftenposten 
 



Thomas Hylland Eriksen (f. 1962) er nordmand og professor i socialantropologi ved Universitetet i 
Oslo. Han er en aktiv samfundsdebattør, og forfatterskabet omfatter talrige fagbøger, 
lærebøger og essays om nationalisme, etnicitet og globalisering. 
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