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FORORD 

Mit faglige virke er teknologi – men min private interesse er filosofi og psykologi.  Igennem 

årene har jeg skrevet et par bøger om det første og et par artikler om det andet. Jeg har dog længe 

gerne ville skrive en bog om kombinationen – og har her i 2015 haft tiden og fået færdiggjort et 

manuskript, som jeg har kaldt ”Digital dekonstruktion”, fordi begrebet dekonstruktion er et godt 

bindeled mellem det filosofiske og det psykologiske i vores forståelse af teknologi og medier. 

Bogen kunne måske også bare have heddet ”50 år med digitaliseringen”. Det er det, den handler 

om – og det er min personlige beskrivelse og et signalement af mine oplevelser med det digitale 

paradigme.   

Hvad vil du få ud at læse den? Du vil få et overblik, et tilbageblik, og et fremsyn om de 

digitale teknologiske forandringer, som former vores måde at tænke på. Du vil få en udfordring – 

men du vil også få et psykologisk modelapparat til at forstå og håndtere forandringer.  

Min intention er at fortælle, hvordan teknologien påvirker den måde vi tænker om den på – 

og især hvordan den tvinger os til at tænke anderledes. Det har været mit bevidste valg at 

medtage dele af den historiske udvikling, bl.a. fordi debatten om digitaliseringen i dag bærer 

præg af, at det er noget, der lige pludselig er opstået – og som mest handler om medierne. Det er 

ikke tilfældet. Parolen om at ”mediet er budskabet” har faktisk sin oprindelse for 50 år siden – en 

diskussion, som nu igen er aktuel med begrebet media literacy – dvs. brugen af den digitale 

medieteknologi og behovet for en ny digital dannelse.   
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Jeg er en 68’er og har selv oplevet den hastige teknologiske forandring, som for mit 

vedkommende startede i begyndelsen af 1970’erne med fuldautomatiseringen og digitalisering af 

telenettet, der stod på indtil midt-1980’erne, hvor jeg yderligere blev engageret i introduktion af 

de første pc'er og lokale datanet – og senere i omstillingen af Hybridnettet til kabel-tv. Igennem 

1990’erne drev jeg egen rådgivningsvirksomhed, hvor jeg også startede og udgav nyhedsbrevet 

MediaWatch om netværks- og mediekonvergensen. Fra 2001 blev jeg fast rådgiver for DR om 

digitaliseringen af radio & tv-netværkerne – og var i perioden 2010-2014 ansvarlig for arbejdet 

med distributionsstrategien og den teknologiske udvikling frem til 2020. Siden 2002 har jeg 

tillige haft min egen hjemmeside, hvor jeg blogger om sammenhængen mellem mennesker, 

medier og teknologi. 

Mine mange forskellige jobs blev til en karriere, fordi jeg synes opgaverne var interessante 

og det har siden været den praktiske medvirken i projekter, som har formet min nysgerrighed og 

min lyst til at vide mere om alting. Jeg ville ønske, at det var mig som havde fundet på udtrykket: 

Gud, livet, universet – og alt det andet. Det er det desværre ikke – men jeg tager gerne afsæt i 

netop dette mantra og søger oftest først efter det store billede og en systemisk sammenhæng – før 

jeg kaster mig ud i detaljen.  

Det håber jeg bogen vil vise. God fornøjelse med læsningen.  

 

Carsten Corneliussen 

Frederiksberg, december 2015 
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INTRODUKTION 

Digitaliseringen har været i gang i hvert fald de sidste 40-50 år og har undervejs haft mange 

andre navne – f.eks. The Information Super Highway tilbage i 1980’erne. Efter Information & 

Communication Technology (ICT) blev det til Next Generation Network. Nu kalder vi det for 

Internet of Things eller Smart Society – og på dansk også for ”bredbåndssamfundet”, fordi det i 

de sidste mange år nærmest kun har handlet om den nationale dækning med bredbånds-

tilslutninger. Vi taler om datahastigheder på internettet og mobilnettet, og om kapaciteten på de 

hjemlige routere, som vi bl.a. bruger til nye streamede videotjenester. Diskussionen handler også 

om flere frekvenser til trådløst bredbånd, som skal understøtte trafikken på den nu universelle 

smartphone i brugen af de sociale netværker, og til apps til mobile nyhedstjenester, musik, radio 

og tv. I disse beskrivelser har vi tilsyneladende helt glemt internettets udvikling, som i dag udgør 

en de facto uundværlig infrastruktur for hele vores eksistens – og som tillige har medført en helt 

ny kommunikationsform, der anvendes til andet end underholdning.  

Det vi nu begynder at kalde for ”Smart Society” – dvs. vi sætter det lille præfiks ”smart” 

foran næsten alting – er også en beskrivelse af et ”Internet of Things” i en underforståethed af, at 

de næste teknologiske skridt bidrager til en samlet intelligent og forbundet helhedsløsning. Det 

har tillige medført nye it-begreber – f.eks. udsagnet om, at ”cloud er den nye computer” – eller at 

”big data” kan forudse ændringer i brugeradfærd, og dermed bidrage til hurtigere introduktion af 

nye tjenester. Sammen med nye tekniske terminologier, som f.eks. 4G/LTE og 5G, er disse 
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begreber på vej til at udgøre, hvad vi ender med at kalde for ”informationssamfundet” – altså et 

regulært skift ud af industrisamfundet. Det kræver nye standarder og specifikationer, som sikrer 

at vi kan løse alle fremtidige tekniske problemer om intelligent forbundenhed på et globalt plan. 

Det er fænomener som endnu primært promoveres af de mange leverandører, der har en aktie i at 

sælge nyt grej til virksomheder og forbrugere.  

Det er de færreste almindelige mennesker, der har nogen som helst ide om hvad de nye 

teknologiske begreber og forkortelser reelt betyder. Ligesom det er meget få politikere, der har 

overblik over den teknologiske udvikling (og de konsekvenser) som en implementering vil 

medføre for måden, vi kommer til at leve på i fremtiden. Det skal dog retfærdighedsvis også 

bemærkes, at det faktisk er temmelig svært at følge med i udviklingen, hvis ikke man er en smule 

teknisk funderet. Og det helt store spørgsmål er vel egentlig også, om vi behøver at vide noget 

om disse mange nye begreber og teknologier. De fleste af os ved jo heller ikke nødvendigvis, 

hvordan en bil eller et fjernsyn er skruet sammen – vi bruger blot produkterne. 

Sammen med digitaliseringen anvendes ordet disruption og mindset. Det er tidens mest 

hypede ord i forklaringen af et Internet of Things og Smart Society. Men hvad er en disruption 

og et mindset for en størrelse? Udover at det blot betyder forandringer og nye måder at tænke på, 

så er det vigtigt at forstå, at vi faktisk taler om et helt nyt teknologisk og økonomisk paradigme. 

Og ikke blot ét – som med digitaliseringen – men om to paradigmer, da de næste teknologier 

allerede tegner sig som følge af digitaliseringen. Det er ikke noget nyt, at teknologien forandrer 

vores måde at leve på – men det er nyt, når der er tale om eksistentielle forandringer, der reelt 

dekonstruerer vores måde at leve og organisere os på. Det handler altså om at omstille sig til en 

helt ny virkelighed. Det er det digitaliseringen er i færd med. 
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Vi står også overfor et opgør med mediernes rolle. Massekommunikationens primære 

nyheds- og informationsformidling er allerede på vej ind i en dramatisk ændring pga. en ny 

digital og allestedsnærværende kommunikation. De såkaldte ”sociale medier”, der alle har 

internettet som universel distributionsplatform, vil erstatte den kendte og klassiske form for 

massekommunikation. Jeg tror ikke, at ordene radio- og tv-kanaler forsvinder af den grund, men 

flow-formaterne ændrer karakter og bliver til brands – og det bliver de enkelte programmers 

indhold og relevans, der vil karakterisere den ultimative personalisering af medierne. De digitale 

mediekonglomeraters nye formater og tjenester kommer til at ”eje kunderne” på en anderledes 

måde. Det bliver et opgør med hele public service-begrebet og dermed med den demokratiske 

dialog. Ordene avis og nyhedsmagasin vil formodentlig også eksistere i fremtiden, men også de 

vil transformere sig til brands, hvor kun de mest prestigefulde vil overleve som altdækkende 

formidlere. Resten bliver nicher på blog eller vlog niveau.    

Parallelt med massekommunikationens forandring vil holdningen til den klassiske 

demokratiske proces skifte fra den tidligere repræsentative form til en direkte dialog i et nyt 

åbent forum med alle på samme tid – dvs. borgere og politikere kommunikerer direkte og i 

realtid – ligesom forbrugere og virksomhederne allerede gør det i dag via netværkstjenesterne.  

Den nye regerings forslag om etablering af egen kommunikationstjeneste – og den allerede 

anvendte breaking af nyheder på politikernes egne sociale profiler – i stedet for de tidligere 

pressemeddelelser til redaktionerne er en helt ny kommunikation. Det bliver dermed også et 

opgør med staternes rolle som medieudbyder. Dialog og kommunikation mellem det offentlige 

og borgerne er også mere end digital effektivisering af det administrative apparat. Det er bl.a. et 

ansvar for en ny digital dannelsesproces. En ny digital version af public service-medier vil derfor 



Carsten Corneliussen / Digital dekonstruktion / 10 

 

også komme til at handle om statens behov for at oplyse og samle borgerne. Det involverer mere 

end massekommunikation, og det tvinger os til at se på dannelse og uddannelse i en ny digital 

model af virkeligheden. 

Det er allerede synligt at hele underholdningsbranchen (musik, film, sport mv.) har fundet 

sin plads i det digitale paradigme. Nu mangler diskussionen om de øvrige gamle nyheds- og 

kulturmedier. Det vil formodentligt tage endnu nogle år, før vi ser dem finde sin endelige plads – 

og undervejs vil en del af dem være forsvundet.  

Og mens vi venter på den sidste del af den teknologiske digitalisering, er det næste 

paradigme allerede i sin begyndelse. Det handler primært om maskinlæring, neurale netværk og 

softwarebaserede ekspertsystemer, som fører til udvikling af kunstig intelligens. Disse begreber 

er ikke længere science fiction. Det vil skabe nye landvindinger indenfor genetik, bio- og 

nanoteknologier og robotter. Vi taler reelt om at kunne leve i hundredvis af år – både i biologisk 

forstand og/eller som digitale eksistenser. Mest aktuel er dog snakken om robotterne, fordi de 

allerede nu er blevet et konkret og synligt element i hverdagen. Også nyere teknologier, som 

f.eks. 3D-printning, droner og selvkørende elektriske biler, busser og andre transportformer, er 

blevet synlige. De vil komme til at erstatte mange af de servicebaserede fag – ligesom den tidlige 

digitale automatisering allerede har medført et selvbetjeningssamfund på f.eks. rejser og indkøb. 

En række fremtrædende digitale personligheder råber dog alligevel ”vagt i gevær” – især om 

brugen af (reel) kunstig intelligens. Det kan synes som et paradoks – når det nu er det, de lever af 

– men faktisk er det en regulær problemstilling. Der er endnu ikke mange politiske røster i denne 

debat. Men vi kommer til at diskutere, hvem der producerer og kontrollerer denne nye teknologi. 

Er det for de få udvalgte – eller er det for alle?  
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Hvad gør den næste generation af teknologien f.eks. ved arbejdspladser og uddannelse – og 

ikke mindst, hvordan prioriteres og fordeles velfærdsydelser på sundhedsområdet? Hvad koster 

det f.eks. ”at kunne leve for evigt”? Og der er slet ingen politiske markeringer af, hvad kunstige 

intelligenser vil gøre ved vores nuværende sociale organisering. Hvad betyder det f.eks. for 

demokratiet som politisk styreform, hvis alt overvåges og kontrolleres med henblik på rationelle 

beslutninger?  

Der er til gengæld mange videnskabsfolk og Ngo’er, som de sidste årtier har formået at råbe 

politikerne op mht. forurening og klimaforandringer, uden at det dog endnu har vundet synderlig 

gehør hos erhvervslivets økonomer, der fortsat taler om vækst, produktivitet og effektivisering i 

den gamle verdens opfattelse af industrielle sektorer og brancher. Og selv om nye økonomiske 

begreber som Corporate Social Responsibility nu reguleres politisk – og ”cirkulær økonomi” og 

bæredygtighed inkluderes – er vi fortsat afhængig af den kapitalistiske model.  

Mobilbetaling og en ny digital valuta er nye fænomener, som sætter hele den finansielle 

sektor under nyt pres. Monopol på udlån og håndtering af hjemmets betalinger for ydelser trues 

nu af netværkstjenester. Det bliver en udfordring for den kapitalistiske model selv om ingen 

endnu har fundet en model for en ny digital økonomi. De første reelle reaktioner på den såkaldte 

dele-økonomi har foreløbig afstedkommet konfrontationer mellem de gamle fagforeninger og de 

nye digitale entreprenører. De kendte eksempler, som Über og Airbnb, er blot de mest synlige – 

men f.eks. begrebet crowdfunding er langt mere udbredt i det små. Også deling af andre ydelser 

er blevet et fænomen, som stiller spørgsmål ved at eje ting i stedet for at leje. Diskussionen om 

nye digitale modeller og et nyt mindset peger tillige på den nu mere og mere synlige forskel på 

rig og fattig – og mærkværdigvis er det de ”superrige” selv, der peger på nye måder og nye 
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opfattelser af ejerskab og jobskabelse. Det gør de dog formodentlig mest med henblik på deres 

egen position, hvis og når en digital økonomisk revolution kommer. De politiske reaktioner 

herpå har indtil videre blot været at pege på de klassiske økonomiske modeller – og så i øvrigt 

henvise til arbejdsmarkedets vilkår og retssystemets løsninger af konflikter.  

Der er dog to gode bud på en ny økonomi – bl.a. Yochai Benklers “The Wealth of 

Networks” og den nylige udgivelse af “Capital in the Twenty-First Century” af Thomas Piketty. 

De kan begge karakteriseres som de nye digitale manifester efter Adam Smiths ”The Wealth of 

Nations” og Karl Marx’s ”Das Kapital”.  

Vi skal hæve niveauet af diskussionen om digitaliseringen, til at handle om mere end 

bredbånd, medier og underholdning. Hvis ikke, vil vi miste muligheden for at planlægge og tale 

om intelligente løsninger for den digitale kommunikation mellem borger og det offentlige. Lige 

nu er vi blot ved at digitalisere postvæsenet. Det kunne vi såmænd lige så godt have udliciteret til 

en af de private globale netværkstjenester, som for længst har fundet praktiske løsninger på dette, 

frem for at betale internationale rådgivningsfirmaer til at udpege ”the usual suspects” af danske 

it-leverandører (hvoraf de fleste i øvrigt er udenlandsk ejede). Vi burde i stedet adressere, hvad 

det er staten bruger af midler til it-systemer som ikke er forberedte sammenhængende og 

intelligente.  De aktuelle skandaler på statens it-løsninger illustrerer til fulde dette dilemma.  

Men først og fremmest kræver det måske en erkendelse af, at vi som individer allerede har 

givet køb på privacy og anvendelsen af personlige data, idet vi faktisk er parate til at aflevere 

endnu mere suverænitet til systemer og maskiner – uden at vi dog diskuterer dette i den rette 

kontekst. Vi bruger fortidens regler til at forme fremtidens – og ender dermed i uløselige 

problemstillinger – som i bedste fald trækker nye løsninger og modeller i langdrag – og i værste 
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fald sender os ud i B-ligaen, hvor vi bliver tilskuere til de globale netværkskonglomeraters 

løsninger for deltagelse i nye samfundsmodeller af intelligente samfund. Det er en diskussion, 

der involverer en helt ny kultur- og værdidiskussion, som både er lokal og global.  

Min anskuelse er, at vi er midt i et langt større skifte – på linje med menneskets overgang fra 

landbrugs- til industrisamfund – og at vi kan lære af den sidste overgang i forhold til endnu en 

stigende urbanisering (som medførte storbyer og slumkvarterer, der er der endnu). Globalt er vi 

nu ved at etablere endnu større megabyer, hvor vi mere eller mindre intelligent håber og satser 

på, at ”smart”-teknologierne kan undgå kaos i sammenstuvning af alt for mange mennesker på 

alt for lidt plads.  

Herhjemme taler vi om udkants-Danmark og flytter dele af statsadministrationerne ud i de 

mindre byer. I en nær fremtid, hvor administrationen er digitaliseret (automatiseret, intelligent) 

giver det dog ikke meget mening. Og samtidig er vi i færd med at etablere vores egen nordiske 

”megaby” i form af Greater Copenhagen. Vi har ikke tænkt i andre og nyere sociale modeller, 

hvor der også er et mindset af psykologiske værdisystemer, som vi også skal aktivere, når vi 

lader nye softwarebaserede løsninger overtage og styre vores liv og færden.  

Jeg har disponeret bogen med en indledende beskrivelse af ”måder vi tænker på”. Om dét er 

der er mange teorier, og det handler om at få styr på begreberne af filosofi og psykologi. Min bog 

er dog ikke en lærebog i psykologi, så det bliver med den brede pensel til det store billede – og 

jeg starter med det emne, for også at have en diskurs for den resterende del af bogen og til mine 

afsluttende bemærkninger om, hvorvidt der er en konklusion.  

Herefter følger en teknisk del med en populær beskrivelse af de tidlige teknologiudviklinger 

fra telenettet til datakommunikation og til internettet. Jeg har medtaget det historiske perspektiv, 
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fordi dette måske kan være relevant for de ”historieløse” i forståelse af udviklingen. Det samme 

gælder for kapitlerne om broadcast og den digitale udvikling af radio og tv, samt i beskrivelsen 

af den elektroniske databehandling over it-begreberne, til den nuværende digitale teknologi og 

fremkomsten af de nyere teknologier. Jeg har allerede stillet spørgsmålet om det er nødvendigt 

(eller overhovedet interessant), at vide noget om teknologien når blot den virker til den funktion, 

den er skabt til. Min holdning er, at det er det. Ikke nødvendigvis som ingeniør eller datalog, men 

som minimum i form af principper og forståelse – på samme måde som vi alle i grundskolen 

lærer om naturvidenskabelige emner af f.eks. matematik, fysisk, kemi, biologi mv.  

Mediernes digitale udvikling behandler jeg i forhold til mediernes rolle og i betydningen af 

begrebet media literacy og digital dannelse. Her er jeg mere observerende og reflekterende i min 

beskrivelse, hvor jeg i konklusionen binder det sammen med måder at tænke på.  

Bogen behandler således mange forskelligartede temaer, hvor jeg forsøger at aflevere et 

signalement af de sidste 50 års udvikling i og omkring det digitale paradigme, som nu er blevet 

et vilkår for at vi kan håndtere udviklingen i fremtiden. 

Og ligesom jeg her i introduktionen har nævnt et par navne og titler på bøger, vil jeg 

undervejs i bogen også henvise til supplerende materialer. Jeg har dog ikke ønsket at gøre bogen 

til et egentligt kompendium, så yderligere referencer må udledes af min hjemmeside, som 

indeholder flere links til artikler og bøger om emnerne.  
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MÅDER AT TÆNKE PÅ 

I det klassiske verdenssyn for vores måde at tænke på, indgår der en lang række dogmer og 

definitioner. Vores evne til at kommunikere verbalt er det, der adskiller os fra andre biologiske 

skabninger. Sproget – som alt andet lige er en disciplin i sig selv – er samtidig det, der gør os 

unikke i vores evolutionære proces. Med sproget og skriftsproget har vi været i stand til at 

videreformidle al eksisterende viden.  

Og vi kommunikerer med hinanden for at formidle og lade os inspirere til videre udvikling. 

Vores evne til at tænke i ”hvad nu hvis”, er en af de kreative processer som alene er forbeholdt 

mennesket. Vi eksperimenterer kontinuerligt med både ord, tanker og fysiske repræsentationer af 

vores idéer. Denne evige proces karakteriserer menneskets udvikling.  

Men der er også en bagvedliggende systemisk definition, som vi bliver nødt til at have på 

plads. Som biologiske væsener er vi styret af både bevidste og ubevidste handlinger. En stor del 

af vores fysiske og eksistentielle adfærd er resultatet af kroppens og hjernens udvikling. Kroppen 

har i de sidste par hundrede tusinde år været nogenlunde den samme, hvorimod hjernen (og her 

med fokus på hjernens funktion i tankeproces og udtryksmåde) har udviklet sig i takt med den 

teknologiske udvikling. Det vi mennesker kan forestille os, kan vi også fremstille.  

Men er det også vores kreative udtryk og fri fantasi, der driver vores teknologiske 

udvikling? Opfinder vi nye produkter, som derefter ændrer vores adfærd og levevilkår?  
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Eller er det omvendt? Dette spørgsmål kan formodentlig bedst besvares med, at vi både 

arbejder kreativt og fantasifuldt på alle mulige eksperimenter – med og uden et bestemt formål.  

Vi er som mennesker låst fast i et selvrefererende system, hvor den enkeltes opfattelse af 

virkeligheden også omfatter forestillingen om rigtig-forkert, sandhed og løgn osv. Det er først 

når vi træder ud af vores egen virkelighed, at vi kan se og forklare sammenhængen til andre 

virkeligheder. Dette kaldes af psykologer og terapeuter for ”at gå i meta-position”.  

I andre sammenhænge kendes begrebet ”meta” som data om data – altså det som kan 

beskrive hvad vi ser. For en datalog er det f.eks. databaser (arkivet/biblioteket), som typisk 

handler om, hvordan kan man finde data og information igen. For en kognitiv psykolog, en 

biolog eller en forsker af f.eks. hjernen, er tanker og tankeprocessen et forsøg på at forstå og 

beskrive hukommelse, deduktion – og ultimativt bevidstheden. For en filosof er beskrivelse af 

virkeligheden en abstraktion – til forskel fra forskere, der beskæftiger sig med emner som f.eks. 

fysik og universet, matematik eller nye teorier om kvantefysik og parallelle universer. Der er dog 

ingen facitliste i filosofi. Det er der sædvanligvis i matematik og fysik om end denne så bliver 

revideret fra tid til anden. 

Einstein er fortsat den mest kendte af alle abstrakte tænkere, og hans relativitetsteorier er 

kendt af alle – dvs. de er ikke nødvendigvis forstået af alle – men dog tilstrækkelig kendte til at 

forskellige analogier giver mening. Og analogier er i det hele taget en god metode til at forklare 

avanceret og teknologisk kompliceret materiale til lægfolk. Anvendelsen af ordene ”det samme 

som” er formodentlig den mest udbredte vending, når forskere eller journalister forsøger at 

forklare og oversætte teknologisk avancerede teorier til en praktisk fortolkning. Men hermed 

opstår også dilemmaet med vores sprog.  
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Sproget og kulturen 

En ting er, at vi ikke alle taler det samme sprog – men at vi heller ikke forstår hinanden – 

selv når vi taler det samme sprog, er et udtryk for semantik (dvs. ordenes betydning og en fælles 

opfattelse af dem). En af de største udfordringer består faktisk i, at vi hver dag ”opfinder” nye 

ord. Vi sætter ord sammen, som ikke tidligere har været anvendt i samme kontekst – og vi låner 

og stjæler fra hinandens sprog og ordforråd, for at kunne tydeliggøre vores budskaber. Dermed 

definerer vi nye rammer for betydningen. Det betyder bl.a. at meninger udtrykt i ord og sprog 

varierer afhængig af den kontekst de anvendes i.  

Definition af bevidstheden er fortsat et af de store filosofiske spørgsmål, der kontinuerligt 

karambolerer med resultaterne af den viden og de svar, som vi opnår i forskningen. Opfattelsen 

af virkeligheden er dog også en bevidst tanke – og den ændrer sig i takt med udviklingen.  

Der er også kulturelle forhindringer. Filosofisk set er vores nuværende kultur baseret på 

opfattelsen af krop og sind. De første filosoffer er tænkerne fra grækernes storhedstid, og vi har 

utrolig megen ballast i vores måde at tænke og agere på – sprogligt, filosofisk og socialt – og 

såmænd også videnskabeligt. Foruden faktuelle og systemisk absolutte størrelser, som f.eks. 

geometrien og de første observationer af verden udenfor os (himmelrummet), stammer også 

lægekunsten, hvor en begyndende ”bevidsthed” om forskellige mennesketyper og beskrivelser 

heraf opstår. Det er fra en tid, som dengang dog snarere var en biologisk-astrologisk definition, 

der ikke kan måle sig med vore dages psykologi – om end den faktisk har influeret visse ”skoler” 

af psykologisk forståelse. Og ganske interessant er den psykologiske forskning i dag ikke af alle 

accepteret som en eksakt videnskab, der har fået gjort op med den mere folkelige forestilling. 
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Ser man f.eks. på den østerlandske filosofi, og yderligere sammenligner den kinesiske og 

egyptologiske historie, er den væsentligste forskel i den kinesiske kulturelle udvikling nok 

udeladelsen af de personificerede gudebilleder. Kineserne har i årtusinder opfattet kejseren og 

kejserembedet som den øverste autoritative myndighed. Egypternes faraoer havde en tilsvarende 

rolle, men mytiske gudebilleder var markant tydeligere. Denne autoritative person-mysticisme 

blev overtaget af grækere og romere, hvor guderne også blev menneskeligt portrætteret.  

Alle tidlige religioner er shamanistiske og bygger på mangfoldige guder og åndebilleder 

med lokal og forskelligartet indflydelse på dagligdagens begivenheder. Kristendommen gjorde 

op med disse guder og ånder, og opfattelsen af kun én skaber stod tilbage sammen med et sæt 

veldefinerede leveregler, der endnu præger størsteparten af vores verden. Den religiøse opfattelse 

mellem kristne, jøder og muslimer præger også forskellen i vores nuværende politiske og sociale 

opfattelse. Disse religiøse verdenssyn er således en dominerende definition af ”virkeligheden” 

(på trods af den globale økonomi og en reel geopolitisk magtbalance).  

Den teknologiske udvikling har ingen grænser, og i modsætning til de religiøse dogmer, 

heller ingen præferencer selv om de mest fanatiske regimer bevidst søger at undgå udviklingen 

af kulturelle hensyn. Andre anvender gerne teknologien som et værktøj uden hensyn til tro og 

religion, og mener at være i kontrol så længe den mentale verden er adskilt fra den fysiske.  

Det videnskabelige grundsyn er gennemgående det filosofisk-matematiske ”Cartesian”-

synspunkt (Descartes dualisme), hvor den mentale og fysiske verden også er adskilte sfærer, men 

med kausal effekt på hinanden. Dette synspunkt har i mange filosofiske varianter præget vores 

teknologiske udvikling indtil nu – og har dermed også defineret bestemte værdier og adfærd i 

vores opfattelse af virkeligheden. 
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Det er også dette synspunkt som danner grundlag for de klassiske Newton’ske videnskaber, 

som nu er ved at ændre sig, fordi teknologien har givet os et nyt syn på virkeligheden og verden. 

Jeg tænker her på Einstein og hans arvtagere som f.eks. Richard Feynman, David Deutsch og 

Max Tegmark, der tænker i kvanteteorier og eksistensen af parallelle universer. Konstruktionen 

af The Large Hadron Collider (LHC) har nu fundet den længe søgte Higg’s boson, og opdaget 

nyere versioner, som måske vil omskrive matematikken og fysikkens teorier. 

Spørgsmålet er nu endnu en gang, om vi kan eller skal stoppe den teknologiske udvikling– 

og om vi vil? Svaret er simpelt: det kan vi ikke – heller ikke selv om vi gerne ville! Spørgsmålet 

om f.eks. kunstige intelligenser er blevet en del af den evolutionære proces, og bør derfor ses på 

linje med den menneskelige udvikling i social, kulturel og politisk forstand. Hvor vi tidligere har 

opfattet bevidsthed som et filosofisk og psykologisk fænomen, adskilt fra den fysiske verden, er 

vi tæt på at kunne anvende de mulige computersimuleringer til at afsløre, om også den sociale 

struktur og vores måde at tænke på, er et udtryk for en kompleks universel selvorganisering.  

 

Sociale konstruktioner 

I praksis udmøntes dette som en bestemt måde at leve og arbejde på – eller sagt på en 

anden måde – en bestemt måde, vi har valgt at organisere os på. Det er i dag evident, at jo 

mere pres og kontrol, der lægges på en gruppe (stor eller lille), jo mere reaktion opnår man. 

Som med en væske, der opvarmes til et bestemt niveau og bryder ud af sin orden, vil vi i 

social sammenhæng organisere os i stabile mønstre, men når et ydre pres bliver for stort, vil 

det opløse det bestående mønster. Dermed er det også indlysende, at der ikke er en fast eller 

evig sandhed om forskellige organiseringer i hverken mikro- eller makro-mønstre. Det 
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betyder f.eks. også, at managementteorier kommer og går – og det betyder også, at nationale 

styringssystemer kommer og går. 

Gennem et par tusinde år har vi oplevet styreformer fra feudale herredømmer til oplyst 

enevælde og til repræsentative demokratiske styresystemer. Men er den næste styreform også et 

demokratisk system? Vi ser allerede det nuværende demokratiske styre afløst af et mere direkte 

demokrati, hvor traditionerne fra de foregående styreformer vil være til stede i et vist omfang, 

men hvor den afgørende forskel ligger i, at vi på baggrund af vores teknologiske opfindelser nu 

kommunikerer i en dialogform via de sociale netværkstjenester. Man kunne også sige, at vi har 

opgraderet forsamlingshuset og vælgermøder til en digital version – og det er ikke længere 

nødvendigt at være medlem af et bestemt politisk parti. En videre digital udvikling af dette vil 

også kunne medføre, at partier ikke længere eksisterer og tilslutning til bestemte valg og 

beslutninger sker ad hoc. Hermed er politikernes rolle blevet til administrative talsmænd for 

bestemte interesser i samfundet. Skulle nogen her tænke på f.eks. de amerikanske politikere er 

det ikke helt ved siden af. I et globalt kapitalistisk system af kommende konkurrencestater vil 

europæiske velfærdsmodeller komme under pres. Den aktuelle sociale konstruktion er økonomi.   

Det er indlysende, at tanke- og værdisæt (mindset) ikke er de samme hos alle. Vi har over de 

sidste par hundrede år ophævet tidligere universelle grundopfattelser af krop og sjæl, og har i de 

seneste 50 år eleveret individet til at være, hvad det vil. Vi må også registrere, at den stigende 

fragmentering og nedbrydning af såkaldte universelle sandhedsbilleder (religiøse leveregler) er 

på vej med stadig større indflydelse på og krav om, at vi organiserer os anderledes.  

Mange vil blot kalde dette for politik og fastholde, at netop demokratiet er den eneste 

styreform, der er mulig og retfærdig for alle. Andre vil hævde, at demokratiet har udspillet sin 
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rolle, og er blevet så økonomisk regulerende, at individets ret til ”selvorganisering” har nået det 

kogepunkt, hvor vi vil opleve at se de hidtil stabile mønstre bryde sammen. 

Godt hjulpet af både den teknologiske, den biologiske og psykologiske forskning er vores 

sociale og politiske bevidsthed således også ved at udvikle sig. I kombination vil dette – og med 

det næste teknologiske paradigme – tvinge os til at organisere os helt anderledes, end det vi 

kender i dag. Smart Society er et teknologisk fænomen, og vi vil i dette paradigme opleve at 

skulle prøve os frem. Den afgørende indflydelse vil komme fra maskinernes funktion i de 

administrative processer. Både positive scenarier og skrækscenarier vil influere på den tid, det vil 

tage at gennemføre denne sociale evolutionære proces. Faktum er imidlertid, at vi vil udvikle og 

forandre os. Hvordan, hvor hurtigt, og til hvad, er selvfølgelig mindre forudsigeligt, men vi har 

selv en vis indflydelse på denne proces, netop fordi vi er udstyret med en unik bevidsthed og en 

intelligens, som andre biologiske og fysiske systemer [måske] ikke har. Som menneskehed står 

vi overfor en spændende periode, som vi ikke nødvendigvis kan håndtere som et projekt på 

demokratiets vilkår. I stedet må vi acceptere, at udviklingen er uundgåelig. Spørgsmålet om 

magten (hvem der bestemmer) er også en del af menneskets vilkår, og vi har i hele vores 

evolutionære proces anvendt magt til at drive eller bevare det, vi kalder for de ”sande værdier” – 

uagtet det ikke er de samme for alle på samme tid. Magt er altså en faktor vi ikke kan overse – 

ligesom vi ikke kan ignorere dét, de fleste demokratier kalder for ”bagsiden” af vores samfund. 

Denne bagside er også en del af vores eksistens. Kriminalitet, korruption, grådighed, terror osv. 

er ikke elementer som automatisk vil forsvinde i de næste paradigmer. Og det interessante i 

anvendelsen af disse ord er tillige, at det den ene gruppering kalder for kriminalitet, terror og 

ondskab mv., for andre grupper er retfærdiggørelsen for at reagere på den siddende magt.  
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Psykologiens historie  

Vore livsopfattelser og værdier bygger altså på et bestemt tankesæt og et verdenssyn – en 

bestemt opfattelse af virkelighedens verden. Og spørgsmålet er naturligvis, hvor mange 

forskellige verdenssyn der egentligt findes?  

Den psykologiske forskning har i de seneste mere end 100 år brugt tid på at identificere 

eventuelle distinkte karakteristika til at rubricere bestemte mennesketyper. Det er dog endnu ikke 

lykkedes nogen at blive enige om en universel model. Derimod er der opnået en tilnærmelsesvis 

enighed om en fælles beskrivelse af hvor mange faktorer, der har indvirkning på måden vi 

tænker og lever forskelligt på. Det handler primært om kortlægning og forklaring af forskellig 

adfærd og forskellige værdiopfattelser, og hvordan disse vil forandre sig afhængig af trusler fra 

ydre omstændigheder i den enkeltes eksistentielle virkelighed. 

Det siger sig selv, at dette næppe kan udgøre en objektiv og universel model. Psykologien er 

for mange en ikke-videnskab, og det diskuteres at den først bliver det, når vi er i stand til at 

kortlægge hjernen i alle dens funktionaliteter. Af samme grund er en ny psykologisk forskning 

på vej, hvor netop neuro-biologisk videnskab (og især kortlægning af fysisk aktivitet i hjernen 

vha. skanning og computersimuleringer) kan hjælpe psykologer, antropologer og sociologer med 

at bekræfte tidligere observationer af filosofisk formulerede teorier.  

Til dette billede af ny forståelse hører også den kommercielle anvendelse af psykologien. PR 

og reklamefolk har siden 1950’ernes kommercielle introduktion af ”fjernsyn” udviklet deres 

egne versioner om segmenter. Digitale versioner af denne opfattelse er nu blevet til data-mining 
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af folks adfærd på nettet. Det er det de sociale netværkstjenester primært lever af, for at kunne 

levere bestemte profiler til virksomhederne, så de kan målrette reklamer.  

Psykologi er stadig mange ting. I forbindelse med en kortlægning af psykologien og de 

tilhørende fagområder om ”måder at tænke på” udarbejdede jeg for mange år siden denne 

illustration – og hvis man analyserer denne udvikling tegner der sig et billede af psykologiens 

historie i tre bølger: 

 

  

Den første bølge starter i slutningen af 1800-årene med Freud (som i øvrigt næppe ville have 

en chance for at finde arbejde, hvis han i dag skulle søge et job som psykolog). Freud definerer 
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psykoanalysen sammen med Jung, hvorimod Freuds kone sammen med bl.a. Eriksson og 

Hartmann medvirker til en anden skole, hvad man kan kalde for ego-psykologien. Samtidig med 

Freud giver bl.a. Adler og Jung anledning til to andre strømninger eller udviklinger af 

psykologien. Adler danner skole for den individuelle psykologi, og hans ligesindede (bl.a. 

Horney og Fromm) danner en humanistisk linje. Jung derimod tager den analytiske psykologi op, 

og som de fleste psykologi-interesserede sikkert er bekendt med, er Jungs ”arketyper” også en 

model for transpersonalismen.  

Den næste bølge i psykologiens historie defineres af Pavlov, som de fleste sikkert kender 

fra de betingede reflekser i hans mange dyreforsøg. Pavlov danner skole for et par variationer, 

hvor bl.a. Skinner er blevet temmelig kendt for sin beskrivelse af radikal opførsel (dvs. 

adfærdsvanskelighed og tilpasning til normative opfattelser). Skinner arbejdede bl.a. med 

fanger i de amerikanske fængsler. 

Et mere moderat spor om adfærdsforskningen giver anledning til analyse af faktorer for 

forskellige temperamenter (i betydningen adfærd, opførsel), hvor Hans Eysenck måske kendes af 

nogle få. Af dette spor starter også den egentlige kognitive adfærdsforskning og psykiatrien.  

Dette spor er siden ”overtaget” mere og mere af biologer, antropologer og den 

lægemedicinske videnskab, hvorimod den sociale og politiske linje udvikler det institutionelle i 

form af behandling af sindslidende.  

Den tredje bølge (phenomenologien) om bestemmelse af mennesketyper initieres af bl.a. 

Heideggers eksistentialisme. Heidegger fører til den egentlige eksistentielle psykologi.  

Af typebestemmelserne opstår gestalt-psykologien, som hurtigt smelter sammen med den 

humanistiske psykologi, hvor det lykkes for Maslow at opnå næsten samme berømmelse som 
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Freud. Som det fremgår, er de to dog temmelig langt fra hinanden i deres anskuelser og i 

deres teoretisk-videnskabelige grundlag.  

Udviklingen af især den biologisk-medicinske og de matematisk-fysiske discipliner (i 

samme tidsrum) får generelt psykologien til at fremstå som en ”pseudodisciplin”, fordi der ikke – 

på samme måde som for de mere klassiske videnskabers vedkommende – er samme grad af 

universel målbarhed og bevisførelse (undtaget måske lige den Pavlov’ske linje). En meget lille 

grad af tværdisciplinær forskning betød endvidere, at kun zoologer, biologer og antropologer en 

overgang dyrkede det kognitive, hvor det formentlig er zoologen og biologen Desmond Morris, 

der er alment kendt med sine bøger om iagttagelser af mennesket. Den nu almindelige brug af 

skanninger af hjernefunktionalitet sammen med veldefinerede psykologiske testparametre, har 

flyttet på denne opfattelse.  

Den øvrige del af psykologien transformerer sig i 1900-årene fra Freuds psykoanalyse til at 

fokusere meget mere på den eksistentielle og humanistiske psykologi. Man kan sige, at der 

opstår to distinkte retninger. Den ene er psykiatrien og terapien, mens den anden er mere 

filosofisk og begynder at inkludere transpersonelle oplevelser.  

Af dette opstår der i tilknytning til ”68”-revolutionen en række [alternative] ”discipliner”, 

hvor især den eksperimenterende psykologi og terapi splitter ”den etablerede” psykoanalytiske 

gruppering.  

Det giver samtidig ny luft til supplerende forskning og eksperimenter indenfor den kognitive 

psykologi og i psykiatrien – såvel som det kobles med den genetiske og biologiske forskning. 

For de interesserede kan jeg anbefale at følge PLOS (Public Library Of Science), som er en 

nonprofit organisation med gratis (open access) videnskabelige artikler. 
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Mest afgørende er udviklingen indenfor hjerneforskningen. Vi ved endnu ikke tilstrækkeligt 

om hjernens funktioner, om betydningen af hukommelse, bevidsthed osv. – men vi er kommet 

langt de sidste par år. Dette giver naturligvis også anledning til en række spekulative og 

filosofiske overvejelser, og det er interessant at konstatere, at denne forskning i dag er bundet op 

i videnskabelige rammer for at kunne ”reverse engineer” hjernen. P.t. er vi på et niveau, hvor vi 

har kortlagt genomet for mindre komplicerede insekter og kan re-engineere dette i både biologisk 

og digital forstand. En del af nutidens futurister og forskere tror, at vi kan gøre det samme for 

mennesker i løbet af de næste par årtier. Det kræver supplerende forskning, hvor også koblingen 

til den biologiske og medicinske forskning materialiserer sig med værktøjer fra den digitale 

verden, og som allerede har skabt ”Cyborg”-lignende eksempler på en praktisk anvendelse. Jeg 

tænker her på kunstige lemmer og f.eks. styring af computere ved hjælp af tankens kraft (dvs. 

hjerneimpulser). Denne kobling har medvirket til bioteknologi og til nanoteknologi, som 

medfører, at vi definitivt vil være i stand til at udvikle ikke-biologisk eksistens og kunstig 

intelligens i det næste teknologiske paradigme. Neurale netværker er allerede kommet langt og 

vil yderligere blive hjulpet af at vi nu skriver software til maskiner, der kan simulere, tænke og 

udføre eksperimenter og opgaver. Det bliver også denne forskning, der vil kunne løse en række 

definerede sindslidelser og samtidig medvirke til begrebet ”mind control” i ordets positive 

forstand.  

Et særligt spor i psykologien har altid været det filosoferende. Fra meget tidligere tider 

baseret på en folkelig opfattelse af mennesketyper (fra det astrologiske til det mere religiøse, 

okkulte, mystiske eller slet og ret overnaturlige). Det har udviklet sig til noget, der kunne ligne 

en veritabel konkurrence om at pleje ”selvet” i alle retninger. Vi ser nu dette i udviklingen af 
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computerspil og i virtual reality – og selv om der måske er langt til Star Treks ”holosfære” – er 

f.eks. Facebook temmelig optaget af, at kunne tilbyde en ny slags virtual reality som en ny 

kommunikationsform, der afløser ”mail og messenger” indenfor det næste årti. 

 

Psykometriske test 

Fordi der er så mange forskellige ”skoler” af psykologi (flere med egne guruer, profeter og 

selvbestaltede sandheder om mennesket og menneskets udvikling), har det været umuligt at blive 

enige om noget som helst, der kunne ligne en sammenlignelig forskning.  

På den anden side har en række moderne psykologer og sociologer medvirket til en vis 

enighed om ”typebestemmelse” på grundlag af omfattende og globale tests, der er gennemført 

siden 2.verdenskrigs oprindelige klassificering af en intelligenskvotient.  

En nutidig definition af ”intelligens” omfatter bl.a. den amerikanske psykolog Daniel 

Kahnemans versioner af sociale, musiske og andre typer af færdigheder. Hans seneste bog 

”Thinking, Fast and Slow” er glimrende fordybning. 

IQ-begreberne er dog i sig selv ikke grundlæggende nok til en typebestemmelse. Det er især 

psykologerne Myers og Briggs, som med en veludviklet analytisk spørgeramme (på baggrund af 

Jungs typologier) har kunnet inddele mennesketyper i mere distinkte og normative karaktertræk. 

De kendes sikkert af de fleste som MBTI (Myers Briggs Type Indicator) og anvendes til 

psykometriske test i erhvervslivet. Samme princip med grundliggende kategorier er anvendt af 

Keirsey og Bates i bedømmelsen af menneskers motivation og måder for indlæring.  

Der findes tillige en række populære personlige test af mere ”mystisk” oprindelse – dvs. de 

har en oprindelse i folketro eller bestemte personers egenoplevelser – og de har opnået en vis 
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universel gyldighed, fordi de ligger tæt på et sprogbrug som de øvrige psykologiske test. En af 

de mere kendte er f.eks. Enneagrammet, som bl.a. påberåber sig selvfordybelse og som 

tilsyneladende stammer fra en russisk mystiker.  

Rigtig mange erhvervsvirksomheder ansætter eller abonnerer på erhvervspsykologer, som 

skal hjælpe med at afklare om f.eks. ansatte har den rette profil til teamwork osv. Forskellige 

HR-afdelinger og bureauer til rekruttering har gjort dette til en disciplin, der dog næppe 

kvalificerer som psykologisk videnskab. Omvendt har de nye globale digitale virksomheder 

droppet disse psyko-karakteristikker og foretager deres egne vurderinger i interviews.  

Den stigende brug af krisehjælp er tillige et tegn på nye (og til tider politisk korrekte) 

”normative” forestillinger. Grænsen mellem regulært behov og ”social engineering” er hårfin.  

Det synes dog sikkert at konkludere, at psykologien er et udtryk for at mennesker i større og 

større omfang søger identifikation (og mening med livet, partnere, jobbet, kollegaer mv.), som 

også er et udtryk for at søge sikkerhed i tilhørsforhold, hvorved værdier og tro nu udtrykkes i den 

sociale kontekst. Det er dybest set hvad de sociale netværkstjenester tilbyder i dag. 

Der er altså et stort sammenfald af typer og karaktertræk i utrolig mange forskellige tests, 

som i dag har afstedkommet en vis enighed om, at måling og registrering i en fælles database er 

ønskværdig. Fællesnævneren for denne type af test kaldes også populært for ”The Big 5”, og er 

et udtryk for, at vi med en spørgeramme på forholdsvis få korrelerede spørgsmål (dvs. ca. 100) 

ret beset kan identificere bestemte karaktertræk. De fem kategorier er (med fare for 

oversimplificering) henholdsvis: selvsikkerhed, sociale færdigheder, selvkontrol eller 

bevidsthedsopfattelse, følelsesmæssig opfattelse eller tilpasning, og intellektuel fleksibilitet og 

formåen. Og denne type-karakteristik er faktisk slet ikke ny, men har rødder tilbage til 
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lægekunstens græske oprindelse, hvor Hippocrates anvendte fire kategorier til at inddele 

mennesker ud fra lægelige vurderinger af organer, blod mv. Af grækernes inddeling opstår 

interessant nok en beskrivelse og et ordvalg, der meget ligner det som f.eks. Keirsey i dag 

anvender, når han beskriver detaljerede karaktertræk hos bestemte mennesketyper.  

Som det fremgår af min illustration er der også en del nyere retninger, hvor f.eks. ordvalget 

mellem management og social organisering i virksomheder er blevet til ”strategisk” tænkning og 

planlægning. Det er det bl.a. virksomhedsguruerne og økonomerne Peter Drucker, Alvin Toffler 

og Peter Senge repræsenterer. På det akademiske område er det især Cybernetics og System 

Dynamics, som er koblet tæt sammen med softwareudviklingen og computersimuleringer.  

Det er i øvrigt russeren Valentin Turchin, som var først med udtrykket om ”kybernetik”. Og 

det er futuristerne Marvin Minsky og Ray Kurzweil, som promoverer den rendyrkede 

teknologiske tilgang til maskiner og menneskets fremtid. Jeg vender i øvrigt tilbage til d’herrer 

lidt senere i dette kapitel i forbindelse med forklaringen af kunstig intelligens. 

Men måske er de fleste mere bekendt med sociologen Niklas Luhmann, som i den moderne 

filosofi kobler sociologien med videnskabstænkningen – og som er en af de første der tager 

kampen op med de religiøse forestillinger. I dag er det Richard Dawkins og Daniel Dennett, som 

dyrker kritikken af den religiøse tilgang til især amerikanernes verdenssyn.  

Og bogstaveligt talt midt i billedet står den nye og den moderne version af praktisk anvendt 

psykologi, nemlig den neuro-lingvistiske psykologi, som efterhånden har vundet indpas i både 

terapi og i kommunikation. Efter min mening den mest reelle form for anvendt psykologi – og en 

af de udviklingsretninger, som jeg har fulgt de sidste 25 år (og grunden til, at jeg oprindelig 

lavede illustrationen i en kortlægning af den psykologiske udvikling).  
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Det var den amerikanske datalog Richard Bandler, som i 1970’erne stillede spørgsmålstegn 

ved den psykologiske (vane)tænkning og den stigende anvendelse af psykoterapi. Fortalt i den 

ultrakorte version tænkte han, at det var en bedre tilgang til løsning af problemer ”at lære” folk 

hvordan de blev bedre – frem for ”at rode rundt” i fortiden, for evt. at finde årsagen til, at man 

var blevet dårligere.  

Og netop fordi han kom fra den matematiske og logiske verden, med opbygning af nye it-

arkitekturer, strukturer og systemer, introducerede han begrebet ”modellering” – dvs. find ”den 

bedste person” på et hvert givet område og ”lur ham kunsten af” – og beskriv dernæst en model 

for hvordan det fungerer hos dem, der er rigtig gode. Programmer (overfør) modellen til andre og 

lær dem, hvordan de bliver lige så gode. Voila. Det var heraf begrebet NLP – Neuro Lingvistisk 

Programmering – opstod. Neuro, fordi det først skal ind i hovedet (som en måde at tænke på). 

Lingvistisk, fordi ord er programmeringssproget.  

Bandler præsenterede denne model for en række psykologer og sociologer og prøvede den af 

i praksis – og sammen forfinede og beskrev de den endelige model. Den virkede og kom dermed 

til at danne skole for den praktiske psykologi, som især i den vestlige verden spredte sig hurtigt.  

Som alle nye modeller var den dog i lang tid enfant terrible i den etablerede akademiske 

psykologi, men vandt indpas fra midt-1990’erne – sammen med internettet og søgemaskinernes 

browsere – og blev især knyttet til management-teorierne, hvor effektivitet, selvtilrettelæggelse, 

salg og kommunikation havde betydning – både for medarbejdernes selvrealisering og for 

virksomhedernes indtjening.  
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NLP-psykologien er tillige et glimrende terapeutisk værktøj, og som alle andre discipliner i 

psykologiens udvikling, dannede den også grundlag for de næste bølger af søgen efter 

universelle (værdi)systemer, hvor jeg senere vil vende tilbage til bl.a. Ken Wilber.  

 

Værdisystemer   

Det er psykologen Clare W. Graves, der i videre studier (på toppen af hans læremester 

Abraham Maslow og hans så berømte behovspyramide) giver den første universelle beskrivelse 

af adfærd og værdier. Graves’ grundforskning har siden dannet skole for en samlende model om 

værdisystemer. Den har fået navnet Graves Values Model. Den er logisk, forståelig og i stand til 

at rumme alle tidligere såkaldte bølger af psykologiens historie og udvikling. Det er dog værd at 

erindre, at det er en model vi taler om.  

Grundforskningen blev udført i 1950-1980’erne og Graves døde inden han fik færdiggjort 

arbejdet med sin universelle model. Hans forskning er dog siden udgivet i bogform som ”The 

Never Ending Quest” (i 2005 og redigeret af Cowan og Todorovic). Den ultrakorte og populære 

udlægning er tesen om ”Change or Die!” – dvs. det er først når mennesket er truet på 

eksistentielle livsvilkår, at vi vil ændre os.   

Mange moderne psykologer og antropologer (og bl.a. mange management-skoler) har taget 

Graves’ arbejde til sig som en systematisk model, der synes at kunne fungere som en universel 

karakteristik af menneskets biologisk-sociale-psykologiske evolutionære udvikling.  

Graves var elev af Abraham Maslow (som døde i 1970). Maslow nåede i sin samtid at danne 

skole for en helt ny model, som beskrev de eksistentielle levevilkår i den nu berømte ”Maslow-

pyramide”, som starter med helt eksistentielle livsvilkår for føde, ly for vejret – og arbejder sig i 
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fem trin op til selvrealiseringen, som er det højest opnåelige mål for forståelsen af eksistens. I 

denne forståelse er der en god del sammenligning til de østerlandske religioner og opfattelser af 

f.eks. Nirvana og transcendental eksistens. Men Maslows pyramide er begrænset af et tankesæt, 

som i realiteten kun beskriver og forklarer den vestlige verdens kulturværdier og mål. Den 

grafiske simplificering og stor mediedækning betød dog, at Maslow opnåede at blive forstået og 

blev et ikon i forklaringen på den amerikanske værdinorm – dvs. ”The American Dream”.  

Graves kunne imidlertid ikke frigøre sig fra, at også andre landes kulturer og værdier måtte 

høre med i et samlet billede af menneskets udvikling og vilkår, hvis vi skulle kunne forklare os 

selv i et selvrefererende system af sociale og politiske strømninger. Især den biologiske 

forskning, ligesom de øvrige videnskabelige discipliner, måtte nødvendigvis hænge sammen med 

den psykologiske fortolkning.  

Graves arbejdede netop med sine teorier på et tidspunkt, hvor den systemteoretiske 

matematiks anvendelse og simuleringer på computere af de sociale strukturer, som f.eks. 

byplanlægning og logistik, var i sin begyndelse.  

Hans model bygger på omhyggelige empiriske studier over en hel generation, hvor han unikt 

inddrager sine egne studerende i selve studiet – uden at han dog gjorde dem opmærksom på det. 

Resultatet blev en fantastisk grundig simulering som kunne bekræfte de opstillede aksiomer. 

Som udgangspunkt vurderer han forskelle og sammenhænge mellem værdi og adfærd, mellem 

ligemænd og autoriteter, og mellem selv og andre (dvs. mellem individet og gruppen). Det var 

noget hans kolleger ikke havde anvendt. 

Af hans iagttagelser fremkommer en distinkt gruppering (systemer), der enten er ego eller 

kollektivt orienteret. Han kalder det for ”udtryk af selvet” og for ”ofring for gruppen”.  
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Systemer med udtryk for selvet tager alle udgangspunkt i en intern reference. Det betyder, at 

disse mennesker opererer ud fra en ubevidst (selvfølgelig) trang til at opfylde egne behov med 

sig selv først – og som vil have tilstrækkelig indre styrke til at løse problemer og udfordringer – 

uden at konsultere eller spørge andre til råds.  

Ofring for gruppen betyder derimod, at der er en ubevidst (selvfølgelig) holden [sig] tilbage 

af egne behov og underkaste sig ydre rammer. Ofring for gruppen er således eksternt refererende 

systemer som betyder, at sådanne mennesker har behov for en bekræftelse fra omgivelsernes 

definerede værdier som udtryk for ”sandheden”. Og hvad enten det er gruppens, stammens, 

familiens, statens eller virksomhedens mening, så er det opfattelsen af: at tilhøre en gruppe med 

de samme værdier, som bestemmer adfærden i løsning af problemer.  

Han definerede dermed værdisystemer som håndteringsmekanismer [coping mechanisms], 

som hjernen (eller hvis man foretrækker det: psyken) udviklede som modsvar på bestemte 

situationer i omgivelserne og i livets sammenhæng.  

 

Modelbeskrivelse 

Hvert af sådanne værdisystemer er opstået som reaktion på en bestemt type af problemer 

eller udfordringer, som omgivelserne har og vil udsætte mennesket for. Hvert af disse systemer 

repræsenterer et nyt niveau af kompleksitet, som dog rummer alle tidligere vilkår og løsninger i 

de foregående systemer. Dette lidt langhårede definitionsbegreb betyder i praksis, at værdier og 

adfærd kun skifter, hvis de udsættes for eksistentielle trusler, som i vores moderne verden altså 

ikke behøver at være livstruende på det fysiske liv (med døden til følge), men kan f.eks. være i 

(mis)forholdet til ligemænd eller autoriteter, hvor hjernen altså anvender de samme urinstinkter.  
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Graves beskriver selv sin model som: “The Emergent, Cyclic Double Helix Model of 

Mature Adult Bio-Psychological Behavior”. Den er emergent (”på vej”), fordi den påstår, at nye 

værdisystemer vil vedblive at opstå efterhånden som omgivelserne ændrer sig. Og cyclic double 

helix (billedligt som DNA-lignende), fordi hvert nyt værdisystem opstår i det punkt, hvor to 

”kræfter” mødes – dvs. det sted eller tidspunkt, hvor problemer og udfordringer skal håndteres af 

den menneskelige hjerne. Og den er mature adult, fordi det handler om ”normale” voksne 

mennesker – ikke om andre afvigende og psykologiske lidelser. 

Graves argumenterede, at der i menneskets udvikling allerede havde været flere forskellige 

værdisystemer, og han organiserede disse i interne og eksterne repræsentationer. Han kunne i 

sine studier af eleverne konstatere fem distinkte systemer og sluttede, at der må have været et 

system før – og at et nyt var på vej efter det sidste, han kunne konstatere empirisk. Han havde 

dermed syv værdisystemer – og endte med at tegne konturerne af endnu et nyere system, som 

hans elever siden har forsøgt at beskrive med empiriske data. 

Heraf kan udledes, at det første system starter med det oprindelige urmenneske, men at 

denne værdirepræsentation faktisk også eksisterer i moderne tid bl.a. som hjemløse eller såkaldte 

posemennesker specielt i storbymiljøerne, som en meget lille andel af jordens befolkning. Hans 

skitserede nyere system var også til stede, om end dette system er under fortsat udvikling, og den 

gang formodentlig også kun som en meget lille andel af jordens befolkning. Og måske er det 

muligt at spekulere i endnu nyere systemer, men hermed bliver det netop til en spekulation om 

menneskets fremtid i en filosofi-psykologisk ramme, hvor fristelsen til at spå og profetere om en 

bestemt værdi og adfærd ikke er baseret på empiriske data. Skal den forskning, som nu pågår 

med hjerneforskning og kognitiv psykologi, i kombination med sociale medier og andre 
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informationsteknologiske discipliner, have nogen plads i den universelle model, så kan 

fremkomsten af kunstig intelligens jo også betyde, at modellens sidste værdisystem reelt er det 

sidste i den rene biologiske udvikling. Dette skal dog ikke i sig selv afslutte Graves’ model, men 

fortsættelsen kommer til at blive vurderet på baggrund af en ikke-biologisk opstået intelligens.  

I sit oprindelige arbejde anvendte Graves to bogstaver for hvert værdisystem. Det ene 

repræsenterer livsbetingelserne og det andet neurologien, hvorved de begge skaber den form som 

værdisystemet genkendes ved. Graves har selv siden anvendt et tal for at simplificere dette – og 

hans elever har siden benyttet farvekoder for at have en simpel genkendelighed af de forskellige 

værdisystemer. I den følgende beskrivelse vil jeg for nemheds skyld anvende tal – og advarer 

samtidig mod at tro, at tallene har en numerisk betydende værdi i forhold til hinanden. Der er 

altså ikke tale om en konkurrence mellem systemerne, hvor f.eks. 5 er bedre end 2. Systemerne 

er udtryk for forskellige måder at tænke på.  

 

Tankeprocesser 

Lidt populært kan man sige om hjernens styresystem, at det er tankeprocesser baseret på en 

bestemt kemisk reaktion som foregår i hjernen. Dette var Graves’ teoretiske forudsætning, som 

han dog ikke i alle detaljer var i stand til at beskrive i sin egen tid, men som nutidens kognitive 

videnskab og de mange skanninger af hjernen har dokumenteret i overflod. Hjernen opererer på 

en elektrokemisk proces, som tillige varierer i grupperinger af hjernens forskellige områder 

afhængig af situationen – dvs. det er kontekstbestemt, hvordan vi som mennesker slutter og 

forstår påvirkninger fra den ydre virkelighed. 
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Graves fandt altså, at værdisystemer er dybe strukturelle mønstre i måden at tænke på, og 

dermed ikke hverken en karakteristik af mennesketyper eller diskrete stadier i udviklingen af 

mennesker. Værdisystemerne er altså ikke udtryk for en afdækning af bestemte mennesketyper, 

sådan som en del af de øvrige psykometriske tests påberåber sig. Hvert værdisystem udtrykker, 

hvordan mennesker tænker – dvs. deres opfattelse og struktur af værdier, tro og overbevisninger 

– til forskel fra, hvad mennesker tænker [på] – dvs. indholdet eller temaet for tanker om værdier 

og overbevisninger. Man kan sige, at værdisystemerne gælder for den skematiske måde at tænke 

på – og ikke for det tematiske indhold, der f.eks. diskuteres eller kommunikeres i ord og adfærd. 

F.eks. kan overbevisninger og/eller tro synes som diametralt modsatte størrelser – som f.eks. 

mellem kommunismens erklærede ateisme over for religionstroende – men de er skematisk ens i 

det samme værdisystem. Graves konstaterede tidligt, at vi bevæger os fra et niveau til det næste i 

vores udvikling. Men også at visse mennesker er låst fast i et bestemt værdisystem, fordi der ikke 

er incitament til at udvikle sig videre. Med andre ord: når ting fungerer, er der intet ønske om 

forandring.  

Værdisystemer opstår som et resultat af håndtering af problemer og vilkåret for eksistensen. 

Ændres vilkårene bliver problemstillinger også anderledes – og de gældende værdisystemer vil 

ikke kunne håndtere disse – hvorfor det er nødvendigt at udvikle nye måder at tænke på for at 

håndtere nye vilkår og problemer. Værdisystemerne er således udtryk for hvert enkelt individs 

potentielle måde at tænke på i bestemte situationer– kald det tankesæt eller mindset. Det betyder 

også, at vi i takt med at vi udvikler andre måder at tænke på, fortsat indeholder viden om de 

forrige mindset i vore nye mindset. I praksis betyder det således også, at mennesker er 

forskellige i de fleste forhold – og selvom vi vil de samme ting, så er det af forskellige grunde.  
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Værdisystemer skal altså vurderes i forhold til de problemer der eksisterer. Det er således 

ikke validt at sammenligne forskellige værdisystemer i forskellig kontekst (jf. mine kommentarer 

til nummereringen). Jeg giver i et senere kapitel en meget mere detaljeret version med flere 

karakteristika i forhold til beskrivelsen af bestemte værdisystemer, hvor det er muligt at tale om 

en slags arketyper – og hvor det også bliver tydeligt, at det er forholdsvis nemt at fastslå i hvilket 

værdisystem en person befinder sig – og hvordan de vil reagere på bestemte vilkår. Her følger en 

kort beskrivelse af de omtalte værdisystemer af distinkte ”jeg” og ”os” opfattelser – og et mere 

illustrativt skema, der lidt mere detaljeret beskriver bestemte karakteristika:  

 

1. Det første værdisystem er reaktivt, automatisk og handler om overlevelse, at udtrykke 

sig ubevidst her-og-nu – meget lig med det dyriske overlevelsesinstinkt.  

2. Det andet værdisystem udtrykkes i tilhørsforholdet til stammen, familien, gruppen (eller 

til virksomheden) på et niveau, hvor det handler om ofre sig selv for traditionerne – 

f.eks. de ældre, sjakbajsen, chefen osv.  

3. Det tredje skifter til igen at være egocentreret og karakteriseres ved at være meget 

impulsivt og udnyttende – at udtrykke sig selv uden hensyntagen til andre.  

4. Det fjerde værdisystem er et absolut system – dvs. baseret på sandheden og den eneste 

rigtige tro, hvilket gør det nemt at ofre sig selv for højere magter – f.eks. kirken eller 

organisationens skyld.  

5. Det femte system handler om det materialistiske – typisk en business udtryksform for at 

opnå noget-for-noget, hvor selvet udtrykkes kalkuleret i nuet (i modsætning til det mere 

impulsive tredje system).  
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6. Det sjette system er personorienteret og relativistisk, hvor det handler om at ofre sig 

selv for gruppen – for at opnå konsensus – hvor alle kan få noget ud af fællesskabet, 

som er vigtigere end én selv. 

7. Det syvende skifter igen til en ego-orienteret udtryksform, hvor det at være fri, 

uafhængig og selvtilrettelæggende, er det højeste mål (men dog ikke på bekostning af 

hverken miljøet eller andre mennesker).  

8. Det ottende værdisystem er den transpersonelle og globale hensyntagen til planetens 

bæredygtighed, som er en ofring af selvet for at vi alle kan overleve.  

 



Carsten Corneliussen / Digital dekonstruktion / 39 

 

Når jeg videre i bogen taler og omtaler mindset og værdier, er det således med reference og 

udgangspunkt i denne models underliggende karakteristika.  

Et par af Graves’ tidlige publikationer i 1970-80’erne var oprindelig bragt i Harvard 

Business Review, hvor de blev fremstillet som en banebrydende management-teori, selv om 

dette ikke var Graves mål med forskningen. Det er dog interessant, at det som management- og 

ledelsesfilosofi er ved at slå igennem nu. Og det sker langsomt, fordi der i erhvervslivet og i den 

politiske styring af virksomheder og samfund fortsat er mere fokus på den økonomiske filosofi, 

end på den menneskelige udvikling. Udtrykket Human Ressources (HR) – som bl.a. Drucker og 

tidligere hardcore-økonomer fandt på under it-bølgen – er nu på vej til at udgøre en nedgørelse af 

menneskets forskellighed, og udtrykker i dag næsten udelukkende, at mennesker ”bare” skal 

kunne fungere som en arbejdskraft. I dag er velfærdsstaternes politikere ved at introducere HR 

for borgerne, hvor de argumenterer for reformer og f.eks. anvender ord som personligt ansvar, 

uddannelse og tilhørsforhold til arbejdsmarkedet, der mere ligner ”social engineering” end de 

tidligere blødere oplysningskampagner om deltagelse i fællesskabet. Det har synliggjort 

forskellen på at have et job, at skaffe sig et arbejde for at forsørge sig selv, eller at være 

arbejdsløs og blive sørget for af fællesskabet. Forskellige måder at tage ansvar på afspejler sig 

også i de aktuelle kriser og krige – og ikke mindst med flygtningestrømmene til Europa. Alle kan 

diskutere temaet, men konkrete løsninger afhænger af værdisystemets skematiske fortolkning. 

Graves model kan også opfattes som universel ved at den fungerer på både et mikro og et 

makro plan – dvs. den er også anvendelig i beskrivelsen af sociale og politiske problemstillinger 

– og dermed anvendelig i vurdering af en geopolitisk struktur såvel som f.eks. i virksomheder og 

i konkurrencen om medarbejdere og markedsandele.  
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Memer og gener 

En anden benyttet teori, om det ”at tænke” med udgangspunkt i observationer og analyse, 

tilhører Richard Dawkins som mener, at idéer spredes på samme måde som Darwins oprindelige 

genetiske udviklingsteori i den populistiske fremstilling af ”overlevelse af den stærkeste”. 

Dawkins argumenterer overbevisende for, at en idé (f.eks. en sang, et design, en bestemt måde at 

gøre tingene på, etc.) overføres vha. interaktion og kommunikation mellem mennesker. 

Spredning af ideer og viden er dog ikke nyt. Dawkins ord ”meme” er i dag blevet kendt og 

anvendes i hele verden bl.a. pga. YouTube’s virale fænomener. Spørgsmålet er dog om det 

nødvendigvis er sandheden, fordi der er mange mennesker som tror det samme.  

Susan Blackmoore forklarer i sin bog ”The Meme Machine”, at hvis en bestemt idé eller 

tanke huskes (i mængden af indtryk i øvrigt) skyldes det, at den er stærk og eksisterer i kraft af 

sig selv. Den anvendes herefter som om det er ens egen – og bliver dermed et sandhedsbevis – 

som kan kommunikeres videre. De sociale medier vil nu og i fremtiden medvirke til at dette 

yderligere forstærkes. Når f.eks. kendisser opnår millioner af followers – og via tekst og billeder 

– på sekunder kan sprede ”budskaber”, er der tale om memer. Når f.eks. en avis publicerer en 

”nyhed” i nyhedsstrømmen er det først og primært en artikel – men når ”budskabet” i en artikel 

kondenseres og spredes via de sociale netværkstjenester bliver den til et meme, fordi den nu 

påhæftes en ny ”plausibel autoritet”.  

Litteraturen og film er naturligvis også en unik måde at sprede budskaber på, og det virker 

faktisk i sådan en grad, at netop fortælleformen via film (og tv-drama) er den mest magtfulde 

kommunikationsform. En af de seneste årtiers populære forfattere af science fiction litteratur er 
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Michael Crichton, hvis bøger som f.eks. Jurassic Park og Prey også er manuskripter til de 

tilsvarende film. Jurassic Park-filmene er formodentlig årsagen til at alle ubesværet taler om og 

accepterer videnskaben og forskningen indenfor kloning og genetik.  

Udover underholdningsværdien i sine egne værker, er Crichton dog temmelig kritisk overfor 

anvendelsen af videnskabens resultater i form af en kommunikation, der baserer sig på en stadig 

stigende populisme med budskaber, som reelt er politiske og ikke hverken litterære, intellektuelle 

eller nødvendigvis videnskabelige korrekte.  

Som følge af hans mange foredrag rundt omkring i verden, har især ét af hans manuskripter 

nået en kultagtig status. Det er en artikel med titlen ”Aliens cause global warming”. Den er med 

hans vanlige sans for overskifter – og med en ironisk distance til den politiske virkelighed og 

erhvervslivets grådighed – en superb afsløring og forklaring på, hvordan det lykkes for den 

politiske magt, at kontrollere og bruge videnskabelige argumentationer (og desværre også villige 

videnskabsmænd) til at fremme eller stoppe f.eks. investeringer i miljømæssige foranstaltninger. 

Vores egen hjemlige Bjørn Lomborg har også været udsat for en sådan politisk behandling, 

men har også selv demonstreret sin evne og vilje til at bruge samme metode for at fremme egne 

idéer og holdninger på tværs af det politiske system. Den aktuelle COP21-konference i Paris 

vidner om, at verden måske langt om længe er kommet ud af vildfarelser om fakta. 

Anvendelse af meme-spredning – som plausible modeller og teorier – er også tidligere 

blevet benyttet til at beskrive f.eks. de økonomiske teorier samt mange psykologiske, sociale og 

antropologiske teorier om menneskets oprindelse (herunder f.eks. kreationisterne). Det har 

medvirket til at mange mennesker – uden anden eller egen faktatjek – tror, at det er sådan verden 

har udviklet civilisationerne, fordi det præsenteres som sociale og kulturelle værdier. 
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Syv plus minus to 

Mange beskrivelser af teorier og videnskabelige discipliner er blevet så komplekse, at de 

fleste mennesker også gerne tager den simple og nemmest udtrykte ”formel” som udtryk for 

sandheden. Men der er også en anden grund til dette – nemlig den bio-psykologisk begrænsning i 

den såkaldte ”syv-plus-minus-to”-regel. De fleste mennesker er reelt kun i stand til at håndtere 

mellem 5 og 10 samtidige (bevidste) emner på én gang, hvilket bl.a. forklarer vores behov for 

ekstern hukommelse i form af papir, noter osv. (og at vi f.eks. stadig bruger kalendere mv.). At 

håndtere emner er ikke det samme som tankeprocesser, for her er de fleste mennesker faktisk 

kun er i stand til at håndtere én eller to samtidigt. Og det er heller ikke det samme som biologisk 

at modtage de fantastiske mængder af ”rå information”, hvoraf vi dog filtrerer en temmelig stor 

del fra og gemmer til færdiggørelse i vores søvn- og drømmestadier. Denne information svarer til 

omkring 11 millioner bit/s, som vores sanser kontinuerligt bombarderes med. Pointen her er dog 

ikke en forklaring af hjernens hukommelsesfunktion – men alene det forhold, at information og 

kommunikation redigeres til at matche vores måde at håndtere det på.  

Prøv f.eks. at tænke på, hvordan overskifter i aviser eller på fjernsynet præsenteres – eller 

hvordan reklamer serveres i foldere – eller f.eks. hvordan arbejdspladsen præsenterer strategier, 

visioner, målsætninger, værdier mv. i form af bullets og simple oneliners med sjældent mere end 

tre eller fem punkter. Og prøv f.eks. ved lejlighed at spørge andre, om de på stående fod hurtigt 

kan nævne 10 forskellige bilmærker eller 10 ting i en anden genre. Langt de fleste mennesker 

kan, adspurgt i nuet, faktisk kun huske 5-6-7 stykker – selv om de ved de kender flere – men ikke 

lige kan huske dem. 
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Denne umiddelbare begrænsede hukommelse er imidlertid ikke ensbetydende med, at den 

enkelte ikke kan huske mere, hvis der er tid til rådighed eller hvis der gives hints om flere (f.eks. 

noter). Det er alene en psykologisk konstatering af vores biologiske evne og formåen til aktiv 

bevidst håndtering af samtidighed. Når dette er interessant i denne sammenhæng skyldes det, at 

vores opmærksomhed er bestemt af mange forhold, bl.a. den biologiske evne, vores bevidste 

interesse, konteksten vi befinder os i – og nødvendigheden eller behovet i relation til tid. Det er 

bl.a. det Graves’ model forsøger at udtrykke – jf. det tidligere skema med karakteristika for 

måder at lære, blive motiveret osv. 

Vi er også meget forskellige når det anskues i perspektiv af vores genetiske sammensætning. 

Vi har ganske vist den samme DNA – og vi har som udgangspunkt alle de samme ca. 3,5 

milliarder genetiske kodestrenge – men som art varierer vi alligevel 0,1 procent fra hinanden. 

Det svarer til nogle millioner mulige forskelligheder i genomet, som optræder i helt tilfældige 

mutationer på tværs af alle kodestrenge hos den enkelte, og som medfører vores forskellighed i 

biologisk udseende – og f.eks. disponering for forskellige sygdomme mv.  

 

Sociale forskelligheder 

Men hvilken betydning har så forskelligheden i den sociale dimension? En af de mere 

interessante fremstillinger af forandringsprocesser stammer fra den engelske sociolog Anthony 

Giddens, som i en foredragsrække for et par år siden i en BBC tv-serie opnåede berømmelse i sin 

udlægning af globaliseringen. Hans bog ”Runaway World – How globalisation is reshaping our 

lives ” er en medrivende fortælling om, hvilke faktorer – historiske såvel som kommende – der 

vil påvirke vores sociale gruppering og vores selvforståelse. Bogen er skrevet før 9/11-
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hændelsen i New York i 2001 og har efterfølgende fået nyt forord i genoptrykket, fordi hans 

argumentationer i den oprindelige udgave var så konkrete, at terrorangrebet i den grad 

accentuerede dem og nærmest bekræftede de tendenser han beskriver.  

Giddens kommer ind på traditioner, familie, risiko og demokratiets vilkår. Han er måske 

ikke så dyb som f.eks. den tyske sociolog Jürgen Habermas eller så teoretisk som nylig afdøde 

Niclas Luhmann, som beskriver demokratiets vilkår og behovet for nødvendige forandringer til 

at kunne matche folkets adfærd – og i særdeleshed folkets manglende lyst og engagement til 

deltagelse i den politiske parlamentarisme med en stigende ligegyldighed overfor de valgte 

politikeres indsats og argumentation.  

Alt tyder på at demokratiet i den praktiske form, som den har set ud i århundreder, er under 

hastig opløsning. Det medgives i nogen grad af den franske økonom Thomas Piketty som peger 

på den synlige forskel mellem rig og fattig i kapitalismens virkemåde. Det har skabt ny fokus på 

de ”1 procent superrige”, som ejer alle rigdomme og ressourcer. I Danmark er det f.eks. for nylig 

opgjort, at lidt over 400 personer ejer og kontrollerer mere end 30 procent af ”økonomien”.    

Endnu en grund til diskutere demokratiets politik og økonomi, er opfattelsen af familien som 

kernestruktur for kultur, nation og social organisering. Sådan har det jo altid været. Men i dag er 

ca. halvdelen af danskerne frivillige singler, som fokuserer mere på karriere og selvrealisering 

end at være en familie. Der er ikke længere den samme familiestruktur med de samme værdier 

og den samme adfærd, som politikere og økonomer fastholder som udgangspunkt for lovgivning, 

administration og opretholdelse af kulturværdier.  

Kvindernes formelle anerkendelse som ligeværdige med mænd, er i den vestlige verden 

faktisk ikke mere en knap 100 år gammel, og selv om de har opnået ligestilling i formel forstand, 
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har de reelt ikke de samme vilkår. Dog er der nu eksempler på nyt kvindeligt lederskab, hvorved 

grupper af mænd nu føler, at de står med deres identitetskrise. 

Ægteskabet var ofte tidligere en arrangeret konstellation baseret på ejerskab. Parforhold fra 

1950’erne baseres på intimitet og seksualitet – og p-pillens opfindelse får global betydning for 

både kultur og økonomi. Det er faktisk kun et par generationer siden, at børnene fik en værdi 

som (ønske)børn – og det er i den vestlige del af verden nærmest blevet reglen mere end 

undtagelsen, at kvinder ikke nødvendigvis ønsker at få børn – ligesom homoseksualitet og 

tilfældige partnerskaber nu er bredt accepterede (igen – skulle man måske lige tilføje, idet de 

sidste par hundrede år unægtelig har været præget af puritanisme). Det betyder bl.a. faldende 

fødselstal og flere ældre i den vestlige og industrialiserede verden – selv om verdens samlede 

befolkningstal stiger voldsomt. For blot tre hundrede år siden var det omkring 2 milliarder – i 

2030 forventes vi at være 9 milliarder mennesker på kloden. I skrivende stund er vi knap 7,3 

milliarder, og Kina og Indien er fortsat de mest folkerige med hver over 1 milliard mennesker. 

Selvom andre dele af verden fortsat benytter arrangerede ægteskaber og anvender den 

konventionelle familiemæssige konstruktion som økonomisk og reel magtbeføjelse (pga. af 

religiøs eller kulturel tradition), er det interessant at kunne konstatere, at f.eks. Kina og Indien 

følger den vestlige verdens ”normative” adfærd på dette område – men at det vel at mærke er 

baseret på økonomiske og politiske hensyn – og ikke, som man måske kunne vente, ud fra en 

opblødning af kulturelle og religiøse værdier.  

En meget stor del af forklaringen på disse fænomener kan tilskrives den totale og globale 

kommunikation – og hvad enten det er multikanal-tv eller internettet og de sociale medier. F.eks. 

blev murens fald i Berlin forstærket af direkte tv verden over ligesom kommunismens kollaps 
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bl.a. blev accelereret af mediedækningen. I dag er det internettet og de sociale netværkstjenester 

som bærer memer rundt i verden. Det arabiske forår viser denne udvikling. Kinas tidligere 

lukkethed er også åbnet op med digitaliseringen – og f.eks. er Indien et af de største Facebook-

lande og udgør en meget større andel af de snart 1,5 milliard globale Facebook-brugere, end de 

fleste europæere og amerikanere tror. Også Afrika er nu på vej mod de sociale medier, fordi de 

er sprunget direkte ind i den digitale teknologi. Kina har deres egne versioner af sociale netværk. 

 

Politiske paradokser 

Hvordan skal man fremover opfatte et kulturelt tilhør til en nation, som ikke længere 

opfatter borgerne som mennesker – men blot som en nødvendig økonomisk ressource i et 

maskineri af produktivitet og effektivitet? Hvis den øjeblikkelige politiske diskussion primært 

handler om BNP og den globale konkurrenceevne, og ikke indeholder en diskussion om 

fremtiden, udstiller det, at den politiske rolle er blevet et job i sig selv og opgaven er 

administration af finanserne. Det vil kommende ekspertsystemer kunne gøre meget bedre og 

mere effektivt.  Skal politik overleve, skal den tilbage til ideologiske visioner og de skal handle 

om fremtidens organisering og fordelingen af jobs mellem mennesker og de nye teknologier. 

Hvorfor har de seneste mange årlige målinger af popularitet og troværdighed placeret 

politikere (og journalister) i bunden af alle undersøgelser? Faktisk har alle portrætteringer af 

politikere, med ganske få undtagelser, gennem tiderne vist en lang og kedelig historie af magt og 

manipulation. Hvorfor kræver vi ikke ”walk the talk” fra denne gruppe – ligesom vi gør det i alle 

andre sammenhænge med virksomhedsledelse, kolleger og venner? Er værdier om troværdighed 

og loyalitet, om rigtig-forkert ikke gældende for politikere? Er politik blot et nødvendigt onde? 
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Betragter vi det i virkeligheden i lighed med cirkus og sport – hvor sammenligningen til Roms 

kejsere ikke er fjern – og hvor især reality-tv og quizzer i dagens mediebillede også trænger sig 

på som sammenligning.  

Analyserer vi demokratiets vilkår, så er det evident at færre og færre mennesker er direkte 

engagerede – og mantraet ”demokratiet er for dem, der deltager” er på vej ud – ligesom udsagnet 

”vi har de politikere, vi har valgt og fortjener” er et udtryk for resignation af et system, der i 

virkeligheden kun indikerer, at alternativet er værre. Men hvad kunne være bedre? De sociale 

medier er nu ved at overtage det direkte engagementet i virkelighedens problemer – store som 

små – og det ligner den digitale virkeligheds nye deltagere i et direkte demokrati. Med det 

engagement er de i stand til at vælte regeringer og udsætte politikere for en regulær shit-storm, 

hvis de vil.  

Mediernes rolle har allerede ændret sig til at inkludere de sociale medier. Det er herfra de 

reelle nyheder kommer først – men det er fortsat de gamle redaktioners rolle at sortere i 

mængden af information til de ”officielle” nyheder. De gamle mediers nyhedsstrømme har altid 

haft en politisk afsender, hvad enten den er købt og betalt af den reelle politiske og økonomiske 

magt eller karakteriseres som uafhængige statslige public service-medier. Og det vil de fortsætte 

med i en egen opfattelse af journalistisk uafhængighed. Men de risikerer at mangle både 

publikum og optrædende i den personalisering, der p.t. foregår på de sociale medier. De sociale 

mediers definition er dialog – dvs. alle taler med alle i grupperinger på tværs af politiske 

tilhørsforhold. Det betyder ikke, at politik ikke er til stede i dialogen. Snarere tværtimod. Men 

det er ikke partipolitik – det er værdipolitik. Og den udtrykkes fra egne værdisystemer. 



Carsten Corneliussen / Digital dekonstruktion / 48 

 

Politikere af i dag er blevet levebrødspolitikere – dvs. det er et job som er sponsoreret af en 

økonomisk interesse. Idealisterne skal findes i deres respektive mindset – og mange forskellige 

mindset er ikke udtryk for demokrati – det er blot et muligt flertal til kompromisser. Antallet af 

løsgængere og nye partier i f.eks. den danske demokratiske model indikerer hvor lidt ideologisk 

forskel, der er i et moderne velfærdssamfund. Det samme kan observeres i EU Parlamentets 

sammensætning, som dog i en sikkert utilsigtet ironisk ærlighed accepterer teknokratiets 

styringsform, hvis blot det fremlægges til demokratisk afstemning. Det samme kan siges om 

amerikansk politik, hvor det dog helt tydeligt er lobbyinteresser som styrer politikkens retning.  

Ingen politiker kan i dag blive valgt uden massiv mediedækning – og den koster penge til 

annonceringer og til journalistik bearbejdet eksponering i nyhedsstrømmen. Dermed er der skabt 

en uhellig alliance mellem politikere og journalister, som de fleste af os synes er utroværdig – og 

selv om vi forsøger at ignorere den, så bliver vi alligevel ufrivillige ofre for mediernes massive 

pres med præsentationer og portrætteringer af politikerne som magthaverne. Få medier er, når 

det kommer til stykket, uafhængige og objektive. Og når de påberåber sig det i ytringsfrihedens 

navn – så er det som oftest alligevel baseret på et ”betalt” politisk ståsted. Det er dilemmaet for 

journalisters personlige værdisystemer i opfattelser af konkrete situationer.  

På trods af paradokset om politikeres og journalisters troværdighed, så agerer de fleste 

mennesker alligevel i det politiske system. En del undersøgelser viser faktisk også, at de fleste 

mennesker læser aviser og ser nyhederne på tværs af evt. partipolitisk holdning. De mange 

referencer til ”det politiske menneske” og dogmet om at ”alting er politik”, er en psykologisk og 

social forestilling om magten og samfundets organisering, som dog er baseret på en kulturel 

historisk tradition, hvor henvisningen handler om indflydelse. Det er et vilkår i omgivelsernes 
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virkelighed, hvor der i nutid tages personlig stilling til bestemte emner [temaet] – ikke systemets 

[skemaets] validitet. Målinger på valgdeltagelse udtrykker vigtigheden, men det er svært at 

genkende om det er temaet eller skemaet – jf. den seneste folkeafstemning om EU-forbeholdene. 

Og det samme gør nu også de mange opinionsundersøgelser og de trendings man kan udlede af 

de sociale mediers attention på et eller flere emner.  

Det skal dog ikke underkendes, at mediernes funktion spiller en helt afgørende rolle – både i 

nyhedsformidling og især i afsløringer af politisk magtmisbrug. Betegnelsen af medierne som 

”den fjerde statsmagt” og ”den fri presse” har derfor opnået at være definitionen som det eneste 

alternativ til statens egne medier.  

Her i Danmark er statens medier betegnet som public service og er en selvstændig 

institution, som dog reelt finansieres af staten. Faktisk så meget, at de har opnået en dominerende 

position. Det er helt unikt i sammenligning med andre lande. Og en ny vigtig diskussion om 

denne rolle i fremtidens digitale medievirkelighed kommer derfor også til at handle om 

demokratiet og personaliseringen af mediebruget. Det kommer jeg tilbage til senere i bogen. 

 

Evigheden som målestok  

Her er det interessant indledningsvis lige at have styr det dér med epoker, perioder og 

paradigmer. Innovation er en forbedring af noget eksisterende, der ofte karakteriseres som en 

udvikling, og som f.eks. tilskrives en bestemt epoke eller en periode. En æra karakteriserer 

normalt en historisk bestemt tid – og en epoke beskriver sædvanligvis omfanget i tid som 

længerevarende, f.eks. over generationer, hvorimod en periode er en kortere og mere afgrænset 

tid inden for ens egen levealder. Nye opfindelser er et paradigmeskift.  
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Således udstyret med den semantiske korrekthed kan vi starte med en bestemt periode i 

vores nuværende epoke. ”Ting tager tid” – og ”det bliver ikke i min tid”, er de mest anvendte 

udtryk for de fleste mennesker, når noget nyt tegner sig. Normer er et udtryk for måden vi gør 

ting på – og udsagn som ”sådan har vi altid gjort, og det er der ingen grund til at lave om på” er 

typiske, fordi forandringer alt andet lige er besværlige i alle henseender. Men digitaliseringen har 

om noget bevist, hvor hurtigt normer og adfærd kan ændres. Introduktionen af it i 1970’erne og 

pc’er i 1980’erne ændrede arbejdsrutiner og destruerede hele fag og brancher. Til gengæld 

opstod nye og tillæring og omskoling blev en ny norm. Tænk f.eks. på pc-kørekortet og 

opkobling med modems til world wide web.  

Over blot ca. 20 år er halvdelen af verden blevet koblet op på internettet, og i dag er 

smartphones på mindre end 10 år blevet den nye personlige computer. Om 5 år forventes resten 

af verden at være på nettet, og smartphonen vil have udviklet sig til en personlig assistent med 

en begyndende form for kunstig intelligens. Og lige om lidt – også i løbet af de næste 5-10 år – 

har vi yderligere forbundet alle vores fysiske enheder – dvs. overvågning af hjemmets forskellige 

(underliggende) systemer, vores rutiner med transport til og fra arbejdspladser osv. Visionen er, 

at alt bliver forbundet og en ny intelligent infrastruktur sørger for at det hele fungerer.  

Det er så også her, at udsagnet om, at ting tager tid – f.eks. ”det bliver ikke i min tid” – kan 

sættes i relief. For det gør det nok alligevel. Men hvorfor er det, at vi ikke tror på denne hurtigere 

teknologiske udvikling? Eller måske tror vi på det – men kan ikke gennemskue den praktiske 

gennemførelse, fordi den tid vi nu taler om er eksponentiel – dvs. det kommer til at gå meget 

hurtigere end den tidligere bølge af it og internettet. Digitaliseringen har indtil nu været en 

forandring som var nødvendig i den forstand, at vi ikke kunne agere i vores faglige virke uden at 
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lære ”edb” og betjene pc’er mv. Allerede i dag kan vi f.eks. ikke kommunikere med det 

offentlige uden en opkobling på nettet og en ”pc”-enhed. 

Vi opstiller mål og har overbevisninger om, at ville opnå bestemte ting med og i livet. De 

fleste af dem er medfødte og forudsigelige i den forstand, at omgivelser og opdragelse (kultur og 

dannelse) er toneangivende for f.eks. valg af karriere og måden at leve på. I psykologisk og 

social forstand kalder vi det for identitet og værdier. Hvor banalt det end lyder, så er livet 

herefter en slags automatpilot som gør, at vi har travlt med hverdagens gøremål i nuet og de 

næste par dage eller uger – eller lidt længere – men sjældent med evigheden som en bevidst 

målestok. Alligevel opererer vi tankemæssigt som om livet er for ”evigt”. Som mennesker er vi 

defaultede til at ikke at tænke på døden – dvs. det kræver en bevidst handling at tænke på det i 

dagligdagen. Det skyldes et urinstinktivt vilkår om overlevelse. Graves’ første værdisystem 

handler om de helt basale eksistentielle vilkår, hvor opfattelsen af liv og død er instinktive. For 

moderne mennesker er dette instinkt naturligvis til stede, men skjult, og de eksistentielle vilkår er 

erstattet af andre og ”vigtigere” begivenheder. 

Bevidstheden om identitet – og hvilke værdier der er de rigtige eller forkerte – varierer 

afhængig af, hvor i verden du er født. Alligevel er der tilsyneladende værdier som er fælles for 

de fleste af os. Den korte version er indledningsvis, at grundliggende menneskelige karaktertræk 

er de samme overalt – det kan f.eks. være loyalitet, glæde, misundelse, sandhed, løgn og ønsket 

om magt. Den korte version er også, at disse egenskaber kan ændres f.eks. ved manipulation af 

omverdensbilledet. 

Helt basalt er vi født som ”tomme” skabeloner med bestemte biologiske og genetiske 

egenskaber, som medvirker til at forme vores bevidsthed og identitet. I årtusinder har vi kopieret 
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vores forældre og vores omgivelser, og accepteret normer for funktionel tilstedeværelse i 

”stammen” – og i dag i det samfund vi lever i. For nogle få hundrede år siden begyndte vi at få 

”ondt i livet” og spekulere over det dér: … at være normal – eller tilpasningen til funktionen om 

at passe ind i normen. Det er storhedstiden for filosofferne – specielt den tyske Frankfurter-skole. 

Psykologien opstår af dette, men er ikke en eksakt videnskab. Det er industrialiseringen fra 

midten af 1850’erne – og ikke mindst introduktion af samlebåndet – som i lige linje kan føres 

frem til begrebet Social Engineering. Nu skal vi tage stilling til digitaliseringen som et vilkår, 

hvor vi reflekterer over normer og værdier i vores egen og andres eksistens i et nyt globalt 

informationssamfund.  

For dem der interesserer sig for filosofiens oprindelse er myten, at det var Aristoteles som 

grundlagde den. ”Joken” går på, at man først spurgte Perikles (ham med tønden og alle svarene), 

og hvis han ikke kunne svare, så spurgte man Aristoteles. Og kunne han heller ikke svare, så var 

alting gældende. F.eks. troede vi i over 2.000 år, at ”spontan genese” – dvs. at liv kunne opstå 

spontant og af ingenting – var sandt, fordi Aristoteles sagde det. Det var først i 1860’erne, at 

Louis Pasteur omgjorde den teori. Det er således også karakteristisk at de fleste mennesker tror, 

at demokrati og politik opstår med grækernes filosofi. [Demokrati] og politik har dog sin 

oprindelse i en begrebsverden om retssamfundet – dvs. nedskrevne regler og anvendte normer. 

Der er regler for samhandel og regler for måden at opføre sig på, regler for delegering af autoritet 

osv. – og det er naturligvis så også her vi definerer sanktioner, hvis vi bryder reglerne.  

Spoler vi hurtigt frem til det moderne samfund, så er det en historisk og kulturel normativ 

opfattelse, at vi i et demokratisk samfund opererer med regler for adfærd og personlig ansvar 

som et trade-off for stabilitet og beskyttelse for urimelig magtanvendelse, som tidligere rå feudal 
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og/eller militær magt. I den vestlige verden har det udviklet sig en velfærdsstat, hvor goderne 

fordeles ligeligt mellem dem, der har og dem, der ikke har. I andre dele af verden er der stadig 

”feudalstyre” i den ene eller den anden form for magtanvendelse. Paradoksalt nok er de vestlige 

velfærdsstater nu ved at genindføre en politisk feudalisme, hvor borgeren pålægges mere og 

mere personligt ansvar for bevisførelse af egen ”værdi” i samfundets fællesskab. Det bliver 

vilkårene for normen i en konkurrencestat. 

Hvor hensynet til planetens overlevelse er et globalt politisk anliggende, er de enkelte lande 

dog mere optagede af den lokale politiske magt, som legitimeres i form af konkurrenceevnen i 

den globale økonomi. Evigheden er således også en lokal opfattelse af en kulturel identitet, som 

dog nu kræver ”et abonnement”. Det vil gøre det politiske system ustabilt, når betalingen for 

abonnementet er baseret på skatter og loyalitet i form af en bestemt adfærd med en dikteret 

overbevisning om ”os og de andre”. Det er dog langt mere interessant, at det er nationalstaternes 

lokale politikere som pålægger borgere dette krav – og f.eks. ikke en international ledelse (hvis 

FN-institutionen kvalificerer her) som mere direkte kunne argumentere for en mere lige fordeling 

af jordens ressourcer i den globale og fælles udvikling af menneskehedens fremtid. F.eks. kunne 

værdien af verdens 1 % rige betale det samlede underskud og udrydde fattigdom, hvis det alene 

ses i økonomiske termer.  

 

Futuristerne kommer 

Og de kommer i flere udgaver. En del af dem tror på evigheden og arbejder målrettet på, at 

kunne leve for evigt – både som biologiske eksistenser og i en digital version. Vi har gennem 

generationer udvidet vores biologiske levealder, så det i dag ikke er ualmindeligt at runde de 100 
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år. En del forskere tror på, at vi kan udvide dette til flere hundrede år vha. af genetiske 

modifikationer. En anden forskning arbejder med upload af bevidsthed og identitet som en 

digital eksistens. Begge dele er teoretisk muligt og involverer endnu nyere teknologier på toppen 

på af digitaliseringsparadigmets opfindelser.  

Det er Ray Kurzweil som har introduceret begrebet ”den accelererende eksponentielle 

vækst”, som han i bogen ”The Singularity is Near” bl.a. argumenterer for med udgangspunkt i 

Moores Lov. Kurzweil fremskriver således, at det senest i midten af dette århundrede vil være 

muligt at tale om en reengineering af den menneskelige hjerne og dermed at udvikle en kunstig 

intelligens, der vil være klogere end vi selv er – og derfor i stand til at udvikle yderligere 

intelligens som vil uddistancere menneskeheden. Det kalder han for en biologisk singularitet – 

og det kan realiseres om 20-30 år. Det er den samme tidshorisont som vi indtil videre har brugt 

på at implementere internettet og udvikle nyt digitalt forbrugerudstyr. 

Kurzweil er i øvrigt også hyret af Google som teknologisk guru, og sammen med Larry Page 

og de andre nye digitale milliardærer, er de i færd med at realisere visioner om fremtiden, hvori 

det eksponentielle tankesæt indgår. Kurzweil, Google og bl.a. NASA har også stiftet Singularity 

University i Californien. Dette miljø har dannet skole for at tale om regulær futurisme i en 

bredere ramme end blot det filosofiske miljø. Det er også denne gruppe, der nu advokerer for 

koloniseringen af Mars.  

Robotter er kommet i fokus, fordi disse indlysende kan forstås på baggrund af deres 

funktioner, som f.eks. militære maskiner eller maskiner til produktion og effektivitet – og 

selvfølgelig den mere eksotiske funktion som f.eks. sex-robotter. Sidstnævnte er endnu et tabu-

emne, men de fleste forskere taler om, at størsteparten af os vil have sex med robotter i 2050. I 



Carsten Corneliussen / Digital dekonstruktion / 55 

 

den mere almindelige observation er robotter indtil videre blot maskiner, men om nogle få årtier 

kan de eksistere som selvstændige identiteter. Det sker når de tilføres intelligent software og 

neurale netværker, som selv udvikler evnen til at træffe autonome beslutninger.   

Hvordan vælger man i fremtiden så bedst en uddannelse til beskæftigelse og kulturel 

identitet? I den aktuelle debat om Smart Society vælger de fleste mennesker faktisk ikke at vælge 

– dvs. der er ingen debat om disse overvejelser. Men tænker man i valg af fremtid, så vil børn der 

er født i dag leve længere end 100 år (og måske meget længere med kommende genetisk viden). 

I deres voksenliv vil de ikke opleve en karriere med livslangt fast job. De vil være ”freelancere” 

og med stor sandsynlighed bo i en megaby, men uden behov for at pendle til en fast kontorstol. 

Det sætter uddannelse og pensionisttilværelsen i perspektiv, når den nyfødte bliver 65 år – så er 

det nemlig blevet år 2080. Hvordan ser verden ud til den tid? 

Det er faktisk ikke vanskeligt at deltage i denne diskussion. Årtiers sci-fi litteratur og film 

har behandlet dette emne, men de fleste mennesker reflekterer ikke yderligere om denne genre 

som andet end underholdning. Det er en fejlvurdering, fordi autonome systemer i en ikke 

umiddelbar fysisk forstand allerede driver f.eks. luftfartsindustrien – og nu også er på vej i den 

øvrige transportsektor med selvkørende og intelligente biler. Også i f.eks. reklamer er det 

autonome systemer som sorterer og beslutter, hvad der vises frem til hvem. Googles søge- og 

indekseringsrobotter og alle andre browserbaserede systemer er for længst blevet autonome 

softwareløsninger baseret på matematiske algoritmer. De nye personlige assistenter i form af 

bl.a. Siri og Cortana m.fl. er ligeledes blevet hverdag. Og når f.eks. Netflix har opnået så stor og 

ekstrem hurtig succes, skyldes det ikke mindst evnen til at ”data-mine” på brugernes adfærd. Det 

er et fænomen som for længst har gjort Amazon til verdens største butik, og som er kopieret af 
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mange i e-handelen. Facebook er i en klasse for sig selv og dominerer fuldstændig verdens 

digitale sociale kommunikation – og har både penge og brainware nok til at levere den næste 

generation af kommunikation. Det er dog ikke nødvendigvis for verdens skyld – men snarere at 

de ønsker at positionere sig som den dominerende globale aktør for fremtiden. 

Uanset motiv vil det formodentlig lykkes de nye digitale konglomerater af teknologi, 

services og dele-økonomien, at være dem der former fremtidens kommunikationsformater – og 

dermed er menneskeheden definitivt overgået fra industrisamfund til et informationssamfund.   

Det næste teknologiparadigme er allerede startet og karakteriseres med ordene: genetik, 

nano-teknologi og robotter. De fleste som arbejder med fremtiden kalder det blot for GNR. Jeg 

har i et senere kapitel en mere detaljeret beskrivelse af fænomenet – og vil her blot pege på, at en 

forudsætning for allerede nu at tale om fremtidens teknologier er den eksponentielle faktor – 

altså tiden det tager. Lidt populært udtrykkes det ofte som: de næste 10 års udvikling vil svare til 

de foregående 100 års udvikling. 

 

Kunstige intelligenser  

En del prominente personligheder på tværs af business og akademia er dog bekymrede for 

brug af kunstig intelligens. Men hvad er det, de er bange for? En gruppe med bl.a. Elon Musk i 

spidsen har netop etableret en non-profit organisation med en pengetank på 1 milliard dollars. 

Projektet hedder OpenAI og skal fremme, at kunstig intelligens bruges for hele menneskeheden.  

Det kræver en forklaring på hvad og hvordan vi definerer begrebet kunstig intelligens. Det 

er et temmelig stort område, så lad mig lige starte med at skille tingene ad for forståelse og 

forklaringens skyld.  
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Artificial Intelligence (AI) er et fænomen fra 1950’erne, hvor en amerikansk forsker ved 

navn John McCarthy første gang brugte terminologien i kontekst af kognitiv videnskab, der 

indeholder de viste discipliner i illustrationen herover. Det medførte en del debat, og flere 

videnskabsfolk dømte det ude før det rigtig var kommet i gang. Det var først i begyndelsen af 

1990’erne, hvor Vernon Vinge brugte AI i forbindelse med begrebet ”teknologisk singularitet”, 

at det blev et fænomen som måske var muligt i virkeligheden (vs. sci-fi litteraturen). Det er 

derfor Vernon Vinge, som de fleste husker. Ret beset er det dog et begreb man kan finde allerede 

i antikkens historie. Og mange vil sikkert også forbinde det med Allan Turing og Enigma-

maskinen under 2.verdenskrig. Ray Kurzweil fremskriver et forholdsvis nøjagtigt tidspunkt for 

den ”biologiske singularitet” – dvs. det tidspunkt hvor en kunstig (super) intelligens vil matche 

og senere overgå den menneskelige intelligens, hvorefter verden vil se helt anderledes ud – og 

hvor de regler og normer vi kender og anvender i dag ikke længere gælder. 
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Begrebet ”singularitet” refererer også til The Big Bang, hvor ingen kan vide hvad der var før 

universets begyndelse. Vi har fysisk-matematisk beskrevet vores verden med Teorien om alting, 

men det er sikkert også her de fleste almindelige mennesker ”står af”. Og med god grund. Det er 

svært tilgængeligt stof som kræver en videnskabelig baggrund. Det er heller ikke emnet her i 

denne bog – men forståelsen af den teknologiske udvikling bygger nu på en eksponentiel faktor, 

som de fleste mennesker ganske simpelt ikke tror på – og af flere grunde – den primære, at de 

ikke kan forestille sig en så hurtig teknologisk udvikling, og sekundært, at de opfatter det som 

ren sci-fi, der kun udspilles på film.  

Men det er netop karakteristisk, at den eksponentielle vækst i starten sker meget langsomt 

for pludselig at eksplodere. En fordobling af en lille størrelse er stadig en lille størrelse – dvs. en 

meget svagt stigende kurve – men når en stor størrelse fordobler sig, så stiger kurven nærmest 

lodret. Det er bl.a. anekdoten om riskornene og skakbrættet – dvs. 2 bliver til 4, 4 til 8, 8 til 16 

osv. – prøv selv at forestille dig fordoblingens værdi, når du kommer halvt op af skakbrættet og 

en milliard bliver til to – og milliarder bliver til billioner.  

En gruppe af prominente videnskabsfolk og flere af de nuværende digitale milliardær-CEO’s 

er også skræmt fra vid og sans over denne udvikling. De stiller dog ikke spørgsmålstegn ved om 

det er muligt at det sker så hurtigt – men har forskellige indvendinger om, hvordan vi kan 

kontrollere denne udvikling – og om det er godt eller skidt for menneskeheden (og dem selv og 

deres forretning). Og det er ikke bare et amerikansk medie-fænomen, men en global bekymring, 

som spænder fra Bill Gates, Elon Musk, Richard Branson m.fl. til videnskabsfolk som f.eks. 

Stephen Hawking og Nick Bostrom, hvor sidstnævnte sidste år udgav bogen ”Superintelligence – 

Paths, Dangers, Strategies”. Den er et must read for os alle. 
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Personligt er jeg ikke sikker på om Singularity University er et nyt fænomen af futurister 

eller om det endnu er en ny kult af ”tech-profeter”. Det er naturligvis indlysende og nødvendigt 

at tænke i fremtiden med udgangspunkt i f.eks. Mars-ekspeditionen og minedrift i rummet. 

NASA og Kennedy beviste denne måde at tænke på med månelandingen, som medførte at helt 

nye teknologier på mange andre områder blev drevet frem. Det vil GNR-teknologierne også gøre 

– og de vil gøre det i markedsøkonomien – dvs. uden en regulatorisk mulighed for kontrol og 

retning. Jeg er dog heller ikke sikker på om EU-løsningen med den strammere politiske og 

regulatoriske styring af udviklingsprogrammer er den rigtige løsning. Dog er det interessant med 

de nylige samarbejdsaftaler med bl.a. Korea og Japan om den fælles og globale standardisering 

af den digitale infrastruktur med 5G – men det er begyndelsen til enden på det digitale paradigme 

– og ikke starten på det nye GNR-paradigme. EU har endnu ikke defineret en GNR-strategi. 

Kina og Indien er altid en joker pga. deres størrelse, og er et reelt globalt alternativt til f.eks. 

USA’s dominans på udvikling af nye teknologier. Med andre ord: alle de store lande har deres 

egne dagsordener for fremtidens teknologiudnyttelse – og afslutningen af digitaliseringen spiller 

en helt afgørende rolle i visionen om Smart Society og det næste teknologiparadigme.  

 

Definitioner på AI 

Men hvad er kunstig intelligens så? Hvorfor bliver det kun adresseret af politikere og 

økonomer i en industriel kontekst – og ikke i en social og demokratisk kontekst? Og hvorfor er 

det, at helt almindelige mennesker ikke reflekterer over denne udvikling? Eller måske netop 

blindt tror på det, fordi de antager at teknologien vil redde os fra de problemer, som vi selv har 

skabt med bl.a. forurening og overbefolkning.  
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Lad mig forsøge at forklare dette i den populære form. Kunstig intelligens har altså længe 

været på dagsordenen i den teknologiske udvikling, men frygten eller begejstringen for hvad det 

kan bruges til, skal deles i tre stadier (her med de engelske terminologier, fordi det ikke giver 

mening at ”fordanske” disse begreber i denne bog): 

 

Artificial Narrow Intelligence (ANI). Det kaldes også for “Weak AI” og defineres ofte i 

sammenhæng med et bestemt område – f.eks. skakcomputere, der kan slå stormestrene – men 

også i det daglige virke, som f.eks. Siri i Apples iPhones og nu Cortana i Windows 10. Det er det 

Google anvender i selvkørende biler og i sensorerne i f.eks. Nest-alarmerne – ligesom det mere 

banalt er kendt fra e-mail spamfiltre og f.eks. Amazons anbefalingssystemer. Det findes allerede 

et hav af steder, uden at vi opfatter det som kunstig intelligens, og stadig omtaler det som 

computere. Googles søgemaskine er f.eks. en stor ANI. 

 

Artificial General Intelligence (AGI). Det kaldes også ofte for ”Strong AI” eller for 

menneskelignende intelligens – dvs. systemer der kan udføre opgaver på samme måde som 

mennesker er i stand til. At skabe denne teknologi er langt sværere end ANI og vi er endnu et 

stykke fra at kunne demonstrere en AGI, men vi er i fuld gang med første skridt – nemlig at 

skabe mere computerkraft og bedre software som anvendes i f.eks. neurale netværk.  

 

Artificial Superintelligence (ASI). Det er senest defineret af Oxford-filosoffen Nick Bostrom (jf. 

hans bog) som: ”… et intellekt, der er meget mere intelligent end den bedste menneskelige 

hjerne i praktisk taget alle discipliner – inklusive videnskabelig kreativitet, generel viden og 
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sociale færdigheder”. ASI-definitionen er grunden til diskussionen om singularitet og f.eks. om 

vi kan eliminere døden og overleve som digitale identiteter i computere og netværker. Det er det 

futuristerne Ray Kurzweil og folkene på Singularity University tror på.  

 

Lige nu kan vi mestre ANI – og vi skal igennem AGI for at komme til ASI. Uenigheden 

blandt forskere, filosoffer og forretningsmænd er sådan set ikke så stor som man måske kunne 

tro. Det kan iflg. de seneste to store undersøgelser om hvad ”folk” tror, blive år 2040 eller 2060 

(eller derimellem). Kun meget få (og mest filosoffer) tror, at det først vil ske i 2100 (eller aldrig). 

De fleste, som beskæftiger sig med GNR-teknologierne, er stort set alle enige om, at hvis du er 

teenager (eller ung i begyndelsen af din karriere), så er det noget du kommer til at opleve. Vi 

andre 68’ere kan måske opleve begyndelsen. 

Det interessante i denne iagttagelse er, at det faktisk ikke er en spekulation men et faktum – 

dvs. at det sker – ikke om det sker. Denne måde at tænke på er et helt nyt mindset – jf. Graves’ 

værdisystemer om et kommende livsvilkår og en ny måde at tackle den slags problemer på. 

Hvad sker der når kunstig intelligens af AGI-typen er en realitet om blot 10-15-20 år? Og 

når vi kommer forbi AGI-niveauet opstår der nye problematikker, som vi af gode grunde ikke 

selv vil være i stand til at løse (singulariteten) – vil vi så overlade ASI-løsninger til AGI’erne? 

Og vil ”superintelligensen” derefter overtage kontrollen? 

Det er jo Terminator og Matrix. Og det kan godt være, at det ikke bliver sådanne modeller, 

men vi skal nødvendigvis være parate til at adressere spørgsmålet om at afgive suverænitet til 

ASI’er. Det betyder f.eks. også at vi bør tænke over, hvorfor en AGI/ASI-intelligens skulle 

ræsonnere på samme måde, som vi mennesker gør det? 
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Ekspertsystemer 

Indtil da kan vi nøjes med at tænke over, hvordan ANI’erne bliver brugt. Vil vi blot bruge 

dem som digitale og personlige assistenter? Og hvad indebærer det i forhold til vores adfærd lige 

nu? Vil mine tidligere henvisninger til automatisering af jobs og introduktion af ekspertsystemer 

så blive resultatet – og hvad er et ”ekspertsystem” i realiteten? Helt overordnet kan det måske 

blot beskrives som ”selvbetjening” – dvs. den stigende automatisering og udlicitering af adgang 

til systemer og de bagvedliggende infrastrukturer og databaser. Det er også det begreberne 

clouds, big data og data-mining handler om, hvor software og matematiske algoritmer anvendes 

til f.eks. aktieanalyser og aktiehandel, hvor køb og salg foretages af maskiner. Det anvendes også 

i stigende grad til reklameplacering, hvor det kaldes for ”programmatic” – og det anvendes i stort 

set alle komplekse systemer, hvor den menneskelige hjerne ikke er hurtig nok til at træffe 

beslutninger.  

Et af de seneste eksempler på ekspertsystemer er en ny juridisk ”database”, som dog er mere 

end et opslagsværk. Det bygger på samme skabelon som IBM’s supercomputer Watson, som 

bl.a. demonstrerede skakcomputerens sejr over mesteren. Og for dem der kun kender og bruger 

Google, vil det måske være en overraskelse, at der allerede findes mange (kunstige) intelligente 

søgemaskiner, hvor interfacet tilbyder at stille ganske komplicerede spørgsmål og derefter levere 

et begavet og brugbart svar. Alpha Wolfram er f.eks. sådan et system. 

Den næste generation af sådanne ekspertsystemer bliver endnu mere intelligente – og vil 

kunne operere som ”selvstændige systemer”, der erstatter de systemer og manuelle procedurer 

som vi i dag håndterer med menneskelig betjening. Det er altså når vi overlader beslutninger til 
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maskiner, at vi kan tale om ekspertsystemer. Og konsekvenserne er til at få øje på, hvis f.eks. 

retssystemet automatiseres og gøres til et intelligent ekspertsystem, hvor den menneskelige 

faktor er borte. Hvad betyder det for vores opfattelse af retssikkerheden – og lyder det utopisk?  

Når det f.eks. gælder selvkørende biler og transportsektoren er vi fascinerede – men når det 

gælder de offentlige registre, frygter vi det som overvågning og et brud på privatlivets fred og 

retten til at være sig selv og træffe egne beslutninger.  

En ting er, at det er gjort nemmere og hurtigere f.eks. at ekspedere tidligere procedurer og 

processer. En anden er afgivelse af din identitet og dine data om dig selv og dine vaner. Det er 

det de sociale netværker og internettets søgemaskiner opsamler og efterfølgende tilbyder dig som 

såkaldt målrettet information og reklamer. Her afleverer vi frivilligt en masse information for at 

anvende en ”gratis” tjeneste, der således finansieres af reklamerne. Flere koryfæer vil gerne 

citeres for at have sagt: ”hvis en tjeneste er gratis, så er det dig, der er produktet”. Både Google 

og Facebook har reageret på dette og argumenterer i stedet, at deres rolle næsten er altruistisk – 

faktisk nærmest en gave til menneskehedens fortsatte udvikling. 

Uanset holdningsforskelle er disse tjenester og systemer herefter databaseregistre, som kan 

datamines på kryds og tværs. Med alle data og logninger af al digital adfærd koblet til en bestemt 

person eller en bestemt funktion, er det indlysende muligt at ekstrapolere adfærd på baggrund af 

forbrugsmønstre. Det centrale element er at systemet kender dig (og at du har accepteret dette). 

Den aktuelle bølge af reklameblokering har delt vandene – men også afsløret, at f.eks. aviserne 

og nyhedstjenesterne på nettet er fuldstændig afhængig af reklamefinansiering. Enkelte medier 

blokerer nu adgang, hvis en bruger anvender en app til blokering. Dette er også et nyt uprøvet 

paradoks.  
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Vi er på den ene side villige til at forære vores data væk for at få convenience, men vi er på 

den anden side bekymrede for overvågning og misbrug af de samme data. Og der er selvfølgelig 

systemer, hvor du ikke har accepteret dette – og hvor de samme oplysninger bliver brugt til 

kontrol og overvågning – uden din accept. Her er dobbeltmoralen til at tage og føle på. 

Snowdens afsløringer af NSA, og den efterfølgende lavine af afsløringer om alle staters 

overvågning af borgerne, bør give anledning til at diskutere moral og etik i en ny digital 

sammenhæng (og ikke på de gamle præmisser). Realiteten er, at disse data og den nye digitale 

infrastruktur allerede behandler det uden menneskelig indblanding.  

For dem der kun er nået til de sociale medier (web 2.0), er der således god grund til en 

opdatering, som endnu engang vil ændre adfærden og normerne for at være digital. Vi taler i dag 

om internet-generation web 3.0 (eller det semantiske web), og vi er hastigt på vej til web 4.0, 

hvor de tidligere AI-begreber om ANI og AGI smelter sammen. Det er om nogle få år. Jeg 

adresserer dette yderligere i kapitlerne om teknologierne. 

 

Gud, livet, universitet – og alt det andet 

I mellemtiden lever vi videre på den måde vi gør – dvs. vi har organiseret os med de 

nugældende sociale regler og passer vores liv og arbejde som hidtil. Vi reflekterer kun 

undtagelsesvis over nye teknologifunktioner på smartphones og downloader automatisk nye 

applikationer til vores bestående digitale udstyr, uden at vi spekulerer på, hvorfor de skal 

opdateres. Vi er fascinerede når f.eks. en 3D-printer kan fremstille mad eller er i stand til at 

bygge hele strukturer til bl.a. huse – men vi tænker ikke over, at det er starten på en forandring af 

brancher, der vil forsvinde på samme måde, som andre tidligere brancher har gjort det. 
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De fleste mennesker har et iboende ønske om at beholde nutiden og de gældende vilkår. De 

fleste af os tager først stilling til forandringer, når det er livstruende nødvendigt – altså ikke 

forandringer af convenience, men reelle forandringer i f.eks. ingen job, ingen bolig osv. Der er 

masser af litteratur, film og dokumentarer som beskæftiger sig med forandringsproblematikker – 

herunder med reference til den kognitive videnskab, hvor det er en tværfaglig tænkning som 

dominerer – dvs. nysgerrighed og villighed til forandring.  De mennesker der reflekterer og 

tænker i fremtiden, anvender et andet mindset som gør dem bedre i stand til at håndtere og 

designe fremtiden.  

Langt de fleste mennesker tænker dog endnu i selvstændige discipliner, og bliver via 

medierne præsenteret for eksperter i det ene eller det andet. Og som ekspert er man vidende om 

en masse i sin egen faglighed – men ikke nødvendigvis om noget som helst i andres fagligheder. 

Muligheden for deling af ny viden er med internettet starten på en global udveksling af viden på 

tværs af alle fagligheder og ekspertiser, hvorved menneskeheden er på vej til at vi alle kan blive 

klogere, hvis vi vil. 

Hermed kommer jeg så også retur til det mere filosofiske spørgsmål om, hvorvidt vi skal 

vide alt? Skal vi det som enkeltindivider eller er det tilstrækkeligt, at vi blot er i stand til at finde 

viden, når vi har brug for det? Internettet og ekspertsystemer (med eller uden kunstig intelligens) 

er afløseren for vores biblioteker. Et globalt netværk, som er åbent, frit og gratis for alle, så vi 

øjeblikkeligt kan opdatere og kommunikere denne viden til alle. Hvad gør denne teknologi ved 

vores måde at tænke på – eller måske er spørgsmålet, hvornår?  

Det giver bl.a. filosofferne mulighed for at tænke over hvordan det nu er med: ”Gud. Livet 

og Universet – og alt det andet”. Udtrykket er i øvrigt den danske oversættelse af en af de 
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forholdsvis få verdenskendte amerikanske filosoffer, nemlig Ken Wilber (som figurerer på den 

tidligere anvendte illustration om psykologiens historie). Hans bog hedder på engelsk: ”A Brief 

History of Everything”, hvori han skaber en overvældende syntese af stort set alt, hvad der er 

udviklet af videnskabelige beskrivelsessystemer og filosofisk/spirituelle/psykologiske 

forståelsesretninger. Han forklarer bl.a. begreberne holon, holarki, bevidsthedens evolution, 

videnskabens styrker og begrænsninger – og ”alt det andet” – som tilbyder os mulighed for 

nytænkning. Han beskriver også Graves Values Model i den version, som Graves’ elever Beck 

og Cowan fortolker den og kalder for Spiral Dynamics-modellen.  

Vores egen danske Peter Bastian er tilsyneladende en meget stor fan af Wilber – og jeg kan 

ikke lade være med at citere lidt fra hans anmeldelse af en revideret version af bogen, da den 

udkom på dansk i slutningen af 1990’erne: ”Bogen er skrevet i romanform og Ken er ikke en 

“rigtig forfatter”, så bogen er både-og: vildt irriterende og en rammende og underholdende 

beskrivelse af senmoderniteten og det fladland, som vi hænger fast i, nemlig en kombination af 

ekstrem narcissisme, offerbevidsthed og angst for vertikalitet. Den klæder ubarmhjertigt vores 

yndlingsmyter og mest elskede fordomme af til skindet og placerer overbevisende krav om 

radikal forandring af både individ og samfundsinstitutioner. Alle får et blåt øje, ikke mindst 

universiteterne, som har en selvopfattelse som avant garde men i realiteten er bærere af 

reaktionen. Vi bliver nødt til at kende sygdommen for at kunne helbrede den”. 

Foruden Wilbers nye og såkaldte ”integral filosofi”, er det primært filosoffen Nick Bostrom 

og psykologen Steven Pinker, der står for forklaring af fremtidens måder at tænke på. Jeg har 

også fået sagt, at ingen politikere endnu har adresseret denne diskussion. Det kan skyldes 

uvidenhed eller uvilje, men skal der konkluderes noget om vores nuværende politiske tænkning, 
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så handler det alene om økonomiske modeller – ikke filosofiske eller ideologiske modeller. Vi er 

nødt til at tænke i teknologiens muligheder – og det bliver nødvendigt at anvende et nyt mindset. 

F.eks. er Bostroms teorier om ”arternes overlevelse” en model, der handler om, at alle arter uden 

undtagelse er uddøde på et eller andet tidspunkt. Det vil mennesket såmænd også – med mindre 

vi kan ”snyde døden” – og det er måske det teknologien kan.  

I dette første kapitel har jeg således adresseret ”måder at tænke på”. Og som det fremgår, er 

der mange. Vi er forskellige – både i opfattelse og fortolkning af omgivelserne og i vores måde 

at håndtere virkeligheden på. Vi eksisterer i et globalt økonomisk og politisk regime – som vi 

accepterer som en norm – selv om det spænder fra en bestemt opfattelse af demokratiske værdier 

til opfattelser af totalitære regimer baseret på religiøse overbevisninger. Paradoksalt nok tilhører 

begge opfattelser det samme værdisystem – nemlig det absolutte. Vi er villige til slås for disse 

værdier og fortolkninger af rigtigt-og-forkert – og det gør vi så. Og som altid er det vinderne, der 

skriver historien.  

Spørgsmålet er naturligvis også om min (og andres) begejstring for Graves-modellen er 

valid. For min del har jeg i mange år beskæftiget mig med mennesker, medier og teknologi – og 

fundet, at Graves/Spiral Dynamics, som model, faktisk er en meget præcis målestok for, hvordan 

forskellige mennesker tænker på forskellige måder i forskellige situationer. Jeg returnerer med 

en detaljering af ”måder at tænke på” i bogens konklusion – dvs. i spørgsmålet om, hvorvidt der 

er en konklusion. 

Og nu til det andet spor, idet de næste par kapitler kommer til at handle om specielt 

begyndelsen af digitaliseringen og netværks- og mediekonvergensen.  
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BEGYNDELSEN 

Dog ikke med The Big Bang – men med starten på digitaliseringen. De følgende kapitler 

indeholder mange teknologiske begreber, som udgør konteksten for at forstå digitaliseringens 

teknologiske jargon. Jeg vil gøre mit bedste for at forklare det så populært som muligt.  

I vores moderne liv anvender vi al mulig teknologi uden at vide, hvordan det virker. Hvem 

kan f.eks. redegøre for bilens måde at virke på – den skal jo blot køre. Eller f.eks. et tv-apparats 

behandling af billeder – vi vil jo bare se fjernsyn. Og det er en god pointe – men tænk alligevel 

over, hvorfor vi i vores skolegang lærte om fysik, kemi og biologi mv. Vi har opstillet et 

curriculum for basal viden, for at kunne fungere som dannede og vidende mennesker, der kan 

deltage i samfundsdebatter og være en del af kultur og norm. Vi har ganske vist specialiseret os i 

forskellige faglige discipliner hvad enten det er håndværk, videnskab eller humaniora. Og vi har 

organiseret os i et fællesskab, hvor hver spiller en rolle for at samfundet kan fungere.  

Men skal vi virkelig vide, hvordan en CPU virker – eller hvad en MPEG-fil f.eks. er? 

Digitaliseringen – her som et nyt teknologisk paradigme – er faktisk en ny situation, hvor vi bør 

vide mere end de tidligere grundlæggende uddannelsesfærdigheder. Der har ikke tidligere været 

et curriculum for digital uddannelse i folkeskolen. Det er på vej, men langt fra defineret. Det er 

snart 40 år siden, at jeg selv var med til at definere en ”datalogisk” uddannelse. Jeg lærte at 

programmere fra bunden og kunne f.eks. hexadecimaler udenad – men i dag kan enhver teenager 

programmere en hjemmeside, uden at skulle tænke over den bagvedliggende matematik.  
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Det er blevet en selvfølgelighed at spille computerspil og at etablere en profil på de sociale 

netværker eller kreere en blog m.m.. Teknologien er underordnet – det er funktionen der tæller. 

Det er dog også udtryk for afgivelse af kompetence til en maskine og det handler om tillid 

(eller ikke) til en fabrikant af et computerprogram. De nye ”fabrikanter” er f.eks. Google, Apple 

og Facebook, som tilbyder automatik og convenience mod at eje data om den enkelte bruger. Her 

handler det netop om hvad du bruger det til. Den viden bliver grundlaget for at udvikle endnu 

mere avancerede tilbud om automatiserede funktioner. Men det betyder også, at udviklingen – og 

især indflydelsen på udviklingen – bliver taget fra den enkelte og overladt til multinationale 

kommercielle konglomerater. Det sker som business. Og for de penge de tjener er de i stand til 

yderligere at styre både udvikling af teknologi og den retning samfundets fremtid kommer til at 

hvile på. Med andre ord er den enkeltes viden om basale teknologier og kommende videnskaber i 

fare for at forsvinde til fordel for nogle få.  

I tidligere paradigmer var nye opfindelser materielle ting. Det digitale paradigme er et nyt 

immaterielt og virtuelt niveau, der også handler om din intellektuelle eksistens og muligheden 

for selv at vælge.  

Ordet præmis betyder ifølge den danske ordbog: forudsat [… inden for logik en sætning, der 

anvendes som begrundelse for en konklusion i et argument]. Mere uddybende er ordet præmis 

defineret som: et udsagn, der antages at være sandt inden for konteksten af en given diskurs, især 

om logiske argumenter. Præmisser udtrykkes ofte eksplicit, idet konklusionens gyldighed 

afhænger af præmissens sandhedsværdi. Her hævede jeg lige lixtallet en smule og fik samtidig 

lejlighed til at bruge alle mine personlige yndlingsord: kontekst, diskurs, logik, eksplicit og 

gyldighed.  
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Fremtiden kan ikke på forhånd defineres som et bestemt produkt eller en bestemt adfærd – 

om end historien til alle tider har demonstreret at bestemte nye opfindelser også har ført til en 

bestemt ændret adfærd. Det er dog ikke én isoleret teknologisk opfindelse i sig selv som ændrer 

vores måde at leve på, men snarere de mange følgeopfindelser, fordi vi samtidig også ændrer 

vores måde at tænke på.  

 

Disruption  

 

De teknologiske opfindelser er bl.a. kortlagt og rubriceret af den østrigske økonom Joseph 

Schumpeter. Det er det de fleste kender som Schumpeters bølger. Efter hans død i 1950’erne 

blev han især kendt for postulatet om, at teknologier kommer i bølger og hver ny teknologi 

ødelægger den bestående økonomi. Efter en periode med nedbrydning og omfordeling af det 

økonomiske regime, vil en ny orden af økonomisk stabilitet blive bygget op. Det kalder 

økonomer og andre i dag for en disruption. Schumpeter arbejdede med empiriske data og fandt, 

at nye teknologier kommer med kortere og kortere og faste mellemrum (jf. illustrationen). Hver 

ny periode kalder vi for et paradigmeskift (i modsætning til løbende teknologisk innovation af 

den bestående teknologi).  
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Det første teknologiske paradigme karakteriseres som den første industrielle revolution med 

dampmaskinen og tekstilindustrien i 1700-årene. Over jernbaner, telegrafen og telefoni, 

elektricitet, petrokemi, biler, fly, elektronik er vi nu i den såkaldt femte bølge med software, 

digitale netværker og nye medier. Det er det vi i dag kalder for digitaliseringen. Men faktisk er vi 

som vist lige nu ved begyndelsen til enden af det digitale paradigme. I praksis er det helt ikke så 

specifikt – f.eks. var det Gordon Moores nu så legendariske chip – som han designede i slut-

1960’erne – der blev grundlaget for vores moderne computere. Den økonomiske disruption 

fulgte dog hurtigt efter.  

Gennem 1970’erne og firserne gennemgik telesektoren en fuldstændig forandring. Først med 

privatiseringen og siden med helt nye mobiltelefonselskaber. Også helt nye televirksomheder, 

som f.eks. Cisco og Akamai dukkede op, som endnu i dag dominerer internettets trafik og 

routere. 1980’erne ændrede også it-området, hvor f.eks. styrkeforholdene mellem IBM og 

Microsoft skiftede – og helt nye softwarevirksomheder, som f.eks. Sun og Oracle dukkede op. 

Og det var faktisk først midt i 1990’erne, at Marc Andreesen introducerede Mosaic-browseren, 

som gjorde internettet til World Wide Web.  

Omkring årtusindskiftet brast de økonomiske forventninger til dot-com teknologibølgen. 

Efterfølgende startede en ny anvendelse af world wide web med mobiltelefoniens kobling til 

internettet. Apple genopfandt sig selv og Amazon eskalerede e-forretningsbegrebet – og nye 

virksomheder som bl.a. Google og Facebook dukkede op på scenen. Det er det vi nu kalder for 

web 2.0. I dag er vi i web 3.0 – som vi kalder for det semantiske web – og vi er i fuld fart på vej 

til version 4.0 – det intelligente netværk, som nu kaldes for Internet of Things. Det sker indenfor 

for de næste par år. Samtidig skete der en forandring i forbrugerelektronikindustrien, hvor Apple 
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nu er endt i en klasse for sig selv. Samsung overtog føringen fra den tidligere så markante 

japanske dominans – og på vej er nu de kinesiske elektronikfabrikanter – herunder bl.a. Huawei 

og Xiaomi. Huawei er dog allerede en global producent af infrastruktur, som kan måle sig med 

Ericsson, Nokia og Siemens. Også på alle andre områder er Kina på vej til at kunne konkurrere 

med de førende amerikanske virksomheder – f.eks. Baidu i forhold til Google, og Alibaba i 

forhold til Amazon. Og det er værd lige at erindre, at BRICS-landene udgør trefemtedele af 

verdens befolkning. F.eks. forventes Kinas købekraftige middelklasse at stige fra 47 millioner i 

2010 til 472 millioner i 2020 (jf. McKinsey i The Economist).  

 

Den universelle s-kurve 

Det næste paradigme – den sjette bølge – er allerede i gang med nye teknologier, og på 

samme måde som Moores chip i 1960’erne, sker det langt før teknologiernes anvendelse slår 

igennem og påvirker os økonomisk og ændrer på vores adfærd. De nye typer af teknologi har 

som tidligere nævnt allerede fået navnene: genetics, nano og robotics.  

Overgang fra ét paradigme til det næste er varigheden før den økonomiske disruption – dvs. 

det er i virkeligheden overgangshastigheden, som er ”kunsten at kunne spå om fremtiden”.  Det 

er altså ikke, fordi der pludselig sker noget uventet og magisk, men derimod en rimelig 

kalkuleret og balanceret satsning på, hvornår det gamle skal opgives og det nye fremmes. 

Denne prosa dækker over teorien om universelle s-kurver, hvor tommelfingerreglen er, at 

når noget opnår en penetration på over 15-20 % på et nyt marked, så er det [næsten] garanteret 

en succes (jf. standard-illustrationen herunder).  
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Men der er mange nye produkter, tjenester og ideer, som ikke opnår dette. De får typisk fat i 

de første få procent af de såkaldte innovators eller first movers og early adoptors, men de når 

ikke de indikerede større procentsatser, for at komme til en definition af et massemarked og 

sidste efternølere (laggards).  

Pionererne risikerer mest, fordi det ikke nødvendigvis er de enkeltstående første opfindelser 

som vinder hele puljen. Ofte er det anden eller tredje generation som profiterer mest. Men det er 

med sikkerhed de aktører som forlader det gamle paradigme sidst, der risikerer mest. Dette er 

også en faktor i den igangværende disruption. De virksomheder som ikke er opmærksomme på 

skiftet, eller har den holdning at de har god tid til omstilling, er de virksomheder der forsvinder. 

 

To dåser og en snor 

Den er god nok. Det er faktisk princippet for telekommunikation. Det var her det hele 

startede. Og med to sæt kan man også tale i munden på hinanden. Den lidt mere tekniske 
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forklaring følger her i en populær udgave. En ”telefon” består af en mikrofon og en telefon.  Det 

første telefonapparat var mekanisk i den forstand, at den aktive del i både mikrofon og telefon 

indeholdt en metalmembran. Mikrofonens metalmembran blev sat i svingninger af den tale som 

blev rettet mod den – dvs. når vi taler, danner stemmebånd og mundhulen et resonanskammer, 

som sætter luftens molekyler i bevægelse og skaber dermed svingninger – eller lydbølger om 

man vil. Når disse rammer mikrofonens membran sættes den i tilsvarende svingninger.  

Membranen sidder som forside på et lille kammer med kulkorn, der presses sammen (støder 

mod hinanden i samme svingningstakt). Kammeret er forbundet til en elektrisk kobberledning, 

som dernæst opfatter svingningerne og sender en pulserende strøm af sted med svingningens 

karakteristika.  Når disse pulser rammer den anden ende (telefonen), er princippet det samme 

blot med modsat fortegn. Kulkornspartiklerne sættes i svingninger, som får membranen til at 

svinge og dermed trykker på luftens molekyler og danner en lydbølge, som så rammer ørets 

trommehinde og lyden kan opfattes som om det var tale. Faktisk rimelig simpelt.   

Det var dét Alexander Graham Bell udtog patent på i 1876 og året efter brugte til at 

grundlægge Bell Telephone Company. Men det var faktisk en italiener med navnet Antonio 

Meucci, der i 1860 opfandt telefonen. Og alt andet lige er det elektronmagnetismen (med danske 

Ørsted) og elektriciteten i de første telegrafsystemer, som bevirkede at telefonen dukkede op – 

og Morse blev dermed den første ”opfinder” af det digitale system med 0 og 1-taller – dvs. strøm 

og ikke strøm.   

En anden vigtig opfindelse i slutningen af 1800-årene var den trådløse radiotelegrafi. Det var 

Guglielmo Marconi som i 1899 første gang sendte en radiotransmission. Nogle år senere blev 

elektronrøret opfundet. Det er det vi dag populært kalder for radiorøret, og som førte til den 
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første egentlige radiobroadcast i 1906. Og der blev sat billeder på radioen første gang i 1926. Det 

kender vi i dag som fjernsyn. Den første radiotransmission i Danmark blev foretaget i 1925 af 

Statsradiofonien (DR) og den første tv-udsendelse i 1951.  

Det første telegraf- og telefonselskab i Danmark var Kjøbenhavns By- og Hustelegraf i 

1879. Det første egentlige telefonselskab med telefoncentraler blev etableret af Bell Telephone 

Company i 1881. Det kom dog hurtigt på danske hænder og blev i 1882 omdannet til 

Kjøbenhavns Telefonaktieselskab (KTAS), som fik en statslig koncession (eneret). Dog burde 

det måske også lige nævnes, at den første telegrafi faktisk blev grundlagt i Danmark i 1869 med 

etableringen af Det Store Nordiske Telegraf-selskab (GN Store Nord), som var det første selskab 

der skabte forbindelse fra Danmark til Kina og Japan via Rusland – og som senere lagde grunden 

til oversøisk telekommunikation og siden fiberforbindelser. Danmark har dermed tidligt været 

banebrydende i telekommunikation. Det var den historiske beskrivelse.  

 

Telenetværker 

Opbygning af et landsækkende telekommunikationsnetværk bestående af centraler, kabelnet 

og telefonapparater tog nogle årtier. En samtale krævede en manuel betjening i opsætning af 

telefonforbindelsen og centralerne var derfor bemandet af telefonistinder. Netværket var bygget 

op i et strengt hierarkisk system, hvor det yderste led var telefonapparaterne, som var forbundet 

til undercentraler. Disse var igen forbundet til hovedcentraler som var forbundet indbyrdes via 

såkaldte interurbanområder, som endelig var forbundet til den nationale central. 

Alle samtaler blev afviklet vha. omstillingsborde på de forskellige niveauer. Samtaler til 

udlandet foregik gennem den nationale central, som var forbundet til andre landes nationale 
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central og kunne fordele samtaler nedad i systemet i de respektive lande. Denne hierarkiske 

arkitektur virkede helt op til internettet.  

Antallet af samtidige samtaler var betinget af kabelnettets kapacitet – dvs. hvor mange 

trådpar der var til rådighed fra undercentral, hovedcentral, interurbancentral til national central – 

og mellem de enkelte lande. Trafikken steg fra år til år og dimensionering af kapacitet var vigtig 

– og det var indlysende, at den manuelle betjening var omkostningstung, hvorfor telefonnettets 

automatisering var den vigtigste forskning. Det skete løbende via semiautomatisering til en 

endelig fuldautomatisering som gennemgik to faser. Det første system var baseret på en 

drejeskivetelefon og et sæt af mekaniske vælgere som detekterede drejeskivens cifre som numre 

– og det andet var tastaturtelefonen, som var baseret på et tonesystem, der opfattede forskellige 

kombinationer af toner som numre. Omstillingen til et fuldautomatisk telefonsystem var færdig i 

1980’erne, hvorefter en ny digital omlægning blev påbegyndt.  

 

Datanetværker 

Det kablede telefonnetværk var således en infrastruktur for talekommunikation, som 

anvendte fysiske trådpar i et kredsløb så længe samtalen foregik. Det er tastaturtelefonernes 

tonekodesignalering, der giver anledning til digitaliseringen og datakommunikation.  

Datakommunikation er en såkaldt pakkekoblet kommunikationsform. Det er fremkomsten af 

Pulse Code Modulering (PCM), som kan omsætte de analoge elektriske værdier i tonekode-

signalering (jf. svingningerne i mikrofon og telefon) til en binær form. Det bliver udviklet i 

telefoni, fordi det kan forøge kapaciteten i antallet af samtidige samtaler i kablerne mellem 

telefoncentralerne. Uagtet at der undervejs i automatiseringen af telefonnetværkerne selvfølgelig 
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blev nedgravet nye kabler (med flere tusinde trådpar mellem centralerne) så steg trafikken med 

samtaleafvikling hurtigere end kapaciteten. Gravearbejde er både dyrt og besværligt, og en anden 

måde til at øge kapaciteten var derfor nødvendig.  

Den tekniske løsning af de første datasystemer (dvs. PCM) bestod bogstaveligt talt i, at 

omsætte en bestemt elektrisk spænding (værdien i Volt) til et binært tal. Den nævnte svingning i 

telefonsamtalens repræsentation er i realiteten en pulserende jævnstrøm – dvs. i form af en 

sinuskurve, som har forskellig spænding på et givet tidspunkt. En bestemt talværdi målt i Volt 

kunne nemt omsættes til en binær værdi (altså en værdi udtrykt i 0 og 1-taller), som et såkaldt 

bit-telegram bestående af 8 binære tegn, der repræsenterede et bestemt punkt på sinuskurven. 

Når disse telegrammer blev sat i forlængelse af hinanden fik man en digital repræsentation af de 

elektriske værdier, som (a la Morse-koden) kunne transmitteres i et digitalt format. Det var altså 

ikke nødvendigt med en kontinuerlig omsætning af alle punkter på en sinuskurve.  

På samme måde som f.eks. øjets opfattelse af bevægelse kun behøver ca. 25 billeder i 

sekundet, så kan lyd til øret nøjes med ca. 8.000 sekvenser i sekundet. Dette fænomen kaldes for 

sampling – dvs. hvis man sampler lyd 8.000 gange i sekundet, så opfattes det af øret som 

kontinuerligt.  

En processor (chip) skal således kun opfatte 1/8.000. Det betyder, at der faktisk er pauser 

mellem to værdier, som kan udnyttes til at indsætte et andet signal. Et simpelt regnestykke er 

derfor at dividere 8.000 op i 1, hvorved man får 125 millisekunder. Varigheden af en sample er 

3,9 millisekunder – og regnestykket er så den enkelte sample op i pausens længde (altså 125 

divideret med 3,9) – og voila, resultatet er 32 – hvilket betød, at der kunne være 32 samtidige og 

unikke signaler på samme tid.  
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De kabler, og det antal trådpar, der var gravet ned, kunne nu udnyttes med langt større 

effektivitet. Forudsætningen var naturligvis, at der var et computersystem som kunne holde rede 

på de bit-telegrammer der blev sendt og at de kunne sættes sammen igen i den anden ende – og 

omsættes til akustisk samtale.  

De første PCM-systemer gav altså 32 gange kapaciteten, og de næste generationer øgede 

dette til 64, 128, 256 vha. af komprimering, hvor hvert lag populært sagt blev lagt oven på 

hinanden. Kapaciteten var per definition uendelig og afhang i realiteten kun af computerkraften, 

som jo fulgte Moores Lov om fordobling af regnekraft for ca. hvert andet år samtidig med en 

halvering af prisen. Hvis man anvendte optiske fibre i stedet for kobberkabler, var kapaciteten 

reelt uendelig. Lysets forskellige farver kunne udnyttes hver for sig som bærebølger – nu som lys 

eller ikke lys. Af den grund blev nedgravning af fiber på kabelstrækningerne mellem centralerne 

påbegyndt – og det er også i den forbindelse at hybridnettet blev født.   

PCM-begrebet indeholder ordet modulering, og deraf kommer også ordet modem, som de 

fleste kender fra de bredbåndsforbindelser vi har i dag.  Grundkomponenterne er dels kodning og 

dels komprimering, og derefter en dekodning, som styres af et centralt datasystem – og foregik 

altså vha. at kode og afkode via modemudstyr – og kan således principielt sammenlignes med 

den oprindelige mekaniske mikrofon og telefon – nu blot transmitteret i et digitalt format. 

Modemmet bliver en del af identifikationen og er at sammenligne med et telefonnummer. Det er 

det de fleste i dag kender som hhv. IP-adresser og URL’er på internettet. Det samme princip blev 

gældende på mobiltelefonnettet. 

Alt hvad der herefter kan beskrives med datakoder kunne transporteres, da signalering kunne 

foregå binært i form af 0 og 1-taller. Indholdet er derfor blot en repræsentation af en datakode.  
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Det er indlysende, at der skal en bærebølge til at transportere signalerne uanset om de er 

analoge eller digitale. Både på kobberkablerne, fibre og på mobiletelefonerne handler det om 

frekvenser (bølger). Og da trafikken på datakommunikation fortsat vokser voldsomt, er behovet 

for frekvenser til især trådløst bredbånd naturligvis lige så stærkt stigende, hvorfor de frekvenser 

som i dag anvendes til tv er blevet genstand for en veritabel frekvenskrig.  

Det handler altså fortsat om udvikling af netværkerne, som nu også inkluderer lyd og video i 

form af streaming – og fremover også transmission af de gamle broadcastede radio- og tv-

kanaler. Jeg kommer tilbage til detaljerne i dette lidt senere – men lad mig lige gøre 

digitaliseringen af det gamle telefonnet færdigt.  

Ude hos den enkelte telefonabonnent er opkoblingen til centralen de fleste steder fortsat 

baseret på de ældgamle kobbertrådpar. Fiber er i 1980-90’erne endnu fortrinsvis til brug for 

trafikken mellem centralerne. Planer om at levere fibre til slutbrugeren var en uoverkommelig 

økonomisk byrde i 1990’erne, og det var tillige en praktisk planlægning ikke at grave byer og 

land op på forskellige tidspunkter. Fiber til husstande blev derfor kun gjort i forbindelse med 

andet gravearbejde – og medførte bl.a. også, at el-selskaberne begyndte at lægge fiber samtidig 

med nedgravning af el-ledninger i forbindelse med nedlægningen af el-masterne.  

Løsningen for datakommunikation på den sidste del at telefonnetværket skete derfor vha. 

analoge modemmer. Dette hed udenbåndssignalering – dvs. datakommunikationen foregik uden 

for det frekvensområde som telefonsamtalen benyttede, og udstyr på centralen omsatte derefter 

signaleringen til et digitalt format. Der var derfor muligt både at tale i telefon og bruge en pc til 

datakommunikation på samme tid. Mange kan sikkert huske de analoge modemmer fra deres 

første computer som ”dial up” forbindelser (opkaldsmodemmer). 
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ISP – Internet Service Providers 

Teleselskaberne kaldte oprindeligt den digitale datakommunikation for ISDN – Integrated 

Services Digital Network – og prissatte det efter samme princip som samtaletakster – dvs. man 

betalte trafikken i enheder. ISDN var en teknologisk forkant men ikke særlig brugervenligt og 

blev reelt overhalet indenom af de analoge opkaldsmodems og internettets hastige vækst.  

De første leverandører af adgang til internettet fik betegnelsen ISP – Internet Service 

Provider – og var virksomheder, der tilbød at levere adgang til World Wide Web. De store af 

dem blev de første portaler med søgemaskine og mailadresser – og en del af dem er der endnu – 

f.eks. AOL og Yahoo – selv om de senere er opkøbt og inkorporeret i nye mediekonglomerater. 

Hvis nogle af læserne her er nostalgisk interesserede, så er internettets historie faktisk samlet i et 

arkiv, hvor hele udviklingen er dokumenteret – og hvor alt der nogensinde er foregået på nettet 

kan findes. Søg på WayBack Machine.    

ISP’erne var det første brud med telefonselskabernes monopoler, og alle og enhver kunne 

købe sig adgang til internettet og opstille en server og en database. Udviklingen af et globalt 

netværk, hvor alle var forbundet med den pakkekoblede datakommunikation, var derfor også 

årsagen til at de gamle telemonopoler måtte droppe ISDN og udviklede i stedet det, der i dag 

kaldes for ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – eller blot bredbånd, hvor det 

asymmetriske karakteriserer forskellen på up og download hastighederne. Dette eliminerede de 

eksterne analoge modem og blev til en router med direkte adgang til telefoncentralens digitale 

omstillingsudstyr (switching). I praksis er telefonnettets omstillingsfunktion nu erstattet af 

routere, som kan udnytte alle forbindelsesveje i et samlet globalt og universelt IP-netværk. 
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Routerne er dermed de digitale versioner af de tidligere mekaniske vælgere og den manuelle 

opsætning i telefoncentralerne. Der er sikkert mange som har set film, hvor dét at følge en 

datakommunikation f.eks. viser, at den kan gå verden rundt selv om ”samtalen” er mellem to 

parter, der fysisk bor i samme land eller samme by. Det er så også denne identifikation af data og 

trafik, som gør det muligt at tracke og logge al information. Routere på internettet (og i 

virksomhederne) er fysiske bokse, som i de nyere versioner i dag er programmerbare – og som 

nu er grundlaget for Software Defined Networks, der indgår i de nyere cloudløsninger. Det 

beskriver jeg mere om i et senere kapitel. 

 

Mobiletelefonnettet  

Undervejs i udviklingen af telekommunikationsnetværkerne blev der også eksperimenteret 

med trådløs kommunikation. Faktisk var de første mobiltelefoner, som ikke krævede en manuel 

opsætning, til stede allerede i 1956. Det var Ericssons allerførste model af en radiotelefon. Men 

det var først i 1973, da Motorola demonstrerede sin nu så ikoniske ”mursten” af en rigtig bærbar 

mobiltelefon, at der kom gang i udviklingen af et kommercielt netværk. Mobiltelefoniens hurtige 

udbredelse i slutningen af 1980’erne, kan faktisk takke filmindustrien for denne tidlige meme-

demonstration.   

Mobiltelefoner anvender af indlysende grunde radiofrekvenser. Den første tildeling af 

radiospektrum til dette formål skete i Danmark i 1982 med 450 MHz-båndet til Nordisk Mobil 

Telefonsystem (NMT), som netop var et nordisk initiativ, hvor både Danmark, Norge, Sverige 

og Finland også åbnede et nyt samlet system på 900 MHz i 1987. Jeg er sikker på at mange kan 

huske de første ”slæbbare” batterienheder, som var ekstrem dyre mobiltelefoner, men havde 
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enorm prestige, fordi man kunne tage enheden ud af bagagerummet og tage den med sig. Jeg 

havde selv en af de første testmodeller allerede i 1982 og husker mange situationer af den slags 

blær – og også at dækningen var koncentreret om byerne – og f.eks. ikke på stranden.  

Den næste generation kom 10 år efter – i 1992 – da GSM systemet blev taget i brug (og 

NMT blev lukket). GSM står oprindelig for Groupe Speciale Mobile, fordi standardisering 

foregik i europæisk regi og fransk var et af hovedsprogene. GSM betyder således også Global 

System Mobile, men huskes nu formentlig kun som 2G. GSM-systemet var også det første 

mobilnetværk, der kunne kommunikere digitalt med dataforbindelse til internettet – og det 

introducerede SMS. Ingen havde på det tidspunkt nogen som helst fornemmelse for den 

revolution det medførte for telekommunikation. Ret beset kan vi konstatere, at SMS var det 

første defining moment for de senere sociale medier – og at iPhone var det næste niveau. Herefter 

gik det stærkt med 3G og 4G – og lige om lidt også 5G.  

Mobilnetværkerne og det trådløse bredbånd i form af wi fi, Bluetooth mv. har dog en 

anderledes netværksarkitektur end fastnettets digitalisering. Også det kommer jeg tilbage til 

senere.  

 

Internettet og bredbånd 

Jeg er nu kommet omkring den meget tidlige telekommunikation til datakommunikation, 

som kan foregå både på de gamle kobbernet, de nyere fibernet og på mobile og trådløse netværk. 

Internettet er med andre ord resultatet af digitaliseringen af tele- og datakommunikation på 

fastnettet og på de nye trådløse netværker. Internettet består altså af mange selvstændige netværk 

– og er bygget på toppen af telenettet. I dag kalder vi det hele for bredbånd.  
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Udviklingen af datakommunikation og bredbånd har fulgt Moores Lov og har været 

eksponentiel siden midt-90’erne. De fleste husker sikkert, at bredbånd i mange år var defineret 

som 256 Kbit/s og senere 2 Mbit/s. I dag er det et politisk mål at alle danskere skal have mindst 

100 Mbit/s i år 2020. Udviklingen på datahastighederne er også eksponentiel – og allerede på vej 

til Gbit/s-klassen, så kapacitetsmålet på 100 Mbit/s burde være nemt at nå inden vi når 2020. 

Især på de nye 4G netværk er der allerede i Danmark lanceret kapacitet på 400 Mbit/s. Derimod 

er dækningen – dvs. definitionen af ”alle danskere” – en anden og økonomisk diskussion. Også 

på den næste generation af de faste ADSL-netværk (i form af nyt VDSL – ”V” for vektor) er 

kapaciteter på flere hundrede Mbit/s til rådighed.  

 

Den næste generation af netværk 

Med dette kapitel har jeg gennemgået den historiske og tidlige digitale udvikling. Det er de 

gamle statsmonopoler som har drevet dette første skridt. Jeg har undervejs henvist til senere 

kapitler om de næste teknologiske skridt. Her vil jeg komme ind på udviklingen af wi fi. For 

forståelsens skyld skal jeg her blot nævne, at det er i forbindelse med udviklingen af den trådløse 

kommunikation, at sensorer og datakommunikation på lokale og personlige netværker (LAN, 

HAN og BAN – hhv. forkortelser for Local, Home og Body Area Networks) smelter sammen 

med mobiltelefonien og vil i løbet af de næste 4-5 år realisere endnu en ny generation af et 

globalt og universelt trådløst bredbånd, som vi indtil videre kalder for 5G. Det er i denne 

udvikling at smart-begrebet – med yderligere apps og sensorer til de såkaldte ”wearables” 

teknologier – får betydning for Internet of Things (IOT) og cloud-udviklingen, som tegner 

konturen af et Smart Society.  
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For at kunne håndtere denne udvikling – samtidig med den trafik som streaming og on 

demand kommer til at udgøre – er det også nødvendigt med nye protokoller for IP og nye 

intelligente routere i nettet. Det er det, jeg kort omtalte som Software Defined Network. Men 

inden jeg giver den forklaring vil jeg også lige gennemgå udviklingen på de såkaldte elektroniske 

medier – dvs. radio og fjernsyn – som har sin egen netværkshistorik og som er en af de sektorer, 

der står overfor for den største forandring som følge af digitaliseringen. 

I det næste kapitel vil jeg også beskrive udviklingen for printmedierne – ligesom jeg vil 

forklare, hvordan den klassiske medieværdikæde har ændret sig til et nyt medieværdikompleks, 

der således også ændrer mediernes rolle i den digitale virkelighed. 
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BEGYNDELSEN TIL ENDEN 

Netværkskonvergensen var altså synlig allerede i 1970’erne og blev gennemført som et 

teknologisk fremskridt henover 1980’erne og 90’erne. Datakommunikation og anvendelse af den 

binære signalering var det centrale element som erstatning for det gamle mekaniske relæbaserede 

system. Det er det jeg har netop har forklaret om bl.a. Pulse Code Modulation.  

Men det kræver fortsat enorme investeringer at få bygget et universelt internet færdigt – så 

hele verden kan kobles på – og det er naturligvis risikofyldt, hvis det fremover kommer til at 

handle om konkurrence af typer af teknologi, som vil søge at monopolisere nettet. Heldigvis har 

vi lært af tidligere og tænker i dag bevidst i at koordinere, standardisere og specificere denne 

udvikling. Det er et af de områder, hvor vi faktisk har opnået en global konsensus. Konkurrencen 

på nettet er således ikke længere den teknologiske udvikling, men derimod hvad nettet kan 

anvendes til. Min pointe er også, at netværkskonvergensen blev gennemført på ca. 20 år.  

Nu mangler vi mediekonvergensen. Jeg husker især en stor dansk konference omkring 

årtusindskiftet, hvor den daværende kulturminister Jytte Hilden udloddede en flaske vin til den, 

der kunne komme med et bedre og mere forståeligt ord. Det var i forbindelse med rapporten om 

”Konvergens i netværkssamfundet”, som var opfølgningen på Medieudvalgets betænkning fra 

1995. Og det er åbenbart et fænomen for kulturministre at udlodde præmier, nu da Bertel 

Haarder også lover en kasse øl til den, der kan finde et bedre ord for public service-medier.  
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Når jeg nævner denne lille anekdote, så er det fordi denne karakteristik vidner om et mindset i 

og omkring medierne, der stadig er funderet i de nu 15-20 år gamle rapporter. De elektroniske 

medier og skiftende kulturministrene har krampagtigt holdt fast i disse tidlige præmisser i den 

igangværende digitalisering. Det har medført, at der i Danmark er opstået en veritabel 

skyttegravskrig mellem public service-medierne og de private medier. Dybest set er det et udtryk 

for manglende politisk viden om teknologi.  

Jeg har siden 2001, da DR første gang bad mig om at medvirke til et digitalt skifte, mange 

gange opfordret det politiske system til at sammenlægge styrelserne for it- og tele og medier i ét 

samlet organ. Vi står nu tillige med yderligere en politisk opdeling af de digitale opgaver, hvor 

introduktionen af bredbånd og ”digital kommunikation mellem borger og det offentlige” heller 

ikke tænkes sammen med medierne. Den situation har vi været i før – det var i firserne med 

debatten om Hybridnettet.  

Det har været en både kendt og uundgåelig udvikling, at kommunikation og medier ville 

smelte sammen. Det tog fart med internettet og World Wide Web, og igen med smartphones, og 

nu med ”alt forbundet”. Undervejs har pc’er haft 25 års jubilæum. Overgangen til bredbånd og 

brug af de hjemlige wi fi routere er næsten 100 % landsdækkende – og introduktionen af 

smartphones, tablets og Smart-TV har sammen med hurtige trådløse 4G-netværker gjort det 

muligt, at radio- og fjernsynsområdet er blevet til lyd & billeder på alle typer af devices med en 

skærm og en højtaler.  

De såkaldte elektroniske medier er altså blevet digitale – og ikke længere eksklusivt på egne 

netværker. Det klassiske tv-marked har således længe været under forandring og på vej til en 

afslutning. Selv om digitaliseringen af broadcast-infrastrukturen er en nylig begivenhed og 
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streaming endnu er en forholdsvis ny distributionsform, så handler tv mere om indhold end 

teknologi. I denne figur viser jeg de teknologiske landvindinger i årene fra introduktion af tv i 

Danmark og udviklingen af andre distributionsteknologier i en parallel. Det fremgår at det i 2020 

kan forventes, at broadcast og bredbånd skal deles om de frekvenser som i dag anvendes til 

antenne-tv, det såkaldte UHF-bånd.  

  

 

 

Det fremgår også af denne illustration, at broadcast har eksisteret i sin egen teknologiske 

udvikling. Fjernsyn har som teknologi eksisteret siden begyndelsen af 1930’erne og er populært 

sagt blot radio med billeder på. Ordet fjernsyn dækker – ligesom radio – både over 

transmissionsteknologien, formatet og apparatet. Det var oprindeligt antennebaseret – dvs. 

sendemaster til udsendelse (transmission) og en individuel antenne til modtagelse, hvor 

anvendelsen af en unik frekvens repræsenterede en kanal.  
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Med fællesantenneanlæg helt tilbage fra 1960’erne (og med Hybridnettet og kabel-tv fra 

midten af 80’erne) blev multikanal-tv danskernes hverdag. Internettet og streaming tog først over 

som distributionskanal da bredbåndsforbindelserne havde kapacitet nok. Det var reelt først for 

ca. 10 år siden. Siden da er det gået stærkt og forventningerne om, at streaming overtager tv-

distributionen allerede omkring 2020 er ikke urealistisk. Denne udvikling skal ses i lyset af den 

eksponentielle vækst – og er ikke blot en klassisk ekstrapolering af en løbende organisk vækst. 

Det er dette mindset som skiller vandene.  

Lige nu foregår der et afgørende skakspil om fremtiden for antenne- tv distribution. Det er 

en kompleks diskussion i kombination af teknologi og politik. For lægmand – herunder skiftende 

mediepolitiske ordførere – er det en svær sag at gennemskue uden kendskab til teknologierne. 

Kan nogen f.eks. huske beslutningen i 2006, hvor én af de såkaldte digitale tv-sendemuligheder 

skulle anvendes til mobiltelefoni? Nej, vel, men det var denne beslutning som kickstartede 4G i 

Danmark i 2013. Det er omtalt som ”800 MHz”-båndet og sidste år (2014) blev der truffet en ny 

politisk beslutning om at frigøre det såkaldte ”700 MHz”-bånd. Det betyder at frigøre yderligere 

kapacitet fra tv-frekvenserne til telekommunikation.  

Det skete efter en undersøgelse og høring, som dog alt andet lige blot var en parade-høring, 

da den egentlige beslutning var truffet af it- og telestyrelsen allerede i 2012, hvor en ny dansk 

frekvensstrategi blev præsenteret – og som i forvejen var koordineret med EU’s plan for Den 

Digitale Agenda. Diskussioner om yderligere frigørelse af resten af tv-frekvenserne til brug for 

trådløst bredbånd er en del af de internationale forhandlinger, som netop er afsluttet her i 

slutningen af året og som førte til en beslutning om, at det meste af verden nu sidestiller tv-

frekvenser og frekvenser til mobilt og trådløst bredbånd.  
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Kun Europa, Mellemøsten og Afrika ønsker indtil videre, at bevare disse frekvenser til 

primær anvendelse for tv-broadcast. I praksis betyder det, at de europæiske antenne-tv 

broadcastere har fået nogle år ekstra, da emnet først tages op igen i 2023. Det ændrer dog ikke 

ved beslutningen om at antenne-tv i Danmark bliver forandret i 2020, hvor de nævnte 700 MHz 

tages i brug til mobiltelefoni og trådløst bredbånd. 

For dem der gerne vil følge med i dette og EU’s frekvenspolitik om den digitale agenda 

anbefaler jeg EU’s hjemmesider – men advarer samtidig om det volumen og den kompleksitet, 

som tusindvis af rapporter og pressemeddelelser viser frem. Omvendt er rapporter og høringer en 

sand guldgrube af professionel information og data, som også vidner om en kamp mellem 

teleoperatører, broadcastere og nye digitale indholdsleverandører. Det er et kompleks spil som i 

realiteten har været i gang de sidste 10-15 år. Det er også et spil med mange skjulte dagsordener 

og styret af en massiv lobbyvirksomhed, som offentligheden normalt ikke får kendskab til. 

 

Digitaliseringen af broadcast 

Tidlige amerikanske forsøg med at transportere video og datatjenester via telefonen – det 

såkaldte amerikanske Orlando-forsøg i begyndelsen af 1980’erne – viste, at det var en mulig 

teknologi, men skalering var ikke økonomisk mulig på det tidspunkt. Konkurrencen handlede 

dengang om tele vs. kabel-tv.  Faktisk kan man sige, at Hybridnettet i Danmark repræsenterede 

det egentlige gennembrud. Det handlede om den digitale distribution – men i en verden, hvor 

produktion af indhold stadig var analog. Det var først med sammentænkning af produktion og 

distribution, at digitaliseringen tog fart. Det handlede lige så meget om video, som det handlede 

om datakommunikation. Digitaliseringen af broadcast og film var derfor parallelle udviklinger. 
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De tekniske termer handler om MPEG – Moving Pictures Expert Group – og om DVB – Digital 

Video Broadcast. Og det er fortsat disse begreber som tegner udviklingen. Undervejs har der 

været mange forsøg verden over, og selv EU forsøgte sig på et tidligt tidspunkt i 1980’erne med 

et direktiv om teknologiudviklingen. Japan og Sverige viste faktisk allerede en form for HDTV i 

slutningen af 1980’erne. Og inden Hybridnettet blev en realitet i midt-80’erne, var der parallelle 

udviklinger med bl.a. Videotex (en videopendant til tekst-tv), som kunne vise en flottere grafik 

og video (sidstnævnte dog i en meget lav opløsning).  

I Danmark var Teledata-forsøget – også i 1980’erne – en tidlig udgave af World Wide Web, 

som franskmændene tog til en reel kommerciel introduktion i form af Minitel – et system, hvor 

små dataterminaler rent faktisk erstattede de franske telefonbøger. Minitel viste også allerede i 

midt-80’erne de første eksempler på online shopping og en platform for senere interaktive 

tjenester, computerspil osv. Der er rigtig mange spøjse eksempler fra den tid, som alle på en eller 

måde har medvirket til den teknologiske udvikling og digitaliseringen af tele, broadcast og 

datakommunikation. Det hele er i dag blevet til internettet. 

Problematikken i begyndelsen af 1990’erne var i virkeligheden for mange forsøg og for 

mange forskellige teknologiske standarder – også på tv-transmission – hvor Europa havde flere, 

USA en anden og Asien en tredje.  EU’s forsøg på at drive en europæisk digital tv-standard til ny 

verdensstandard slog fejl. De mange individuelle og forskellige sektorer og brancher fandt i 

stedet sammen i et frivilligt konsortium om digitaliseringen af lyd og billeder. Det blev til DVB 

og MPEG (og for radio til DAB – Digital Audio Broadcast). 

Det var MPEG-gruppen som specificerede protokollerne til lyd og video. Det gjorde de bl.a. 

med inspiration fra udviklingen af JPEG-formatet (Joint Pictures Expert Group), som stadig er et 
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af hovedformaterne for grafik og stillbilleder på nettet. Lyd var digitaliseret i musikbranchen 

under navnet MIDI (Musical Instrument Digital Interface) som meget præcist definerede noderne 

til et digitalt musikformat. I dag er denne udvikling sikkert ukendt for de fleste som kun kender 

digital musik i form af mp3-filer. Alle ”stumperne” til en digitalisering af grafiske billeder, video 

og lyd var der, og konsortiets arbejde bestod i at specificere det som globale industristandarder.  

Det blev – og er fortsat – en proces, hvorfor MPEG1 blev udviklet til MPEG2 og senere til 

MPEG4. Den seneste version, som ikke længere kaldes MPEG, men hedder HEVC og anvender 

nye protokoller med navnet H.264.  

Google har med YouTube for nylig annonceret sin egen videostandard, der kaldes for VP9, 

og som formodentlig kommer til at konkurrere med den næste H.265 version i DVB. Heri ligger 

så igen en magtkamp om industristandarder, som vi har oplevet det med f.eks. Flash og HTML5. 

Det var mange tekniske forkortelser – og i en mere eller mindre indforstået jargon, som jeg ved 

mange mennesker kender fra deres ”tv-ejerskab” – men som jeg anbefaler at slå op på 

Wikipedia, hvis det er helt og aldeles ukendte begreber.  

Det er værd lige at erindre, at DVB var 90’ernes svar på fjernsynets digitalisering, hvorimod 

de nye globale digitale mediekonglomerater handler om nettets videre udvikling. Jeg kommer 

tilbage til standardisering og specifikationer som hører med til det politiske spil i næste kapitel 

om fremtidens teknologier.  

Det er også i varianterne af MPEG-formatet, at det digitale radiotransmissionssystem DAB 

er defineret og videreudviklet til DAB+. Diskussionen om et digitalt transmissionsformat, som 

erstatning for det analoge AM/FM er (nu mere end 20 år senere) stadig ikke en verdensstandard. 

I bedste fald er det et særligt europæisk fænomen, hvor dog kun nogle få lande insisterer på 
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denne teknologi. Resten af verden er gået på nettet og har ingen aktuelle planer om at digitalisere 

hverken AM eller FM. De fleste glemmer sikkert også, at radiobølger er et naturfænomen – og 

ikke et spørgsmål om analog eller digital i mediemæssig forstand.  

I midten af 1990’erne var DVB/MPEG altså blevet en de facto industristandard og 

digitaliseringen af tv-broadcast blev påbegyndt. Og på dette tidspunkt er internettet altså endnu 

kun i sin vorden. I slutningen af 90’erne var bl.a. Sverige og England blandt de første lande i 

Europa, der kunne vise digitalt tv frem. Det var en stor økonomisk udskrivning at bygge en helt 

ny digital infrastruktur på antennebasis, og det bragte da også disse to statslige mediesatsninger i 

knæ i en prestigekamp om at være first movers. Især måtte Sverige opleve, at et statsligt ejet 

selskab gik konkurs. Det var prisen på digitale tv-apparater, der var problemet. Størsteparten af 

brugerne var i forvejen på vej over i multikanal-tv, hvor kabel- og satellit-tv var den foretrukne 

leveranceform, fordi disse netværker kunne omsætte den digitale transmission tilbage til analoge 

signaler, så man kunne beholde sit gamle tv-apparat. Ville man have direkte digitalt tv kostede 

det prisen på et nyt digitalt tv-apparat. Den alternative fritstående såkaldte set top boks, som 

omsatte signalerne retur til analog var en billigere løsning. Prisen på digitale tv-apparater kom 

først ned på et acceptabelt forbrugerniveau, da fladskærme dukkede op i masseproduktion i 

begyndelsen af 00’erne. Nye skærmteknologier fulgte efter med større og større skærme – og 

netop de større skærme krævede en bedre billedkvalitet end de analoge fjernsynsapparater kunne 

vise.  

Digitaliseringen af antenne-tv er siden retfærdiggjort økonomisk, fordi det faktisk gav en 

reel digital merværdi i form af flere broadcast tv-kanaler med en ekstrem bedre billedkvalitet – 

men det var altså først i midten af 00’erne, hvor både transmission og forbrugerelektronik var på 



Carsten Corneliussen / Digital dekonstruktion / 93 

 

plads, at der eksisterer et massemarked for frekvensbaseret digitalt antenne-tv. Parallelt opnåede 

kabel-tv dog en fuldstændig dominerende markedsposition. En position der nu trues af bredbånd 

og streaming – og dermed opløsningen af det gamle flow-tv format med kanaler og kanalpakker 

til on demand på programniveau.  

Måske er det en interessant lille oplysning, at der på verdensplan i årtier ”kun” har været 

omkring 1,6 milliarder tv-apparater. Til sammenligning er der p.t. 3,6 milliarder mennesker som 

bruger internettet både med pc’er, tablets og smartphones, hvor sidstnævnte sammen med 

mobiltelefoner udgør omkring 8 milliarder enheder. 

Der er stor forskel på digitaliseringen af broadcast-området verden over. I Europa kan man 

regulært tale om en Øst-Vest og en Nord-Syd linje, hvor de gamle vestlige lande reelt er færdige 

med digitaliseringen, hvorimod flere lande i den gamle Østblok mangler færdiggørelse. Samtidig 

er de sydlige lande meget mere afhængige af antenne-tv end den nordlige del af Europa. De 

nordlige regioner er mest kablede og har den største penetration af bredbånd, hvorfor netop 

streaming og on demand spiller hurtigere ind i ændringer af forbrugeradfærden med de digitale 

medier.  

Når jeg efterfølgende bruger plads på at forklare det danske antenne-tv og DAB, skyldes det 

at diskussionen om public service-medierne og den teknologiske udvikling af streaming og on 

demand.  Den politiske diskussion om opretholdelse af et broadcast tv-netværk giver ikke meget 

mening i den digitale udvikling af ”fjernsyn”, når kun omkring 300.000 danske husstande 

anvender antenne-tv – og slukning af FM, for at fremme en ny digital DAB-transmission, er 

ligeledes en isoleret broadcast betragtning. Diskussionen om en fremtidig digital infrastruktur 

bør også indeholde den digitale kommunikation mellem det offentlige og borgerne.   
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Frekvenskrigen 

I dag bliver frekvenser ”til udsendelse i luften” betragtet som en knap ressource – og det er 

radiobølger og frekvenser da også – men diskussionen handler således også om, hvordan disse 

ressourcer udnyttes bedst i en overordnet samfundsbetragtning. Det er derfor vigtigt at forstå, 

hvad frekvenser er for en størrelse – og hvad de bruges til – og specielt hvordan dette hænger 

sammen med digitaliseringen på andre områder.  Den danske regering har dog ikke frie hænder 

til at beslutte meget, hvis den internationale udvikling går i en anden retning. 

Regulering af frekvenser er et uhyre komplekst område, der oven i købet koordineres og 

aftales internationalt. Betydningen for digitaliseringen er på dette område langt større end radio 

og tv, det handler f.eks. også om videnskabelige anvendelser (rumfart), om sikkerhed (militær, 

politi og beredskab) – og ikke mindst den trådløse kommunikation til mobiltelefoni og bredbånd. 

Det handler også om, hvorvidt regulering kan og skal foregå efter de gamle principper om 

tildeling til bestemte formål – eller om det er muligt, at regulere efter helt nye principper, hvor 

intelligente løsninger kan tildele forskellige frekvenser i realtid efter behov.  

Mobiltelefoninetværkerne og trådløst bredbånd benytter en anden og mindre type af 

sendemaster, og alle terminaler er i dag med indbyggede antenner. Mobiltelefoni har gennemgået 

en ekstrem hurtig teknologisk udvikling og udbredelse både hvad angår infrastruktur og 

terminaludstyr. Det har tillige medført en parallel udvikling af anden trådløs kommunikation, 

bl.a. udbredelsen af hjemmenetværk i form af wi fi routere, Bluetooth mv., hvorfor hele dette 

område i dag karakteriseres og omtales som trådløst bredbånd og inkluderer nu også sensorer. 

Den nye Bluetooth (version 4.2) giver mulighed for direkte kommunikation med internettet og 
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kan meget vel ændre hele mobilsektorens nuværende SIM-kort baserede opkobling. Det er også 

denne nye ”wi fi” udvikling, som giver anledning til Internet of Things. Internettets ”adresser, 

telefonnumre” – de såkaldte URL – er baseret på en særlig internet transmissionsprotokol, der 

kaldes for IP og som de facto er sammensmeltningen af alle typer netværk til den universelle 

netværksarkitektur. Vi har i de seneste par år været i fuld gang med at skifte den nuværende IPv4 

protokol til en nyere IPv6 version som sikrer, at alt kan få sin egen identifikation på nettet. 

Behovet for kapacitet til at bære en global kommunikation af data – herunder også radio og 

tv – er samtidig et pres på at have et tilstrækkeligt frekvensspektrum til rådighed. I Danmark har 

regeringen som nævnt allerede truffet beslutning om at reducere tv-frekvenserne efter 2020 til 

brug for opfyldelse af målet om 100 Mbit/s bredbånd til alle danskere senest i 2020. Danmarks 

digitale antenne-tv vil derfor blive ændret i 2020. Opretholdelse af broadcast netværk til radio og 

tv er derfor fremadrettet også alene et spørgsmål om politik – ikke teknologi. Dels skal der tages 

stilling til nye sendetilladelser og dels skal nyt komprimeringsudstyr sikre opretholdelsen af 

nogenlunde det samme antal tv-kanaler som i dag. Det er også en politisk diskussion om, 

hvorvidt en teknisk løsning skal opretholdes for både digital radio og digitalt tv i selvstændige 

sendenetværker – eller om de med fordel kan slås sammen i ét sendenet – eller alternativt om der 

i virkeligheden kun kan opretholdes nogle få gammeldags flow tv-kanaler – og resten må 

udsendes via nettet, enten som streamede flow-lignende kanaler eller som on demand.  

I praksis handler ”frekvenskrigen” derfor om, hvorvidt DR’s kanaler, Folketingets tv-kanal, 

TV 2-regionerne, lokal-tv og TV 2 alle kan udsendes ”i luften” som antenne-tv efter 2020. Det 

samme gælder for Boxer TV’s kommercielle tv-kanaler. Alle danske husstande kan overalt i 

landet – med en antenne til nogle få hundrede kroner – per definition ”gratis” modtage public 
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service tv – og på den samme antenne kan de evt. indgå en abonnementsaftale med Boxer TV, 

hvis de ønsker modtagelse af TV 2|Danmark og de mest populære kommercielle tv-kanaler. Det 

gør 15 % af danske husstande p.t. (svarende til de nævnte 300.000) – og som et kuriosum er det 

kun ca. 10.000 danske husstande, som alene modtager DR’s kanaler via antenne-tv.  

Distribution af tv i Danmark er i runde tal, at kabel-tv i de sidste 10-15 år har haft ca. to 

tredjedele af multikanal-markedet, satellit-tv ca. 15 % – og som nævnt har antenne-tv ligget med 

en lignende andel. Bredbånd er vokset jævnt og udgør i dag omkring 15-20 % (som følge af 

konvertering af kabel-tv til også at inkludere internetadgang) og kan forventes at kunne vokse 

markant i takt med at brugen af streaming vokser. En årelang diskussion om frit valg af enkelt-

kanaler blandt multikanal-pakkerne har nu fået politisk opbakning, hvorved begrebet ”cable 

cutting” signalerer, at kunderne på kabel-tv vil have individuelle kanaler og kun betale for disse. 

Dette kombinerer de med andre tilbud, som streaming f.eks. via Apple TV, Netflix, HBO, 

Amazon og Google (YouTube) eller via de nye Smart-tv portaler fra elektronikfabrikanterne. 

Brugen af streaming anvendes iflg. en nylig rapport allerede af halvdelen af befolkningen – 

ligesom 4 ud af 5 danskere allerede i dag anvender de sociale medier (med Facebook som 

fortrukken platform).  

Streaming-fænomenet kaldes også for OTT – Over The Top – og er en afløser for kabel- og 

satellit-tv’s betalings-tv. Streamingtjenesterne er dog i realiteten det nye ”kabel-tv” og anvender 

blot internettet som distributionskanal. De har indlysende den fordel, at internettet er til stede 

overalt og ikke kræver opbygning af en ny selvstændig infrastruktur. Streaming og OTT er 

yderligere et fænomen som er et opgør med den gamle Hollywood-model. Betalings-tv (pay-tv) 

har været en af filmindustriens sikre indtægtskilder i årevis. 
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En evt. beslutning om afslutningen af antenne-tv vil også handle om, hvorvidt den 

nuværende definition af public service-broadcast skal ændres – dvs. det nuværende ”free-to-air” 

og ”must carry” princip skal diskuteres – hvilket indebærer at diskutere licensbetalingen. Uagtet 

får beslutningen betydning for både DR, TV 2 og Boxer TV – og dermed også virksomheden 

Teracom, som driver den danske antenne platform for alle.  

 

Frekvenser og kapacitet vs. bredbånd 

Ovenstående er således essensen af overhovedet at tale om en frekvenskrig. Det er også 

billedet på, at politikerne ikke har koordineret den digitale udvikling og stadig tænker i gamle 

industriopfattelser. I det større teknologiske billede ser det sådan her ud:  
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Radiobølger er et naturfænomen som er organiseret i forskelligt spektrum – jf. illustrationen. 

Frekvenser er altså radiobølger som anvendes til alle typer af trådløs kommunikation – både for 

radio, tv og for mobiltelefoni samt en række andre formål – og forskellige frekvenser er egnede 

til bestemte formål. Illustrationen har med følgende forklaring derfor flere niveauer.  

Den aktuelle frekvenspolitik er altså, at UHF-båndet anvendes til digitalt tv, hvor f.eks. VHF 

anvendes til digital radio (DAB). Kapaciteten til hhv. radio og tv er illustreret med de nederste 

figurer som er kendetegnet med de såkaldte digitale multipleks (MUX). DAB er således kun én 

MUX, der er opdelt i tre blokke til hhv. landsdækkende, regional og lokal radio. Bemærk at DAB 

anvender gamle analoge tv-frekvenser, hvorfor det faktisk ikke kræver slukning af FM (som i 

øvrigt har sin egen digitale standard, der kaldes for DRM/DRM+). Det illustrerede DAB L-bånd 

er allerede inddraget til trådløst bredbånd.  

De øvrige MUX er digitale tv-sendemuligheder, hvor MUX 7 allerede er taget i brug og 

anvendt til trådløst bredbånd (800 MHz). MUX 8 er i øvrigt placeret i VHF-båndet og endnu 

ikke anvendt. De seks øvrige UHF MUX (1-6) anvendes alle til digitalt tv, hvor DR og deres 

sendeselskab DIGI-TV har to MUX (1-2) til brug for public service tv-kanaler (herunder lokal-

tv, TV 2-regionerne og Folketingets tv-kanal) og Boxer TV har fire MUX (3-6) til brug for 

betalings-tv (herunder TV 2). MUX 6 var oprindelig disponeret til ”mobil-tv”, men er siden givet 

til Boxer TV til tv-formål. I alt er der over 40 digitale tv-kanaler i MUX 1-6. 

Det er altså frekvensspektrummet som giver antallet af tv-kanaler, idet en UHF MUX svarer 

til et spektrum på 8 MHz. Inden for dette spektrum kan der sendes et større antal ”digitale 

kanaler” som defineres vha. en særlig kodning og komprimering. Populært kan man sige, at 

frekvens/radiobølgen bærer de digitale bits og bytes. Hver MUX kan således indeholde et 



Carsten Corneliussen / Digital dekonstruktion / 99 

 

bestemt antal ”tv-kanaler” afhængig af kodnings- komprimeringsformat, der alle sendes som én 

samlet digital datastrøm, som derefter ”dekodes” til de individuelle kanaler til det vi kender fra 

”tv-apparatets” programguide og kanallister.  

Når signalerne udsendes via tv-sendemaster og modtages via en antenne på taget eller i 

stuen, så er leverancen det vi kalder for jordbaseret digitalt tv – som teknisk kaldes for DVB – 

eller Digital Terrestrial Television (DTT). Når kodning og komprimering sker i det såkaldte 

DVB-T og MPEG 4-format svarer det til det danske digitale tv-sendenet, som i dag består af de 

seks MUX. Public service kanalerne omtales også som de såkaldte free-to-air – dvs. ukrypterede 

(og dermed per definition er gratis), hvorimod Boxer TV udsender deres tv-kanaler som 

betalings-tv med krypterede signaler, der kræver en særlig dekoder og et abonnementsforhold. 

Hver MUX kan omsættes i båndbredder som vi kender det fra modems og internettet. En 

MUX i DVB-T har en max. kapacitet på ca. 20 Mbit/s. Af denne anvendes 2 Mbit/s til 

datasignalering – bl.a. til tv-apparatets elektroniske programguide. Tv-kanalerne kan udsendes 

som almindelig standard digitalt tv (SD) eller som High Definition tv (HD).  

Anvendes MPEG 4-formatet ”fylder” en SD-kanal omkring 2-3 Mbit/s og en HD-kanal ca. 

fire gange så meget. Det er således et simpelt regnestykke, at en MUX kan indeholde 6-7 

almindelige SD-kanaler eller f.eks. 2 HD-kanaler. Disse kapacitetsstørrelser er blot indikative, da 

der teknisk anvendes en statistisk multipleksering, som foretages på tværs af hele datastrømmen 

og automatisk tildeler den relevante kapacitet afhængig af kvalitetskravet til de enkelte kanalers 

afvikling. Den opmærksomme læser vil måske indvende, at f.eks. Boxer TV ”kun” anvender 1-2 

Mbit/s til SD og kun 3-4 Mbit/s til HD, hvorved de netop kan presse flere kanaler ind i en MUX. 
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Og en opmærksom læser vil måske også vide at Kulturministeriet regulatorisk har tildelt DR og 

TV 2-regionerne faste bitrater på 6-8 Mbit/s for HD-kanaler.  

Den næste generation af HD kaldes for Ultra HD (UHD/4K) og vil p.t. kræve mere kapacitet 

per kanal end der faktisk er til rådighed per MUX i det nuværende digitale tv-sendenet. Der er 

endnu ikke komprimerings-formater som ændrer dette, hvorfor UHD reelt kan udelukkes fra 

antenne-tv distribution. Der er sikkert ildsjæle, der vil pege på den fortsatte udvikling af 

billedkomprimeringen med den nyere H.265 og YouTube’s VP9 version, og dermed 

argumentere for at kanaler fylder mindre og mindre. Sandt, men det ikke uden omkostninger for 

forbrugerne i udskiftning af det eksisterende udstyr. 

De tekniske betegnelser for denne udvikling er endnu en række bogstavforkortelser, som 

spænder fra det gamle CRT (katoderør) til plasmaskærme, til LCD og til OLED. Billedkvaliteten 

forbedres fra de gamle flimrende tv-skærme til nye digitale monitorer, hvor jeg netop har 

forklaret SD, HD og UHD. Næste generation kaldes for 8K.  

I et mere almindeligt sprogbrug kender vi det som antallet af pixler i f.eks. smartphones 

indbyggede kameraer, der i praksis er mange gange større end HD/UHD og endog 8K. Denne 

sammenligning skal ses i forholdet til skærmens størrelse. Det siger sig selv, at en meget stor 

skærm på 80-100” kræver en enorm mængde data for at gengive et højopløseligt billede, 

hvorimod en skærm på kun 5” kan vise opløsningen med en meget mindre mængde data. Det er 

bl.a. af denne grund, at båndbredder til små og store skærme er forskellig for streaming på nettet.  

Det hører også med til forklaringen, at ”skærme” i dag (uanset størrelse) er en selvstændig 

computer, hvor billedet behandles af en selvstændig grafisk CPU. Det er altså en kombination af 

båndbredde og databehandling i forhold til skærmens størrelse.  
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Kapaciteten i det digitale sendenet er altså ”låst fast” med disse karakteristika – men kan 

udvides ved brug af bedre kodning og komprimering. Den næste generation af DVB kaldes for 

DVB-T2 og giver typisk 50 % mere ”båndbredde” – dvs. fra ca. 20 til 30 Mbit/s. Den næste 

generation af MPEG 4 kaldes for HEVC og giver også en ca. 50 % bedre udnyttelse – dvs. en 

”fordobling” af kanaler eller f.eks. en bedre billedkvalitet, hvis båndbredden anvendes til HD. 

Hvis der i alt er seks MUX (vi holder lige MUX 8 ude af regnestykket) kan den maksimale 

båndbreddeudnyttelse med DVB-T2 og HEVC altså opgøres til 162 Mbit/s (fratrukket den fælles 

datakapacitet per MUX til programguide mv.). Denne båndbredde svarer til ca. 40 tv-kanaler i 

HD kvalitet – altså nogenlunde det samme som det nuværende antal tv-kanaler.   

Det var under forudsætning af, at der er seks MUX til rådighed.  

Det er der så ikke når 700 MHz-båndet tages i anvendelse til bredbånd. Rent logisk kunne 

man tro (jf. den tidligere illustration med MUX 7 og 800 MHz), at 700 MHz så svarer til endnu 

en MUX, men antenne-tv sendenettet har en forskellig anvendelse af forskellige frekvenserne 

mellem DR/DIGI-TV og Boxer TV, hvilket betyder, at der reelt forsvinder to MUX. Der er 

således kun 108 Mbit/s til rådighed, hvorfor antallet af mulige HD tv-kanaler reduceres til 27-28 

tv-kanaler – og heraf udgør public service kanalerne altså 9 kanaler.  

Lad os så også lige få MUX 8 med i regnestykket. MUX’en har været i udbud til brug for 

kommercielt betalings-tv, men er som nævnt placeret i VHF-båndet, hvilket så kræver at alle 

brugere af antenne-tv skal investere i nye antenner (ved siden af den antenne de i forvejen har). 

Samtidig er kapaciteten i denne VHF-MUX noget mindre og ender derfor som en kapacitet, der 

er dyr at udnytte.  
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Vurderingen af markedet, med den herover stipulerede business case for en antenne-tv 

platform efter 2020, indikerer således ret beset en beskeden og klassisk broadcast platform. 

Broadcasterne skal foretage nye store investeringer i endnu en opgradering af det digitale 

antenne-tv sendenet og må nøjes med det frekvensspektrum de har tilbage En isoleret klassisk tv-

pakke – om end allerede med en slags ”frit valg” – er således ikke meget at komme med, når de 

samme tilbud kan leveres på langt mere effektive måder. Boxer TV skal som alle andre aktører 

også overveje en OTT-streamingtjeneste. Men dermed kan man så også stille spørgsmålstegn 

ved, hvorfor staten skulle regulere for at opretholde en antenne-tv platform. Det bør erindres, at 

det politiske argument for en kommerciel antenne-tv operatør var at modvirke de dominerende 

kabel-tv selskaber. Det er ikke lykkedes og nu står også kabel-tv selskaberne i en forandring, 

hvor de trues af nye internet-aktører.    

Public service broadcasterne leverer allerede deres tilbud via ”play”-tjenester. Således er 

både DR og TV 2 sikret i en digital omstilling, når de skal konkurrere med nye streaming-

tjenester og elektronikfabrikanters portaler. Det ligner et opgør med tv’s klassiske flow-begreb 

og vilkårene for rettighedsbetaling og licens – og det er bl.a. det public service-udvalget skal tage 

bestik af i deres behandling af public service-mediernes rolle i en digital virkelighed. 

 

Digital radio  

Jeg bruger også plads på DAB og digital radio, fordi det i Danmark har udviklet sig til en 

regulær politisk gyser og et eksempel på, at politisk regulering og teknologisk udvikling ikke 

altid følges ad – og kan komme så langt fra hinanden, at det ikke giver mening at fastholde 

lovgivningens regulering.  
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Radio blev i realiteten digitaliseret da den første lydfil blev sendt via internettet (jf. min 

tidligere beskrivelse af standardiseringen af MPEG/DVB). Musikindustrien blev vendt på 

hovedet med mp3-filer iTunes og blev starten på download og de senere streamingportaler. Det 

var i slutningen af 1990’erne at musikplayere og streaming blev norm. Det var begrebet web-

radio og podcast som definerede dette. Og formodentlig var der omkring 20-30.000 

radiostationer tilgængelige på nettet dengang. I dag er målingen på omkring 175.000 

radiostationer, hvor mange forskellige portaler linker til forskellige genrer. Bedste estimater 

indikerer, at der i 2020 vil være omkring 200.000 radiostationer (både streamet broadcast og 

selvstændige webradioer).  

Stort set alle mobiltelefoner har indbygget FM-modtagelse ligesom smartphones har en eller 

anden form for player og naturligvis en wi fi funktionalitet. Og stort set alle apps og playere er 

endvidere i stand til at identificere hvilke stationer der spiller hvilken genre, og kan sætte dette 

op som en foretrukken wi fi-station i docking eller trådløse højtalere derhjemme eller i bilen – 

ligesom alle pc’er, laptops, tablets og nye smart-tv har denne funktionalitet. Med andre ord er 

radio i dag fuldt digitaliseret i et nyt og globalt industriformat som alle følger – og som giver 

adgang til hele verdens radiostationer. Også alle danske radiostationer er på nettet. Det gælder 

for alle de klassiske broadcastede public service radioer, landsdækkende kommercielle og lokale 

ikke-kommercielle radiostationer ligesom der findes flere webradioer. Dette driver en ændring af 

radioadfærd, hvor podcast af broadcastede enkeltprogrammer igen bliver mere og mere 

almindelig. Især har Radio24syv indenfor de sidste par år gået forrest for udbredelsen af denne 

type radiolytning. På trods af denne indlysende teknologiske revolution og frigørelse af radio fra 

apparatet, lytter mange mennesker endnu radio på de klassiske FM-stationer. Der er naturligvis 
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en stigning af digital lytning, men den sker primært i takt med den yngre generation og 

anvendelse af ny forbrugerelektronik både med smartphone og nyt trådløst højtalerudstyr. Og det 

mest interessante spørgsmål er måske i virkeligheden, hvorfor klassisk radiolytning på FM stadig 

er normen?  

Hvorfor er digitaliseringen af transmissionssystemet til broadcastede radioudsendelser til 

Digital Audio Broadcast (DAB) ikke blevet en succes på samme måde som digitaliseringen af tv-

transmissionen rent faktisk var det? Svaret er, at der ikke er nogen synlig (eller måske skulle man 

her sige hørbar) merværdi i radioens lydkvalitet, sådan som det var tilfældet med billedkvaliteten 

på de nye fladskærme. Man kunne også argumentere, at DAB – ligesom DVB-teknologien – rent 

faktisk vil give mere kapacitet end det analoge sendenet og dermed flere kanaler. Men det ikke er 

nødvendigt at slukke for AM/FM, fordi man benytter en tiloversbleven kapacitet fra det analoge 

tv-sendenet til DAB (i VHF-båndet – jf. den tidligere illustration). Nye kanaler vil således kræve, 

at det rent faktisk også er nye unikke kanaler med nyt indholdsformat – og ikke blot 

parallelsending af de samme kanaler som på AM/FM-båndet.  

På grund af den større befolkningstæthed og den større geografi i Mellemeuropa anvendes 

både AM og FM til et større antal radioer end f.eks. i Norden, hvor der primært anvendes FM – 

og hvor lydkvaliteten er fremragende sammenlignet med andre dele af Europa. Når man hertil 

lægger, at internettet parallelt til både AM/FM og DAB har overhalet både lydkvalitet og antal 

kanaler indenom, så er der ikke noget incitament for forbrugerne til at skifte, når hverken 

lydkvalitet eller nyt indhold leveres. Digitaliseringen af radiobroadcast er et projekt som er 

kommet i politisk klemme. DAB var oprindelig en EU-drøm om at bygge et digitalt 

radiosendenet med nye avancerede datatjenester for transportsektoren, hvorfor bilradioer og 
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sendemaster langs hele det europæiske motorvejnet var første prioritet. De første pionerer i dette 

var Blaupunkt og de tyske automobilfabrikker. Det hører med til denne del af historien, at DAB 

kunne medvirke til en grøn energipolitik på transportområdet og at datatjenester skulle sikre en 

bedre trafikafvikling. DAB-radioer var derfor i begyndelsen designet med grafikskærme, der 

virkede som GPS systemer. Blaupunkt forlod dog DAB-projektet forholdsvis hurtigt, da hverken 

broadcastere eller netværksejere udviklede på trafiktjenester. Dermed forsvandt også 

incitamentet for de andre gamle elektronikfabrikanter til en udvikling af nye digitale radioer.  

Og det samme gjorde drømmen om det europæiske digitale transportnet. Den vision er i dag 

genoptaget i det der kendes som Intelligent Transport System (ITS), som dog anvender helt 

andre frekvensområder til infrastruktur og sensorer – og adgangen bygges op omkring 

mobiltelefoniens 4G/LTE kombineret med trådløst bredbånd med adgang til internettet. Det er en 

del af drivkraften i Internet of Things og automatiseringen af transport i visionen om Smart City. 

Parallelt hertil udvikles smart-teknologi til førerløse biler. Til denne del hører også, at 

smartphones og f.eks. Google Maps stort set har elimineret de gamle selvstændige GPS udstyr.  

DAB som vision for dette er altså helt og aldeles slukket. DAB er endt som et digitalt 

alternativ til den analoge FM radiotransmission, hvor de forskellige landes broadcastere og 

sendenetværksejere påbegyndte opbygning af sendenet med individuelle hensyn til en national 

planlægning – og i meget forskellig takt – så forskellig, at der i dag kun er 5-6 lande i Europa 

som kan siges at have et netværk. Det var et teknologiprojekt og det var et broadcast projekt – og 

ikke mindst var det et rent EU-projekt, som var forankret i EBU (European Broadcast Union).  

USA og Asien tænkte i andre og forskellige baner. Canada som en overgang faktisk var i drift 

med et DAB-system har siden lukket dette og anvender nu samme standard som i USA. 
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Netop fordi DAB var skabt i et mindset af broadcast, var ”brugerne” ikke en del af projektet 

(som andet end potentielle lyttere og seere). Ingen fokuserede f.eks. på, at der ikke blev udviklet 

modtagere og ingen spekulerede i forbrugernes ønsker eller behov.  

Det var karakteristisk, at der til tv-digitaliseringen skete en udvikling, hvor apparatet blev 

”dekonstrueret” til en monitor (fladskærmen), en lydkilde (surround udstyr) og en signaladgang 

(antenne, set op boks, wi fi, router osv.), som brugerne herefter kunne kombinere med udstyr fra 

forskellige leverandører. Radio- og tv-apparat havde aldrig været broadcasternes gebet. Det var 

overladt til elektronikfabrikanterne at følge broadcasternes standarder. Dette skiftede med 

digitaliseringen og det var nu blevet elektronikindustrien som stillede krav til broadcasterne.  

Ingen af de traditionelle elektronikfabrikanter så dog et marked i digitale radioapparater, når 

der hverken var et sendenet eller et unikt indhold, der kunne drive et salg. De fokuserede derfor 

også på internettet og avanceret entertainment-udstyr til automobilindustrien og afventede om 

DAB overhovedet blev et marked. Det var situationen i første halvdel af 00’erne.  

DAB-teknologien har altså eksisteret siden slutningen af 1980’erne og blev i Danmark 

pilottestet fra midten af 90’erne. Det resulterede i en politisk beslutning om at opbygge et nyt 

digitalt radio transmissionsnet, hvor DR skulle være lokomotiv og gatekeeper. Udbygning af et 

nyt digitalt sendenet med 40-50 sendemaster blev sat i gang. DAB bestod af én multipleks 

(MUX), som kunne opdeles i tre blokke. Den første blok blev taget i brug af DR i oktober 2002.  

Jeg havde fra det tidspunkt fornøjelsen af at være direktør for et nordisk konsortium 

bestående af de fem nordiske public service radiobroadcastere, en enkelt norsk kommerciel radio 

samt et par af de store transmissionsnetværksejere i broadcast.  Og jeg havde ingen som helst ide 

om hvad DAB var, før jeg blev spurgt til råds om en distributionsstrategi for digital radio. Efter 
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en del research og analyse foreslog jeg derfor etableringen af et nordisk konsortium, før DR 

kastede sig ud i markedsføring af ”krystalklar lyd” og promovering af apparater, der endnu ikke 

var i butikkerne. Med det blev strategien for interessenterne, først at sikre en koordineret føde- 

og værdikæde fra indhold til bruger. For public service broadcasternes forståelse af ”et marked” 

formulerede jeg derfor en ”år 0-defintion”ved at pege på fem ting, der skulle være opfyldt: 1) der 

skulle være et besluttet politisk og regulatorisk fundament, 2) der skulle være et sendenet med 

fuld dækning, 3) der skulle være tilgængeligt digitalt modtagerudstyr i forretningerne, 4) der 

skulle være et digitalt indhold, og 5) brugerne skulle ønske at bruge det og købe nye 

radiomodtagere.  

Temmelig banalt, men for public service broadcastere som jo havde påtaget sig rollen som 

teknologi- og markedsdrivere, var det noget nyt. Det krævede et nyt samarbejde og alliancer med 

nye aktører i et marked de ikke tidligere havde gjort business med. Det handlede f.eks. om dialog 

med fabrikanter, promovering i form af reklamer i butikkerne, hvor bl.a. reklamespot på public 

service-kanalerne nemt kunne komme til ligne salg af apparater. Hermed er forklaringen på DR’s 

massive reklamering for DAB og digital radio i perioden fra 2005-2010 også givet – da det nu 

lukkede DAB Danmark reelt var blevet til en markedsføringsorganisation, som blev huset og 

drevet af DR. Med til denne bid af historien hører også, at de tidlige sendenet der blev bygget er 

opsat langs motorvejene og ikke i byerne, hvilket har medført at nye hjælpesendere er bygget til 

byerne, fordi DAB-drømmen endte som stationære køkkenradioer og ikke i bilerne. Og det hører 

med til de kommende politiske beslutninger, at der skal bygges endnu flere hjælpesendere, hvis 

DAB-sendenettet skal dække på samme som FM, hvis det i 2016 bliver besluttet at DAB skal 

afløse FM-transmissionen på et eller andet tidspunkt før eller efter 2020.  
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De øvrige lande i verden har aldrig set DAB som en teknologi der kunne erstatte FM. I 

Asien var Korea i gang med digitaliseringen i en helt overordnet kombination af lyd og billeder, 

hvormed det var multimedia der var fokus. De anvendte dele af MPEG specifikationerne i både 

DAB og DVB og kom op med begrebet DMB (hvor M’et står for multimedia). I USA gik man to 

veje – den ene var satellit-radio og den anden var en udenbånds-datasignalering på FM-båndet, 

som kaldes for HD Radio. Japan og Korea har forskellige tekniske kombinationer af satellit- og 

jordbaserede sendenet – men anvender primært bredbånd og mobiltelefoner. Og for at gøre 

radio-teknologierne færdig er der udviklet endnu en ny standard, som hedder DRM (Digital 

Radio Mondiale). Det er en teknologi som sigter på at digitalisere AM/FM-frekvenserne, hvor 

det endnu en gang skal erindres, at DAB anvender VHF tv-frekvenser og derfor ikke er en 

erstatning for hverken FM eller AM.  

 

Det politiske spil om DAB i Danmark 

Hvorfor er det endnu her i 2015 og 2016 stadig interessant at snakke om digital radio og 

DAB i Danmark? Det er det, fordi det er endt som en politisk varm kartoffel ingen har ønsket at 

tage ejerskab af. De sidste mange års debat om radiomediets digitalisering er én lang række af 

partsindlæg med skiftende fortalere for og imod DAB. På trods af, at DR faktisk var pålagt 

lokomotivrollen helt tilbage i 2002 fik de viklet sig ud af den rolle i 2007, da det danske 

radiomarked reelt kollapsede. En samlet dansk radiobranche foreslog derfor i 2008, at det 

politiske grundlag for DAB blev bundet sammen med en FM-slukning allerede i 2015.  

Det gav anledning til at staten indledte rundbordssamtaler med alle interessenter, som blev 

fulgt op med en ny tilbundsgående analyse af det digitale radiomarked med ny 10-årig strategi. 
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Den forelå som endelig rapport i 2012. Det tog altså 5 år – bare at snakke om det. Denne analyse 

resulterede i en køreplan for færdiggørelse af sendenettets dækning, en opgradering til DAB+ 

teknologi samtidig med opbygning og ibrugtagning af den resterende blok 3 til lokal-regionale 

kommercielle radiostationer, samt et frasalg af den ene af de to DAB-blokke med deling af 

gatekeeperrollen mellem public service og kommercielle radiostationer – og en tentativ dato for 

slukningen af FM-sendenettet i 2019, som var afhængig af den digitale lytning.  

Denne køreplan kom i stormvejr fra starten, fordi den reelt var et politisk kompromis ingen 

af parterne kunne lide, og foreligger nu (2015) i både en tredje og en fjerde version. Det har 

resulteret i, at FM først slukkes tidligst to år efter en digital radiolytning overstiger halvdelen af 

den samlede lytning. Og endnu en analyse – en såkaldt 360-graders undersøgelse – blev iværksat 

i 2015. Den skulle afdække både teknologi, marked og adfærd. Resultatet af denne foreligger nu 

her sent året med en høringsfrist til januar 2016. Hermed er der så gået yderligere et par år, som 

kan lægges oven på denne foreløbige oplistning: 

 

 



Carsten Corneliussen / Digital dekonstruktion / 110 

 

Diskussionen om DAB er en uskøn blanding af ansvarsfraskrivelser, politiske 

kompromisser, brudte løfter og aftaler samt en massiv lobbyvirksomhed, der har manipuleret 

med politikere og embedsmænd. Men det er også en demonstration af politisk og regulatorisk 

uvirkelighed i forståelse af den teknologiske virkelighed. Og det er et bevis på, at kultur og 

teknologi ikke længere kan skilles. Jeg anbefaler læsning min blog for en yderligere detaljering 

af digitaliseringen af radio- og tv-broadcast.  

 

Mediernes historie 

Og nu til det større billede af medierne, hvor også printmedierne hører med. Denne 

illustration viser den historiske udvikling som gør, at vi nu omtaler alting som ”medier”. 
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Akademisk kan vi selvfølgelig altid diskutere om fortællinger og skriftsproget ikke også er 

en slags medier – men her starter jeg primært med medierne som en teknologi, der ender med at 

blive til information. Illustrationen her viser, at begrebet ”nyheder” opstår med de første avisers 

fremkomst. I starten var aviser dog særlige ad hoc publikationer, som primært var kongelige 

forordninger om statens tilstand og især borgernes forpligtelser heri. Nyheder af mere generel 

karakter om andre begivenheder opstår først i løbet af 1700-årene. F.eks. Berlingske, som er 

Danmarks ældste dagblad, er fra denne epoke. Medierne har ændret sig teknologisk mange gange 

undervejs – og med det også indholdet. Figuren kunne også have indeholdt musik, teater og film 

og andre variationer af indhold, som vi dag også refererer til som medier. Det behandler jeg dog 

først senere i kapitlet om den digitale dannelse. 

Ordet ”medier” dækker altså over mange ting og bliver opfattet meget forskelligt af 

forskellige grupperinger. F.eks. opfatter teknikere det som en betegnelse for en teknologisk 

distributionsplatform. For kunstnere er det en udtryksform. Og for journalister er det et fag. Mest 

karakteristisk er dog, at de fleste mennesker generelt opfatter medierne som aviser, radio og tv. 

De ”nye medier” som blogs og netværkstjenester kalder vi for ”sociale medier”, der oven i købet 

noget populistisk allerede har fået sin egen jargon i form af betegnelsen SoMe.   

Folk der arbejder i mediebranchen skelner ikke selv mellem de forskellige definitioner. For 

dem er medier = indhold. De skelner dog alligevel mellem nyheder, drama, underholdning, sport 

mv. – altså genrer – og de har deres egen hakkeorden om betydning og vigtighed, hvor 

nyhederne dog altid har været det fornemste formål. At være nyhedsjournalist er prestigefyldt – 

og at være skrivende reporter og vinde en af branchens egne priser – som f.eks. Cavling her i 
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landet eller f.eks. Pullitzer i USA – er på niveau med tv- og filmindustriens uddelinger af en 

Golden Globe og en Oscar. 

I illustrationens definition af al bevægelig information vil en uendelig strøm af store og små 

– og mere eller mindre betydende eller betydningsløse historier om livets gang – blive en del af 

internettets nyhedsstrøm, som bl.a. de sociale netværkstjenester allerede indikerer. Det vil være 

nyheder og historier som leveres af publikum selv – via Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram 

mv. – og det vil indebære mange gentagelser og variationer. Det vil også være 

pressemeddelelser, som leveres ready to go via nyhedsbureauer og/eller publiceres af firmaerne 

selv på egne hjemmesider og blogs – og derefter indgår i nyhedsstrømmens videre distribution. I 

dag har stort set alle virksomheder og offentlige institutioner egne netværksprofiler – ligesom de 

fleste politikere og virksomhedsledere har en.  

I en digital version bliver alle derfor også en slags frivillige ”reklameomdelere”, idet de 

samme historier (i en ny indpakning) bliver returneret til de samme netværkstjenester, som de 

oprindelig kom fra. Hermed er skabt et nyt ”medieloop”.  

Konkurrencen bliver at kunne levere den mest slagkraftige attention. Det ses bl.a. i nye 

former for overskrifter, som mest handler om enten at skræmme eller at forherlige – f.eks. ”sådan 

opdager du kræft, sådan undgår du at blive fed, sådan bliver du slank eller rig i en fart” osv. På 

den politiske front er det f.eks. i form af ”forstå [denne krise] på 2 minutter”.  

Mediernes redaktionelle rolle består fortsat i at udvælge og rubricere dagens høst inden for 

diverse genrer, som derefter reelt arkiveres i Googles store søgemaskine. Dvs. samtlige nyheder 

(og/eller historier) produceres ”til server”, hvor søgemaskinerne nu er blevet hele verdens 

bibliotek og arkiv.  
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Nyheder og nyhedskriterier 

Begrebet breaking news er ikke nødvendigvis udtryk for en særlig slags nyheder og det kan 

meget vel være et konkurrenceparameter på en sløj dag. Man kan derfor spørge til, hvad det er 

som gør en ”nyhed” til en nyhedsværdig information eller viden?  

Nyheder bliver typisk defineret som “nyhedsværdig” information om aktuelle eller nylige 

begivenheder, men hvad gør dem nyhedsværdige? Følgende top-5 liste udgør redaktørernes egen 

værkstøjskasse. I vurderingen skal mindst to kriterier være opfyldt og der kan meget vel være en 

konkurrence involveret. Hvis der f.eks. er mange nyheder på samme dag, så vil nogle historier 

ikke blive bragt og de sættes på ”vent” – indtil der er et passende slot eller de droppes helt, hvis 

nyheden f.eks. er tidsafhængig.  

 

1. Timing – ordet nyheder betyder præcis det, altså begivenheder som er nye. Emner som er 

aktuelle er gode nyheder. Forbrugere er vant til at modtage de seneste opdateringer og der 

er så mange nyheder, at de gamle glemmes hurtigt. En historie med gennemsnitlig 

interesse skal fortælles hurtigt – hvis overhovedet. Hvis den er fra i dag er det nyt. Hvis 

den samme ting skete i sidste uge er det ikke længere interessant. 

2. Betydning – antallet af mennesker der berøres af nyheden er vigtig. Et fly der forsvinder 

med hundredvis af mennesker er f.eks. vigtigere end, hvis det blot er en halv snes 

stykker. 

3. Nærhed – en historie som sker tæt på os er vigtigere. Jo tættere på hjemmet desto mere 

nyhedsværdig er den. F.eks. for folk, der lever i Frankrig, er et større flystyrt i USA af 
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samme vigtighed som et mindre styrt i Paris. Bemærk, at nærhed ikke nødvendigvis 

betyder geografisk distance. Historier fra lande med en sammenlignelig kultur har samme 

effekt. F.eks. vil folk i Australien forventes, at være mere interesserede i en historie fra et 

vestligt land end f.eks. Asien, som ligger tættere. 

4. Fremtrædende – berømtheder får mere dækning bare fordi de er berømte. Hvis du 

brækker en arm kommer det ikke i nyhederne, men hvis dronningen gør det, så er det 

nyheder. 

5. Menneskelig interesse – historier om dette er en særlig sag. Den slags historier handler 

om følelser – f.eks. at vække morskab eller gru eller skam. Det bryder ofte med 

princippet om nyhedsværdighed – f.eks. udløber de ikke datomæssigt og de behøver ikke 

have den store interesse for de mange – og det er ret ligegyldigt hvor i verden det sker. Et 

særligt fænomen er, at ”tv-nyhederne” ofte ender med en ”menneskelig” historie for at 

skabe en god stemning i afslutningen af udsendelsen (typisk efter en dosis af kriser og 

rædsler). Aviserne har ofte en særlig sektion til placering af den slags ”gode” historier i 

deres printudgaver. 

Denne skabelon er universel. Men den er styret af indholdsmagerens redaktionelle eller 

forretningsmæssige udgangspunkt – til forskel fra de sociale netværkstjenester, som uden anden 

tanke end, at den enkelte blot synes det er ”interessant”, hvorved alle slags historier ”bringes”, 

idet de sociale netværkstjenester blot publicerer dem automatisk. Men de sociale medier er ikke 

medier med en traditionel redaktionel rolle. En del af netværkerne har egne moderatorer og 

udfører reelt censur, som dog udelukkende har rod i virksomhedens egne etiske opfattelser, og 

kan af andre blive opfattet som besynderlige påtvungne moralske holdninger til ytringsfriheden.   
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De repræsenterer dog alle en ny anvendelse af ”medier” hvad enten det er lyd, video eller 

tekst, billeder og grafik. Det er over for disse, at de gamle medier skal markere sig digitalt. Ikke 

blot med indholdets attention og relevans, men også med distributionsformaterne.  

 

Mediekoncentration 

Mediernes udvikling i den digitale tidsalder handler om at internettet uomtvisteligt bliver det 

universelle globale distributionsnetværk for alle slags medier – uanset tidligere formater. Al 

bevægelig information i form af lyd og billeder, tekster og grafik, repræsenterer indholdet som 

digitale data, der flyttes rundt på nettet. Nettet bliver vor tids digitale biblioteker.  

De store klassiske dagblade og de nationale tv-stationer med brede nyhedsformater vil 

formodentlig bestå i rigtig mange år, fordi de satser på troværdighed og kvalitet – især hvis de 

har økonomi og tyngde til at have egne graverjournalister med relevante interesseområder, som 

både kan være korte nyheder og longreads. Derimod vil de tabloide formater formodentlig 

forsvinde som ”gamle” medier og blive transformeret til gossip-brands, hvor de kommer til at 

slås for ikke at blive opslugt af de sociale netværkstjenester i den globale digitale nyhedsstrøm.  

Det er med andre ord det universelle digitale distributionsformat, som også kommer til at 

markere overgangen fra massekommunikation til individuel massedialog.  

Jeg har allerede beskrevet de tidlige teknologier som førte til et universelt netværk, og jeg 

har beskrevet de teknologier som de gamle elektroniske medier er udviklet på. I det følgende 

afsnit vil jeg derfor tage de store briller på og bedømme mediernes defining moments ud fra en 

meget mere overordnet betragtning. I denne optik er der i realiteten kun fire store begivenheder. 

Radioen definerer massekommunikation i begyndelsen af 1930’erne, og tv starter for alvor efter 
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den 2.verdenskrig – faktisk parallelt i Europa og USA i 1946 – og først i 1980 sker der noget 

afgørende nyt med etableringen af CNN. Det gør news broadcast til 24/7 og giver oplevelsen af 

øjeblikkelig dækning og viser virkeligheden [som den er]. Først i 2005 er der en ny afgørende 

definition af mediebegrebet, hvor det første all-in-one medie dukker op. Det er The Huffington 

Post, som på 10 år har akkumuleret mere end 200 millioner brugere. Når jeg ”kun” nævner disse 

fire begivenheder – radio, tv, nyhedsdækning og digitale medier – hænger det sammen med, at 

stort set alle andre lande har gennemgået den samme udvikling.  

Radioen blev for første gang brugt af Nazi Tysklands regime som propaganda. Propaganda 

anvendes som bekendt til enten at promovere eller forhindre bestemte meninger. Det er måske en 

interessant lille historisk oplysning at vide, at den første tyske nationale radio (her efterfølgende 

på engelsk) var The Reich Broadcasting Company i 1925. I 1933 kom Hitler til magten, og 

udnævnte Joseph Goebbels til minister for propaganda, som straks nationaliserede radioens ni 

kanaler og lagde den ind under hans nyoprettede The Reich Chamber of Culture. Denne 

institution havde syv afdelinger: litteratur, nyheder, radio, teater, musik, visuel kunst og film.  

For at fremme radio og massekommunikation designede Tyskland et billigt radioapparat, 

som fik navnet The People’s Receiver 301, hvor nummeret refererer til Hitlers udnævnelse som 

kansler (den 30. januar 1933). Den startede med at koste 76 Deutsch Mark – men blev hurtig 

efterfulgt af en billigere model til 36 DM, hvorefter antallet af radioer steg hurtigt og voldsomt – 

fra 4 mio. til 17 mio. Radioapparaterne kunne kun modtage de tyske radiostationer.  

Fjernsyn var en teknologisk realitet allerede i begyndelsen af 1930’erne, men ikke særlig 

udbredt. Efter krigen genoptog både England og USA tv-broadcast. Det var i 1946 – og når jeg 

her fokuserer på BBC, så er det fordi denne institution er indbegrebet af public service broadcast 
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og har dannet skole for stort set alle andre lande end USA. Alle de europæiske lande har kopieret 

BBC lige siden – og gør det endnu. Hvad de fleste sikkert ikke ved, er der faktisk en særlig lobby 

af nordiske broadcastere og BBC samt det tyske ARD, som danner modvægt til det sydlige 

Europa, hvor især Italien, Grækenland, Frankrig og Spanien har en noget anderledes model, hvor 

public service fylder betydelig mindre end i Nordeuropa.  

USA etablerer i perioden fra 1946 til 1956 de tre store amerikanske networks, som stadig 

dominerer i dag. Det er ABC, CBS og NBC. Senere kommer Fox til, hvorfor der i dag reelt tales 

om ”de fire store netværker”. Disse tv-stationer er som de europæiske etableret som over-the-air 

– dvs. som antenne-tv – hvorimod hundredvis af andre tv-stationer typisk er kabel-baserede.  

USA har ikke et public service-begreb af samme kaliber som BBC-modellen, men der 

opstod alligevel et par uafhængige netværk – bl.a. National Educational Television, der dukkede 

op i midt-1950’erne, og Public Service Broadcast som kom i 1970’erne. Den mest kendte public 

service-lignende amerikanske tv-station er C-SPAN, der siden 1979 har fungeret som en slags 

”Folketings-tv”, da det er den eneste institution som sender fra USA’s lovgivende forsamlinger 

Senatet og Kongressen.  

På radiosiden er public service dog mere markant, idet NPR (National Public Radio) er et 

såkaldt non-commercial private-public-projekt – og i øvrigt toneangivende som en af klassiske 

broadcastere, der nu udnytter alle de nye digitale formater.  

Den mest markante forskel på amerikanske og europæiske radio- og tv-stationer er altså 

[public service] finansieringen. I form og figur påvirker de hinanden en del – ligesom resten af 

verden i øvrigt kigger på de engelsk-amerikanske formater. Hvor f.eks. BBC har news og debat-

programmer, har amerikanere nyheder og debatter i form af [talk] shows.  
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Begrebet ”news” har defineret tv-mediet. Faktisk var det de amerikanske tv-stationer som 

først introducerede den såkaldte ”Eye Witness”-form – dvs. introduktion af tv-personligheder i 

studiet og reportere i marken. Dette skal ses i forhold til at nyhederne siden starten på tv tidligere 

bestod af en regulær nyhedsoplæsning – dvs. skiftende mere eller mindre anonyme mænd tonede 

frem på skærmen og læste [avisernes eller nyhedsbureauernes] nyheder op. Det er indlysende 

teknologien, der giver muligheden for reportager ved at kunne linke live indhold retur til studiet. 

Det er denne del som også får CNN på banen som noget afgørende nyt – nemlig, at det kan ske 

døgnet rundt og fra overalt på kloden. CNN fik sit reelle gennembrud i 1980 med den direkte 

transmission af Kuwait-krigen. Aldrig før havde tv-publikum været øjenvidner til den slags 

begivenheder. CNN dannede skole for alverdens tv-stationers kopiering af konceptet om 24/7 

live, som bl.a. Sky, Fox, Al-Jazeera benytter i dag – og såmænd også hjemlige TV 2 News.  

Denne udvikling skaber også kendis-fænomenet. Der sker en regulær adskillelse af 

journalistik og præsentation, hvor sidstnævnte er værter, som i dag er castede efter bedste 

Hollywood ideal – og som også opfører sig sådan, fordi en helt ny følgeindustri kan fylde 

billedbladenes og tabloidavisernes spalter med ”gratis” stof. Det er også starten på reality-tv i 

underholdningsbranchen. 

Det sidste moment i medierne er de såkaldte digitale ”nye medier”. Den første blogger, der 

tog internettet til et nyt niveau, var Ariane Huffington som skabte et nyt digital only medie i form 

af The Huffington Post, som siden er blevet et globalt imperium med video, spil og nyheder på 

flere forskellige sprog. De karakteriserer sig selv som ”The Internet Newspaper: News, Blogs, 

Video, Community”. Et all-in-one digitalt fænomen, som kontinuerligt udvider med nye genrer 

og ”kanaler”.  
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De er det mest markante udtryk for konkurrencen til de gamle printmedier og til de gamle 

elektroniske medier. The Huffington Post er dog blot den nuværende model, men det er ikke 

nødvendigvis en model som holder ind i den næste generation af hverken internettet eller 

nyhedsstrømmen. De er ikke en social netværkstjeneste som Facebook og andre lignende 

tjenester, og de er slet ikke på niveau med Googles funktioner og størrelse. Jeg vil komme 

tilbage til dette og kommentere det nærmere i kapitlet om den digitale dannelse.  

Kigger vi på de hjemlige gamle printmedier kan det konstateres, at de alle i gang med at 

udvide deres udbud og tilbud med en kombination af blogs og artikler, radio og tv-klip efter 

samme model som HuffPost. De gamle elektroniske medier kæmper ikke mod Huffington’er og 

vil næppe kopiere den model. De kæmper derimod med Facebook og YouTube samt de nye 

streamingtjenester som Netflix og især Apple TV, som p.t. repræsenterer hver sin model for 

”fremtidens tv”. 

Tager vi det globale outlook er det især de gamle store dagblade som er under pres. Ser vi 

bort fra Murdoch, som faktisk var en af de første der så mulighederne i digitaliseringen, da han 

på et tidligt tidspunkt faktisk købte MySpace, så er dagbladenes primære dilemmaer 

journalistikkens forandring.  Det har her stor betydning, at dagbladene er privatejede og 

kommercielle og skal tjene penge. Det gør de ikke – men de har fortsat stor prestigeværdi. Der er 

ikke noget altruistisk formål og vi kommer til at diskutere pluralisme endnu engang, når vi skal 

se på digital dannelse og media literacy.  

De sidste 10-15 år har vist mange nye mediekonglomerater, som er opstået på baggrund af 

konsolidering af forskellige mediegenrer. F.eks. er den tyske Bauer Group, der lige har købt de 

nordiske radiostationer fra Discovery, et meget godt eksempel. De er fra magasinbranchen og de 
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søger at optimere reklameindtægter på tværs af de gamle mediedefinitioner. Discovery selv, er et 

eksempel på en nichekanal som nu søger at blive et globalt sports-konglomerat, hvilket købet af 

alle globale rettighederne til OL de næste mange år vidner om.  

Fra telesiden bør det nævnes, at mobiltelefonselskabet Verizon faktisk ejer både AOL og 

HuffPost – og at f.eks. Time Warner bl.a. ejer CBS og et hav af andre tv-stationer samt Time 

Magazine Inc. med en lang række fagmagasiner – og de har også rødder i Hollywood med f.eks. 

Warner Bros. En mere eksotisk variant er finansmagasinet Forbes, som for nylig er gået sammen 

med dating sitet Tinder om at udvikle en app for de unge, rige og berømte i erhvervs- og 

underholdningsindustrien. Den nylige handel med japanske Nikkei’s køb af det engelske 

Financial Times er et andet eksempel, som er bedst udtrykt i FT/Pearson’s CEO udtalelse: 

”We’ve reached an infliction point in media, driven by the explosive growth of mobile and 

social. In this new environment, the best way to ensure the FT’s journalistic and commercial 

success is for it to be part of a global, digital news company”. 

Det er formodentlig den mest ærlige analyse et stort globalt printmedie har foretaget. De vil 

ikke kunne operere digitalt, hvis de selv skulle bygge globalt multimedie indhold op. På trods af 

at de er internationale og udkommer på engelsk (og dermed har et større potentiale), så er de et 

finansielt nichemedie, som ikke kan hamle op med det populariserede tabloide indhold, som 

f.eks. HuffPost står for. De vil næppe heller kunne indgå som en ny (under)leverandør til de 

sociale netværkstjenester på Facebook, Instagram, Snapchat eller Twitter, fordi publikum her 

ikke er typiske kernelæsere. Man kan også spørge til, hvor mange ”FT-medier” der findes rundt 

om i verden. Formodentlig har de fleste lande kun ét på eget sprog – f.eks. Børsen i Danmark. 

Det betyder reelt, at det er sprog og kultur som bærer disse specialiserede medier i de respektive 



Carsten Corneliussen / Digital dekonstruktion / 121 

 

lande. Mange andre nationalsprogede medier er en del af konglomerater, som lokale eller 

regionale – f.eks. de nordiske som Egmont og Bonnier. Salget af Berlingske til et belgisk 

konglomerat er et andet eksempel på et paneuropæisk projekt. Og samlingen af de lokale 

publikationer i Jyske Fynske Medier er et godt nationalt eksempel, hvor også lokale radioer er et 

element. Det er altså karakteristisk, at alle medier i disse år søger alliancer og nye måder at 

samarbejde på. Det også er erkendt, at ingen medier kan dække alle områder og formater – og 

slet ikke med egne fastansatte journalister. Det er både nemmere og billigere at indkøbe stof og 

journalister, som i forvejen er specialiserede og eksperter. Det er den funktion professionelle 

bloggere repræsenterer i dag.  

Det er en ren økonomisk betragtning. Rigtig mange fyrede journalister forsøger sig nu som 

freelancere og bloggere, mens andre søger ind i nye kommunikationsformater. En helt ny gruppe 

af nyhedsbureauer ser dagens lys. De kalder sig Public Affairs og definerer sig som eksperter i 

strategisk kommunikation. Af rigtig mange stillingsopslag hedder det, at de søger at servicere 

virksomheder og organisationer i ”spændingsfeltet mellem det politiske system, den offentlige 

opinion og virksomhedernes kommercielle mål”. Det er således karakteristisk, at virksomhederne 

i større og større omfang søger PR og kommunikationsfunktionen opfyldt af professionelle 

nyhedsbureauer. Og når både nye og gamle PR- og reklamebureauer i disse år verden over kan 

melde fremgang, er det dels den outsourcing der sker og dels at den digitale kommunikation nu 

er uafhængig af den fysiske placering.  

Jeg kommer tilbage til ”pressen” og mediernes rolle i en ny digital virkelighed i det næste 

kapitel om digital dannelse, men vil lige gøre de elektroniske medier færdig med en beskrivelse 

af opbruddet i den såkaldte klassiske medieværdikæde og mantraet om Content is King. 
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Medieværdikæderne 

Det har siden fjernsynets kommercielle introduktion i 1950’erne været mainstream at tænke 

om medierne i den klassiske føde- og medieværdikæde – dvs. indholdsproduktion til brands som 

formidles via egne distributionskanaler til et betalende publikum. Det er modellen for ”ejerskab 

af kunden”.  

 

 

Illustrationen her burde være selvforklarende – men hvis ikke, så fremgår det bl.a. at den 

vandrette akse har været monopolet for de elektroniske medievirksomheder. En fødekæde som 

ejer kunderne i den forstand, at de kontrollerer netværket og at deres tilbud er flow-kanaler. 

Dette kan karakteriseres som push. Med internettet bliver det muligt at forbruge indholdet som 

pull. Indhold trækkes fra serveren med ny smart-forbrugerelektronik, typisk som en app, 

hvorefter både pull og push kan kombineres i broadcast, on demand og streaming. 

Flow-tv vil som broadcast-teknologi ultimativt forsvinde, fordi streaming og on demand kan 

det samme. Alt ikke-live indhold produceres allerede til server – og alt live-indhold lagres 
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efterfølgende på en server. Begrebet streaming har været kendt i mange år – bl.a. som web-tv 

med forskellig player-teknologi i de tidlige dage af internettet. Tekniske distributionsformater 

som f.eks. peer-to-peer tjenesterne udviklede fildelingstjenester og senere musikportalerne. 

Forretningsmodellen burde derfor ikke chokere nogen når den nu rammer radio og tv broadcast. 

Den hype Netflix har skabt i medieværdikæden er baseret på, at give kunderne hvad de vil have, 

når de vil have det – og at gøre det med nyt og unikt indhold. Selvfølgelig kan man sige at 

timingen for Netflix har været alfa og omega. De har ramt det rigtige tidspunkt og fik en hel 

industri til at gispe efter vejret. Men det er sket før – f.eks. med VHS og DVD – ligesom det er 

sket for hele musikindustrien – først med CD’en og siden download og streaming. Det skete også 

med video – når man erindrer, at Netflix først var et distributionsselskab af fysiske DVD’er.  

Nu sker det også for broadcast. Men på grund af et konservativt mindset om adskilte 

sektorer mellem tele og medier, har broadcastere holdt fast i deres egne infrastrukturer og 

kæmpet en kulturkamp i stedet for at forberede sig på de teknologiske forandringer, som nu også 

er en trussel for de danske medieaktører. Det vil sige dem af dem, der rent faktisk er danske – 

altså public service-stationerne – DR og TV 2 – som udgør statens medier. Resten af radio- og tv 

broadcastere er i dag ejet af udenlandske konglomerater. Og det er et politisk valg, at public 

service broadcast er defineret som den primære distribution i form af antenne-tv – på trods af, at 

85 % af alle danske husstande modtager kanalerne på andre distributionsplatforme. 

  

Et nyt medieværdikompleks 

Ret beset kan man sige, at den danske stat – på linje med en række andre europæiske stater – 

har ladet sig køre over i den digitale udvikling i et forsøg på beskytte egne kulturelle værdier 
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vha. af en bestemt teknologi. Et nyt medieværdikompleks vil fremover handle om rettigheder, 

metadata og middleware (jf. den tidligere illustration), hvor sidstnævnte i en teknisk terminologi 

også kaldes for API’en – Application Programming Interface – dvs. den tekniske snitflade som 

sikrer adgang mellem software og hardware. Dette fænomen handler om business-definitionen – 

og teknisk om brugen af åbne eller lukkede protokoller – eller markedsstandarder om man vil.  

Business er altså fortsat mantraet om ”Content is King”, men gatekeeper-rollen er en anden. 

Det er hvad min illustration herunder indikerer. 

 

Altså skiftet fra den gamle model (øverst), som den har eksisteret i over 50 år med de 

klassiske fødekæder til distributionsmarkedet. Den nederste del af figuren illustrer, hvordan dette 
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er ”vendt på hovedet” og nu har disrupted og dekonstrueret mediemarkedet. Med bogens 

tidligere forklaringer burde billedet nærmest tale for sig selv.  

Skyen på den viste figur (bag de nye indholdsformater) indikerer, at det hele ender på nettet 

i en cloud-løsning. Fjernsynsapparatet (og radioapparatet) har forandret sig over årene. Fra at 

være klodsede stationære ”kasser” i stuerne, er det blevet til fladskærme og alternative mindre 

skærme og selvstændige højtalere – og pc’er, tablets og smartphones er kombinationer af dette. 

Broadcasterne havde med holdningen om ikke at beskæftige sig med elektronikudstyrets 

udvikling ignoreret og overset brugernes ønsker og de tilbud som internettet medførte. Faktisk 

skulle de gamle broadcast-medier opleve musikbranchens totale forandring og se Netflix erobre 

verden, før de tog digitaliseringen og internettet alvorligt. Med iPhone og den efterfølgende 

eksplosion af Android-smartphones gik det også op for broadcasterne, at frekvenserne til 

udsendelse af radio og tv var i fare.  

Distinktionen af digitale medier er som nævnt tidligere, at de kan omsættes til data og 

transporteres via nettet. Modtagerterminalerne er ikke længere bestemte ”apparater”, men en 

vifte af devices og er starten på en ”opløsning” af apparatbegrebet, som tidligere var slutpunktet 

for en bestemt netværksteknologi. For at indhold kan forbruges og flyttes sømløst mellem de 

forskellige enheder, skal den føromtalte API være en aftalt og åben software – altså en open 

source middleware – som er det, der driver mediekonvergensen.  

Nye mantraer som ”Distribution is Emperor” og ”Convenience is God” er dukket op og 

beskriver meget godt forandringerne i en ny konkurrencesituation. Og det er værd lige at dvæle 

ved denne dekonstruktion af markedet, fordi det naturligvis handler om mere end teknologien. 

Den ændrede brugeradfærd har sit afsæt i ”telesektoren” med internettet og on demand, som 
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affødte nye terminologier som podcast og catch up. De nye streamingtjenester introducerede 

også det såkaldte ”binge watching” – dvs. Netflix var den første som releasede hele serier på én 

gang. Netflix og de konkurrerende streamingstjenester producerer nu selv nyt indhold, som er 

eksklusivt til deres egen internetdistribution, og har fuldstændig væltet distributionsmarkedet for 

de såkaldte film-vinduer. Hollywood har siddet tungt på film og distributionsrettigheder – og i 

årtier har film og tv været to selvstændige sektorer. Film blev produceret til biografer og blev 

først meget senere vist på kabel- og satellit-tv – og efter denne fremvisning så endelig på tv 

og/eller udgivet som DVD. Filmindustrien tjente penge på disse fødekæder af ”vinduer”. 

Broadcasternes egne tv-serier havde oprindelig det formål at fastholde tv-seningen over tid – 

f.eks. i ugentlige episoder – og ofte var det virksomheder som sponsorerede selve produktionen 

for at tjene pengene hjem på reklamesalget. 

Med et nyt medieværdikompleks kommer også helt nye former for markedsføring. Det er 

her det tidligere omtalte metadata kommer ind i billedet. Radio- og tv-oversigter i aviserne og tv-

magasinerne er erstattet af kabel-tv’s såkaldte elektroniske programguides og nu af apps. Et kig 

til play-listerne på musikportalerne er en meget god indikation af en alternativ fremtid. Men med 

større sandsynlighed vil de personlige digitale assistenter i smartphones og internettets 

søgemaskiner vise et nyt format af en personaliseret søgning efter indhold. Også stemme- og 

gestikstyring til fladskærmene vil vise en ny tilgang til tv-sening. Det gør endnu en gang 

søgemaskinerne til de nye gatekeepere.  

Med dette kapitel har jeg behandlet konvergensen mellem netværk og medier – og haft fokus 

på den hjemlige situation med antenne-tv og digital radio – fordi debatten herhjemme handler om 

isolerede brancheopfattelser, hvor medier fortsat er kultur – og opfattelsen af digitaliseringen er 
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lig den teknologiske udvikling indenfor it- og telebranchen. Men er den det? I det næste kapitel 

vil jeg tage hul på dette i en diskussion om et digitalt dannelsesbegreb. Og vi skal stille mange 

spørgsmål til politikere, erhvervslivet og til os selv om, hvorvidt vores fremtid skal være på 

markedsvilkår – eller om den skal baseres på kulturelle værdier. Her er det nødvendigt at slå fast, 

at ”kultur” ikke er defineret i økonomisk støtte fra staten eller lig med den propaganda 

velfærdsstatens administration udsender i en lind strøm af pamfletter og oplysningskampagner 

om en bestemt måde at leve på. Grænsen mellem ”gode råd” og social engineering er hårfin. Det 

er måske heller ikke nødvendigvis et enten-eller – men det kræver en temmelig solid balance, at 

tale om det som et både-og. I bogens første kapitel om ”måder at tænke på”, gav jeg en række 

eksempler på dette.  

I de seneste par kapitler har jeg beskrevet den teknologiske udvikling frem til starten på en 

ny digital infrastruktur, som har givet os muligheden for at indrette os på nye måder. Jeg tog 

også hul på mediernes historie. I det næste kapitel vil jeg se på især nyhedsmediernes betydning 

for digitale mediekompetencer og vores videre digitale dannelse.  
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DEN DIGITALE DANNELSE 

Skiftende kulturministre i Danmark har det tilsyneladende svært med dansk-engelsk 

sprogbrug. I foråret (2015) præsenterede Kulturstyrelsen en rapport om danskernes brug af 

medier i forbindelse med et oplæg om media literacy. Det kunne vel også blot oversættes til 

mediefærdigheder – eller som jeg foretrækker at kalde det – digital dannelse – fordi det jo sker i 

en kontekst af forandring af medierne i digitaliseringen. Man kunne godt spørge om dette kun er 

et kulturpolitisk anliggende eller om det også kunne være uddannelses- og erhvervspolitik.  

Oplægget lød: ”Den mediekompetente borger – media literacy i en dansk kontekst”, som 

følges op med spørgsmålet om, hvorfor det er relevant. I invitationen til konferencen hed det: 

 

 ”Borgerne har i den nye fragmenterede og komplicerede medievirkelighed næsten 

uanede muligheder, som det kræver kompetencer at udnytte og mestre, for at tilegne sig 

viden og information og beskytte sig, hvor nødvendigt.  

 Media literacy er – måske i stigende grad – en forudsætning for medborgerskab, 

deltagelse i den demokratiske samtale og for at træffe komplicerede valg, der er bedst for 

den enkelte og for samfundet”.  

 

Det er en vigtig diskussion og stor ros til embedsmændene for et godt arbejde med 

udredningen. Jeg kan anbefale at læse de bagvedliggende rapporter om medieudviklingen og 
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udviklingen af journalistik i Danmark på ministeriets hjemmeside. Udredningen er tillige en del 

af en større EU-kortlægning af alle europæiske borgeres medievaner – og det hænger naturligvis 

sammen med den forestående revision af det audiovisuelle direktiv, som bl.a. indeholder 

spillereglerne for formidling, reklamer, beskyttelse af børn osv. Til sammenligning gennemfører 

USA løbende analyser af amerikanernes medievaner i regi af Pew Research Center. 

I baggrundsnotatet: ”Specialrapport om Media Literacy: baggrundsnotat” (dateret den 8. 

april 2014), citeres bl.a. Stig Hjarvad, medieprofessor fra Københavns Universitet, for at medier 

ikke længere kan ”stå alene”:  

 

”Det aktuelle samfund er gennemsyret af medier i en sådan grad, at medierne ikke længere kan 

tænkes adskilt fra kulturens og samfundets øvrige institutioner … en forståelse af mediernes 

betydning i det moderne samfund kan ikke længere forlade sig på en model, hvor medierne 

opfattes som adskilte fra det øvrige samfund og kultur. Medier er ikke blot teknologier, som 

virksomheder, partier eller individer selv kan vælge at bruge – eller ikke bruge – efter eget 

forgodtbefindende. En væsentlig del af mediernes betydning består i, at de er blevet en integreret 

del af andre institutioners virke, samtidig med at de har opnået en selvstændighed, så andre 

institutioner i et vist omfang må underordne sig mediernes logik. Medierne er på samme tid 

inden i samfundet og kulturen og en selvstændig institution, der står imellem de øvrige kultur- og 

samfundsinstitutioner og koordinerer disse institutioners indbyrdes interaktion. Dette 

strukturelle forhold sætter en række præmisser for, hvorledes mediebudskaber i konkrete 

situationer anvendes og opfattes af afsender og modtagere og derigennem påvirker interaktionen 

mellem mennesker…”.  
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Ovenstående er ganske vist taget ud af den større sammenhæng om hvad mediekompetencer 

er (eller bør være) i et nyt digitalt regime – og ikke mindst, hvordan vi definerer og måler det. 

Pointen er dog rimelig klar – vi er i færd med at omdefinere begrebet ”medier” til en digital 

kontekst. 

 

Budskabet er mediet 

Sætningen ”budskabet er mediet” stammer fra Marshall McLuhan i hans bog ”Understandig 

Media” fra 1964, hvor han faktisk ramte lige ned i det, som vi nu oplever som digitaliseringen. 

Det har taget over 50 år, hvor de klassiske medier har ignoreret denne (i dag) indlysende 

sammenhæng mellem teknologi og indholdet. De har fastholdt regimet af massekommunikation i 

form af broadcast, som gjorde media literacy til et spørgsmål om blot at sidde stille i sofaen og 

høre efter. Det er vi holdt op med. Vi får nu nyheder, viden, underholdning, uddannelse og 

kulturdannelse fra alle mulige nye medier. Den enkelte borger/forbruger kan nu tune ind på 

forskellige medier på baggrund af egne interesser og finde en eller flere leverandører, der 

tilfredsstiller personalisering. Fragmentering og sammenhængskraft bliver modsatrettede 

begreber. Og hvis sammenhængskraft og fællesskab ikke længere kan defineres klart og entydigt, 

hvad er så dansk kultur?   

Vi står derfor igen overfor at skulle beskrive begrebet media literacy – nu i en digital 

virkelighed – og ikke ”kun” som en akademisk diskussion. Der er enormt mange dogmer 

forbundet med at tale om medierne og deres rolle i samfundet – og ligeså mange tabuer. Og det 

er måske ikke så underligt, fordi mediernes selvforståelse er meget anderledes end store dele af 

dem, der forbruger medierne. Jeg vil gerne erklære min forkærlighed for bøger og film, som er 
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min primære tilgang til forståelse af verden. Dermed har jeg ikke afskrevet hverken radio, tv 

eller de trykte aviser, jeg bruger dem bare ikke som en primær kilde. Jeg bruger naturligvis 

mediernes nyheder – nu via nettet og det meste af mit medieforbrug sker via min smartphone. 

Min opfattelse af ”medier” er – ligesom de fleste andre mennesker – inddelt i nyheder og 

underholdning. Nyheder er for mig en del af den digitale nyhedsstrøm på nettet, som for længst 

har opløst de gamle distributionskanaler. Genrer som sport, quiz, talk shows, reality-tv og andre 

variationer, gider jeg ikke bruge tid på. Jeg foretrækker virkeligheden. I forhold til den gamle 

definition af flow-tv og kanaler er jeg således ikke en særlig ”normal” medieforbruger – og det er 

da også en stående joke i branchen, at jeg ikke ser fjernsyn, når jeg nu har arbejdet med public 

service-medier i mange år.  

Når public service-medierne i dag er under nye angreb, både fra politisk hold og fra de andre 

gamle medier, så handler det om præmissen. I årevis har det været indforstået, at public service 

er lig med information, oplysning og underholdning. Nu spørger de private medier om public 

service skal bruge statsmidler på at underholde? Politikernes svar er ikke ganske klart og deler 

sig mellem de traditionelle fløje af venstre og højre. Public service-medierne svarer dog, at en 

grad af underholdning er nødvendig, fordi brugerne ellers ville forsvinde og dermed ikke bruge 

tilbuddet om oplysning og information. Det er bl.a. her public service-mediernes selvforståelse 

manifesterer sig. Man kan også spørge om medierne reelt er ”den fjerde statsmagt” i deres egen 

definition af en fri presse – eller er det blot en ”uhellig alliance” med magthaverne om 

økonomisk støtte til at opretholde begrebet pluralisme?  

Der er rigtig mange eksempler på alliancer i det økonomiske og politiske ejerskab af 

medierne – og man kan finde mange gradbøjninger af hvad public service-medier er for en 
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størrelse, selv med en formel demokratisk præmis om at være selvstændige og uafhængige 

institutioner.  

 

Frie og uafhængige medier 

Det er også karakteristisk, at politikere og journalister påvirker hinanden i sprogbrug, 

hvorfor formidling til offentligheden (især i tv-portrætteringer) bliver til et politisk korrekt 

sprogbrug, som de fleste mennesker ikke kan gennemskue betydningen af. Hvad betyder f.eks. 

strukturelle ændringer – og hvad er en reform i virkelighedens praktik – er det et socialt 

fænomen eller en økonomisk teknikalitet? Som Hjarvad beskriver i sin rapport (og citatet 

tidligere), er det vanskeligt at skelne i ”mediernes logik”. 

Mediernes vilkår er stadig reguleret og den kulturelle opfattelse af pluralisme støttes stadig 

økonomisk og massivt af staten. Man kan spørge hvorfor? Hvorfor er den private presse i et land 

som Danmark ikke i stand til at være ”medier” på egne økonomiske vilkår – eller adresseret på 

en anden måde – hvorfor ønsker de ikke at være det?  

Hvorfor er der en konflikt mellem public service-medier og private medier?  Det tales om 

konkurrenceforvridning af public service-medierne, hvor de gamle printmediers overgang til en 

ny digital form dog ikke så meget handler om at kunne håndtere en ny digital teknologi – men 

om den økonomiske indtjening – og her især fastholdelse af de særlige økonomiske støttevilkår 

som de private mediers nyder godt af. De private medier får knap 400 millioner kroner i årlig 

støtte. Det kan man selvfølgelig godt sammenligne med de knap 4 milliarder kroner, som f.eks. 

DR og TV 2-regionerne modtager i årlig subsidiering – men hvad er sammenligningsgrundlaget i 

øvrigt? 
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Det er derfor langt mere interessant, at se på præmissen for at være et medie i fremtiden. Det 

gælder både for de private medier og for public service-medierne. Det er faktisk ikke mere end et 

par hundrede år siden, at vi i Danmark besluttede et regulært parlamentarisk system. Før det var 

enevælde og feudalisme normen. Det er hævet over enhver tvivl, at fremkomsten af public 

service radio og senere fjernsynet i de sidste ca. hundrede år, har spillet en helt afgørende rolle 

for både dannelse og uddannelse af danskerne. Spørgsmålet er om det også er tilfældet fremover. 

Hvis statens medier er målestok for en selvstændig og uafhængig institution (som per definition 

er neutral), så er de kommercielle medier vel reelt politiske publikationer.  

Ikke nødvendigvis, siger f.eks. den fondsejede JP/Politiken-konstellation. Med reference til 

det nylige første møde i Public service-udvalget (i september 2015) ”underholdt” Politikens 

chefredaktør med, at de også opfattede sig som ”public service” i mange af deres funktioner. 

Deres økonomiske vilkår var dog, at de selv skulle tjene pengene, hvorimod bl.a. DR og TV 2-

regionerne fik deres foræret. Man kan jo så spørge, om der alene er forskel på deres virke pga. 

finansieringen? Eller man kan spørge til om pluralisme er defineret i økonomi?  

Den danske stat har i årevis medfinansieret medierne vha. en særlig regulering om f.eks. 

momsfritagelse og forskellige distributionstilskud – ligesom film og computerspil-udvikling 

støttes, og store dele af public service produktion er udlagt til private. Man kan naturligvis 

diskutere størrelserne af disse tilskud – men det er alt andet lige udtryk for en politisk og 

pluralistisk holdning til mediernes særstatus – og det er et valg med et bevidst politisk 

kulturfremmende formål. Det kan man i det hele taget sige for mange af Danmarks øvrige 

kulturelle og sociale ydelser i definitionen af en demokratisk velfærdsstat – herunder f.eks. 

folkeskolen og gratis videreuddannelse, forskning mv. 
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Medierne er også regulerede i den forstand, at de fungerer som en ”fri presse” under 

Medieansvarsloven – og har dermed både rettigheder og forpligtelser. Hele mediebranchen er 

underlagt et fælles pressenævn, som er øverste organ for evt. berigtigelse, hvis presseetiske 

regler om f.eks. beskyttelse af kilde, ytringsfrihed og krav på replik mv. overtrædes. Det 

definerer meget præcist hvad det vil sige, at have frihed under ansvar.  

Alle medier har uanset format tillige en formålsparagraf på samme måde som andre 

juridiske virksomheder. Det er i denne programerklæring, at de politiske linjer er præciseret – og 

det er chefredaktøren, der sidder med det ultimative ansvar. De enkelte medier har dermed et 

offentliggjort mindset med eksplicitte værdier og holdninger. De søger således også at være 

talerør for et bestemt publikum – altså brugerne – men måske især ejerkredsen [af mediet]. 

Man kan også diskutere om de hårde politiske og ideologiske synspunkter er særlig synlige i 

dagens medier. I en nylig undersøgelse om avismedierne og deres læsere fremgår det, at folk 

stadig vælger avis efter deres partifarve. Det fremgår dog også, at de stort set læser alle aviser – 

og at distinktionen af ideologisk politisk indhold er meget lille i den samlede nyhedsstrøm. De 

fleste medier beskæftiger sig alligevel med politik, og den politiske administration af enkeltsager 

i hverdagen, primært fordi der er penge i politik – dvs. det er gratis indhold som politikere og det 

politiske system selv leverer.  

 

Definition af en digital mediebruger 

Personaliseringen af medieforbruget er i realiteten ikke noget nyt. Det startede vel den gang 

man valgte sit tilhørsforhold – hvis nogen – til en bestemt avis eller i valget af de bøger man ville 

læse, film at se og/eller teatre, koncerter mv. man ville frekventere. 
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I det foregående kapitel har jeg beskrevet føde- og værdikæder for medier. Vi har set de 

gamle mellemmænd forsvinde – den tidligere gatekeeper-rolle – men vi har også set nye 

ledvogtere tage over. Alle tidligere spådomme om at nye teknologier vil overtage eller eliminere 

de gamle medier har været forkerte. Vi har stadig aviser, radio og tv – og vi har nu også et 

internet – og når vi lige om lidt har et superintelligent netværk – så vil ordene avis, radio & tv og 

nettet formodentlig stadig eksistere ligesom ordene grammofon og plader stadig eksisterer på 

trods af musikkens streamede form.  

Hvorvidt de omtalte medieformer eksisterer i deres oprindelige teknologiske og fysiske 

form, er dog en anden sag. Den teknologiske udvikling på medieområdet har indtil videre alene 

handlet om distributionen. Der vil altid være et ønske og et behov for information og nyheder – 

ligesom der vil være en presse som rapporterer om udviklingen og holder øje med magthaverne. 

Dybest set er det en del af den menneskelige natur og fundamentale værdier om at være en del af 

både det lokale og det globale samfund.  

Alt andet lige handler det om forholdet mellem afsender og modtager. Afsenderen skal som 

altid være relevant for modtageren, som nu med digitaliseringen er kommet i fuld kontrol i valg 

af adgang til den ønskede kilde af interesse.  

Jeg har kaldt det for massekommunikationens død, og argumenteret for en fremtid, hvor 

søgning ikke længere er baseret på en browser eller menu-app – men en kommando i klart sprog 

til den ene eller anden form for digital assistent – hvorved den bagvedliggende infrastruktur af 

netværk, databaser og de taggede data, som skal hentes frem, er blevet usynlig og ligegyldig for 

brugeren. Det er dog stadig en ”søgning” og det giver de kommende gatekeepere stor magt. 

Hvordan de vil forvalte denne rolle og hvordan indholdsmagere kommer til at forholde sig til de 
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nye mellemmænd, bliver i første omgang en økonomisk diskussion. Med andre ord handler det 

ikke umiddelbart om teknologi, men om rettigheder og aftaler i brugen af indholdet. Digitale 

medier har ikke landegrænser – men de vil som tidligere have kulturelle og sproglige forskelle – 

jf. f.eks. min tidligere beskrivelse om nyhedskriterierne. 

Personaliseringen af medierne i den digitale forstand startede med internettet og de første 

playere på pc’erne. Playere blev et gennembrud for bl.a. Adobe og Flash, som opnåede et stort 

marked – et stykke tid – men er i dag i vanskeligheder – ikke mindst fordi Apple fasede dem ud 

– og fordi en nyere HTML5-protokol kan det samme i nyere browsere. Også Microsoft pressede 

på for at skabe et personligt mediecenter af feriebilleder og personlige videoer. Det blev som 

bekendt overhalet indenom af bl.a. MySpace og senere YouTube – og nu af cloud-løsninger som 

f.eks. Microsofts egen OneDrive eller Dropbox.  

 

Sociale medier  

Hvis vi skulle opfinde medier i dag ville vi næppe tænke i broadcast og radio- og tv. Vi ville 

heller ikke tænke i print. Vi ville derimod tænke i den direkte kommunikation fra afsender til 

modtager på samme måde som Facebook. På en digital platform med personlige profiler (e-mail 

eller accounts på YouTube, Twitter, Instagram osv.) ville også f.eks. information om borgerens 

forpligtelser i statens anliggender kunne leveres – dvs. en pendant til digital post på niveau med 

e-Boks og NemID – og med en særlig kryptering til denne type af kommunikation.  

Hvis et officielt indhold krævede supplerende oplysninger og/eller yderligere instruktioner, 

kunne der linkes til manualer eller visuelle demonstrationer på YouTube – eller til statens egne 

hjemmesider i en offentlig cloud – a la det udtryk som f.eks. SKAT har i dag.  
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En folkelig eller demokratisk diskussion om et specifikt emne ville kunne foregå både i det 

virkelige liv og i særdeleshed på netværkstjenesterne, som det jo gør allerede i dag. Twitter og 

Facebook er nu stederne, hvor nyheder ”breakes” og hvor diskussionerne foregår.  

Med andre ord behøvede vi ikke hverken aviser, radio eller fjernsyn til at forklare det. Og 

det gør de da heller ikke længere – dvs. de giver nu blot overskifterne og henviser i stigende 

omfang til at ”læse mere” eller deltage i diskussionerne på de sociale medier. P.t. er 4 ud af 5 

danskerne på Facebook. Vi kan med de nye sociale medier nu diskutere direkte med politikerne 

og embedsværket – og med andre valgte eksperter, hvis vi altså er på de sociale medier.  

Udgangspunktet var – hvis vi skulle opfinde medierne igen. Det skal vi ikke. De er der på 

godt og ondt. Vi skal derimod finde ud af om og hvilken plads de gamle medier skal have i den 

digitale virkelighed.  

De gamle kommercielle mediers interesse i formidling og debat om ny teknologi og ny 

digital adfærd er alene kommerciel. Hvis der ikke er penge i det, så bliver det ikke fra den kant 

en offentlig debat opstår – med mindre det bliver sponsoreret information fra de firmaer og 

interessenter, der vil sælge hardware og løsninger til os. Hvordan bliver borgerne engagerede og 

vidende om de digitale teknologier og deres anvendelse? Er det public service-mediernes opgave 

– og i givet fald er det så et undervisnings-tv? Eller bliver det statens og styrelsernes opgave selv 

og direkte at orientere borgerne om den digitale kommunikation?  

Google er verdens største nyhedsbureau. Verdens største tv-station hedder YouTube. 

Verdens største bogklub (og supermarked) er Amazon. Og Facebook er verdens største 

diskussionsforum. Disse virksomheder er private og er allerede i gang med at give folk præcis 

hvad de vil have, og ikke blot hvor de have det, men også med det samme.  
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De gamle mediers vej til digital 

Ser vi på hvad medier også inkluderer i form af magasiner og bøger, så har udviklingen på 

dette område formodentligt allerede fundet en balance i en symbiose med internettet. E-bøger er 

afhængig af forbrugerelektronikken på en særlig måde. Særlig velegnede produkter til læsning på 

en skærm har været der længe, og har tilsyneladende fundet et leje som tilfredsstiller læsernes 

behov. Det er dog smartphones, der udgør langt den meste læsning og dublerer som e-reader.   

Ser vi på specielt på underholdningsindustrien – altså film, tv-serierne, teater, musik- og 

sportsevents – så bliver de forbrugt i en særlig tilstand af fordybelse. Det gamle fjernsyn – nu 

som ”den store fladskærm” – er fortsat den foretrukne forbrugerelektronik til længerevarende 

sening, i modsætning til f.eks. smartphones, der primært anvendes til kortere formater. Tablets 

har overtaget tv’et i sove- og børneværelserne og bruges i øvrigt til allehånde formål. Pc’en som 

erstatning for tv-apparatet afhænger af skærmens størrelse og udformningen af ens bolig. 

Det kræver naturligvis fysisk tilstedeværelse at deltage i events. Men en helt ny digital 

industri er på vej i event-sammenhæng, hvor apps (med lyd og billeder) kombineres og kobles til 

de sociale netværkstjenesters profiler i realtid, så også ikke-fysiske deltagere kan opnå en form 

for virtuel deltagelse. Det er udvikling af ”webcast” og bliver også en ny rettighedsdiskussion. 

Der udøves sjældent synlig censur på bøger, fordi forlagsredaktørerne typisk foretager en 

indledende vurdering – men med selvpublicering og de mange blogs, er det et fænomen som 

eskalerer. Både Apple og Facebook har udøvet censur med ”etiske” vurderinger på baggrund af 

deres egne værdinormer – altså som en privat virksomhed med eget moralkodeks. Også en anden 

form for censur er aktuel, nemlig retten til at blive slettet fra f.eks. Googles søgemaskiner. Her er 
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der tale om helt nye og uafprøvede områder af pressens nuværende etiske regler, som nu 

håndteres og udøves af private virksomheder, der ikke er karakteriseret som hverken pressen 

eller er medlemmer af den gamle mediebranche. 

Vi påvirkes kontinuerligt af litteratur, film og teater mv. Vi forholder os til indholdet og 

budskaberne, uanset hvor subtile eller direkte de er. Hvorvidt drama er en forskellig definition af 

underholdning, er en personlig distinktion – og den er værdibaseret. Men hvor meget fyder den 

teknologiske udvikling for underholdningen i den kulturelle dannelse? Det er derfor interessant, 

at se kulturens udtryksform i sammenligning med en eksponentiel udviklingskurve som den 

teknologiske. Det har jeg forsøgt at illustrere med denne sammenligning: 
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Det er indlysende, at teknologien har givet værktøjer til de forskellige udtryksformer. Det er 

derfor også reelt at tale om en eksponentiel udvikling af kulturudtrykket. I århundreder har teater 

stået for den kunstneriske formidling og er i dag stadig de samme. Men med de første film – eller 

levende billeder om man vil – i slutningen af 1800-årene, ændredes udtryksformen. Med radio 

kom radiodrama og lyd til film, som ændrede udtrykket af kunstnerisk portrættering. Med tv 

endnu en gang – og igen med it i form af computeranimering (CGI) og specialeffekter. En del af 

os husker endnu effekter på ældre film som håbløse amatøragtige – dvs. de var synligt kunstige 

og ikke troværdige. I takt med computerkraften ændrede dette sig til at blive så professionelt og 

livagtigt, at det nu er en del af det visuelle indtryk, hvor vi ikke længere stiller spørgsmål ved 

”det kunstige” – men alene forholder os til fortællingen. 

Med computerspil bliver interaktion med fortællingen en ny form for underholdning. Spil 

udviklede sig hurtigt fra den tidlige grove grafiske fremstilling til nu at være af filmisk kvalitet. 

Med internettet bliver gruppespil en helt ny genre, som griber en ny generation af unge. Spil og 

imaginære universer bliver skabelon for fysisk leg – og film, computerspil og deres figurer 

smelter sammen og bliver til ”virkelighed”. Merchandising bliver en ny industri. Interaktionen 

tager endnu en ny udvikling med virtual reality. 

3D-film og 3D-fjernsyn har haft flere tilløb, men det er kun IMAX der har opnået succes. 

3D-fjernsyn har ikke opnået en almen brugeraccept – med eller uden 3D-briller. Det er skærmens 

størrelse, der gør det til en kunstig fremstilling. Nyere billedformater med ekstrem høj billed-

opløsning vil give den samme oplevelse som 3D. Den næste teknologi er hologrammer – og vel 

at mærke hologrammer, der skal være lige så realistiske som det vi ser med CGI. I de nye 

versioner af Star Trek anvendes et ”holodeck”, som naturligvis er realistisk på film – men det er 
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det ikke i virkelighedens første eksperimenter med distancefremstillinger (”teletransportation”, 

som erstatning for fysisk tilstedeværelse) – dvs. virtuelle optrædener i et synligt visuelt format. 

Med den eksponentielle teknologiske udvikling på dette område er det dog meget sandsynligt, at 

vi vil se hologrammer indenfor de næste 10-15 år. Hermed er ”fjernsynet” definitivt en afsluttet 

æra. Endnu er det dog tv som udnytter den teknologiske ”interaktivitet”. Mere specifikt er det 

anvendelse af reklamer. F.eks. viser fodbold hvordan reklamer på siderne af en arena skifter. Det 

er den banale fysiske form – men på vej er, at pladsen til reklamer kan varieres på (tv)-skærmen 

derhjemme. Hermed er sammenhængen til data-mining også evident med personalisering af 

reklamer til din profil. Det har været undervejs i årevis, men er først blevet teknisk muligt i en 

fuldstændig forbunden digital virkelighed. Det er det smart-tv og Internet of Things vil vise frem. 

Den næste vision er, at dette kombineres med f.eks. intelligent transport og vejskilte – og 

med bilens indre displays – altså en udvidet version af smartphonens lokationstjenester, hvor 

f.eks. butikker og restauranter kan kommunikere med dig på et personligt plan. Teknologisk er 

det ikke vanskeligt – og da bilerne vil være selvkørende, er der ikke noget sikkerhedsaspekt 

involveret. Masser af sci-fi film portrætterer dette som fremtiden – og den ”kunstneriske” 

anvendelse vil bane vej for den kommercielle udnyttelse. Film anvender sådanne muligheder i 

fortællekunsten, så de forstærker hinanden og speeder udviklingen op, fordi meme-bæring via 

film og tv er effektiv.  

Det er altså et samspil mellem teknologi og kunstnerisk udtryk, som får indflydelse på kultur 

i en ny interaktion med medierne. Når jeg i illustrationen skelner mellem ”personlig deltagelse”, 

som er stadiet med de eksisterende teknologier, og det næste skridt som en ”personlig oplevelse”, 

er vi på vej ind i ”hjernen”, som f.eks. sci-fi filmen Total Recall viser frem.  
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Kommunikationsformer 

Hvordan den teknologiske udvikling ultimativt påvirker det visuelle og oplevelsen er stadig 

noget ude i fremtiden – og måske forbliver det science fiction. Men hvordan forholder vi os til 

fragmentering og sammenhængskraft? Holdninger og debatter er typisk i ”dagen efter snakken” 

med venner og kollegaer. Og da det tidligere skete i regulære monopoler (f.eks. kun én tv-kanal), 

så var det også meningsdannende for en hel befolkning – og kunne meget vel kaldes for kulturel 

sammenhængskraft. Den daglige snak om dette var af gode grunde også langsommere. I dag er 

det ikke nødvendigvis det samme vi ser, og dialogen foregår øjeblikkeligt og parallelt til at noget 

udspiller sig. De sociale medier skaber dermed en ny seeroplevelse. Netværkstjenesterne tilbyder 

at indsamle og sortere på indhold, som sker på baggrund af den aktuelle trending. Foreløbig er 

det en aggregering af andres indhold, men de sociale netværkstjenester er reelt på vej til at blive 

den gatekeeper, som kan tilbyde indhold afstemt efter publikums her-og-nu interesse. Pointen er, 

at de sociale tjenester kan levere det som brugerne interesserer sig for – uden at brugeren skal 

gøre noget aktivt for at søge efter nyt. Og f.eks. live videoclips a la Twitters Periscope, Meerkat 

m.fl., linker op til disse funktioner. Det er altså ikke nødvendigvis gammeldags flow/fjernsyn.  

Det definerer også nyheder efter volumen – og ikke f.eks. afsenderens vurdering af 

vigtighed. De fleste mennesker anvender dog fortsat deres egne foretrukne medier til 

nyhedsopdateringer, og er derfor ikke kritiske overfor kilden, blot nyheden bliver serveret. En 

meget banal analyse på en søgning efter bestemt indhold indikerer, at information om de samme 

nyheder kommer frem i form af forskellige ”rip off’s” fra den oprindelige kilde. Der er tusindvis 

af nyhedsservices som aggregerer begivenheder og historier – om ikke andet så for at få trafik til 
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reklameindtægter. Det startede med den tekniske deep linking – det var jo dét internettet og 

world wide web oprindelig var skabt til – altså delingen – men er endt med en juridisk og 

økonomisk definition om copyright. Det er citat- og copyrightproblematikken som de digitale 

medier lever med – og et slagsmål, der har været i gang i mange år. Den tekniske funktion er 

fortsat mulig, men medievirksomhederne anvender i stigende omfang flere og flere ressourcer på 

overvågning og kontrol, og de bruger flittigt retssystemet til at beskytte rettigheder.  

Den bølge af syndikering, alliancer og ny konkurrence som vi ser lige nu mellem de sociale 

netværkstjenester og de gamle medier er dog også et udtryk for, at originalt og egenproduceret 

indhold er blevet dyrt at fremstille. Dermed er attention – dvs. at være først og have en unik 

overskrift og/eller indpakning af historier – blevet et nyt konkurrenceparameter. Det kan være 

som begejstringsjournalistik eller skræmmejournalistik. Det indikerer samtidig en helt ny og 

anderledes form for, hvordan sammenhængskraft kan tolkes i samfundet i dag.  

Det har længe været tabloidformaternes form. Men det er faktisk nyt, at mainstream tv-

stationer nu også anvender dette format for at opnå og fastholde attention. Det er dog også med 

til at underminere de gamle mediers troværdighed og den klassiske opfattelse af autoritet.  

Det er ikke noget nyt, at slangudtryk opstår for hver ny generation som udvikler sin egen 

jargon og sit eget sprog. Hip-hop og rap-kulturen har f.eks. sit eget sprog. Men det er faktisk nyt, 

at en hel anden jargon har sit udgangspunkt i det digitale paradigmes teknologi. Det involverer 

ikke bare slang – men nu også de såkaldte ”emoji’s” – små figurer, der betyder og signalerer 

bestemte ting, som udgør en ny udtryksform især blandt de unge. Dialogen på de unges sociale 

netværkstjenester foregår i forvejen ofte i et kodesprog, som forældrene ikke kan følge med i. 

Men ord betyder dog stadig noget, og ordbøgernes tid er ikke forbi endnu.  
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Det digitale teknologiparadigme er det første, hvor alle generationer på samme tid bliver 

nødt til at tage stilling til måden vi kommunikerer på. Den aktuelle politiske undersøgelse af 

public service-mediernes rolle i den digitale medievirkelighed handler da også om, hvorvidt man 

kan fastholde de unge på det klassiske flow-tv – og om man skal fastholde de unge med indhold 

og værter, der taler ”samme sprog” – hvilket så får den ældre generation til at have en mening 

om sprogbrug og udtryksform.  

Det er en politisk myte, at den ældste generation er de sidste flow-mennesker. Der er 

tydeligvis politikere som mener, at flow-tv opfylder et særlig behov for sammenhængskraft, men 

det er ikke et argument som retfærdiggør opretholdelse af public service og de gamle broadcast 

netværker. De fleste anvender nu fortrinsvis de digitale medier, og de unge primært de sociale 

netværker. Mange i den ældre generation stiller spørgsmålet om, hvorfor det skal gå så stærkt? 

Og er ungdommen virkelig blevet så meget bedre til at filtrere og håndtere information?  

Pointen er, at vi er begyndt at kommunikere med et nyt vokabularium – og i kortere og 

kortere sekvenser. Det kan også betragtes som et symptom på at vi altid er til rådighed – men 

også kun har attention i øjeblikket. Det er bl.a. det Twitter repræsenterer – og det er naturligvis 

grunden til at de gamle medier også er til stede på den platform. Faktisk er medierne nu begyndt 

at anvende en direkte kopiering af tweets, der billedlig klippes ind i historierne. Så kan det 

næppe blive billigere og nemmere at være reporter. I dette tilfælde er research at følge med på de 

sociale medier – og redaktørernes job er at definere nyhedsværdigheden.  

Det er så også dilemmaet for mediernes digitalisering – dvs. at skulle forholde sig deling af 

nyheder uanset den tidligere problematik om deep links og citater.  Læserne leverer nu selv 

indholdet, journalisten pakker det ind – og redaktøren sætter overskriften.  
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Genre-opdelinger 

Det hører med til denne diskussion, at reflektere over hvilke genrer vi opdeler verden i. Jeg 

har herunder taget et øjebliksbillede (medio 2015) af avisernes præsentation af indholdsgenrer på 

web og mobil: 

 

 

Det skal bemærkes, at dette er udfoldningen af hovedmenu på en smartphone, og at menuen 

også indeholder et aktuelt hovedtema – den gang f.eks. Folketingsvalget og Tour de France.  
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Det er også reelt at bemærke, at ”ekstra” og ”plus”-definitioner giver flere menupunkter. Og 

endelig er det relevant at henvise til, at dagbladene også tilbyder en app med hhv. en e-avis eller 

en tilpasset tjeneste, hvor menupunkter kan til- og fravælges. Begrebet ”e-avis” er en elektronisk 

kopi af den trykte avis – dvs. med billeder og layout som den fysiske avis.  

Der skal dog ikke mere end et blik på oplistningen, for at konstatere, at det stort set er det 

samme verdensbillede som alle bladene opererer i – dvs. en opfattelse af temaer og emner, som 

afspejler den gamle trykte avisopsætning med sektioner og egne features placeret på faste pladser 

og med faste skribenter.  

Spørgsmålet kunne dog være om det er print-mindsettet, der driver de nye digitale formater? 

De viste medier er alle begyndt at anvende videoklip (a la tv-avisernes indslag) og indtil videre 

har Ekstrabladet også kastet sig ud i en webradio, som er en selvstændig feature, men anvender 

stof fra den trykte del i en taleversion kombineret med musik og reklame. Det er dog ligeså 

interessant at se f.eks. Radio 24syv – som er en public service finansieret radiostation – anvender 

et lignende genre-format på deres hjemmeside men med henvisninger til podcast-indhold. DR og 

TV 2 benytter dedikerede hjemmesider til forskellige kanalprofiler. Det understreger hvor vigtig 

et ”brand” er – men det er således også de første tegn på, at flow-formaternes programmer kan 

tilgås direkte. Det styrkes af, at de alle har selvstændige profiler på stort set alle de sociale 

netværker. Dermed er de også gjort direkte søgbare og vil formodentlig kunne overleve 

selvstændigt som brands – altså uden broadcast og flow. 

For sammenligningens skyld har jeg herunder den tilsvarende genre-opdeling fra et af de 

nye netmedier. Det er også sommerens aktuelle menuvalg på HuffPost-app’en – og bortset fra en 

større mængde af valg af emner, er det fortsat en rimelig klassisk printopstilling.  
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HuffPost er som nævnt født på nettet, men opererer i et mindset som de gamle medier og 

stadig som ”en avis”, selv om brandet indeholder en mængde selvstændige video- og spille 

”kanaler”. Hermed tænker de også i et mindset af ”broadcast”, selv om de er digital only. 

Dybest set er både de danske og internationale medier skåret over den samme digitale læst. 

Med andre ord er der ikke meget nyt – og HuffPost kan næppe karakterisere udviklingen af nye 

medier – om end de betegnes som verdens største ”digitale medie” med over 200 mio. brugere.  

De har gennemgået den digitale trappestige fra en blog til et gratis netmedie, der finansieres 

af reklamer. De opererer som ”nyt medie” som en traditionel ”digital avis” med egne reportere 
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og korrespondenter. Spørgsmålet er om de kommer til at introducere abonnementsbetaling eller 

betalingsmure, som de gamle medier? Alle eksperimenterer med nye former for betalingsmure –

og alle har det besværligt, fordi brugerne i årevis har været vænnet til at indhold på nettet var 

gratis. Nogle få gamle printmedier stikker ud. Det er f.eks. New York Times, som faktisk har 

opnået succes med betalende digitale abonnenter og er begyndt at levere differentierede digitale 

ydelser, som f.eks. at komme ind i maskinrummet på redaktionen. Dägens Nyheter fra Sverige 

har satset hele butikken på mobil og opnået succes med det. Herhjemme er dagbladene i 

forskellige stadier og endnu med ringe succes.  

En interessant iagttagelse fra det nyligt afholdte første møde i public service-udvalget var 

lidt aparte, idet Danske Medier (dagbladenes brancheorganisation) argumenterede for, at DR 

skulle indføre en slags ”identitetsmur” med tvungen login i form af et licensnummer, for dermed 

at hjælpe [dagbladene] med at demonstrere ”at nyheder koster penge at fremstille” – og at dette 

tiltag således kunne ”anspore” borgere til at betale for avisernes nyheder på nettet. Absurd eller 

abstrakt, så indikerer det en regulær kamp om overlevelse. Det er dog måske en interessant lille 

oplysning, at trafikken på dr.dk udgør 1 % af det samlede netforbrug. Det er naturligvis de store 

globale sociale netværker der udgør størsteparten af trafikken. Det er her konkurrencen ligger for 

de kommercielle danske medier – og ikke som man kunne tro af ovennævnte, at det er DR. 

Selvfølgelig koster nyheder penge, men de kan jo finansieres på mange andre måder end 

abonnementer. En fortsat finansiering af reklamer vil dog også udstille den mere eller mindre 

elegante anvendelse. Det er tydeligt, at printmedierne ikke har lært noget nyt siden de første in-

your-face reklamer. Ganske vist har Google efterhånden fået lært reklamesælgerne at indlejre 

disse on-the-fly med mere relevans og en mere subtil placering. Men reklamer er stadig reklamer 
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– og for nu at sige det helt ligeud: pisseirriterende for de fleste mennesker, fordi de netop ikke 

har bedt om det. Selv den personaliserede reklameform, som de sociale netværksmedier forsøger 

sig med, vil være et irritationsmoment. Det har givet nyt liv til reklameblokering. Faktisk i et 

omfang, hvor enkelte medier nu udelukker brugerne, hvis de blokerer for reklame. Det har fået 

reklamebranchen til at genoverveje, hvordan reklamer i fremtiden skal udformes. Hermed ender 

det så igen i abonnementsordninger – dvs. muligheden for at betale sig fri for at få reklamer – 

men at skulle betale for et abonnement, og samtidig få reklamer, synes ikke længere at være en 

gangbar model. På samme måde som ”pakkerne” i kabel-tv ændres til individuelt valgte kanaler 

og interesseområder, så kan det meget vel tænkes, at også aviserne kommer til at tænke i frit valg 

– og det kunne genre-opdelingen således bruges til på samme måde som nichekanalernes 

udvikling. Det bliver et opgør med århundreders traditioner i mediernes verdensbillede. 

I den indledende tekst har jeg kommenteret på media literacy og mediernes rolle – og med 

Hjarvads citat: ” … præmisser for, hvorledes mediebudskaber i konkrete situationer anvendes og 

opfattes af afsender og modtagere og derigennem påvirker interaktionen mellem mennesker…”, 

så er debatten dog langt mere kompleks. Dannelsesbegrebet involverer også videnskaben. 

 

Den intellektuelle dannelse 

I 1930’erne – tilsyneladende i al ubemærkethed – lykkedes det for de skrivende litterære at 

karakterisere sig selv som ”de intellektuelle”. Det var tidens store forfattere og de store avisers 

journalister. Videnskabsfolk tilhørte ikke denne gruppe. Faktisk var tidens videnskabstænkere 

slet ikke benævnt intellektuelle – og de udgav ikke bøger til offentligheden. Det var op til 

datidens journalister at ”oversætte” eller referere hvad videnskaben fandt eller opfandt. 
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Resultatet blev at videnskabslitteratur levede sit eget liv med udveksling af viden via personlig 

korrespondance og journaler (bøger) i universitetsmiljøerne. Det betød f.eks. at personer som 

Albert Einstein, astronomen Edwin Hubble, fysikerne John von Neumann, Niels Bohr og Werner 

Heisenberg (for nu blot at nævne et par stykker) ikke blev betragtet som hverken litterære eller 

intellektuelle. De deltog måske nok lejlighedsvis i den offentlige debat som eksperter på deres 

område – men de blev ikke opfattet som deltagere (endsige på nogen måde toneangivende og 

havde ikke megen indflydelse på samtidens verdenssyn) i den offentlige debat i årene efter den 

første verdenskrig. Og de var som nævnt ikke selv skrivende i bogformater til den brede 

offentlighed, så kun studerende og andre videnskabsfolk fulgte med i afhandlinger og 

forelæsninger. Fagbøger var undervisningsmaterialer. 

Efter anden verdenskrig blev fagbøger et nyt fænomen. Dels blev uddannelsespensummet 

bredere, og folkeoplysning – dvs. almindelige menneskers ønske om mere viden om teknologier 

på baggrund af krigens opfindelser – blev til personlig videreuddannelse uden at skulle tilbage på 

skolebænken (eller netop – men nu på ”aftenskolerne”). Fjernsynets kommercielle introduktion 

medvirkede til debatter på baggrund af dokumentarprogrammer. Og op igennem anden halvdel 

af sidste århundrede blev bogmarkedet udvidet med portrætter og managementlitteratur, hvad 

enten der var bølgen af selvpromoverende ”biografier” eller beskrivende succeshistorier i ”how 

to”-genren. Bøger blev hverdag og en kilde til mere viden – og mere end ”litterære romaner”.   

En moderne forsker i vores nye århundrede er således en helt anderledes definition end 

tidligere litterære og intellektuelle. De skriver bøger og deltager i den offentlige debat. Det er 

f.eks. fysikerne Murray Gell-Mann, Roger Penrose, Max Tegmark, Brian Green og Martin 

Reese. Og indenfor computervidenskaben f.eks. folk som Marvin Minsky og Stephen Wolfram. 
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Det er biologerne Richard Dawkins og Stephen Jay Gould. Indenfor økonomi og juraen er det de 

nypolitiske tænkere, folk som f.eks. Peter F. Drucker, Peter Senge, Samuel P. Hungtington, 

Lawrence Lessig og Thomas Piketty m.m.fl. I den nye psykologiske forskning er det 

amerikanerne Steven Pinker, Howard Gardner og Daniel Kahnemann. Nye europæiske filosoffer 

som f.eks. Heylighen og Zouwen (med hhv. Principia Cybernetica og Socio Cybernetics) er 

mindre medieeksponerede end f.eks. amerikanerne Ken Wilber og Stephen Covey, men ikke 

desto mindre medvirkende til at trække moderne psykologi i retning af regulær kognitiv 

forskning.  

Måske kender du kun et par stykker af de her nævnte – og jeg har i hvert fald kort omtalt et 

par stykker af dem i den tidligere tekst. Og det er ikke et udtryk for lidt blæret name dropping 

om, hvor mange bøger jeg har læst, men en kontrast til at illustrere ny viden i forhold til, at de 

[10] mest anbefalede bøger i den akademiske verden – dvs. universitetslærernes anbefalinger til 

deres studerende – fortsat er Biblen, Homer’s Odysseus og Illiaden, Plato’s Republikken, Alexis 

De Tocqueville’s Demokrati i Amerika samt diverse værker af Shakespeare som de førende – og 

først herefter anbefales f.eks. Adam Smiths Nationernes rigdom, Machiavellis Fyrsten samt 

Koranen – og længere nede på listen bl.a. Charles Dickens samt en række andre skønlitterære 

forfattere. Denne rating er fortsat listet i universiteternes pensum. Det er en undersøgelse den 

vestlige verdens universiteter selv har foretaget, hvor der ud fra en spørgeramme blev vægtet 

bøger, forfattere, citeringer osv.  

Den eneste videnskabsmand i undersøgelsens top er Stephen Hawking’s A Brief History of 

Time – og det er primært baseret på, hvor mange gange han er citeret. Ingen af de foregående 

nævnte videnskabsfolk og forskere figurerer på denne liste, men det er i dag i høj grad disse som 
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sætter dagsordenen for vores kultur og vores verdensbillede – dvs. den måde vi tænker om 

verden på i dag. Den store forskel fra begyndelsen af forrige århundrede til begyndelsen af dette 

århundrede, består altså primært i at forskere nu skriver – og de gør det selv – dvs. de er i stand 

til at formidle selv meget komplekse resultater af deres forskning i en form, der også er forståelig 

for den brede offentlighed. De udgiver deres egne bøger, hvor de beskriver deres forskning og 

deres tænkning – og i en form som kun meget få videnskabsjournalister mestrer. 

Men hvad er der så sket med de tidligere litterære forfattere? De er der naturligvis endnu. 

Men de fleste skønlitterære intellektuelle er nu blevet til en del af underholdningsindustrien, hvor 

de fortsat karakteriserer sig som kultur – og størsteparten af de litterære journalister er blevet til 

columnister af politik og erhvervslivets portrætter, hvis ikke ligefrem spindoktorer. 

Internettet har også overtaget publishing og hastigheden hvormed litterære og intellektuelle 

værker og videnskabelige materialer kan publiceres nærmest i nuet. At følge med i det hele er 

nærmest umuligt og fordrer et full time forskningsniveau.  

Amazon er verdens største boghandel, men rigtig megen forskning udgives parallelt som e-

bøger – og flere og flere som gratis publikationer. Søg f.eks. med tilføjelsen pdf. Googles projekt 

Gutenberg med scanning af alverdens bøger har netop fået USA’ højesterets ord for, at det ikke 

er ulovligt.  

Herhjemme ser vi dog, at flere af de større forlag begynder at trækker sig ud af det unikke 

danske bibliotekssystem (eReolen), fordi branchen oplever et faldende salg af traditionelle 

papirbøger. Omvendt er der tilsyneladende ikke mange penge i at udgive specialbøger på print, 

hvilket min egen bog her er et eksempel på, og antallet af nye udgivelser på dette områder er 

derfor i stigende grad publiceret som en e-bog (pdf).  
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Defining moments de sidste 50 år 

Jeg har forsøgt at beskrive forskellige indgange til media literacy diskussionen. Det bliver en 

vanskelig debat. Det handler først og fremmest om, hvorvidt det er en opgave for staten at sikre 

borgernes mediefærdigheder – eller om det er borgerens eget ansvar at uddanne sig [digitalt], for 

at være en del af samfundet. Dernæst handler det om den evige kulturdebat. Hvad er kulturen 

som historisk værdigrundlag, og hvad bliver kultur til med nye påvirkninger og globaliseringen? 

Dermed bliver det også en filosofisk diskussion om dannelsesbegrebet.  

Alle kan hver for sig pege på bestemte begivenheder, personer, strømninger mv. – som er 

defining moments – og som har betydet, at den enkelte kan udtale sig om egen identitet og plads 

i fællesskabet. Det er dog de færreste, der i dagligdagen er bevidste om dannelsesprocessen. De 

fleste har en tro eller ideologi (med sandhedssætninger om dette og hint) som de lever efter i 

interaktion med andre mennesker. Det danner en norm for en bestemt adfærd og opførsel, som 

tillige er afstemt med retssamfundets regler. En meget stor del af denne norm er indpodet fra 

barndommen, skolen og senere arbejdspladsen. Og det bygger oven på tidligere normer.  

Det har i lang tid været nok, at lære at læse og skrive som fundament for den videre 

uddannelse og dannelse. Færdigheder i håndtering af maskiner har været en del af et fag. Det er 

først med computere og pc’er det er blevet et de facto krav, at alle kan håndtere dette. Det er blot 

20-30 år siden, at vi omskolede alle i form af et ”pc-kørekort”. I dag er børn og unge ”født” med 

disse færdigheder, fordi det er del af hverdagen og noget de lærer derhjemme – og som de 

allerede kan, når de kommer i skole. 

Det siger sig selv, at min tidligere argumentation om et globalt og universelt net med adgang 

til alverdens viden også vil ændre på måden, vi lærer og uddanner os på. For min egen del har 
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åbne uddannelser, forskningsrapporter og den løbende faglige nyhedsstrøm af f.eks. teknologisk 

udvikling været en kilde til kontinuerlig opdatering og ”læring for livet”. Min datter er et barn af 

digitaliseringen og er formodentlig mere vidende på områder, der ligger langt ud over det 

pensum som skolen stipulerer. Det er hendes omgangskreds også. De er i dag, hvad man kan 

kalde for iPhone- og Google-generationen, det som andre kalder Millennial-generationen. Denne 

karakteristik defineres her i relation til de tidligere generationsbeskrivelser. 

 

 

Det er bl.a. disse træk, der medvirker til de skiftende kultur-definitioner. Og det er med til at 

forme de næste generationers værdier og opfattelse af verden omkring dem. 

Det er analysens betingelser hele tiden at være opmærksom på forandringer. Men det er også 

et vilkår at holde blikket på det store billede – det virkelig store billede – og f.eks. ikke gøre en 

bog som denne til en del af den daglige nyhedsstrøm. Formålet med min bog har primært været 
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at give et signalement af de ca. 50 år, hvor jeg selv har været med – og at trække de store linjer 

op. Mit udgangspunkt har derfor også været at stille spørgsmålet: Hvad er egentligt nyt? Hvad 

har ændret sig radikalt siden jeg selv var teenager i 1960’erne og senere en ung mand, hvor jeg 

skulle tage stilling til en karriere og en måde at leve mit liv på?  

Jeg foretog derfor en lille ”køkkenbordsøvelse”, som helt banalt var en ud-af-hovedet huske- 

øvelse af de begivenheder (defining moments), som jeg intuitiv kunne huske fra seneste 50 år – 

altså uden dybere refleksion og blot skrevet ned på en blok. Den har jeg så efterfølgende 

rubriceret og suppeleret med detaljer og eksplicitte årstal: 

1965 – 1975  Beatles, The Doors, Woodstock, David Bowie, Kennedy-brødrene, NASA og 
månelandingen, grammofon, farve-tv, på tv: The Monkeys – første “idol” 
reality show, Monty Python, Columbo-serien, den første mikroprocessor, 
ARPANET, UNIX, ATM-maskiner, Concorde, første øje-transplantation, 
Vietnam, filmen: I nattens hede med Sidney Poitier (1967) 

1975 – 1985  Tiananmen-pladsen i Beijing, apartheid i SA forsvinder, fløjlsrevolutionen i 
Prag, Bill Joy fra Sun Microsystems i 1982, første rapport om Information 
Society, Mac II koster 50.000 dollars, Intels 486 føder hjemmecomputeren, 
Sky TV i UK, bøsseægteskaber i DK, filmen: Batman af Tim Burton med 
Michael Keaton, 24 satellitter til GPS-systemet 

1985 – 1995  Berlin muren falder, Apple, Steve Jobs, filmen: Brazil, Gates med pc’erne, 
Anker Jørgensen og Mogens Glistrup, inline rulleskøjter, Linje 3 for første 
gang, SONY’s Walkman, Margaret Thatcher i UK, filmen Alien af Ridley Scott, 
Mother Theresa får Nobel-prisen, Khomeni overtager Iran, Smoking and 
Health: A report by the Surgeon General (i 1964) 

1995 – 2005  Cyberspace cover, Master of the universe (Gates), Social Machines (Bill Joy), 
Why the future doesn’t need us, IBM bruger 100 mio. dollar til Blue Gene, 
Dell og IBM’s størst aftale på 16 mia. dollars, Wachowski-brødrene og The 
Matrix, 6 milliarder mennesker den 12.10 1999 (UNFPA), dobbelt op siden 
1960, halvdelen er under 25 år, fødselstallet dropper fra 2,4 til 1,3. 3/5 af 
jorden mangler basic needs, 4,8 mia. i ulandene … 

2005 – 2015  Google, Blackberry, iPhone, social media, social networks, IoT, Obama, 
Facebook Danmark hitter stort, global warming, klimakonference i 
København, H1N1-svineinfluenza (efter SARS), Fogh i NATO, Muhammed-
krisen (2005), ordet ”bandekrige” bliver normalt i pressen i Danmark, 
Michael Jackson dør, verdens største computer grid, LHC (Geneve 2008) 

2015  Bogen BOLD, intelligente robotter, singularity, 9 mia. mennesker i 2032, Kina 
og Indien, stigende levealder, mega-byerne …   
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En psykolog vil få meget ud af en sådan associationsøvelse, men det er ikke formålet her. 

Konteksten var, at det skulle være defining moments af begivenheder. Listen bærer præg af min 

faglige baggrund og tekniske interesse, men har jo tydeligvis også flere kulturelle og politiske 

refleksioner. Jeg er et barn af 60’erne – faktisk kan jeg regnes som en ægte 68’er – og var som så 

mange andre i den tid også politisk engageret. Mit engagement har dog aldrig været partipolitisk, 

men snarere det generelle oprør mod autoriteterne, reglerne og de normative 

samfundsforventninger.  

 

Spørge-Jørgen 

Med til denne lille øvelse hører refleksionerne om det virkelig store billede. Jeg sidder nu 

efter bogens færdige manuskript og redigerer, og kan ikke lade være med at tænke på den 

eksplosive mængde af information til ”nyhedsstrømmen”. Tidligere var nyhedsstrømmen 

langsommere og fokus var vendt mod kulturen i det samfund vi levede i. 

Hvorfor har vi så travlt? Hvorfor stopper vi ikke op et øjeblik og tager bestik af ”nuet”? Er 

vores målestok den fortsatte konkurrence? Er den evige økonomiske vækst virkelig den vej, vi 

vil gå? Hvorfor eksisterer fattigdom stadig? Hvorfor er vi ikke rationelle i vores planlægning i 

forhold til miljøet? Hvorfor tænker vi ikke mere på fremtiden, når vi nu er blevet så kloge og 

vidende? Det er meget svært at hævde uvidenhed i dag. Dertil er mængden og adgangen til 

information for stor. Til gengæld er det dog også blevet nemmere, både at være og forblive dum. 

Det sidste kræver blot, at man vælger sine informationskilder med omhu.  

The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who 

cannot learn, unlearn, and relearn. (Alvin Toffler).  
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Det er måske en refleksion som tilhører ”min generation”, og det er vel også alt andet lige et 

udtryk for at have gennemlevet forskellige stadier af problematikker og fået tilstrækkelig erfaring 

i at håndtere disse på forskellige grader af modenhed (nogen vil sikkert sige, at blive voksen).  

Det er derfor interessant lige at tage en tur i helikopteren for at se, hvilke teknologier og 

hvilken effekt nye opfindelser og anvendelser har haft på den sociale organisering i de sidste 50 

år. I min optik falder de i ca. 10-årige bølger som kan ”opskrives” til disse fem beskrivelser: 

 

1. 1970’ernes globalisering vha. IT og kontorautomatiseringen. Den rationelle 

effektivisering af manuel kontorhjælp til maskinkraft førte til en standardisering af det vi 

den gang kaldte for edb – elektronisk databehandling. Det førte også til en større global 

handel og ultimativt til den globale økonomi. 

2. 1980’ernes mantra var ”empowerment of the individual” og blev realiseret vha. den 

personlige computer og de første datanetværker. Det blev muligt at gemme viden på egne 

eksterne hukommelsesenheder (vs. f.eks. bibliotekerne). 

3. 1990’erne var det internettet og world wide web, som gav adgang til al viden vha. 

bredbåndsadgang og søgemaskiner, personaliseret brug af medierne.  

4. I begyndelsen af 00’erne opstod de sociale netværkstjenester, og mediernes tidligere 

definition som massekommunikation kom under pres. Den tidligere empowerment og 

personaliseringen blev ultimativ med smart-teknologier og apps-tilgangen. 

5. 2010’erne bliver den næste form for globalisering med en universel samlet forbundenhed 

af alle ting – altså ikke blot adgang til viden og medier, men også alle fysiske personlige 

ejendele – og vi er villige til at dele vores private data og ting med andre. 
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Hvordan vil de næste skridt af digitaliseringen manifestere sig? Der er ikke noget nyt i 

kapitalismen siden Adam Smith beskrev princippet om ”den usynlige hånd” i bogen ”An Inquiry 

into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” (1776) – populært omtalt som ”The Wealth 

of Nations”. I 2006 skrev en jurist med navnet Yochai Benkler en ny bog som introducerede 

begrebet deleøkonomien. Bogen fik titlen ”The Wealth of Networks” og er gratis tilgængelig på 

nettet. Den franske økonom Thomas Piketty skrev i 2014 den nyeste evaluering af økonomi og 

kapitalisme i bogen ”Kapital – i det 21.århundrede”. Det er et opråb om, at det politisk opfundne 

nationaløkonomiske dogme om ”trickling down”-effekten ikke er reel. Det er også her, der første 

gang kommer akademisk-økonomisk fokus på den ene procent af utroligt rige individer, som ejer 

de fleste af verdens værdier. 

Verdensøkonomien har siden 1980’erne alene været baseret på markedets vilkår – dvs. den 

tidligere binding til guldreserverne blev ophævet og økonomien blev så at sige liberaliseret i den 

form vi kender i dag, nemlig at [aktie]markederne regulerer sig selv. Det er en amerikansk 

opfindelse, som bl.a. japanerne anvendte i deres store opsving (og senere fald) igennem firserne. 

Det har også skabt begrebet ”The Super Rich”, som dækker over den 1 % af verdens top 10 %, 

som ejer mere end de resterende 90 % tilsammen. F.eks. er antallet af dollar-milliardærer de 

sidste par år steget fra ca. 400 til nu 1.400 individer eller familier. Den amerikanske middelklasse 

er ved at forsvinde og ender ikke i en model som f.eks. det nordiske velfærd. Og i Danmark er vi 

i fuld gang med at afskaffe velfærdsstaten og erstatte den med en model af konkurrencestaten fra 

USA. 

Det er helt legitimt at spørge om [rige] også har den politiske magt. Og svaret er vel, ja! Det 

er verdens arbejdende befolkning begyndt at få øjnene op for. Den økonomiske ulighed vil være 
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et af de vigtigste emner de næste mange år, hvor bl.a. deleøkonomien og crowfunding beviser, at 

det siddende ”gamle” politiske og økonomiske regime ikke er i stand til at skabe velfærd for alle, 

men kun for de få udvalgte. Det er ikke nødvendigvis alene den kapitalistiske væksttankegang 

som får verden til at dreje rundt – og det er under alle omstændigheder nærmest idiotisk, at vi 

ikke begynder at tænke i alternativer.  

De nye sociale netværkstjenester er endnu et underholdningsfænomen for en ny generation, 

men om nogle få år vil denne ungdom skulle have et job og fungere som digitale borgere, hvor 

den gamle kadre af politikere vil fremstå som 68’ernes autoriteter, som også forsøgte at bilde en 

ungdom ind, at hvis de blot arbejdede hårdt og loyalt, så ville de snart tilhøre den samme ”elite” 

og få deres del af den velfærd, som de selv er med til at skabe.  

Nu hvor vi har set effekten af 1960’ernes globale og folkelige oprør, så er det svært at 

forestille sig, at et nyt ikke også vil finde sted. Det kan godt være det starter på ”nettet” – og det 

kan godt være at det indledningsvis er virtuelt – men det ender i sidste ende på gaderne i den 

fysiske verden.  

 

Oraklet i Delfi 

Vil en fortsat akkumulering af verdens ressourcer og rigdom på få hænder være menneskelig 

kulturel acceptabel? Nej – og det har den aldrig været, hvilket jo bl.a. er årsag til de revolutioner 

vi har set. Vil den være politisk mulig i fremtiden? Nej, selv levebrødspolitikere vil erkende det, 

når de bliver suppleret eller erstattet af ekspertsystemer, som kan beregne konsekvenser i både 

realtid og i fremtid – og dermed træffe rationelle og relevante beslutninger for alle.  
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På en måde tror jeg på, at teknologien kan gøre os klogere. Ikke nødvendigvis frivilligt – og 

ikke nødvendigvis til alles tilfredshed – men i det mindste med de fleste som deltagere. Hvis vi 

altså tager en debat om det. Det store spørgsmål bliver dermed, hvordan vi så skal organisere os?  

Vil hele verdens befolkning blive brødre i den klassiske revolutionære ånd? Nej, dertil vil 

både de kulturelle forskelle og forskellige personlige værdier alligevel være for stor. Men hvad 

så, vil vi se forskellige revolutioner i etaper? Højst sandsynligt, og formodentlig startende med at 

en del virksomhedsejerne frivilligt vil afgive medbestemmelse og påtage sig en anden og ny 

definition af Corporate Social Responsibility, hvorved ”politik” vil blive forandret for evigt. 

Eller måske snarere vende tilbage til den form for styring, som vi har set i tidligere civilisationer.  

Superrige enkeltpersoner og virksomhederne vil dog næppe ende som nationale entiteter, 

men samarbejde med de gammelstatslige lokale og regionale interesser, som kunne fungere i et 

kooperativ af ”ligesindede”. Det kunne nok de fleste steder ligne tidligere landegrænser, men vil 

være bundet sammen af en ny ”deleøkonomisk” tankegang. Lyder det utopisk – og ligner det 

ikke bare modeller for hvad vi engang kaldte for ”økonomisk demokrati” – og før det enten 

socialisme eller kommunisme. 

Vi har endnu ikke noget alternativ til kapitalistisk pengeudveksling i markedsøkonomien, 

men vi kan sagtens finde en anden måde at værdi- og prissætte forskellige ydelser og tjenester 

på. Tænker vi langt nok frem i digitaliseringen og Smart Society, er det bl.a. det deleøkonomien 

viser nu. Og tager vi en større tænkehat på, kan vi også allerede se konturerne af en fremtid, hvor 

produktion og jobs bliver automatiseret (og/eller robotiseret). Vi kunne derfor også tænke i, at 

genbefolke udkantsområderne – bl.a. fordi 3D-print let kunne skabe decentraliserede samfund i 

stedet for at samle millioner af mennesker som burhøns. Hvad er grunden til at vi flytter ind i 
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mega-byerne? Fordi fysisk arbejde forsvinder? Vil en ny slags jobs være i kreativ udvikling – i 

ordets bredeste forstand. Kunst og kultur kunne meget vel (som i tidligere civilisationer) være en 

ny renæssance for menneskehedens kreativitet. 

Digitaliseringen og automatiseringen vil forandre transportsektoren med varetransporter og 

droner, hvor f.eks. Uber’s seneste initiativ med dele-kørsel ender som automatiserede biler, der 

bliver til droner – eller robotter om man vil. Det er det sci fi litteratur bl.a. handler om – men om 

et øjeblik er det blevet virkeligheden. Bliver sådanne spådomme en realitet indenfor de næste 5-

10-15 år? Sikkert ikke fem år – men højst sandsynligt vil sammenblanding af staternes politiske 

system og business hurtigt føre til en helt anderledes opfattelse af demokratiet – og heri den 

enkeltes opfattelse af medvirken til ”et højere formål”. COP21 kunne indikere den spæde start på 

et nyt mindset med en global samvittighed for fremtiden – og illustrerer til fulde Graves’ aksiom, 

at vi først forandrer os, når det er nødvendigt. 

 

Komplekse systemer 

Hermed er jeg retur til indledningen om måder at tænke på og måder vi opfører os på. Måske 

er afslutningen af dette kapitel om mediefærdigheder og dannelse slet ikke fyldestgørende for et 

emne, der mest af alt ligner en kompliceret matematisk ligning med alt for mange ubekendte – 

og som jeg kun har behandlet filosofisk.  

Skulle det behandles som matematik, kunne Ben Goertzel, som en af de førende tænkere i 

kompleksitet og kunstig intelligens, måske anvendes. Han skrev allerede for ca. 20 år siden en 

interessant artikel med titlen ”Chaotic Logic, Language, Thought and Reality, From the 

Perspective of Complex Systems Science”.  
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Han har siden fulgt op på dette med forskningsresultater i en række artikler. Når jeg nævner 

den tidligere, er det fordi den for første gang adresserer måden at tænke på i en videnskabelig 

kontekst. Han siger bl.a., at vi er omringet af komplekse systemer. De involverer alle aspekter af 

vores liv uden at vi egentlig tænker på det. Det gælder kroppen, hjernen, og naturens og miljøets 

naturlige økosystemer, som alle er utrolige komplekse – og måske uforståelige systemer.  

Videnskabens “simple systemer” kan give os detaljer om struktur og funktion af vores celler, 

molekyler og atomer – og det kan f.eks. forklare os bevægelser af stjernesystemer, som det fysisk 

ville umuligt at nå til, hvis vi ville studere dem i deres virkelighed. Med videnskab er vi blevet i 

stand til at bygge biler, fly, computere mv. og at finde en kur for sygdomme. Det har dog også 

lært os at bygge våben og andre måder af destruktion.  

I alle tilfælde har vi anvendt en ”meta-metode”, som bygger på at studere et kompleks 

system ved at: 1) bryde det ned i de mindste komponenter, 2) studere de enkelte elementer, og 3) 

bruge informationen om komponenter og elementer for at opnå viden om det hele. Denne metode 

kalder vi for “reduktionisme” – men den virker ikke, når det gælder ”selvorganiserende og 

komplekse systemer”.  

Goertzel søgte derfor en anden metodologi, som han fandt i 1950’ernes begyndende studier 

af ”cybernetics” og “general systems theory” – det vi nu kalder for Systems Dynamics eller 

Dynamics Systems Theory – som er udviklet parallelt til computervidenskaben i forbindelse med 

andre videnskabelige forskninger i fysik, kemi, biolog mv. Der findes endnu ingen fuldstændig 

”general theory of complex system dynamics” – men vi er godt på vej. Og hjulpet af nyere 

supercomputere som gør os i stand til at forstå f.eks. dannelse af vejrfænomer og f.eks. hvordan 
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lugtsansen virker – og ikke mindst, hvordan overgangen fra neurale netværker til kunstig 

intelligens sker.  

Dem der måske også har læst, at internettet ret beset er et selvorganiserende komplekst 

system, som f.eks. kan sammenlignes med menneskets immunsystem, kan med fordel læse mere 

om netværksteorier, som bl.a. Lazlo Barabasi har skrevet flere bøger om. En anden fremragende 

reference til denne udvikling har f.eks. også Michio Kaku, som netop udgivet bogen ”How The 

Mind Works” – ligesom Max Tegmark sidste år har beskrevet matematikken bag eksistensen af 

parallelle universer, hvor han også forklarer kvanteteorierne på en måde som de fleste kan 

forholde sig til – dvs. uden at skulle være matematiker eller fysiker. Med andre ord kan vi 

kombinere hvad vi ved om fysik, matematik og kemi, og kan begynde at forstå den biologiske 

evolution (på et lidt højere niveau end det de fleste kender fra almen viden om Darwins meget 

tidligere forskning og teoretisering).  

Ben Goertzels mål med at forske i og omkring sammenhængen mellem komplekse systemer 

og mønsterteoretisk psykologi, gav ham anledning til at opstille en logisk rækkefølge for, 

hvordan hjernen kan forstå kompleksiteten. Her med hans oprindelige engelske formulering med 

udgangspunkt i ”intuitive ligninger”: 

 

Linguistic system = syntactic system + semantic system  

Belief system = linguistic system + self-generating system  

Mind = dual network + belief systems  

Reality = minds + shared belief system  
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Pointen er, at vi nu kan behandle hvor meget – eller hvor lidt – disse system-definerende 

ligninger afslører. De kognitive ligninger indikerer altså ”flowet” i måden at tænke på (mindset). 

Ved at tage metaforen ”flow” et skridt videre, så kan man sige, at ligningerne (eller formlen om 

man vil), er en mønstergenkendelsesguide for kompleksitet, som vi kan ”se” isoleret i et enormt 

kaos af alle mulige mønstre. Men ikke helt, fordi de jo samtidig udgør – og er formet af – 

kompleksitetens mønstre i sig selv. Goertzel siger dog, at vi stadig kun er i begyndelsen af 

forståelsen af kompleksitet – og at vi rent videnskabeligt endnu ikke sprogligt kan definere hvad 

en tanke er, eller hvad en personlighed består af – og dermed heller ikke hvad ”en subjektiv 

virkelighed” er for en størrelse.  

 

Simple systemer   

I mellemtiden må vi så anvende den psykologiske og filosofiske version. Og skal jeg runde 

dette kapitel af vil jeg tillade mig at konkludere, at media literacy (mediefærdigheder eller digital 

dannelse) er et spørgsmål om summen af vores kultur og værdier i en digital teknologisk 

udvikling, som opstiller et nyt sæt af problemer i nye ændrede omgivelser, hvor den enkelte 

(med sit nuværende mindset) skal tage stilling til at håndtere disse ændrede vilkår.  

Det gør de fleste mennesker dog i regi af en økonomisk og politisk opfattelse. Tidligere var 

forståelse af virkeligheden baseret på økonomer som bl.a. Alvin Toffler og Peter Drucker. De har 

i årtier medvirket i forklaring af ledelse og management i industrialiseringen – og har medvirket 

til at mennesker kunne finde sin plads i arbejdslivet. Nu er der en ny debat om fremtidens 

digitale arbejdspladser – jf. bl.a. Yochai Benkler og Lessig. De nye dele-økonomier, som bl.a. 

Über og Airbnb repræsenterer, er sammen med de nye modeller for crowdfunding en debat, der 
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skiller vandene. Dele-økonomien og/eller digital økonomi vil revolutionere begrebet om 

arbejdsgiver og arbejdstager – og dermed ultimativt et opgør med kapitalismen. Selvfølgelig ikke 

uden kamp mellem den etablerede industri, fagforeningerne og de nye digitale entreprenørers 

ideer. Politikerne er endnu ikke engageret i denne debat – men faktisk begynder det at ligne en 

”kamp”, som kan måle sig med socialismens indtog i slutningen af 1800-årene – dvs. det er en 

ny ideologisk kamp om fordeling af goderne.   

Hvis det politiske system ønsker at lade markedet styre sig selv, som det er tilfældet med 

”den danske model”, hvor Danmark tillige systematisk sælger ud eller outsourcer alle offentlige 

ydelser til privat konkurrence, så vil borgeren uundgåeligt blive en forbruger. Og som forbruger 

er der andre værdier i spil, end det at være borger. Hvis f.eks. skattebetalingen til opretholdelse 

af den offentlige sektor ikke hænger sammen med værdien af public service-ydelserne, så vil den 

politiske styring blive opfattet og udstillet som ineffektiv – og politikerne som uduelige eller 

ligegyldige. Det er naturligvis den kyniske fortolkning, men det er formodentlig også en ganske 

bred opfattelse hos almindelige mennesker – nemlig, at politik blot er budgetdisponering og 

administration – ikke ”rigtig” politik.  

Her kommer opfattelsen af national kultur, identitet og sammenhængskraft ind i billedet. 

Skiftende kulturministre har i Danmark iværksat ”kanoner”. Det er det nærmeste vi kommer på 

en moderne politisk definition af ideologi. Men har en sådan nogen som helst effekt i en global 

verden, hvor borgeren reelt er reduceret til nødvendig arbejdskraft og forbruger? I de sidste 100 

år har planlægning af samfundets tilrettelæggelse og processer medført, at vi alene tænker i 

konkurrence med ledelse og arbejdskraft, der ligner de tidlige feudale systemer. Vi har kaldt 

denne periode for den 2.industrielle revolution (med de første automatiseringer i form af 
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samlebåndsfabrikkerne i begyndelsen af 1900-årene). Vi har senere opfattet it-æraen som en 

effektivisering – og en del politikere og økonomer anskuer nu også digitaliseringen, som en 

fortsættelse af dette til en tredje og en fjerde industriel revolution med robotter osv.  

Er mennesket i definition af dette (og med tanke på de kommende ekspertsystemer og 

kunstig intelligens) fortsat en arbejdskraft – og skal de ledes?  Og i givet fald af hvem?  

Bliver det nødvendigt med en ny statslig investering i kommende smart-infrastrukturer – 

eller er det stadig et markedsøkonomisk incitament for de private investorer om fremtidige 

udviklingsprojekter? Og sker dette så med henblik på borgerne og samfundet – eller er det blot 

fortsættelsen af økonomisk vækst og et kontinuerligt forbrug?  

Men er resultatet af digitaliseringen en industrirevolution – eller er den overgangen til noget 

helt nyt? Står vi overfor et civilisationsskifte på samme niveau som landbrugets overgang til 

industrien? Læser man op på f.eks. Bill Gates og Steve Jobs kan man tilbage i 1970-80’erne 

finde dem på forsiden af Time og Newsweeks, hvor de taler om en ”fagre ny verden” af 

teknologi. Senere har forsiderne været overtaget af Larry Page, Sergey Brin og Eric Schmidt fra 

Google. Og senest har det været Mark Zuckerberg og Facebook. Nu er en ny på vej til forsiden. 

Det er Elon Musk.  

Det er ikke første gang i menneskehedens historie, at det er private interesser der udgør den 

kommercielle brain trust for fremtiden. Også det nuværende digitale paradigme udspringer af 

private investorer, som former den verden vi lever i. Sådanne personer og deres virksomheder 

har større magt og mere indflydelse på menneskers adfærd end politikere og demokratiets 

formalia.   
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BEGYNDELSEN PÅ NOGET NYT 

Efter således at have spekuleret i mediernes fremtid, og hvad det betyder for en ny digital 

dannelse, vil jeg gøre den øvrige it-teknologiske udvikling færdig. Hvis vi hæver blikket ud over 

radio- og fjernsyn og medierne, så er der mange andre forandringer som medvirker til en ændret 

adfærd. I dette kapitel vil jeg også forklare en del nye digitale udtryk og jeg anvender lidt flere 

illustrationer, fordi det er nemmere at vise end at bruge plads på meget lange beskrivelser. Jeg 

erindrer om, at det ikke er en lærebog i teknologi. Hvis du er professionel i it-branchen vil du 

måske synes, at der mangler noget i forklaringer – og hvis du er lægmand, vil du måske synes det 

er vanskeligt tilgængeligt. Konklusionen på kapitlet er dog, at smart-æraen er begyndt og jeg vil 

forsøge at samle de vigtigste begreber og tendenser af de teknologiske strømninger. 

I en kort verbal fremstilling betyder det, at vi er i færd med at forbinde alle vores fysiske 

ting til internettet – dvs. vi vil blive i stand til at betjene, kontrollere og styre alle mulige daglige 

gøremål vha. af vores smartphone. Vi vil kunne gøre det i realtid og vha. et naturligt sprogbrug. 

Vores smartphones og vores forbundne ting vil starte med at agere semi-intelligente – og vil over 

de næste par år blive personlige – dvs. de vil lære af vores adfærd og begynde at kunne forudsige 

vores handlinger. Forudsætningen for dette vil være en ny infrastruktur og brug af software, der 

lærer af sig selv. Det vil vi ende med at kalde for ekspertsystemer og kunstig intelligens – men i 

realiteten er det blot automatiseret maskinlæring og en nyere version af internettet. Vi vil starte 

med at kalde det for Internet of Things. Og det bliver begyndelsen af et Smart Society. 
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Big 5 

Hvert år udgiver stort set alle analysevirksomheder og fagmedierne en top-10 liste for året 

der kommer. Sådanne lister opdateres år for år – og typisk er det blot de første par pladser som 

byttes ud, hvorimod de sidste pladser er mere statiske, fordi de ligger længere ude i fremtiden  

Når jeg kigger på 2016-spådommene, er der faktisk ikke ændret væsentligt på placeringerne 

fra 2015 eller i forhold til denne liste, som jeg udarbejdede for sidste år:   

 

Skemaet kan læses som matrix – dvs. den kan både læses lodret for hver overskrift – og den 

kan (tilnærmelsesvis) følges vandret i en værdikædebetragtning fra forretningsmodeller og 

netværksinfrastrukturer over udviklingen på forbrugerelektronik og til det, som jeg her kalder for 

den digitale livsstil. Opdelingen i den grå bjælke refererer til den nuværende sektordefinition.  
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Forbrugerelektronik- og livsstilsprodukter introduceres årligt som nyheder eller features i 

forbindelse med de tilbagevendende store udstillinger og konferencer – bl.a. GSMA i Barcelona, 

SXSW i Houston, IFA i Berlin og CES i Las Vegas. De andre store annonceringer sker typisk på 

Apples, Googles og Microsofts egne årlige events. Det er altså karakteristisk for lister af den 

slags, at de viser den øjeblikkelige fokus, men udtrykker i virkeligheden udviklingstendenser. 

Der er stadig stor opmærksomhed på bedre billedopløsning (pixels), hvad enten det er på de 

store fladskærme, tablets og smartphone. Bag dette ligger en global standardiseringsproces som 

går på tværs af hele værdikæden. 4K-skærmene benytter nu en teknologi, der kaldes for OLED 

(Organic Light-Emission Diode), som fremover kan betragtes som ny standard – men har faktisk 

i lang tid været brugt på de mindre skærme på de bedste smartphones og tablets. OLED er også 

en ny teknologi som betyder at skærmene helt bogstaveligt kan bøjes, som det f.eks. allerede ses 

på de nye high end produkter af fladskærme og til de nye wearable gadgets.  

De nye ”kropsbårne” produkter hænger sammen med sensor-teknologien, som nu indbygges 

i alting – f.eks. hjemme- og dagligdagsprodukter, biler, tøj mv. – og er også i dag en normal 

feature i styring og kontrol vha. bevægelser. Sensorerne er med til at drive datatrafikken i form af 

M2M (Machine-to-Machine) kommunikation. Robotter (her i bredeste forstand og inkl. nyere 

biler) indeholder 1000-vis af sensorer. 

Jeg har også allerede beskrevet en del af de øvrige nævnte teknologier og nye digitale 

fænomener i den foregående tekst – og vil i det efterfølgende forsøge at forklare konteksten med 

en samlet betydning for udviklingen. Jeg vil komme mere ind på mobiltelefonien og de trådløse 

netværker, streaming, clouds og big data-udviklingen. Det bliver først i den samlede anvendelse 

af alle udviklinger at smart-begrebet tager fart. Begrebet Big Data er ikke en teknologi – men 
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handler om analyser i mængden af trafik og information i databaserne. Spørgsmålet er dog, hvem 

der kigger med og hvem der analyserer. Dermed bliver diskussionen om privacy, identitet og 

sikkerhed en helt ny diskussion. Ser man til de sociale netværkstjenester er den enkelte villig til 

at give det hele væk, hvorimod diskussionen om staternes overvågning til terrorbekæmpelse og 

hensynet til privatlivets fred udspilles i den politiske debat. F.eks. blev Snowdens afsløring af 

NSA opfattet som en politisk nyhedshistorie, men gav faktisk ikke anledning til en bred folkelig 

debat. Hvor meget privatliv vil og kan vi værne om? EU’s aktuelle lovgivning om information 

og lagring af data er en voldsom politisk stramning af tidligere regler. Så stram, at f.eks. England 

ikke vil acceptere en aldersgrænse for de sociale medier. Denne diskussion handler også om 

begrebet netneutralitet, som jeg kommer ind på senere. 

Denne illustration viser en anderledes større sammenhæng mellem de enkelte udviklinger:  
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Min opdeling indikerer buzz-overskrifterne på hvad der rører sig og hvilken indbyrdes 

sammenhæng der kan findes mellem temaerne. Således er de fra venstre første viste 9 ”brikker” 

alle relateret til det nye medieværdikompleks, hvor de 3 ”brikker” til højre relaterer til sig en 

beskrivelse af effekterne af digitaliseringen og afledte ændringer i vores adfærd og sociale 

organiseringer. I hvert af temaerne er indikeret hvilke emner og/eller produkter og tjenester, der 

er mest fokus på. Størrelsen på bogstaverne er den relative fokus og vigtighed lige nu. F.eks. er 

den relative vigtighed først og fremmest brugersnitfladen (UI – User Interface) og BYOD (Bring 

Your Own Device), som her handler om brugen af eget hardware – både privat og i forbindelse 

med arbejdet i virksomhederne. Det har betydning for hvor indhold gemmes – og hvis indhold 

det er – dvs. virksomhedernes sikkerhedsaspekter. Chip/CPU, Connected World og brikken med 

Streaming, er de bagvedliggende drivende teknologier og funktionaliteter for en adgang til 

trådløs og sømløs brug af udstyr og indhold. Device Driven (dvs. forbrugerudstyr) handler om 

den netop omtalte Deconstruction af f.eks. tv-apparatet og audioudstyr, som har effekt både på 

både hardwaren og softwaren – dvs. UI og IA/AI (hvor IA betyder Intelligent Augmentation og 

AI er som tidlige beskrevet Artifical Intelligence). Clouds og Big Data har jeg også allerede 

omtalt et par gange. Det hænger sammen med udviklingen af hvor indhold gemmes – både privat 

og virksomhedsmæssigt. Clouds bliver også omtalt som ”den nye computer” – og Big Data er 

som nævnt blot et udtryk for at alt data kan analyseres. 

Disse begreber betyder noget bestemt for fagfolk, hvor den enkelte derfor er tilbøjelig til at 

fremhæve en bestemt teknologi som et ”defining moment”. Forandringer sker dog oftest omkring 

et cluster af teknologier (som vist) og jeg har allerede nævnt, at paradigmisk forandring sjældent 

sker omkring én teknologisk opfindelse alene – selv om mange f.eks. omtaler ”the iPhone 
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moment” som et paradigme. Kvantespringet for iPhone var touch-teknologien og den samtidige 

udvikling på spilmarkedet med sensor/detection teknologierne, hvor bl.a. Microsoft med Kinect 

og Xbox også var med – ligesom Nintendo’s Wii. Det var primært disse teknologier som radikalt 

ændrede brugernes adfærd – og det er på den baggrund virtuel reality med f.eks. Oculus og 

Facebook tager endnu et skridt. Googles Glass er ikke blevet en succes (endnu) – men begrebet 

”augmented reality” har mange andre former med brug af forskellige data og overlay til et nyt 

supplement af virkeligheden – f.eks. i undervisning. Og det er endnu et stykke vej til Star Treks 

”holodeck” og ”Beam me up, Scottie”. Men kunstig intelligens er på vej i det jeg tidligere kaldte 

for ANI eller ”weak intelligence” i form af digitale assistenter, som vi ser det ske i udviklingen 

af smartphones og i søgemaskinerne i disse år.  

Den samme hastige udvikling gælder også for automatiseringen af især finanssektoren, hvor 

mobilbetaling nu anvendes dagligt. Den elektroniske valuta Bitcoin er opstået ”ud af det blå” 

(eller rettere af ”the dark internet”) og er nu accepteret af bankerne. Som kombineret teknologi er 

det måske erstatningen for hele banksystemet.  

En hastig digital teknologisk udvikling foregår også i andre sektorer, hvor f.eks. ”grøn”-

bølgen i årevis eksperimenteret med energi. Her især batterier, hvor Tesla (Elon Musk) på få år 

har revolutioneret batteridrevne biler – og parallelt hertil et ”hjemme-batteri”, som vil kunne 

disrupte energisektoren og energiforbruget overalt. Alle er bekendt med robotter i industrien 

(bl.a. i bilproduktionerne). Nu er en ny bølge på vej ind i transportsektoren med intelligente og 

selvkørende biler. Igen er Google på banen med et projekt som faktisk har kørt i årevis og nu 

begynder at ligne en realitet. Det har også ansporet Kina til en parallel udvikling – ligesom stort 

set hele bilindustrien har taget ny teknologi i brug og kan fremvise prototyper på selvkørende 
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biler. Det har smittet af på udvikling af selvkørende droner, som i forvejen har sin egen udvikling 

på de flyvende pendanter. En række eksperter tror nu på, at intelligent transport er en realitet 

indenfor de næste 10 år. Her erindrer jeg lige om eksponentiel udvikling, så det ikke blot afvises 

som science fiction. Også f.eks. vores hjemlige Mærsk har automatiseret sin flåde med intelligent 

mærkning af containere. Det er disse udviklinger som har givet navn til Smart City og Smart 

Society. Et andet navn for dette har længe været Digital Living, hvor f.eks. Siemens i årtier har 

været pionerer på ”hjemmets automatisering”. Det følges nu op af de andre ”gamle” 

elektronikfabrikanter som f.eks. Philips – og ikke mindst Samsung, der forbinder alle deres 

produkter fra tv, smartphones, tablets, køkkenudstyr og køleskabe mv. Her er konkurrencen 

direkte med både Apple og Google, der har samme vision om intelligent ”forbundenhed”.  

 

Bit og bytes 

Indtil videre har jeg talt om tele og broadcast i deres adskilte sektorer. Begrebet ICT har 

været foreslået som en fællesnævner. Bogstaverne betyder informations- og kommunikations-

teknologi. Jeg vil derfor også bruge lidt plads på at forklare historien om it-teknologierne, som 

en overgang til de nye begreber i de viste illustrationer.  

De første kommercielle computere er fra 1960’erne, hvor Gordon Moore designede 

computerchippen og startede virksomheden Intel. IBM producerede de første mainframes som 

hulkort og siden båndmaskiner. Kommunikation skete vha. såkaldt ”dumme terminaler”, der var 

konstruerede på samme måde som fjernsyn – dvs. med katodestråling på en fosforskærm. Der er 

sikkert en del som husker de uldne grønne bogstaver på den sorte skærm.  
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Terminalerne havde ikke egen regnekraft (til forskel fra de senere pc’er som var små 

computere i sig selv). Overgang fra de store centrale mainframes til de meget mindre chip-

enheder skete igennem 1970-80’erne vha. den såkaldte VLSI-teknologi. Det står for Very Large 

Scale Integrate og er begyndelsen på fremstilling af de integrerede printkort.  

CPU’en – Central Processor Unit (altså chippen) udgjorde regnekraften. Beregninger var et 

udtryk for, hvor mange samtidige kalkulationer der kunne udføres efter princippet om at have et 

åbent eller lukket kredsløb (altså værdien 0 eller 1, som fulgte af strøm eller ikke strøm). Det var 

det en transistor kunne. Det var også den funktion tidligere radiorør havde. Det Moore opfandt, 

var en ”mulifunktionstransistor” med hundredvis af kredsløb, der senere blev til milliarder af 

kredsløb – og dermed ufattelig stor regnekraft.  

Selve chippen blev konstrueret ved at man designende kredsløb og transistorfunktioner i stor 

størrelse, som derefter blev nedfotograferet til mikroskopisk størrelse og vha. en laser ætset i et 

organisk ”silikone”-materiale, som kaldes for en ”wafer”. Silikonen lignede bogstaveligt talt en 

pølse, som blev skåret i meget tynde skiver i nano-tykkelse, hvorpå der blev ”trykt” mange chip 

på en gang. De blev herefter skåret ud i størrelse til enkeltchips (de karakteristiske sorte firkanter 

på en printplade). Når du f.eks. støder på udtrykket om nano-meter størrelser i fremstillingen af 

chips, så er det oprindelsen af Moores Lov. I den populære udgave udtrykkes det ved, at 

regnekraften (dvs. antallet af transistorfunktioner) fordobles for hver 12-18 måneder samtidig 

med at prisen halveres. Og det er altså udviklingen i waferens størrelse og tykkelse, der giver 

kapaciteten, og prisen falder som følge af en mere effektiv udnyttelse i fremstillingsprocessen. 

CPU’en er dog ikke meget værd uden lagringsplads og hukommelse – altså det vi alle 

kender som hhv. harddisk og RAM i vores almindelige pc’er og smartphones. Den seneste chip-
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udvikling involverer også begrebet ”core” – altså kernen i CPU’en – som nu kan kobles parallelt 

i flere lag. Derfor er udtryk for f.eks. dualcore og quadcore blevet synonymt med endnu hurtigere 

processorer og dermed mere regnekraft. 

Undervejs i udviklingen er alting altså blevet mindre og mindre, hvilket bl.a. betyder mindre 

plads og mindre printkort. Det betyder bl.a. at smartphones kan blive tyndere og tyndere – 

samtidig med at de kan mere og mere i hastighed, lagring og hukommelse.  

Moores Lov har været dømt ude mange gange, fordi denne fremstillingsmetode på et eller 

andet tidspunkt må stoppe pga. fysiske forhold. Men nye fremstillingsprocesser sigter nu på 

udnyttelse af enkeltatomer som transistorfunktion, og biologiske kombinationer på celleniveau. 

Det er især IBM som forsker i disse løsninger. 

Også ny forskning i quantum computere er i gang og der findes mange varianter af ”næsten 

kvantecomputere”. Google har allerede købt og idriftsat en af de første fungerende kommercielle 

kvantecomputere, som er udviklet af et canadisk firma med navnet D-Wave Systems. Google 

siger den opererer med en markant højere ydelse end almindelige computere. Den opererer stadig 

med 0 og 1-taller, men da kvantumfysik bygger på ”at kunne være til stede – og ikke – på samme 

tid”, er der en ekstra ”bit” at regne med. Det kaldes en ”kvantebit”. Det er antallet af kvantebit 

som afgør, hvornår Moores Lov bliver historie. Det siger sig selv, at et gennembrud på dette 

område til daglig brug, vil ændre på alting. Den tidligere omtalte kunstige superintelligens (ASI) 

vil være en del af dette. 

I mellemtiden er det bits 0 og 1-taller (per sekund) der anvendes om hastighed til transport af 

indhold i digital form. Bytes er et udtryk for hvor meget dataindholdet fylder i lagret form på en 

harddisk (server). Når vi i dag taler om, hvor mange Mbit/s eller Gbit/s up- og download vi har 
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til internettet, er det altså et udtryk for hvor hurtigt transporten foregår. Når vi taler om, hvor 

mange MB eller GB vi kan lagre i hukommelse, er det altså mængden af indholdet. Der er ikke et 

lige 1:1 forhold mellem bit/s og bytes – men det er tæt på, hvorfor de fleste anvender udtrykkene 

i flæng. Det er dog ikke længere hverken mega eller giga vi taler om.  

Mængden af information på nettet udtrykkes i dag i Exabyte (EB) som i løbet af de næste 3-

5 år er steget til Zettabytes. Disse størrelsesforhold kan defineres fra det alment kendte MB 

(Megabyte) til Gigabyte (1.000 MB) til Terabyte (1.000 GB) til Petabyte (1.000 TB) til Exabyte 

(1.000 PB) til Zetta (1.000 EB). Den næste størrelse hedder i øvrigt Yottabyte og svarer til 10 i 

24nde (potens) – dvs. 24 nuller efter tallet 10. Det er enorme tal, som de fleste slet ikke kan 

forholde sig til. Det svarer til de enorme mængder af data som er og kommer til at findes på 

nettet – og som skal flyttes rundt mellem databaser og terminaler. De stigende mængder af data 

skyldes primært mængden af video og billeder som oploades og lagres, for siden at blive 

downloadet igen af millioner af mennesker.  

De datahastigheder som brugerne opererer med på deres bredbånd, pc’er og smartphones er 

foreløbig målt i Mbit/s-klassen. Den gennemsnitlige download på en 4G-telefon i dag er allerede 

omkring 30-50 Mbit/s – og jeg har også allerede nævnt at f.eks. TDC har annonceret 400 Mbit/s 

vha. en ny antenneteknologi i sendemasterne. Det sker som en udvikling af 4G/LTE, som nogen 

allerede har døbt til 4G+, som dog ikke er en ny standard men blot en markedsbetegnelse. Også 

hastighederne på fastnettet er opadgående med den tidligere omtalte VDSL-teknologi. Når vi 

omkring 2020 har 5G-specifikationen færdig, vil vi begynde at tale om Gbit/s.  

Jeg kommer tilbage til de nyere trådløse netværker som er nævnt i oversigten som Meshnet, 

HetNet, SDN, OpenFlow m.fl. lidt senere i kapitlet. 



Carsten Corneliussen / Digital dekonstruktion / 177 

 

Antallet af beregninger i en chip udtrykkes i fagjargon som ”flops” – dvs. hvor mange 

samtidige kalkulationer CPU’en kan gennemføre. Er der flere CPU’er i en maskine (altså det jeg 

lige forklarede med flere kerner), er der mere kapacitet til beregninger. Der er sikkert mange der 

kan huske navnet Deep Blue, som var IBM’s første ”skakcomputer”, der slog Kasparov. Det var 

i 1996. Siden da har der eksisteret et globalt race for at bygge supercomputere. En helt ny 

kinesisk supercomputer hedder Tianhe-2 og har 3,1 millioner kerner og kan dermed foretage 

55.000.000.000.000.000.000 decimalberegninger i sekundet, men den hurtigste supercomputer i 

verden (2015) er dog en Cray XC40, som har målt 5,536 Petaflop per sekund. Og blot som en 

kuriositet i denne sammenhæng er den hurtigste danske computer på plads nr. 163 med 16.000 

kerner og 92 Terabyte hukommelse og 7,5 Petabyte lagerplads. Det giver en kapacitet på 0,5 

Petaflops. 

 

Software og operativsystemer 

Selv om udviklingen på hardware isoleret set er fantastisk, er der dog ikke meget at anvende 

computerne til uden et operativsystem (OS). Alle ved at en computer består af hardware og 

software – og det er softwaren, der udgør den samlende funktion. Pc’er og smartphones er blevet 

et universelt og uundværligt værktøj. Sådan var det ikke for blot 25-30 år siden. Men i dag tager 

vores børn en computer for en selvfølgelighed. De omtaler den end ikke som en computer, men 

som navnet på den funktion den opfylder. Uden programmering og uden en brugersnitflade, er 

der ikke meget at bruge de mange kræfter til. Computere er blevet allestedsnærværende og med 

et Internet of Things, er det den sidste brik for, at vi opfatter både internettet og computere på 

niveau med f.eks. vvs og elektricitet. Man trykker ikke længere på en knap – vi er jo allerede 
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begyndt at ”tale” til knapper og vandhaner (og mange andre ting). Og vi er i fuld gang med at 

lære vores smartphones at lytte og agere på vores kommandoer, hvorefter smartphone og 

computere sømløst forbinder netværk og tjenester for at eksekvere ordren. Computere og 

smartphones har for længst lært at læse op. Det næste vi vil forlange af vores udstyr, er at de 

også kan gætte vores tanker – eller i det mindste, at forudse hvad det er vi vil. Også det er godt 

på vej. Det hedder maskinlæring og er baseret på matematiske softwarealgoritmer. Det vil 

medføre yderligere automatisering, og det er de sociale konsekvenser som er vigtig. Når vi har 

forbundet alting og automatiseret alle administrative rutiner til et nyt operativsystem, så har vi 

også afgivet vores autoritet til maskiner, hvad enten vi kalder dem for kunstig intelligens eller 

Smart Society. Når vi anvender en computer med en kommende kunstig intelligens, er det ikke 

så interessant hvilken teknologisk metode der anvendes – og det er på ingen måde mærkeligt, at 

rigtig mange mennesker snakker om computeres funktioner i en analogi til hjernens måde at 

tænke på. Det er dog ikke korrekt. Hjernens måde at ”beregne” på er væsentlig forskellig fra den 

måde en computerberegning finder sted på.  

I et operativsystem er det kontrol og brugerinterface som er afgørende – dvs. hvad bliver 

computere og netværker anvendt til? Et program består af et bestemt antal kodelinjer. De første 

operativsystemer var designet af programmøren og i starten blev sådanne kodninger udført 

manuelt i forskellige programmeringssprog. Måske kan nørderne huske f.eks. Cobol, Fortran, 

BASIC, UNIC, C+ mv. – men de fleste kender HTML og i hvert fald Java, om ikke andet, så 

fordi det dukker op i den daglige anvendelse af pc’er – f.eks. til opsætning af NemID.  

De første programmer til operativsystemer kunne ikke kompileres automatisk. Alle 

kodelinjer var manuelt arbejde og det var forfra, hvis ikke det udførte præcis de instruktioner der 
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var forudsat. Jeg har selv i min tidlige karriere skrevet mange kodelinjer – og også skrevet dem 

om igen. Den første maskinlæring var derfor maskinkompilering. I dag kan enhver programmere 

og designe et layout vha. af det, der i fagsproget hedder objekt-programmering – eller på dansk: 

du tager et antal programfunktioner (online-shopping, database, kommentarfelt osv.) og klippe-

klistrer disse ind i færdige skabeloner og publicerer det direkte på nettet via en browser. Og 

vupti, en blog eller en ny hjemmeside med præcis det design og layout du har ”kreeret”.  

De første operativsystemer til pc’er var i 1980’erne og blev skabt af to store aktører, der 

endnu dominerer markedet, nemlig Apple og Microsoft. Uden at fratage Apple og Steve Jobs sin 

enestående betydning for udviklingen, så var det dog Bill Gates og Microsoft som ændrede 

verden. Fra det tidlige MS-DOS til Windows, som nu er nået til version 10 ligesom Apples OS X 

(som også er den 10’nde version), har der faktisk kun været ét andet alternativ som var stort nok 

til at konkurrere, nemlig Linux fra finske Linus Torvalds. Til forskel fra Gates og Jobs forærede 

han sin kildekode til verden, som dermed blev det første åbne programmeringssprog. Det har 

bl.a. betydet, at alle programmører udviklede på det og kunne dele det med andre udviklere 

verden over. Det mest kendte Linux OS er formodentlig Ubuntu, men der er mange andre 

varianter på nettet og især på smartphones. Der er dog også andre operativsystemer, som f.eks. 

BlackBerry – og Nokia er nu selv igen på vej med et nyt styresystem, som de kalder for Sailfish. 

Også Samsung har længe forsøgt at få deres eget styresystem med navnet Tizen til at virke som 

en ny konkurrent til Apple og Google operativsystemer. Samsung anvender dog endnu Android 

til både smartphones, tablet og smart-tv løsninger – og til nye løsninger med biler, hårde 

hvidevarer mv. Googles Android dominerer fuldstændig verdensmarkedet, men det fortsat Apple 

som tjener flest penge. Det skyldes ikke mindst, at iTunes var den første forretningsmodel, hvor 
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online salg af musik blev koblet med smartphones – ligesom Apples tv-boks var først på 

markedet med streaming af film, serier mv. Apple er et teknologi- og designfirma med en helt 

usædvanlig unik forbrugerappeal, som primært handler om brugeoplevelsen. Det demonstrerer 

de gang på gang og ansporer dermed de andre aktører til at tænke nyt. Måske kan Microsoft med 

det nye Windows 10-styresystem begynde at konkurrere på brugeroplevelsen. Det gjorde de 

faktisk med Internet Explorer, før Google og Chrome tog den position. Microsofts nye Edge-

browser og Cortana vil formodentlig kunne hamle op med Apples Siri.  

Pointen med operativsystemerne er altså brugersnitfladen. Det bliver den virksomhed som 

vinder brugerne i designet af en sømløs og flydende brugersnitflade, der også kommer til at tegne 

overgangen fra web 3.0 til et intelligent Internet of Things og web 4.0. Men det kan ingen enkelt 

virksomhed gøre alene – og det er derfor karakteristisk, at udviklingen går mod ”open source”. 

Dette demonstreres endnu tydeligere ved at stort alle nye netværkstjenester – inkl. Facebook 

og Amazon – nu også har frigivet deres kildekoder til data-mining og den videre udvikling af 

kunstig intelligens. Interesserede kan søge på GitHub og se denne udvikling. 

 

Systemintegrationer 

Systemintegration og rollen som all-in-one service provider på nye områder er også en ny 

konkurrence. Heri viser Apple igen, at de er førende med f.eks. sundhedsapplikationer og nyt 

udstyr til hjemmets overvågning. Men det kunne også være en af de store elektronikfabrikanter 

(som f.eks. Samsung) fordi de netop kopierer Apples model. Og det kunne også være helt andre 

og nye aktører. F.eks. Facebook eller Amazon – og naturligvis kunne det være Google – dvs. nu 

Alphabet – som netop har reorganiseret, for at være mere fokuseret på nye forretningsområder. 
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Systemintegration er noget som de gamle it-virksomheder har været gode til i mange år. Det 

er bl.a. IBM, svenske Ericsson og tyske Siemens – og det er f.eks. det fransk-canadiske Alcatel-

Lucent, som netop er købt af Nokia. Og det kinesiske Huawei, som efterhånden bevæger sig på 

alle områder og alle markeder. Den seneste nye konstruktion er Dell’s opkøb af EMC med en 

størrelse til også at spille en rolle blandt de øvrige nævnte store aktører om at være integrator. 

Det hører med til historien, at telesektorens laboratorier og de første såkaldte ”syv søstre” 

med bl.a. Xerox, DEC, Honeywell-Bull, Amstad, NeXT, Sperry Rand Burroughs, og som en af 

de lidt senere også Sun Microsystems (der siden blev købt af Oracle), udgør skuldrene af det 

fundament de nuværende kæmper står på. Disse virksomheder (og mange andre som ikke er 

nævnt her), er over de sidste 20-30 år opkøbt og indsluset i de ovennævnte store – eller ligger så 

langt nede på den globale top 100, at de ikke spiller en afgørende rolle for den globale udvikling.  

Det er altså en meget lille gruppe af internationale og globale virksomheder som dominerer 

udviklingen – og med undtagelse af Kina – er det meget få statslige virksomheder som har 

indflydelse på den teknologiske udvikling af nettet til web 4.0. Det amerikanske DARPA og 

europæernes Horizon-programmer er dog med i udviklingen med finansiel støtte og forsøger 

dermed direkte eller indirekte at medvirke i reguleringen af den teknologiske udvikling i GNR-

paradigmet. 

 

Det internationale samspil 

Med til et billede af fremtidens teknologier og en ny universel infrastruktur hører også de 

mange standardiseringsorganer og frivillige alliancer, som nu de facto har overtaget tidligere 

statslige regulatorers rolle. Det er f.eks. IEEE, som er ansvarlig for den trådløse udvikling (som 
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fortsat driver dette), hvor de gamle centrale organer som bl.a. ETSI og CEPT har været 

ansvarlige for den mere konservative udvikling af de elektroniske medier. Heri indgår EBU og 

deres internationale søsterorganisationer med forskellige konsortier som f.eks. DVB, der søger at 

fastholde broadcast – og som netop er lykkedes med dette i forhandlinger om tv-frekvensernes 

fortsatte anvendelse i Europa frem til 2023, hvor resten af verden har frigivet disse til parallelt 

brug for trådløst bredbånd. Og det er mobiltelefonselskabernes organisation GSMA, som bl.a. 

har specificeret og standardiseret udviklingen på 4G og LTE. Den samlede udvikling kan derfor 

heller ikke ske uden formaliteter – men forsøg på at regulere hele den teknologiske udvikling 

med ”anbefalinger” fra de overstatslige organer, som f.eks. ITU – den Internationale Tele Union 

(der er en del af FN-systemet) – er for bureaukratisk og simpelthen for langsom. Det medfører at 

teleorganisationerne organiserer sig i egne lobbyorganisationer – og de bliver modsvaret af andre 

lobbyorganisationer fra de nye digitale aktører som Google, Facebook og andre. 

Danmarks rolle heri er derfor dels gennem de gamle statslige organisationer og dels de 

private danske aktørers deltagelse i lobbyen. Det er værd at erindre, at de ”danske private” 

aktører faktisk ikke er danske, men udenlandsk ejede, hvorfor policy om udvikling ikke 

nødvendigvis handler om det danske marked og indre danske samfundsinteresser. Det er derfor 

naivt at tro, at f.eks. Danmark kan fastsætte egne spilleregler for it- og telesektoren – eller for 

den sags skyld for medierne. F.eks. er bredbåndsstrategien i Danmark isoleret til tele. Det burde 

måske snarere anskues i forhold til hvad et web 4.0-netværk skal bruges til. Selv om den danske 

strategi for et digitalt Danmark forsøges koordineret af et tværgående samarbejde mellem mange 

ministerier, er det EU og de globale organisationer, der styrer udviklingen.  
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Denne illustration repræsenter alliancer, regulatoriske regimer og branchesamarbejder, hvor 

jeg har opdelt grupperinger i ”systemer” og indikeret de væsentligste aktører i deres relative 

indflydelse og vigtighed til hinanden i hvert system. 

 

 

Det er en kompliceret (og ikke fuldstændig oplistning) af interessenter i den globale 

koordinering. Oprindelig har jeg udarbejdet den for broadcasternes dilemma i forhold til it- og 

telesektoren. Jeg vil ikke bruge plads på at beskrive og forklare alle forkortelserne i figuren og 

henviser her interesserede til at slå dem op på Wikipedia. Pointen er primært at vise antallet og 

bredden af interessenterne i fremtidens globale infrastruktur med et Internet of Things. 
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Det fremgår, at EU2020-strategien spiller en helt central rolle både for Danmark og de 

øvrige EU-medlemmer. I dette billede har broadcast en stor betydning, hvorfor broadcasternes 

egen organisation EBU er relativ stor. EBU og EU er store i deres eget system, men det globale 

powerplay er mellem de tidligere telereguleringer i ITU og de mange nye mobiltelefoni- og 

internetalliancer. På samme måde er det danske system kun relativt stort indenfor egne grænser. 

Kulturministeriet har først lige taget hul på diskussionen om mediernes digitalisering, herunder 

især hvad public service-medierne er i fremtiden. Uagtet vil den danske regering skulle tage 

hensyn til EU. I dette spiller EBU en mere betydende rolle i medieudviklingen. Det fremgår dog 

også, at hverken EU eller EBU kan ignorere den globale teknologiske og regulatoriske udvikling, 

hvor de nye internationale interesse- og standardiseringsorganisationer begynder at vokse op. 

Danmark er altså de facto underlagt EU – og de nationale teleaktører og de danske 

brancheorganisationer spiller kun en begrænset rolle i den globale udvikling. De relativt store 

bobler for hhv. Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen skal ses som konkurrerende for 

hhv. digital kommunikation i det offentlige og eksekveringen af tele og bredbånd. Det er med 

den nye regering her i 2015 yderligere opdelt, så det fremover er Energistyrelsen, som har 

ansvaret for den danske frekvensstrategi. Danmark har ikke formuleret en selvstændig strategi 

for hverken et Internet of Things eller koordineret tiltag på en udvikling frem mod et Smart 

Society. I de næste 5-10 år vil kravene til en samlet og global koordinering af den universelle 

digitale infrastruktur være høje. Det afspejles i en nylig 5G-PPP aftale, hvor EU, Korea og Japan 

har taget initiativ til at specificere 5G, hvor også kinesiske Huawei efterfølgende meldte sig på 

banen. Det hænger nøje sammen med fortsættelsen af Den Digitale Agenda, som lige nu er en 

del af EU 2020-strategien, og med den nye strategi for digitaliseringen af det indre marked – det 
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den nye kommission her i maj måned 2015 har præsenteret i form af ”A Digital Single Market 

Strategy for Europe”, som sigter på, at færdiggøre revideringen af stort set alle direktiver af både 

infrastruktur, medier og digital handel – herunder også begreberne netneutralitet og privacy – 

inden udgangen af 2016. Digitaliseringen har altså nu markant fokus på en universel og global 

infrastruktur, som skal håndtere de enorme mængder af trafik der forventes med den machine-to-

machine kommunikation, som Internet of Thíngs kommer til at repræsentere – såvel som vækst i 

streaming, når broadcast flyttes til nettet. 

Lad mig lige gøre 5G-begrebet færdigt, inden jeg kaster mig ud i de mere specifikke nyere 

trends af teknologier. Det gøres faktisk bedst med EU’s egen visuelle fremstilling: 
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Det fremgår at der er en plan – men tele- og mobiltelefonselskaberne har fortsat en interesse 

i at færdiggøre infrastrukturen til en global 4G/LTE-udrulning, hvor bl.a. wi fi-udviklingen og 

nyere netværksformater kommer til at spille en afgørende rolle for ”ejerskabet af kunden” i form 

af et opgør med brugen af de nuværende SIM-kort.  Lad os også lige se på denne udvikling. 

 

Het- og Mesh-netværker 

Historisk er LAN – Local Area Network – den første beskrivelse af de datanetværker som 

håndterede kommunikation mellem de første pc’er, hvor intelligensen altså var flyttet fra den 

tidligere kommunikation mellem mainframe og terminal. De første datanetværker blev kaldt for 

Ethernet og dannede grundlaget for alle andre udviklinger. IEEE er en global og frivillig 

sammenslutning af elektronikingeniører som voksede op sammen med datakommunikation og 

pc’er. IEEE har således specificeret wi fi (de såkaldte 802.11-formater og flere nyere som f.eks. 

Bluetooth).De er i dag en verdensomspændende organisation som specificerer og standardiserer 

it og internettet. De opererer på samme niveau som i den gamle verden af teleregulatorer i regi af 

ITU og ETSI. Det er også i regi af IEEE, at den næste generation af internettets udvikling skal 

findes. Det handler bl.a. om Software Defined Network (SDN) og protokoller som f.eks. 

OpenFlow – og det handler også om det, der kaldes for ”HetNet” – dvs. heterogene netværk – 

som i denne sammenhæng er den sømløse kobling mellem mobiltelefoni og de mange wi fi-

definitioner (med navne som bl.a. piconet, femtocell, small cells m.fl. – jf. den senere 

illustration). Gruppen består af udviklingsfolk fra de dominerende it- og televirksomheder, 

herunder bl.a. svenske Ericsson, Koreas Samsung, kinesiske Huawei og amerikanske Qualcomm 

m.m.fl. – samt de store software- og netværkstjenester, som IBM, Microsoft, Google, Apple mv. 
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Det er allerede nu tydeligt for alle, at trafikken til og fra flere og flere wi fi-netværker er 

eksplosiv. Det estimeres p.t. at trefjerdedele af datatrafikken allerede sker via wi fi – og det er 

der en indlysende forklaring på – nemlig, at det er billigere (hvis ikke ligefrem gratis) og at mere 

og mere streaming kommer til at foregå vha. hjemmenes routere via wi fi til smart-tv eller andre 

smart-devices. Dette kaldes i fagjargon også for offload eller backhaul til basisnettet, som jo er 

internettet, og derfor stiller store krav til kapaciteten i den bagvedliggende infrastruktur, hvad 

enten dette sker via fastnettet eller via trådløst bredbånd.  

Denne illustration viser udviklingen på wi fi-området og integrationen med de mobile 

netværker. HetNet (heterogene netværk) kan allerede håndtere trafik i Gigabit-klassen og er med 

5G-tankegangen enten en konkurrent eller en ny alliance med 4G/LTE-operatørerne – og jeg har 

for fuldstændighedens skyld også inkluderet tv-frekvenserne.  
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Igen er de mange fagudtryk ikke forklaret i detaljer, hvor jeg også henviser til f.eks. 

Wikipedia eller fagbladene for en fuldstændig beskrivelse. En ny version i form af LTE-U, som 

netop er dukket op, er et udtryk for, at mobiltelefoni også kan anvendes på de ikke-regulerede 

frekvenser i 2,4 GHz og 5 GHz-området, der traditionelt er wi fi til forskel fra broadcast. Som 

nævnt tidligere i afsnittet med ”frekvenskrigen” er mobiltelefoni også placeret i UHF-området. 

Og netop en ny anvendelse af ledig kapacitet i UHF-frekvenserne – dvs. der hvor der fortsat 

sendes tv – kan nu også udnyttes. Det er den beslutning som ITU/WRC-forhandlingerne netop 

har bevirket for alle andre lande end EU-landene. Det kaldes for White Spaces og bygger på et 

wi fi-princip om at ”spørge først” – altså, hvis der ikke sendes tv (i øjeblikket) kan det anvendes 

til trådløs datatrafik. Dette kan styres vha. en central computer og databaseregistrering (cloud og 

SDN), og vil være en både billigere og mere effektiv udnyttelse end den mobilteleselskaberne 

leverer – og naturligvis mere effektiv, end at frekvenserne alene bruges til tv.   

Hvis telesektoren ruller 4G/LTE med multicast-teknologi (broadcast på nettet) – og 

kombinerer det med wi fi – vil det skabe en større kapacitet i ét samlet netværk. Det forklarer 

også teleoperatørernes nyfundne interesse i at kunne kontrollere wi fi routerne hos kunderne, 

som jo traditionelt er kundens ejendom. Der betales ikke for trafik via wi fi på samme måde som 

for datatrafikken på mobiltelefonen, og teleselskaberne vil med dette tiltag også kunne taksere 

trafikken på en ny måde. Men i dag sker trafikafregningen på SIM-kort, hvorimod wi fi og nye 

sensorer (via Bluetooth) ikke kræver et SIM-kort. Kampen om ejerskab af kunden og betaling får 

dermed en helt ny dimension i forbindelse med Internet of Things og 5G. Det er disse 

bagvedliggende konsekvenser som gør diskussionen om netneutralitet til en gyser. Det handler 

ikke blot om, hvorvidt internettet er ”gratis” – men i højere grad om det er ”åbent”. 
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Mesh-netværker er endnu en anderledes måde at udnytte wi fi på. Et mesh-netværk er meget 

lig med et wi fi-netværk, men dækker et langt større område – f.eks. en hel by. Det bruger de 

samme protokoller og udstyr, men er lettere at sætte op og udgifterne til udstyret er indlysende 

lavere i forhold til andre netværksløsninger, da der ikke er behov for at montere kabler i en hel 

by, for at få et stort netværk.  

Et mesh-netværk består af flere noder, der kommunikerer med hinanden. Hvis en node 

(knude, hub), uanset af hvilken grund, er blokeret og adskilt fra nettet i kortere eller længere tid, 

vil andre nodes i dens nærhed dække det pågældende område og overtage trafikken. Hvis en 

node bliver belastet med meget trafik vil netværkstrafikken blive omdirigeret til andre noder, 

hvorved der opretholdes en balance på belastningen af nettet. Denne form for ”selvorganisering” 

gør det muligt for systemet at finde de bedste trafikveje. I modsætning til et traditionelt net, hvor 

en enhed fungerer som en server der håndterer alle data – og kræver at alle datapakker kører 

igennem det – så er hver node i et trådløst mesh-netværk en individuel server.  

Dette giver mulighed for højere hastigheder til de lokale forbindelser – dvs. direkte fra 

kilden til bestemmelsessted – uden at skulle passere gennem en central server. Og da mesh-

netværker bruger de samme protokoller som almindelige trådløse wi fi-netværk, er det nemt at 

etablere nye tilslutninger til lokale netværk (og til andre trådløse mesh netværker). Et mesh-

netværk kan altså være en god metode til at forbinde to lokale netværk som ligger i hver sin del 

af en by, uden at bruge internettet.  

Det er disse typer af netværk som stort set alle byer er ved at etablere som ”public service” 

og f.eks. tilbyder til turister. Det er også derfor, at både mobiltelefonselskaberne, teleselskaberne 

og kabel-tv selskaberne er skræmt af udviklingen på wi fi-området. Og det giver regulatorerne 
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endnu en chance for at kunne definere 5G, uden alt for store ”bindinger” til tidligere aftalte 

spilleregler, hvis de udnytter denne mulighed. Der er således ”vilje” til en global koordinering 

mellem gamle og nye regulatoriske regimer – og til at politikerne bliver vidende om, hvad de 

lovgiver om. Det er altså ikke længere sektorbestemte industrier – men en helt nyt definition af 

”digital”, som følger af, at netværks- og mediekonvergensen langt om længe er blevet realiseret.  

 

IP-trafikken 

Hver bruger – og nu snart også hver ting – har sin unikke identifikation på nettet. Det er det, 

der kaldes for en URL (Uniform Resource Locator). Antallet af URL-adresser har længe været 

ved at løbe ud, hvis ikke den nuværende internetprotokol IPv4 skiftes til en IPv6-version. Med 

version 4 er der plads til ca. 4 milliarder adresser, men det vil ikke være nok adresser til et 

Internet of Thíngs. Alle estimater fra de mange forskellige involverede interessenter indikerer, at 

vi har omkring 15-20 milliarder enheder på nettet allerede om nogle få år (voksende til omkring 

50 milliarder i løbet af de næste 10-20 år).  

URL adresser i IPv4 versionen defineres på 32 bits, hvorimod IPv6 protokollen anvender 

128 bits. Uden forklaring af den komplicerede tekniske mellemregning, betyder det at der kan 

skabes ca. 340 sekstillioner (det er 10 efterfulgt af 38 0’er) adresser med IPv6.  

Ingen bør således længere være i tvivl om, at internettet vil kunne håndtere alle opkoblinger 

og ende med at blive den universelle infrastruktur for hele verdens forbundenhed, som herefter 

kan håndtere al kommunikation og informationsudveksling.  

Til en måske mere almindelig forståelse af datamængder og trafik på nettet, er denne 

illustration (fra november 2014 fra Centre for Learning and Teaching) et godt eksempel: 
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Bemærk især volumen af video via YouTube og billeder på Instagram. Mens jeg skriver 

dette afsnit har jeg lige netop læst at AP (Associated Press) har lagt 17.000 timers video ud på 

nettet.  Det er sådan en nyhed som man lige kigger på et øjeblik, men sammenligner man med de 

120 timer der lægges op hvert minut, så er den daglige upload til YouTube på mere 170.000 

timers video. Omregner man YouTubes årlige upload kan det måles i 1-2 EB, som dog ikke er 

meget i sammenligning med f.eks. 2-40 EB data der årligt gemmes om genome-projektet. Og 

selv om der akkumuleres op til 15 milliarder Twitter beskeder om året, så fylder de ”kun” 

omkring 17 PB (hvor Petabyte som lige nævnt er en størrelsesorden under Exabyte). Jeg 

anvender dog kun figuren herover illustrativt, da den f.eks. ikke afspejler de mange nye 
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streamingtjenester. Men tag alligevel et kig på Googles 4 millioner søgninger i minuttet og 

Facebook’s mere end 3 millioner posteringer, så kan enhver spekulere videre over hvordan de 

enorme mængder af data og information som akkumuleres og lagres, også anvendes til brug for 

data-mining, hvilket netop de to virksomheder gør – og dermed er i stand til at profilere adfærd i 

realtid – eller at ”spå om fremtiden”. Data-mining kan altså anvendes til prognoser af stort set alt.  

 

Fra pc til web 4.0 

Internettet er oprindeligt konstrueret som et ”dumt transportnetværk”, hvor intelligensen er 

placeret i periferien i form af terminalerne – altså både brugerterminalerne og servere. Det kaldes 

også en client-server arkitektur og repræsenterer de sidste 50 år udvikling af datakommunikation 

og netværk. Undervejs har der været mange nye tanker og forslag om hhv. centralisering og 

decentralisering. På et tidspunkt overvejede man begrebet ”tynde klienter”, som var en 

tilbagevenden til mainframe-princippet, fordi man have fået hurtigere netværker og bedre 

databaser. Når vi i dag snakker om nye ”cloud services”, og at cloud-fænomenet er de nye 

computere, så hænger det sammen med den standende diskussion om centralisering og 

decentralisering. Det er der nu igen rigtig mange gode grunde til. Ikke mindst f.eks. 

administrationen af streaming og apps, der repræsenterer nye tjenester som skal ”flettes” af 

mange informationer af data og trafik til en oplevelse af at have øjeblikkelig adgang til en 

personlig tjeneste. Også indsætning af reklamer og analyser af klik er en væsentlig del af dette. 

Det stiller nye krav til at routerne på internettet kan håndtere og optimere trafikken, hvis ikke alle 

ISP’er skal have lokale kopier af databaser stående. Derfor er vi for alvor begyndt at tænke i 

Software Defined Networks (SDN), som kan virtualisere ”routere” der indgår i cloud-løsninger.  
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Alle kender formentligt mange forskellige illustrationer som viser hvordan diverse chip-

fabrikanter over tid har konkurreret om at overhale hinanden i ydeevne. Det udtrykkes som 

eksponentielle kurver i et koordinatsystem. Det er dog ulige mere interessant at se hvad denne 

kapacitetsforøgelse bliver brugt til. Mary Meeker er en amerikansk Wall Street legende (nu i 

analysefirmaet Kleiner Perkins Caufiled & Byers), der hvert år giver en præsentation af state-of-

the-art på internettet. Hun har her i 2015 leveret den efterfølgende illustration, der viser 

anvendelsen af Moores Lov i praksis (det er min stiplede linje som indikerer 2015). 

 

 

Begrebet The Semantic Web har været i gang længe. Både med smartphones – med klart 

sprog til styring funktioner – og til brug for søgninger på nettet, hvor de tilhørende svar også kan 

gives i klart sprog. 
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Det er det de personlige assistenter som f.eks. Siri repræsenterer i iPhone og Cortana i 

Windows 10 – ligesom Google og Samsung har deres versioner. I Meekers terminologi er det 

web 3.0, hvor også Web OS udtrykker den forandring der foregår i øjeblikket med at gøre 

internettet intelligent i en web 4.0 version. Det vil ud over en ny intelligent transport (og andre 

automatiseringer) også medføre kunstig intelligens i nettet med introduktion af ekspertsystemer. 

 

Nye netværks- og forretningsmodeller 

Som illustreret har internettet gennemgået flere faser og er på vej mod web 4.0, hvor en 

virtualisering af nettets trafikstyring bliver nødvendig. Med et stigende behov for at kunne 

introducere nye apps og tjenester fra det ene minut til det andet, skal f.eks. omstilling af routere 

kunne ske fra centralt hold – og ikke som i dag, hvor en tekniker fysisk skal omstille hver eneste 

enhed hvad enten det er i virksomheden eller på nettet. Det handler endvidere om Quality of 

Service – både for kvaliteten i leverancen af indholdet og om at kunne håndtere flere og flere 

”konti” til mange forskellige tjenester, apps mv.  

Internettet skal altså opgraderes og indenfor de næste par år vil vi se SDN som en 

nødvendighed for nettet kan holde til den kontinuerlige add-on udbygning af enheder og den 

stigende trafik. ”OpenFlow” er en af de nye SDN-protokoller som implementeres i lokale 

datanetværk allerede nu. Til denne opgradering hører også cloud-løsningerne.  

Og begge dele vil have effekt på debatten om internettets ”åbenhed” og på den aktuelle 

diskussion om netneutralitet. Her er vi altså forbi den regulatoriske diskussion om ejerskabet af 

internettet og slagsmålet mellem teleselskaberne og de nye streaming-tjenester – og vi er forbi 

den politiske diskussion om forbrugerbeskyttelse og privacy. 
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Der er stor forskel på den teknologiske og den politiske opfattelse af ”netværk”. Der er tale 

om to forskellige mindset, hvor denne illustration (fra ITU) repræsenterer det nuværende 

politiske billede af teknologisk infrastruktur, hvor forkortelser og begreber nu skulle være mulige 

at afkode med mine tidligere forklaringer: 

 

 

Regulatorer og politikere kalder endnu digitaliseringen for NGN – Next Generation Network 

– og heri indgår ”netneutralitet” som definition af forskellige netværker. Digitaliseringen betyder 

dog, at det ikke længere giver mening at fastholde de selvstændige reguleringer for de gamle 

definitioner af brancher og sektorer.  

Det stiller derfor også nye krav til politikere og regulatorer om at tænke i nye rammevilkår. 

Det bør erkendes, at staten ikke længere kan drive den teknologiske udvikling og derfor i stedet 

må samarbejde med private aktører om samfundsmæssige interesser i overgangen til det 
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forbundne samfund – og at dette er globalt anliggende. Pointen med 5G er altså, at hele den 

venstre side af figuren smelter sammen og kommer til at udgøre et nyt universelt netværk, hvor 

der ikke længere er tale om adskilte forskellige netværk. Det gælder også de viste ”databaser”, 

der ender som cloud-løsninger. Det er en nødvendig forudsætning for ”Smart-æraen”. 

Den udvikling som regulatorerne ser, kan f.eks. anskues med Netflix. Der er flere måder at 

streame på, men dybest set er brugeren ligeglad, når blot varen bliver leveret. Netflix anvender 

en rum tid endnu fremskudte servere hos de lokale ISP’er for at sikre en flydende trafikafvikling.  

Det kan de dog kun, hvis den sidste del af forbindelsen mellem bruger og netværksleverandør har 

tilstrækkelig kapacitet. Det er det der kaldes for CDN – Content Delivery Network – og som ikke 

er eksklusivt for streamingtjenester, men også f.eks. for de sociale netværkstjenester. De tidligere 

omtalte operativsystemer og middlewaren sikrer dette i forhold til den hardware brugeren har. 

Når Netflix har så stor en succes er det primært, fordi de har alle mulige softwareprotokoller til 

alle mulige konfigurationer. Faktisk har de omkring 800 forskellige løsninger – og er dermed 

lige så meget et teknologifirma, som de nu er indholdsleverandør og filmproducent. De har skabt 

en ny forretningsmodel og en succes, som på relativt få år er vokset til p.t. omkring 65 millioner 

globale kunder, og er dermed blevet større end de største pay-tv operatører (på kabel og satellit) 

verden over. De har også fået nye ”fjender”. Teleoperatørerne beskylder Netflix for at ”ride på 

ryggen” af de netværk som netværksejerne er tvunget til at vedligeholde og udbygge – uden at de 

får del i indtægterne for det stigende dataforbrug hos brugeren. I nogle få tilfælde har Netflix 

været tvunget til at betale for trafik, men det har også udstillet hvad internettet rent faktisk kan 

levere af trafik. Det er i en nøddeskal, hvad diskussionen om netneutralitet handler om. Og den 

nuværende regulering er kun en diskussion med et mindset i NGN-opfattelsen.  
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Det andet mindset af internettets fremtid kan derfor illustreres på denne måde: 

 

 

En virtualisering af nettet vha. af nye intelligente routere er en mulighed med SDN og cloud-

teknologien, som kan samle alt på en ”server” der kan håndtere fordelingen af trafik og 

afregningen. Det er ikke nyt for f.eks. Huawei, der jo bl.a. er med til at opretholde ”The Great 

China Firewall” – og det er heller ikke nyt for f.eks. Ericsson og andre, som også allerede kan 

levere sådanne løsninger. Men det betyder også, at nye kundevendte tjenester bliver leveret af en 

ny type af ”serviceleverandør”, som tillige vil kunne tilbyde at samle alle typer af apps og 

tjenester i et samlet abonnement. Det kunne bl.a. være overvågning af hjemmet, alarm, el-

forsyning, lagerplads til egne medier, streamingtjenester, digital post, e-mail osv. – og det er det 

perspektiv, som både Google, Apple. Microsoft, Amazon og Facebook interesserer sig for.  
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Dette vil også komme til at involvere regulering og spørgsmålet bliver, om man kan regulere 

nationalt, hvis det ender med at nogle få globale clouds sidder med teknologien? Jeg havde 

fornøjelsen af at være inviteret med til Ålborg Universitets ”sommer-Ph.D. arrangement” her i 

2015, hvor de havde fået Columbia University Business School i fysisk form af Eli Noam til at 

forelæse om mediernes udvikling. Det var en præsentation af resultaterne af hans nylige globale 

undersøgelse af de digitale medier og ændrede medievaner. Hans udlægning handlede bl.a. også 

om reguleringen. Det vil iflg. ham ikke være problematisk, da alle bestående og kommende 

klausuler kan implementeres i de nye cloud-løsninger, som værende ”lokale” attributter. Det kan 

de, fordi et centralt SDN-netværk kan individualisere alle konti. Det betyder f.eks. at ratings af 

film og forældrekontrol kan indstilles for hver konto. De globale spillere har ikke interesse i at 

bryde reguleringerne – tværtimod – det er business på samme måde som i dag. 

Han forudser endvidere, at der formodentligt ”kun” vil eksistere 5-10 globale cloud-

leverandører – og at disse vil håndtere alle indholdstjenester. Han taler om Google, Apple, 

Microsoft, Facebook, Amazon og Netflix, som har deres egen cloud – og en eller to uafhængige 

cloud-leverandører.  

Noam’s argumentation er bl.a., at det kræver enorme serverfarme (og økonomi), at håndtere 

milliarder af konti med tilhørende tjenester. Apple har f.eks. mere end 800 millioner kreditkort 

”på lager” – og selv om Netflix endnu ikke er nået dertil, så er de på vej med egne serverfarme – 

bl.a. fordi de i dag bruger Amazon’s – og Amazon har sine egne ambitioner på streamingområdet 

som leverandør af alle mulige nye tjenester. Amazon har formodentlig ligeså mange kreditkort 

”på lager” som Apple. Facebook har dog endnu flere ”kunder” og sigter efter, at hele verden er 

på nettet i 2020 – og de er villige til at smide penge efter denne vision. Det samme kan man sige 
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om Google, der netop med deres organisationsændring med Alphabet indikerer andre og nye 

områder at satse på. For Google handler det også om at sikre et globalt netværk – bl.a. til brug 

for deres selvkørende biler i kombination med deres Maps og Earth tjenester. Det siger vel 

næsten sig selv, at disse få aktører allerede dominerer worldwide med deres unikke sæt af ydelser 

og tjenester. Selv om man kan tale om konkurrence mellem dem, så er de også partnere i andre 

sammenhænge – f.eks. organisationen internet.org om et ”frit, åbent og gratis internet” for alle. 

I dette mindset er teleselskaberne ikke en part, som andet end transportør af data. F.eks. er 

Google og Facebook’s satsning på at resten af verden skal være koblet på nettet i 2020 – og især 

Googles fibernet i et par af de større amerikanske byer – et fingerpeg, som kunne indikere et 

paradigmisk skift i teleselskabernes nu mere end 150-årige dominans på kommunikation. 

Den nyligt indgåede frihandelsaftale mellem landene omkring Pacific (TPP) indikerer også 

en ny start på en global forståelse, hvor hele verden over kort tid vil acceptere nye vilkår som 

følge af digitaliseringen. Naturligvis vil det ændre på rettighedsaftaler, at f.eks. geo-blokering 

ophæves – og selvfølgelig vil de nye cloud-leverandører være en vigtig aktør i rettigheder – men 

de har også pengene og visionen om et globalt digitalt samfund. Det kan man lide eller ej – og vi 

kan godt diskutere hjemlige medieproblematikker – men vi er allerede afhængige af EU – og vi 

vil også være afhængige af globale frihandelsaftaler.  

Det er derfor også evident, at nettet vil overtage alle former for distribution, herunder også 

radio og tv og print, selv om det fortsat for mange handler om broadcast og papir. Politikerne 

forholder sig endnu kun til den gamle sektoropfattelse, hvor broadcast handler om radio og tv – 

dvs. et spørgsmål om kultur – og tele handler om priser på mobiltelefonsamtaler og prisen for 

datapakker i forholdet til adgang til bredbånd.  
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Et helt tredje mindset om fremtidens netværks- og forretningsmodeller har sit udspring i den 

gamle it-opfattelse. Den første enighed om et universelt netværk var faktisk en anbefaling fra 

midt-1980’ene om en Open System Interconnection model, som kaldes for OSI-modellen. Den 

består af syv distinkte lag, hvor den fysiske transport er det nederste lag, og applikationen er det 

øverste. Imellem er der flere lag af netværksprotokoller, som beskriver databehandlingen. Det er 

dog ikke så vigtigt for lægmand at kende detaljerne i denne model – men jeg næver det for at 

kunne forstå overgangen til internettet, hvor IP (internet protokollen) og det vi kender som HTTP 

(adressering og præsentation) er et par af de netværkskomponenter.  

Det er langt mere interessant, hvordan cloud-udviklingen spiller ind med nye definitioner for 

fremtidens internet. Formuleret med ”it-arkitektur”-jargon handler det om at drive sine egne it-

systemer – eller at få andre til det. Det er det denne illustration viser i udviklingen af it/cloud 

som ”services” – dvs. tjenester: 
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Algoritmer 

Jeg har flere gange nævnt ordet algoritmer i forbindelse med software- og maskinlæring – 

og at det er en forudsætning for også at kunne snakke om kunstig intelligens. Men hvad er en 

algoritme så for en størrelse? Den sproglige oversættelse er ikke så svær: det er en opskrift til at 

løse et problem af en bestemt type, som giver en løsning uanset problemets karakteristik.  

Det er ordet ”opskrift” (eller recept, om man vil) der er væsentligt, idet algoritmer anvendes 

i computerprogrammering – altså softwaren. Google er p.t. førende på maskinlæring og dermed 

overgangen til kunstig intelligens. Og formodentlig er de årevis foran alle andre pga. af 

søgemaskinens dominans. De har netop frigivet store dele af deres nyeste maskinlæringssoftware 

TensorFlow i en open source-udgave, som alle herefter kan anvende. De gør det for at accelerere 

udviklingen af AI generelt, men giver selvfølgelig ikke alle deres hemmeligheder væk. Det er 

primært for at andre kan udnytte Googles metode til at kombinere disse med offentlige data til 

nye applikationer. 

Det er anvendelse i softwarekoden som er det svære for at kunne udgøre et samlet system. 

Og det er svært. Dagens datalogi er matematik på højt niveau og selv om det er muligt at bruge 

forskellige analogier (ligesom, det samme som, etc.), så giver det formodentlig meget lidt 

mening, hvis man ikke har en basal matematisk viden. Sprogliggørelse af matematik er svært 

selv med abstraktioner. Og selve ordet abstraktion er også en svær forudsætning, som det er 

værd lige at have styr på. Det er bl.a. svært at tænke om kærlighed eller forelskelse udelukkende 

som kemiske processer af neuronernes fyring i hjernen – og det er f.eks. svært alene at tænke om 

en database, som en magnetisk sekvens på en harddisk. Men den menneskelige hjerne er faktisk 

konstrueret til at kunne ”bygge” hierarkier af abstraktioner, som vi så forstår ting i.  
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Det kræver at vi kan ”inddele” vores hjerne i forskellige områder (afdelinger af hjernen) til 

at indeholde objekter og hæfte veldefinerede attributter (menneskelige karakteristika til samme) 

– og at se en helhed, der er mere end summen af alle elementer. Det er det hjernen gør – og det er 

hele hjernen og hele tiden – hvorved myten om, at vi kun anvender 10 % af hjernens kapacitet 

også kan aflives.  

Matematik – og især algoritmer – kræver således også en stor grad af abstraktion, analogier, 

paradigmer af algoritmer og forskellige datastrukturer. I en computer handler abstraktioner om 

programmering – dvs. brugen af funktionerne AND, OR og NOT – det vi kalder for ”gate-

operationer”, der således er en abstraktion af maskinkoden (f.eks. eksekvering af kodelinjer i 

Java), som kan være underrutiner i andre og større programmer.  

På harddiske er abstraktionen f.eks. 0 og 1-taller, som igen er en abstraktion som integers, 

strings og pointers (fagudtrykkene for hvor data fysisk placeres og hvordan de kan findes igen). 

Og som f.eks. kan være en graf af, hvordan ruten for en bilkørsel ser ud. De fleste har sikkert 

selv prøvet at køre en såkaldt diskfragmentering på hjemmecomputeren og set, at data (i det der 

på skærmen ligner et samlet dokumentation som grafen f.eks.) ikke nødvendig ligger gemt som 

en lineær helhed på samme sted på harddiskens fysiske lagerfunktion. 

Skal vi herefter tale om forskellige abstraktioner, skal vi også være i stand til at bruge 

forskellige metaforer for bestemte former for de forskellige abstraktioner. Nøglen til at arbejde 

med komplekse systemer er altså evnen til både at se sammenhæng og samtidigheden og på 

samme tid separat, at være i stand til at operere med hvert sæt af sådanne abstraktioner – dvs. 

være i stand til at over- og gennemskue, hvordan disse funktioner hænger sammen på forskellige 

niveauer. Jo mere kompleks et system bliver, jo højere bliver abstraktionsniveauet.  
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Den gennemsnitlige menneskelige hjerne kan ikke (i sig selv i samtidighed) ”forstå” og 

eksekvere i samme tempo som computere kan, fordi computere regner hurtigere end vi gør – når 

reglerne vel at mærke er beskrevet entydigt i programmeringen. Computere kan på den anden 

side ikke ”forstå” og tænke fantasifuldt og kreativt, som vi kan. Så selv om vores hjerner kan 

udlede sammenhæng og kontekst hurtigt (og intuitivt) – kan vi ikke på samme måde som 

computere reagere lige så hurtigt i de lineære processer (dvs. regnekraften i realtid). Det er 

grunden til at f.eks. aktiehandel i dag sker vha. computersystemer – og det er altså algoritmerne i 

programmeringen som giver computere den overlegenhed. Og jo hurtigere en algoritme kan 

eksekveres, jo hurtigere kan en løsning leveres. Det betyder så også at de fysiske maskiner skal 

være hurtige – altså bedre CPU, mere RAM, mere harddisk osv. – jf. at mere hardware og bedre 

software også giver mere regnekraft, som forklaret i afsnittet om supercomputernes størrelser. 

Alle systemer som er baseret på computere anvender algoritmer – og begrebet ”maskinlæring” 

udspringer heraf.  

Det er også af dette, at udtrykket ”software æder verden” er opstået – og det er evident, at 

dette yderligere vil automatisere de processer, som vi tidligere selv håndterede som mennesker. 

Det betyder så ultimativt også, at beslutninger herefter træffes af maskinerne. Udtrykket om at 

”robotterne kommer” – og at software og robotter overtager mange jobs er dermed ikke bare en 

psykologisk frygt – men temmelig reel. Alle regelbaserede processer kan og vil blive erstattet af 

maskinlæring med bedre og bedre algoritmer. Det er grunden til at bl.a. selvkørende biler og et 

intelligent transportsystem kommer – og hurtigere end de fleste måske forestiller sig. Det er 

simpelthen mere sikkert at overlade kørsel til maskiner og undgå den menneskelige faktor. Og 

det er grunden til, at også ekspertsystemer kommer på en masse andre områder. 
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Taking the long view 

Ikke at tænke i denne udvikling allerede nu, vil være en hån mod ”rettidig omhu”.  

Elementerne af ”Big 5” i min tidligere oplistning af teknologitrends omhandler andre 

teknologier. Som nævnt er sådanne top10-lister mere udviklingstrends end det er konkrete 

spådomme. Nye teknologiers indtrængen på markedet kan derfor også illustreres med Gartners 

såkaldte Hype-kurver – her er den aktuelle for 2015: 

 

Gartner har udgivet disse kurver de sidste 15 år for stort alle teknologisektorer. Hvis du er 

interesseret i at tjekke nøjagtigheden af disse spådomme, kan du bruge Gartners hjemmeside. I 

sammenligning til s-kurven, handler det om at nå til plateauet af produktivitet, hvor altså både 
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virtual reality, gestikuleringskontrol og 3D-print er inden for de næste 2-5 år. De øvrige nyere 

teknologier, som jeg har beskrevet i det foregående og igennem bogen, vil være kommercielle 

tilgængelige produkter eller tjenester på markedet indenfor den næste 5-10 år – jf. farvekoderne 

herover. Det er (som også nævnt et par gange) om ikke ret lang tid. Det kan vi godt kalde for 

begyndelsen til smart-æraen. 

Det er indlysende, at de første skridt er at udnytte big data i cloud-løsningerne, som dermed 

kan give endnu nyere og bedre algoritmer til større og bedre datagrundlag (til at finde resultater 

efter den givne recept). Det kommer til at vise hvad den eksponentielle udvikling er – dvs. den 

hastighed, hvormed den nuværende digitale teknologiudvikling er implementeret, er allerede 

uden sidestykke til tidligere teknologiparadigmer. 

Smartphone er for længst blevet synonym med mobiltelefonens mange funktionaliteter – og 

Smart Home er et udtryk for det forbundne hjem, som startede med at forbinde et Smart-TV via 

wi fi og bredbånd – og som nu breder sig til hjemmets andre forbrugsudstyr i et Internet of 

Things. Udtrykket Smart City dækker tilsvarende om at forbinde byens funktionaliteter til 

internettet, men indtil videre primært af transport og et mere intelligent energiforbrug i f.eks. 

gadebelysning. Ordet smart indgår i de mange forskellige sammenhænge i betydningen: 

intelligent. Det er et udtryk for, hvordan vi gør vores byer digitale og intelligente, på samme 

måde som den digitale teknologi indtil videre har personaliseret medier og kommunikation. 

Indtil videre har digitaliseringen været vækstmotor for infrastrukturelle forbedringer i 

telekommunikation og medført datakommunikation, mobiltelefoni, og ikke mindst internettet og 

world wide web. Begrebet ”apparater” er afløst af en hel række nye produkter og tjenester, som 

er integrerede i form af apps på ny forbrugerelektronik og har medført en ændret daglig adfærd. 
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Personaliseringen af musik, film og serier har medført nye forretningsmodeller – og de klassiske 

elektroniske radio- og tv-medier står overfor en tilsvarende forandring. Det samme gør de gamle 

printmedier.  

Vores almindelige husholdningsprodukter, og især vores biler, bliver i de kommende år også 

intelligente. Det startede med det ikoniske Ericsson-køleskab for snart 20 år siden og senere en 

robotstøvsuger, som rent faktisk blev anvendt med det samme. Automatisering og selvbetjening 

har for længst erstattet mange jobs i servicesektoren – tænk blot på flyrejser og online shopping. 

Vi anvender i forvejen netbank og elektronisk betaling i større udstrækning end de fleste andre 

lande – og vi gør det nu med trådløse transaktioner vha. vores smartphones. Og vi har i Danmark 

tvangsdigitaliseret kommunikation mellem borgerne og den offentlige administration.  

Vi går dog stadig ”på arbejde”. Vi cykler, kører i bil eller bruger de offentlig transporter – 

og vi anvender virksomhedernes pc’er og data som arbejdsredskaber – også når vi arbejder med 

fysiske opgaver – men har alligevel vores private personlige computere i den ene eller den anden 

form. Både vores egne og virksomhedernes data er kontinuerligt og øjeblikkeligt til rådighed, 

men infrastrukturerne er adskilt – ligesom statens og kommunernes mange forskellige 

infrastrukturer og tilhørende IT- og datasystemer er det.  

Danmark har outsourcet store dele af de samfundsbetydende infrastrukturer og er derfor 

langt fra indflydelse i udviklingen af de nye teknologier om forbundenhed. Digitaliseringen af 

den offentlige sektor sker endnu i et mindset af forretningsmæssig effektivisering – og det sker 

desværre uden omtanke og vision for den næste generation af et Danmark som et ”smart 

samfund”.  
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ER DER EN KONKLUSION?  

Nej, i hvert fald ikke en grydeklar og ready-to-go. Vi er forskellige, og selv om det på 

overfladen ser ud som om, vi vil det samme, så har vi forskellige grunde til det. Vi opfatter 

verden med forskellige mindset – men vi bliver nødt til at overveje, hvordan vi kan koordinere 

vores mindset til en fælles fremtid. Hvis ikke, vil vi regrediere til (ny)nihilisme og overlader 

dermed udviklingen til nogle få – og for de få.  

Jeg vender derfor tilbage til mindset og værdisystemer. Som tidligere nævnt er Graves’ 

samlede forskning først udgivet i bogform i 2005, men jeg havde i midt-1990’erne lejlighed til at 

læse (og via kassettebånd at høre) nogle af hans noter og senere, at diskutere disse med bl.a. 

Chris Cowan og nogle NLP-psykologer – bl.a. Wyatt Woodsmall (med en ny tidslinjeterapi).  

I fortsættelse af læsning af Graves skrev jeg en længere artikel om ”Universal Definition of 

Value, Belief and Behaviour, Management and Leadership in the Information Society – How to 

understand and manage change” (Carsten Corneliussen & Karsten Kock, 1994), som skulle 

danne baggrund for et par forelæsninger for studerende på TopTech-studiet på Delft University 

of Technology. Det var den gang internettet endnu var for de få og ICT (”it, medier og tele”) var 

en ny uddannelse på universiteterne. Det handlede om netværks- og mediekonvergensen. For at 

sætte scenen til at tale om forandring var en diskurs nødvendig – dvs. hvad betød teknologisk 

forandring for virksomheder og deres medarbejdere? Det var i tiden med pc-kørekortene. Og for 

virksomhedsledelse var ”it” nu blevet en strategisk beslutning, der ikke kunne reverseres.  
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Jeg havde selv netop gennemlevet ca. 20 års teknologisk forandring i telesektoren, og 

besluttet at etablere min egen rådgivningsvirksomhed om konvergensen. Det første job var 

undervisning i forandring. Og det var også her, at jeg besluttede mig for at vide mere om 

psykologi. En ting var, at kunne være ”papegøje” af forskellige teorier – en anden var at forstå 

det grundlæggende i bl.a. adfærd og tankeprocesser i forskellige menneskers opfattelser.  

Foruden Graves, Cowan, Woodsmall og NLP-psykologien, var en af de første psykologer 

jeg interesserede mig for daværende Harvard-professor David McClelland, som bl.a. arbejdede 

med behov og definerede disse grundlæggende forudsætninger for forandring: 

 

1. En person behøver at vide, hvordan man forandrer sig. 

2. Være villig til at forandre sig. 

3. Og ikke bliver forhindret i forandringen. 

 

Det var vel banalt, men ikke desto mindre er det en forudsætning, at man ønsker forandring. 

Folk vil forandre sig, hvis de er indstillet på at opnå noget – eller at undgå noget. Der er dog ikke 

nødvendigvis tale om varige forandringer. Mennesker forandrer sig reelt kun permanent i 

livstruende situationer, det som karakteriseres med ”Change or Die!”.  

Det var umiddelbart efter Maslows død, at Graves første gang (i 1970’erne) udtalte sig om 

sin teori om værdisystemer – nemlig, at [værdier] udvikler sig fra de eksistentielle vilkår, som 

mennesker møder i processen med at skulle løse forskellige fundamentale problemstillinger. En 

løsning på eksistentielle problemer udløser en energi i det bestående system – men leder så til 

nye eksistentielle problemer. Graves mente med andre ord, at (voksne og modne) mennesker 
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igennem livet gennemgår en række udviklingstrin, som former deres personlighed og holdning 

på et givet tidspunkt. Når du står overfor problemer, som du løser, så vil du også udvikle et nyt 

mindset – og finde nye problemer [at løse]. Det sker oftest på en måde, hvor tidligere problemer 

pludselig synes ligegyldige – eller ligefrem latterlige – men de danner alligevel en grundstamme 

for erfaring, for at løse nye problemstillinger på et højere niveau. 

Mennesker vil på forskellige tidspunkter af deres liv operere med forskellige værdisystemer 

– men vil dybest set hvile i et bestemt værdisystem, som er udgangspunktet for at interagere med 

andre mennesker. Det kunne man også kalde for ”arketyper” (som f.eks. Jung – og Meyers & 

Briggs’ typebetegnelser gør det). Graves giver en karakteristik af en høj og en lav profil, som 

refererer til en ydre adfærd og en indre tro (værdiopfattelse). Graves beskriver disse træk i 

detaljer men understreger, at der ikke er tale om ”mennesketyper” – men måder at tænke og tro 

på. Når man opererer og reagerer i et bestemt værdisystem, vil det være muligt at identificere 

karaktertræk i de underliggende systemer – men ikke i de højere. Dvs. mennesker, som reagerer 

ud fra et lavere værdisystem, vil ofte ikke kunne forstå de højere systemers rationaler eller logik. 

Omvendt vil mennesker, som har udviklet sig til et højere system ofte ”kriminalisere” de lavere 

systemer. Heri er mange konflikter mellem mennesker forklaret. Det er først når mennesker har 

opnået et bestemt højt værdisystem, at de er fri af denne kriminalisering – og dermed også være i 

stand til helt bevidst at interagere med de lavere liggende systemer på dette systems vilkår. Der 

er her tale om ”at give slip på” den kompulsive opfattelse, som andre mennesker udtrykker i 

deres adfærd og værdier (deres holdninger, tro, overbevisning mv.). På dette højere niveau kan 

mennesker agere med andre mennesker uden fordømmende, emotionel tolkning. Det er dog også 

her man kan tale om manipulation på et højere niveau. 
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Hvad er så Graves’ beskrivelse af menneskers adfærd og deres indre tro og værdier? Jeg har 

tidligere givet den ultrakorte modelbeskrivelse – så her følger den mere detaljerede, hvor jeg er 

tro mod Graves’ oprindelige hierarkiske model med beskrivelse af værdisystemerne fra vores 

oprindelige bevidsthed til nutidens forskellige repræsentationer. Og da min oprindelige version 

var på engelsk, er den her for første gang på dansk, hvor jeg tillige har opdateret forskellige 

eksemplificeringer. Det er væsentligt igen at understrege, at værdisystemerne ikke skal opfattes 

som en konkurrence – dvs. det er altså ikke hverken finere eller dårligere at være i bestemte 

nummererede systemer. Det er heller ikke et IQ-system, så intelligens har ingen betydning i de 

forskellige repræsentationer – jf. mit tidligere skema i første kapitel om læring, motivation osv.  

 

Det første værdisystem er reaktivt, automatisk og handler om overlevelse, at udtrykke sig 

ubevidst her-og-nu – meget lig med det dyriske overlevelsesinstinkt. 

  

Den høje profil er: passivitet i forhold til omgivelserne, minimal styrke og indsats i forhold til 

selvopretholdelse.  

Den lave profil er: minimal bevidsthed om virkeligheden, ligeglad med liv og død, hjælpeløs. 

 

Dette system er lig med Maslows helt eksistentielle niveau. Tænk gerne her på filmen 

”Hulebjørnens klan” – og dette mindset kan ret beset findes i en moderne version hos f.eks. 

gademennesker og posedamer i slumkvarterer rundt i verdens storbyer. Det er den enkelte der 

møder livets uundgåelige farer. Fokus er i nutid – og handler kun om overlevelse. Verden 

omkring dem, er en direkte repræsentation af naturen og andre biologiske væsener. Tænk f.eks. 
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også på Neandertalerne i deres første eksistens, hvor de møder Homo Sapiens. Deres ”mål i 

livet” er den umiddelbare tilfredsstillelse – dvs. føde, ly for vejret, sex, artens overlevelse. På 

dette niveau er tankeprocessen at overleve, som en reaktion på omgivelserne. Det er instinkterne 

der er nøglen til overlevelse. Mennesker i dette system kan hurtigt og automatisk skifte fokus, 

men er også afhængige af et supportsystem og en nødvendig social interaktion med stærkere 

individer. Den sociale organisering er en gruppe, som kan samarbejde om f.eks. jagt, udkig efter 

fjender og reproduktion af arten.  

 

Det andet værdisystem udtrykkes i tilhørsforholdet til stammen (i dag til familien eller gruppen 

i virksomheden) på et niveau, hvor det handler om ofre sig selv for traditionerne – f.eks. de 

ældre, chefen, sjakbajsen osv.  

 

Høj profil er: loyalitet og troværdighed, finder styrke og sikkerhed i en omsorgsfuld høvding, 

ønsker at hjælpe familien – og får inspiration fra heltedyrkelse.  

Lav profil er: afhængig af høvdingen eller shamanen, frygter at bryde tabuer – og tror ubetinget 

på ritualer og mysticisme. 

 

Den sociale organisering er stammen. Tænk gerne på portrætteringer af indianere og f.eks. 

den australske urbefolkning – og i dag på de få urskovsindianere der stadig findes. Her betyder 

fortiden noget – men nuet er fortsat et vilkår for overlevelse. Verden er blevet et mystisk sted 

fuld af gode og onde ånder. Magtfulde figurer, som kan tolke tegn i naturen, tilbyder sikkerhed i 

stammens midte. Det er usikkert om der faktisk findes flere uopdagede junglestammer i vores tid 
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– men hvis de er der, så vil de fortsat operere i dette værdisystem. (Over)troen på totemmer, 

tabuer, tegn, ånder og magi, er eksistentielle værdier, som høvdingen og/eller shamanen 

definerer. Hellige symboler vil blive forsvaret med alle midler – og alle stammens medlemmer 

vil ofre sig selv for høvdingen og traditionerne. På dette niveau handler det om at sikre stammens 

sikkerhed for overlevelse. Det er høvdingen, shamanen (og de ældre), der træffer alle 

beslutninger. Og alle accepterer dette – og er stolte af det. Der er tale om absolut underkastelse. 

Kommunikation og udveksling af information sker topstyret. I dag vil ingen skriftlig information 

blive accepteret, med mindre det er underskrevet af ”chefen” personligt. 

Dette værdisystem eksisterer i en rendyrket form i vores moderne tid, f.eks. som forskellige 

kulter med events med formålet at genopleve fortiden – og i form af overtro. Det findes også i 

militæret i en moderne form, og i sportsklubber samt i familier, hvor det er stærke traditioner 

som udtrykker ”stammeformen”. På verdensplan estimeres det, at der er omkring 10 % med et 

rendyrket mindset på dette niveau. 

 

Det tredje system skifter til at være egocentreret og udnyttende, og karakteriseres ved at være 

meget impulsiv og at være i stand til at udtrykke sig selv uden hensyntagen til andre.  

 

Høj profil: energisk, spontan, farverig, innovativ og selvkørende – er villig til at bryde ud af 

traditioner – men kan også være temmelig selvhævdende.  

Lav profil: rå og usleben, oprørsk, ekstrem selvoptaget og selvisk – ude af stand til at fungere i 

social kontekst med andre – og ofte selvdestruktiv.  
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På amerikansk er der et specielt udtryk for utilpassede, rå og ligeglade typer. De kaldes for 

”Rednecks” – og dette ord er nu nærmest blevet universel slang. Det kan meget vel lignes med 

rockere og andre bander, som søger selvtilfredsstillelsen her-og-nu – og helt uden omtanke eller 

hensyn til andre.  

Det repræsenterer en tilstand af kemisk, sensorisk impulsivitet. Graves’ tese om ”it’s all 

chemistry” – dvs. at der er tale om kemiske processer i hjernen – var dog ikke i 1960-70’erne 

helt så veldokumenteret som i nutidens forskning, hvor alskens ”lykkepiller” kan udleveres.  

Opfattelsen af omgivelserne og verden er, at den er fyldt med fjendtligheder, hvor det er 

æren og respekt, der virker – som hurtigt kan ændre sig til skamfølelse, hvis ikke man konstant 

er på toppen af problemerne med aggression og rå magt. De er villige til at slås for enhver reel 

eller indbildt obstruktion. 

Mennesker på dette niveau ønsker magt og øjeblikkelig tilfredsstillelse af ens egne behov – 

og det sker ofte med impulsive indfald. I den tidlige version handler det om at slippe fri af 

stammens og andres autoriteters begrænsninger, at hævde ens egen selvstændighed – uanset hvad 

alle andre føler eller mener om det. Hvis du i nutid tænker på gadebander og stort set al form for 

narkotikahandel og f.eks. økonomisk svindel, er du på sporet. Det gælder f.eks. også for moderne 

versioner af hardcore rappere. Set udefra ønsker de at fremstå som direkte, stærke og 

selvhævdende, parat til aktion og kræver respekt, uden selv at føle skam. De kan være amoralske 

og med en holdning om, ”at du har ret til alt, hvad du kan tage”. Og det forhold, at du kan gøre 

det, gør det rigtigt.  

Som mindset stoler de ikke på nogen og livet afhænger i virkeligheden af dig selv. Hvis det 

er nødvendigt at slås eller slå ihjel for at undgå skamfølelse, så gør du det. I en blødere og mere 
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nuanceret version udtrykkes det oftest i pral, påstande og løgn – i det hele taget alle tricks, for at 

være i stand til at udnytte og kontrollere andre mennesker.  

Historisk er der tale om tidligere feudalsystemer – og i dag som de få tilbageværende 

diktaturer. I moderne forstand kan det findes i mindre privatejede personlige virksomheder, hvor 

”chefen” ofte omtales som ”psykopat” – ligesom der findes personer i større virksomheder, som 

rent faktisk behøver en særlig overvågning. Den management filosofi der kaldes for Teori X, er 

opfundet for denne slags mennesker.  

Der er også typisk, at de skal motiveres direkte med en synlig (ofte økonomisk) belønning 

som forklarer ”hvad der er i det for dem personligt”. Det er direkte powerbelønning. Det gælder 

f.eks. også i moderne sportsgrene. Skulle nogen tænke på amerikansk fodbold, ishockey – og 

såmænd også europæisk, fodbold, håndbold og cykelsport – så findes det i større omfang end 

man (på trods af holdsportens præmis) skulle tro. Trænere kan glemme alt om logik og 

gruppehensyn. 

I den høje profil er det ofte udtrykt i kunst, hvor kreativitet og dygtighed til at underholde og 

begejstre et publikum, er den positive udnyttelse af energien og spontaniteten.  

Psykologisk kan det sammenlignes med forskellige stadier af barndommen og opvækst – 

især om teenagestadierne – hvor forklaringen på, at teenagere er ”momentant sindssyge” kan 

findes i, at de rent faktisk ikke har udviklet de biologiske frontlapper, der hører med til tænkning 

i konsekvenser. Det har bl.a. den engelske hjerneforsker John Duncan beskrevet i sin bog ”How 

Intelligence Happens” fra 2010.   

Det estimeres, at omkring 20 % af jordens befolkning har dette mindset som deres primære 

verdenssyn.  
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Det fjerde system er et absolut system – dvs. baseret på sandheden og den eneste rigtige tro, 

hvilket gør det nemt at ofre sig selv for højere magter – f.eks. kirken og systemets skyld.  

 

Høj profil: ansvar og stabilitet, stærk opfattelse af lov og orden, traditioner – tilhænger af 

systemer og procedurer, godt organiseret med klare og entydige regler. 

Lav profil: intolerant, straffende – kan være fanatisk og ufølsom – med en tendens til at 

kriminalisere og umenneskeliggøre andre, der ikke er enig med ”systemet”.   

 

Her taler vi om et værdisystem med klare og entydige sociale regler. Dette niveau er baseret 

på en absolut konformitet af rigtig-forkert. Det er her verdens middelklasse hører til. De udgør 

ca. 40 % af verdens befolkning.  

Det er også her, at opfattelsen af at ofre noget i nuet, for at opnå en belønning senere, opstår. 

Og skulle nogen så tænke religioner, så er det fuldstændig korrekt. Aspekter af alle nuværende 

religioner er til stede i dette værdisystem.  

Det er også her, at der første gang opstår en fornemmelse for fremtiden. Dette system afløste 

jæger-samler civilisationen og blev starten på landbrugs- og bysamfundene, som også var starten 

på nationer og landegrænser – og ikke mindst politik.  

Det er en deterministisk orden, som også gælder videnskabens formelle logik som f.eks. 

Newtons Love. Verden er rationel og inddelt med faste definitioner, der ikke kan ændres.  

Det vigtigste mål er tilpasse sig den øverste (rigtige) instans, hvis eneste mål er, at guide 

menneskeheden til at betræde ”den sande sti”. Til det kræves opretholdelse af stabilitet og hårdt 

arbejde af den enkelte i nutiden, for at man kan opnå sin velfortjente belønning i himlen (og 
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evigheden). Det turde hermed også være indlysende hvad der sker, hvis man ikke følger reglerne 

– og det afventer ikke en straf i fremtiden. 

Også alle andre ”-ismer” udtrykkes i denne formulering – dvs. her er der måske nok forskel 

på den absolutte leder – men det er temaet. Skemaet er det samme: der er kun én rigtig tro. Det 

gælder således også for en række politiske ideologier – med andre ord er der ikke forskel på 

katolicisme og kommunisme.  

Guderne er ikke længere ånder og tegn – men rigtige guder, som taler gennem de mest 

dedikerede troende, som derefter bygger kirker og monumenter for guderne. Kongen står over alt 

og alle – og er, som det jo lyder: Konge af Guds nåde. Det gælder også dronninger og kongens 

familie. Kommunikation er primært oppefra og ned – men begynder at tage horisontal form med 

kongens uddelegering af magt og territorier. Under adelens oversyn passer folk sit arbejde og 

forbliver på deres plads.  

Skrivesproget opstår.  Doktriner udformes og politiske grupperinger begynder. Regler for 

opførsel skrives ned – og autoritet udmøntes af den person, der holder et bestemt embede. Love 

og regler cirkuleres, men da de færreste i begyndelsen kunne læse, blev det oplæst af de feudale 

magter – og det indeholdt rigeligt med ordene ”må og skal” for bønder og håndværkere.  

Selv med Gutenberg og bedre uddannelser lykkedes det konger, adelen og kirken at 

fastholde deres position – om end de måtte give landets borgere ret til at organisere sig med flere 

rettigheder.  

I værdisystemsammenhæng er mennesker i dette system fuldstændig anderledes end det 

tidligere ego-centristiske system. De to systemer forstår ganske enkelt ikke hinanden, hvilket de 

sidste par tusind års historie til fulde har bevist.  
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Det kan godt være, at alle har ønsket det samme – men de har definitivt ønsket det af 

forskellige grunde, og de har realiseret det på forskellig vis. De tidligere stipulerede 40 % er 

således ikke udtryk for alle religioner og alle statsformers befolkningstal – men et udtryk for det 

absolutte værdisystems måder at tænke på. Og når mange mennesker er forblevet i dette mindset, 

hænger det naturligvis sammen med trygheden og stabiliteten som belønningsform. 

 

Det femte system handler om det materialistiske – og er typisk en business-udtryksform for 

primært at opnå ”noget-for-noget”, hvor selvet udtrykkes kalkuleret (i modsætning til det mere 

egocentrerede og impulsive tredje system).  

 

Høj profil: ambitiøse, konstruktive, og med et ønske om bedre sociale mål og udvikling af mere 

effektive organisatoriske modeller og metoder – med respekt for andres velfærd. 

Lav profil: veltalende, kreative – men primært med ambition om opnåelse af resultater for egen 

vinding (før evt. opfyldelse af mål og værdi for andre) – vil gøre hvad som helst for ”en pris” – 

herunder være villige til at snyde og bedrage.  

 

Det er her din bedstemor er til salg. Og det er her i den lave ende af værdisystemets 

repræsentation og udtryksform, at fidusmagere og fantasterne hører til. Tænker du f.eks. på Stein 

Bagger er det spot on. Det er også eksempler som filmen ”Wall Street” og de virkelige personer i 

verdens tidligere og seneste økonomiske kriser.  

Det er også karakteristikken af den perfekte kapitalist og den ultimative materialist, som 

altså kan findes på både det høje og det lave niveau.  
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I den positive udtryksform foregår det uden at vække unødig misundelse hos andre. Al 

energi er rettet mod selvudfoldelse – og belønningen skal (i modsætning til det forrige absolutte 

værdisystem) falde med det samme. Ingen belønning i efterlivet er noget værd. Materialisten tror 

tillige på, at han eller hun kan manipulere ”systemet”, så belønningen ikke bagefter kan kræves 

tilbage. Der er en klar uhellig alliance mellem bankernes rigide regelsæt og individer, som 

alligevel er i stand til at omgå reglerne. 

Grundforestillingen i dette system er, at planeten er fuld af ressourcer – og det er den 

kreative og videnskabelige udnyttelse, der gør det muligt at eje og nyde ”det gode liv”, hvis man 

er lidt smartere end de andre. Alle regler gælder – og den opnåede magt, popularitet og prestige 

kan yderligere anvendes til mere og mere. Det er her de 1 % superrige har sin base og sine 

klubber. Og det er her de anvender uddelegeringen med ekstreme lønninger til andre, for at få 

udført det praktiske arbejde. CEO-lønningerne er på et niveau, som ikke retfærdiggøres af 

ansvaret – men evnen til at gøre de rigere endnu rigere.  

Målet er at slippe ud af det tidligere snærende system, hvor det kun var de absolutte troende 

som nød godt af rigdommene. Nu kan du selv skabe rigdommene – og du skal ikke betale ”tiende 

til kirken” eller andre, som du ikke tror på. Videnskab og teknologi er de nye guder.  

Dette niveau skaber industrisamfundet. Og de skaber kontinuerligt mere og mere effektiv 

udnyttelse af ressourcerne – herunder arbejdskraften fra mennesker. De opnår magten og retten 

til at lede og fordele arbejdet – og de får ikke meget modstand i starten af denne æra. 

Kommunikation foregår i et aktivt hierarki – dvs. både oppefra og ned – og omvendt – og 

vandret eller i lukkede kredsløb. Magten og beslutningsprocesserne kan være både bureaukrati 

og statusorienteret. Men det er fortsat personer med delegeret ansvar og autoritet, som træffer de 
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endelige beslutninger. Ny teknologi leder til ny management: vis mig tallene – og hvad er ROI? 

Teori Y-ledelse er den nye management-mantra. Det er her decentraliseringen starter – og det er 

her konkurrencestaten begynder. Dette mindset er entreprenørernes.  

Dem der tør satse bliver de mest succesfulde. Det skaber kreativ konkurrence – men det 

kreerer også ”skruen uden ende” – dvs. vækst og indtjening er det eneste mantra. Politik og 

økonomi bliver afhængige af hinanden – og det er i dag kapitalen, der vælger den politiske magt 

– også selv om det formelt foregår indenfor rammerne af den demokratiske vedtagne lovgivning.  

Det er bl.a. ”arven” fra det forrige værdisystem – og det er i dette nye værdisystem helt OK 

at bøje reglerne en smule – men det bliver også vanskeligere, at skelne mellem midler og mål for 

samfundets udvikling.  

Regler og love revideres jævnligt, hvis det øger produktivitet og indtjening, med pragmatisk 

holdning til fællesskabet. En sådan pragmatik giver ofte resultater, hvor det kommer til at handle 

om at tage fra andre. Det hedder ”at prioritere” og kaldes i dag for realpolitik.  

Delegering af magt – dvs. bøder og sanktion udenfor domstolene – er et nyt fænomen, der 

introducerer administrative afgørelser. Lokale kommunale instanser får ”by-konger”, som tillige 

er villige til at samarbejde med lokale entreprenører på nye måder, der ikke nødvendigvis er for 

det nationale fællesskab. Outsourcing og udliciteringer vanskeliggør ansvaret. Og det udstiller 

politik og business i velfærdsstaten, som jo dybest set er baseret på opfattelsen af ”rigtigt-

forkert”, men nu får et lille tvist af fleksibel dobbeltmoral.  

Dette mindset er på verdensplan repræsenteret med 30 %. Sammen med det forrige system 

udgør disse to værdisystemer altså 70 % af verdens måde ”at være i verden på”. Det gælder både 

på et makroplan af nationer og på et mikroplan af mennesker, at der tænkes i disse mindset. 
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I vores nutid er det altså det materialistiske og kapitalistiske system, der sammen med 

regelbundne og religiøse systemer, viser verdens tilstand. Det vilkår udgør således omgivelserne 

og problematikker for en meget stor del af almindelige mennesker, som enten ikke er stærke i 

troen eller succesfulde på det økonomiske.  

Det reagerer de på – og det kan de gøre ved at gå op eller ned i andre værdisystemer. En 

mislykket eller umulig materialist kan løse problemerne ved at regrediere til fællesskaber med 

faste regler – eller de kan løse problemerne på en anden og ny måde – f.eks. at tage for sig af 

retterne i det egocentrerede system.  

 

Det sjette system er relativistisk og personorienteret, hvor det ”at ofre sig selv for gruppen” 

handler om at opnå konsensus, hvor alle kan få noget ud af fællesskabet – altså ”noget”, der er 

vigtigere end én selv. 

 

Høj profil: menneskeorienteret, søger efter indre ro i et ”realistisk” virkelighedsbillede og 

ønsker at tage socialt ansvar med ægte og varme relationer. 

Lav profil: urealistiske og idealistiske forventninger om det ”at være lykkelig”, som udtrykkes i 

unuancerede opfattelser af følelser, og ”glemmer” at levere resultater i den virkelige verden. 

 

Her handler det om det personlige og humanistiske niveau. Energien er rettet mod gruppens 

velfærd og den enkelte er villig til at gå på kompromis med mange egne følelser, for at alle kan 

opnå noget. Verden er blevet for teknologisk – og mennesket er blevet reduceret til arbejdskraft 

og objekter.  
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Vi skal derfor genopfinde medmenneskeligheden – dvs. alle mennesker har et behov for at 

være ønskede som mennesker – og ikke som forbrugere og/eller slaver af teknologien og 

industriens vækst. Verdens fattigdom skal udryddes, racisme skal elimineres og selvbestaltede 

”gude-guruer” (CEO’s, politikere m.fl.) skal afsløres – for at alle igen kan være én stor familie.  

Dette kan opnås ved at være i kontakt med sig selv og andres selv. Hermed bliver man 

opmærksom og empatisk overfor andres følelser – og tilsammen kan vi skabe en bedre verden 

med (ægte) social lighed, hvor alle mennesker kan udvikle det fornemste i menneskeheden. Hvis 

ikke det sker automatisk, er det dog tilladt at bruge overtalelse – dvs. om nødvendigt lovgivning 

og magt, hvis det blot senere kan præsenteres som en konsensus. Et nyt mindset tegner sig. 

Peace, Love and Harmony var 1960-70’ernes mantra. Det var her de første hippier 

præsenterede det rendyrkede ideal i form af fællesskabets bedste. Det var også her 68’erne 

manifesterede sig med demonstrationer mod krige og ulighed. Og det var her mange andre 

protestbevægelser opstod, som senere blev globale ”sociale, demokratiske og liberalistiske” 

politiske partier, der også definerede de politiske visioner om velfærdssamfundets lyksaligheder. 

Det lykkedes i Europas gamle vestlige lande – i særdeleshed i Norden – men ikke i de i forvejen 

kommunistiske regimer og heller ikke i USA. I det gamle Vesteuropa er det dog nu blevet 

tydeligt, at der er en ny drejning på vej med flere ”nej” til EU-bureaukraterne. Der er ingen 

konkrete praktiske forslag til løsning af disse livs- og værdirelaterede problemer i det politiske 

system (som stadig var/er kapitalens og erhvervslivets interesser) og en ny bevægelse er på vej. 

I den personlige form blev det især lærere i uddannelsessystemet og personer med arbejde i 

de sociale fag, hvor empati og følelser kunne udtrykkes direkte. Det var her man kunne gøre en 

synlig og personlig forskel. Den synes nu umuligt pga. for meget politisk teknokrati. 
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Ngo’erne opstod med modeller og løsninger, der kræver et andet mindset af fællesskabets 

definition – dvs. uden tanke på personlig prestige og privileger. Kommunikation i disse nye 

grupperinger sker i alle retninger – men skal ende med konsensus.  

En ny management Teori Z opstår. Det er her HR-afdelingerne ser dagens lys. De skal 

hjælpe ”organisationen” med at udvikle de menneskelige egenskaber på samme måde som de 

faglige kvalifikationer. Det forhindrer dog ikke ejere og beslutningstagere i det tidligere 

værdisystem af profit og produktivitet, at ”fake” dette hensyn i den offentlige kommunikation. 

De er som nævnt fuldt ud i stand til ”at holde masken” – og ikke blive opdaget i deres egen 

dagsorden. HR er blot en ny form for business. 

Det er også forløberen for de sociale netværker – uden internettet. Det kommer først til at 

virke efter intentionen med de sociale mediers opståen – og med en ny generation, som dog ikke 

er bange for teknologien. Tværtimod bruger de den aktivt og opnår resultater. De bliver 

overgangen til det næste system. Dette mindset udgør måske omkring 10 % af verdens 

befolkning, og de er af gode grunde mest til stede i den vestlige verden og i den teknologiske 

verden.  

Graves var i sin samtid ikke i nærheden af at forstå den teknologiske udvikling. Hans 

beskrivelse af dette værdisystem var derfor baseret på industrisamfundets teknologier – ligesom 

hans observationer af elever og deres adfærd ikke inkluderede f.eks. pc’er og internettet. Den 

første ”it” var den gang virksomhedernes introduktion af edb og mainframes i tilknytning til 

teleindustriens begyndende digitalisering. Når Graves alligevel kunne ekstrapolere til endnu et 

nyt mindset (det næste herefter), så var det fordi hans model rent faktisk virkede med tesen om, 

at nye problemer kræver nye måder at tænke på. De problematikker han kunne forudse var, at det 
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relativistiske system ikke ville ”redde verden” – og at det personorienterede hensyn blot var et 

nyt niveau af de tidligere systemer med fokus på ”os – og ofring af selvet for gruppen”. 

Menneskeheden ville udvikle sig i en opadgående spiral. Hermed træder teknologien ind i 

billedet. Vores udviklingshistorie har været en lang rejse i teknologiske opfindelser. Graves 

forstod faktisk den eksponentielle effekt – men kunne ikke selv forudse, hvordan digitaliseringen 

ville kreere ”et internet”. Han kunne dog sagtens forestille sig et globalt kommunikationsnetværk 

– og at nogen ville opfinde det. Det krævede blot en mere kreativ version af entreprenørerne i det 

materialistiske system. Og det var præcis, hvad der skete i udnyttelsen af teknologien.     

 

Det syvende system skifter derfor igen til en ego-orienteret udtryksform, hvor det at være fri, 

uafhængig og selvtilrettelæggende er det højeste mål (men dog ikke på bekostning af hverken 

miljøet eller andre mennesker).  

 

Høj profil: fleksibel og accepterende for alle forandringer, fokus på funktionalitet – og reelt 

bekymret for ”det at have kvalitet som menneske” – men ikke på samme måde som det tidligere 

værdisystems emotionelle udtryk – men som individ. 

Lav profil: selvbeskyttende overfor forandringerne og med en tendens til at ignorere 

besværligheder, lader ”stå til” og undgår et personligt engagement i andres livsvilkår. 

 

Dette er det systemiske mindset. Det er it-bølgens første programmører og arkitekter, som er 

de første enkeltpersoner med et samlet overblik over infrastrukturer (som tidligere var forbeholdt 

magten og bureaukratiets beslutningstagere). Det er også af denne gruppe, at bekymringen for 
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planetens fremtid opstår. Disse mennesker er funktionelle på et højere niveau end alle de 

foregående, fordi de med den ny teknologi får et samlet billede af vekselvirkningen mellem 

tidligere værdisystemer – og især materialisternes rovdrift på de naturlige ressourcer. Og de er 

optagede af at genskabe en balance. De bruger al deres energi og kreativitet på at opfinde nye 

metoder og nye teknologier til en hurtig løsning, hvis ikke jorden skal gå under. De er ikke så 

optagede af det tidligere værdisystems personrelaterede problemer. Det er hele eksistensen af 

planetens økosystem, hvor mennesket blot er ét element – og ikke nødvendigvis det vigtigste. 

Det er også dem, der repræsenter internettets udvikling – og det er dem, der opfinder ny 

forbrugerelektronik og app-anvendelserne. De gør det altruistisk med en reference til en bedre 

verden, som ikke misbruger de naturlige ressourcer – og samtidig sikrer den kulturelle diversitet 

og menneskeheden fortsatte overlevelse som art. Det er også her de første tanker om forening af 

mennesker og teknologi opstår i form af ”cyborgs”. Der er ingen mystik og ingen emotionelle 

følelser involveret. Det er blot en interessant udfordring – og den kan løses vha. af teknologi. 

Dette mindset handler om viden og information som den nye og vigtigste ressource. Med 

adgang til al viden – og deling af denne til alle som vil have og bruge den – er de i stand til at 

videreuddanne sig selv. Og det gør de. Resultatet bliver et nyt tværvidenskabeligt felt, hvor 

ligesindede mindset kan forstærke viden og udvikling. Disse mennesker har ikke brug for 

formelle systemer eller formel bureaukratisk anerkendelse. De gør det bare, det er viden og 

information til funktion, der er vigtigt. De gør det ikke for egen vinding – men primært for deres 

egen tilfredsstillelse, fordi de kan – og kan det bruges af andre, så er det fint.  

Heri ligger så også en pendant til de tidligere ego-systemer, nu blot på et højere niveau i 

”værdispiralen”. 
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Graves så altså ikke internettet i den første variation af World Wide Web – men forudså 

udelukkende ”kommunikationsnetværket” og videndelingen – som et mindset af et systemisk 

værdisystem. Man kan vel også nærmest sige, at det netop ville være en uundgåelig konklusion, 

hvis modellen skulle holde.  

På samme vis spekulerede han så også i det næste værdisystem, som en bedre version af de 

os-orienterede værdisystemer – og med en endnu mere avanceret teknologi, som ville medføre 

nye problematikker, som hjernen skulle forholde sig til.   

Andre senere interessenter i Graves’ arbejde gav anledning til at fortolke hans oprindelige 

arbejder i lyset af internettets udvikling. En af disse er Dudley Lynch, som i hans bog ”Mothers 

of All Minds” (2003) prøver en meta-position til værdisystemernes kommende udvikling, hvor 

han tager udgangspunkt i det teknologiske paradigmeskift som computer-æraen og nettet har 

medført. Hans tese er, at værdisystemerne fra 1-6 udgør en alfa-version af menneskets udvikling, 

hvorfor værdisystemet 7 og frem, vil være en ny slags mennesker med en distinkt anderledes 

måde at tænke på, og som følge heraf, også en helt anderledes adfærd. Det medfører betegnelsen 

beta-versionen, hvor han altså mener, at der også vil kunne spores en evolutionær forbedring af 

mennesket. Der er dog ikke belæg for at dette endnu kan konstateres biologisk – om end en del 

målinger af kemiske processer synes at være anderledes på visse mennesker. Det var som nævnt 

Graves’ oprindelige tese ”at det hele handler om kemi”, men han havde ikke dengang detaljer 

nok til kunne måle og bevise hardwiring-variationerne i praksis.  

Michio Kaku har i sin nyeste bog ”How The Mind Works” (2014) givet en fremragende 

status på, hvor langt vi faktisk er kommet i hjerneforskning, som også kan karakterisere et 

evolutionært fremskridt i hjernens uudnyttede potentiale vha. af eksterne stimuli – og heri, at 
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hjernen jo i den grad er en kemisk proces. Futuristerne (f.eks. Kurzweil og Peter Diamandis’ nye 

(2015) ”Bold: How to Go Big, Create Wealth and Impact The World”), har dog ikke psykologien 

som udgangspunkt for en inddeling af menneskets fremtid, men er overbeviste om, at det bliver 

kunstig intelligens som kommer til at løse gåden om vores uudnyttede potentiale.  

Hvor Lynch har den filosofiske tilgang, har Kaku den videnskabelige (han er fysiker) og 

Kurzweil det systemiske mindset. I det systemiske mindset beskrev Graves, at disse mennesker 

af selvuddannede og altruistiske mindset, vil opfatte sig selv som værende uden for rækkevidde 

af tidligere autoriteters opmålinger af den rigtige eller forkerte måder at tænke på. De er reelt de 

første ikke-kompulsive mindset – dvs. de er ligeglade med politik og de økonomiske interessers 

magt – og de er ikke interesserede i et fællesskab på andre præmisser end deres egne.  

De opererer i et mindset af, at ting er ”interessante” og de er villige til at slås for ideer, men 

ikke for at opnå status eller magt. De gør det, fordi det er selvmotivering til hele tiden at blive 

klogere. De lever livet på deres egen ”fede” måde – uden at være misundelige eller paranoide – 

hverken følelsesmæssigt eller forretningsmæssigt. De vil gerne ses som eksperter – men de har 

ikke brug for den traditionelle borgerlige anerkendelse – de ønsker kun respekt fra deres 

ligesindede, men er også helt tilfredse med blot at levere varen, fordi det var en interessant 

udfordring. Udviklingen fra det foregående hippie-mindset er således også synligt. 

Dette mindset gør ledelse og ansættelse af sådanne eksperter til et mareridt for de tidligere 

værdisystemer. Det systemiske mindset lytter gerne på ”chefen” – men vil i sidste ende gøre 

præcis, hvad de har lyst til – og da de er uden de tidligere værdisystemers emotionelle frygt for 

konsekvenser af f.eks. at være uden for gruppen eller at blive fyret, er de også i stand til at gøre 

det.  Skulle de blive fyret, vil de blot finde et andet interessant projekt.  
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De leverer dog ofte den præcise og rigtige løsning (uanset bestillingen) – og ledere i nye 

teknologivirksomheder har (på den hårde måde) måtte lære blot at give dem den nødvendige 

information, så kommer resultatet når det er klart. Tænker nogen her f.eks. på Steve Jobs og 

Apples succes – og lignende kendte koryfæer i den business – så er det spot on. De findes i de 

digitale virksomheder og i videnskabelige discipliner. De trives ganske simpelt bedst i kaos og 

pionerarbejder.  

Det er sjældent at gamle industrivirksomheder og den offentlige administration overhovedet 

har den slags mennesker ansat – og de findes ikke i politik. Det bedste estimat er, at der findes et 

par procent af den slags mennesker ud af verdens befolkning. Og skulle nogen nu have husket 

tallene for de øvrige værdisystemer, så er vi nået over 100 %. Pointen er dog, at det er estimater 

uden en reel videnskabelig måling, så tallene udtrykker primært det indbyrdes forhold af de 

forskellige mindset. 

 

Det ottende værdisystem (og det sidste) er den transpersonelle, globale hensyntagen til plantens 

bæredygtighed og tilstand, som er ofring af selvet for at vi alle og planeten kan overleve.  

 

Høj profil: ”profeter”. 

Lav profil: ”spacekadetter”. 

 

Når denne kategori er så kortfattet skyldes det, at Graves ganske enkelt ikke kunne se flere 

detaljer. Vi er i 1970’erne og han kan ane konturerne af et netværksforbundet samfund – og han 

kan ekstrapolere herfra til et yderligere skifte i værdisystemer fra ”jeg’et” til ”os”. Graves var 
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forsigtig og kaldte det for ”det eksperimenterende og globale mindset”. Graves kunne forudse 

den globale økonomi baseret på markedsmekanismen og den evige vækst og udnyttelse af de 

naturlige ressourcer, som ”logisk” ville ende med et kollaps. Han kunne ekstrapolere på den 

geopolitiske situation – og han kunne forudse de klimatiske og miljømæssige konsekvenser.  

Det var han ikke ene om, det kunne bl.a. den europæiske ”Rom-klubben” i 1970’erne også.  

Oprindeligt var Rom-klubbens stiftere (jf. f.eks. Donella Meadows, Jay Forrester og Jørgen 

Randers) et ideologisk politisk sigte om at redde planeten– men reelt var EU startet som en 

økonomisk union mellem Frankrig og Tyskland, og er blevet til det EU vi kender i dag. Jørgen 

Randers har for nyligt (i 2012) prøvet at fremskrive konsekvenserne af forurening og miljø i 

bogen ”2052”.  

Det blev Graves’ elever, Chris Cowan og Don Beck, som siden har beskrevet dette 

værdisystem i deres bog ”Spiral Dynamics” (1999). De er siden blevet rygende uenige om 

udlægningen, hvor Beck bliver tilskrevet hippie-versionen som en mere spirituel udlægning af 

systemet som en New Age-version af ”Moder Jord”. Cowan vil gerne tilskrive de første internet-

milliardærer dette mindset. Det er dog tvivlsomt om de kunne have gennemført dette uden hjælp 

fra de tidligere materialistiske mindset. Tænker du nu på Eric Schmidt, som træder ind i Google 

som ”chairman” er du på rette spor. Larry Page og Sergej Brin ville næppe have opnået Googles 

status blot med mantraet om ”Don’t Be Evil” uden hjælp fra professionelle kapitalister. Det 

samme gælder Mark Zuckerberg og hans drøm om en fuldstændig menneskelig ”forbundet” 

verden. I dag er Google og Facebook – og flere tilsvarende sociale og ”gratis” netværkstjenester 

– dog alligevel opstået i dette mindset, men forskellen mellem oprindelsen og praktikken er, at 

fænomenet ”gratis frokoster” ikke gælder i virkeligheden.  
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Det er dog midler fra disse digitale ”økonomiske mirakler”, som nu også finansierer de 

næste teknologier af GNR-paradigmets forskning. Deres fjender er den gamle rigdom i den 

fysiske og materialistiske verden, som fastholder en dagsorden for en fortsættelse af 

industrialiseringen med deres indkøbte politikere. Der er således endnu et stykke vej til at dette 

mindset kan annullere de siddende politiske regimer – og realisere det globale, direkte sociale og 

digitale netværksdemokrati – for at redde planeten og os alle sammen.  

Cowan og Beck blev som nævnt uvenner i udlægningen af dette sidste ”holistiske” mindset. 

Cowan var makro-modellerende – og argumenterede for nationernes udvikling, hvorimod Beck 

var mikro-modellerende. Og det er interessant i sig selv, at Graves hermed også får demonstreret 

denne brug af modellen. Cowan brugte BRICS-landene som eksempler på et forestående globalt 

værdisystemskifte – altså primært fra 4 til 5 – og fra 5 til 6 i de modne (vestlige) demokratier. 

Beck argumenterede for at menneskehedens overlevelse ville være afhængig af, at den enkelte 

blev klogere og dermed mere moden og ansvarlig. 

Cowan fastholdt makromodellen og startede med succes en verdensomspændende 

bevægelse med uddannelse i Graves Value System. Beck slog sig sammen med filosoffen Ken 

Wilber. Parallelt opnåede to andre amerikanske ”guruer” verdensberømmelse med en version af 

Bandlers NLP-psykologi. Det var hhv. Tony Robbins, der indtog tv-genren i en tidligere udgave 

a la Oprah Winfrey – og Stephen Covey, som holdt sig i det akademiske regi. Begge med 

bestseller-status i ”how to”-genren. Covey med ”7 Habits of Highly Effective People”.  

Der er i dag ikke enkeltstående eller fremtrædende ”nye” filosoffer som har påtaget sig 

arven om universelle værdisystemer. Der er til gengæld rigtig mange nye business-profeter, hvor 

f.eks. Elon Musk og Richard Branson nu portrætteres som redningsmænd for planeten. 
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Graves’ koncept 

Lad mig gøre Graves og psykologien færdig med en hurtig karikatur-karakteristik af de 

forskellige værdisystemers indbyrdes sameksistens. Det meste af verden består altså af 4 og 

5’ere. 4’erne er de mere konservative og de reelt troende (også religiøst), hvorimod 5’erne er 

mere liberale eller socialistiske (afhængig af geografisk tilhør). Både 5 og 6 er ude på, at få 4’ere 

til at flytte sig til deres respektive niveauer. 3 synes ligesom 7, at politikere er skurke og 

utroværdige – og da de ikke kan gøre noget ved det, så ignorerer de dem blot – dog håber 7’erne, 

at de ikke fucker tingene op. 3’erne er typisk ligeglade. Derimod er 2’erne politisk engagerede 

og ofte de mest partitro, hvormed de ligner 4’erne – men er mere konservative og naturligvis på 

højrefløjen. Hvert systems ”type” har det vanskeligere i kommunikation med andre systemer. 5 

forstår ikke 2, fordi der tilsyneladende ikke er en materialistisk og økonomisk ambition. 4 har 

f.eks. store problemer med 7’ere. 3, 4 og 6 har på overfladen samme ”semantik” – men befinder 

sig værdimæssigt i hvert sit univers. En dommer er f.eks. ofte i 4 eller 6 og en forbryder er 3 – og 

hvis en 3 siger ”undskyld”, så vil en 6 tro på det – uden at gennemskue, at det bare er noget 3 

siger, for at slippe af krogen i nuet. Det vil også ske næste gang. 4 derimod vil forlange en reel 

og minutiøs bevisførelse i alle detaljer – og vil smide nøglen væk, hvis det fører til en straf.  

7 er det ikke-kompulsive niveau og kan i det hele taget deale og kommunikere med alle de 

underliggende niveauer ”på deres eget sprog”, fordi de opererer i et mindset af den samlede 

helhed. 7’ere afgør dog hurtigt om det, der bliver sagt er ”interessant” eller ikke – altså for 

7’eren. For 7 skal det være et interessant problem – ikke small talk. Det samme gælder for de få 

8’ere – men af andre grunde end 7. For 8 er det vigtigt, at der et globalt fællesskab. 
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Alle psykologiske modeller er modeller. En model er kun sand, hvis en falsificering kan 

verificere de bagvedliggende teorier og teser. Som læser kan du nu anvende Graves-modellen i 

praksis. Den karakteristik jeg netop har givet de forskellige ”mindset” kan meget hurtigt 

efterprøves i virkeligheden – f.eks. på kolleger, venner, partnere, forældre mv.  

Du vil med stor sandsynlighed anvende det som horoskopernes karakteristikker og placere et 

”nummer i panden” på dem du iagttager. Lad være. Det er ikke meningen med denne forklaring 

og det vil være en oversimplificering af den bagvedliggende forskning. Alle indeholder de fleste 

værdisystemerne i en eller anden grad – det følger af det evolutionære – og alle mennesker dealer 

jo i realiteten med de samme vilkår i virkelighedens verden, når de interagerer med andre.  

 

Universelle værdier  

Du kan selvfølgelig også afvise Graves som universel model. Reklamebranchen og medierne 

har f.eks. deres egne formler på segmentopdelinger. Det er praktisk for at opnå et bedre resultat 

af en dialog eller en kommunikation. De kalder det ganske vist noget andet end Graves, Meyers-

Briggs eller Jungs arketyper – men dybest set er det med samme formål – nemlig, at opnå en 

”rapport” med andre, hvad enten det er for at sælge et budskab eller en vare.  

I et meta-resume kan det altså konstateres, at mennesker er forskellige, fordi de tænker 

forskelligt og fordi de vil opnå noget forskelligt.  Det gør de, fordi deres hjerner og de ydre 

omgivelser er forskellige. Forskellige organisationer udvikler sig også forskelligt afhængig af 

den funktion de udfører. De søger bestemte mennesker til bestemte jobs. Der er således ingen 

universel management-model, der passer til alle virksomheder. Og der er ingen universel politisk 

model, der passer til alle sociale konstruktioner.   
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Der gennemføres løbende store internationale undersøgelser om værdier, som bl.a. den der 

er illustreret herunder. De viser, hvad de fleste mennesker i virkeligheden mener, tror og tænker. 

Man kan spørge og få svar på hvad som helst. Det er f.eks. de seneste års kåring af danskerne 

som verdens lykkeligste folk. Det betyder ikke at svarene efterleves – og slet ikke, at det er de 

samme værdier som vælges i forskellige undersøgelser.  

Det kan – som vist her i min illustration – blive anvendt til at forklare eller demonstrere, 

hvordan den ideelle verden ser ud.  

 

 

Hvad er det så der afgør, at der ikke er overensstemmelse mellem de to? Er vi som 

mennesker idealister, optimister og/eller naive i vores opfattelse af, hvad der skal til for at være 

glade, lykkelige og bekymringsfrie for os selv og for andre? Er vi f.eks. villige til at tilgive dem, 

der ikke er som vi selv er? Er vi villige til at acceptere forskellighederne, så længe vi selv har 
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dét, vi gerne vil have? Jeg har haft lejlighed til at afprøve denne ”værdiskalering” mange gange 

på mange forskellige grupper, og har næsten hver gang opnået resultater, der primært udtrykker 

selvet. Dvs. at de værdier som handler om fællesskabet, er i virkeligheden kun principielle og 

politiske (oftest som udtryk for politisk korrekthed). I praksis er ”Mig-selv-A/S”-tankegangen 

den drivende kraft, og kun de allernærmeste er reelt inkluderet i ”et fælles rum” af social adfærd.  

Hvis den enkeltes besvarelse yderligere sammenlignes med en makromodel, hvor den 

nationale identitet sammenlignes med andre nationer, har den efterfølgende figur en interessant 

afsløring som viser, at kultur og værdi faktisk bygger på religioner og sprogbrug – men også, at 

økonomisk velfærd udtrykkes i selvet. 
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Illustrationen er min gengivelse fra en undersøgelse tilbage i 1990’erne (ref. tallet 90 i 

figuren) – som første gang blev foretaget i begyndelsen af firserne (ref. tallet 81 i figuren) – og 

opdateres jævnligt, men har reelt ikke ændret sig væsentligt de sidste 25 år – dvs. de viste 

nationale positioner er relativt de samme i forhold til hinanden, som de er vist herover. 

Undtagelsen er dele af Afrika, som nu er på vej ind i selvudfoldelse – og de øvrige BRICS-lande, 

som har oplevet økonomisk vækst og fået en større middelklasse som følge af digitaliseringen. 

Tyrkiet er også en undtagelse – men samtidig et paradoks, fordi de endnu ikke opfattes som 

en del af Europa og EU-samarbejdet. Til gengæld har de tidligere Østeuropæiske lande stort set 

alle opnået medlemskab, hvilket har flyttet dem en bloc til øverste højre kvadrant. 

 

 Det store billede 

I det større billede er hele figuren dog flyttet til højre pga. den økonomiske globalisering – 

men ikke opad i kulturel forstand. En fælles kulturel og værdimæssig globalisering synes derfor 

ikke realiserbar. Det er alene den økonomiske globalisering og konsumerismen, som driver 

fællesskabet og visionen om en teknologisk forbundet verden med et Smart Society.  

Hvad er så formålet med de nyligt vedtagne FN-visioner om udryddelse af fattigdom og 

deling af de fælles ressourcer på planeten, når det alligevel er de ”superrige” som kontrollerer 

rigdommene – og det fortsat er et mindset af konsumerisme, som driver den enkeltes værdier? 

Forskellen på rig og fattig er allerede stor – og bliver større med de næste teknologier. 

Skal vi forfalde til nihilisme – eller skal vi vælge at blive ideologiske ”spacekadetter” og tro 

på ”profeterne” om, at en helt ny teknologi vil løse vores problemer? Også teknologier som vi 

endnu ikke har opfundet – og som i øvrigt er afhængige af investeringslyst fra en meget lille 
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gruppe, der ikke er altruistisk i sin måde at agere på, hverken som økonomisk investor eller som 

deltager i et demokratisk velfærdssystem, hvor goderne skal fordeles ikke bare mere ligeligt – 

men lige. 

Jeg er en flittig læser af al slags litteratur og erkender gerne, at min foretrukne litteratur er i 

sci-fi genren – selvom faglitteraturen i mange forskellige emner også fylder en del. Sci-fi er ret 

beset også en slags faglitteratur, da den del af genren som ikke er ren ”fantasy”, er en væsentlig 

kilde til at tænke om fremtiden. Jeg har mange referencer og kilder til dette på min hjemmeside. 

En yndlingshistorie er dog ”Thanks for all the fish – (and goodbye)”, som er titlen på Douglas 

Adams fjerde bog til trilogien “The Hitchhiker’s Guide to The Galaxy”. Den er symbolsk for at 

de sidste intelligente væsener forlader kloden. Det er delfinerne – ikke mennesket. Mennesket 

bliver og ender med at blive destrueret sammen med planeten. Dog bliver de alligevel reddet i 

sidste øjeblik af noget ”guddommeligt”. Jeg tænker du måske har set filmen – og hvis ikke, så 

kan bøgene anbefales. Filmen endte desværre som en amerikansk Disney-fortælling. 

Jeg bruger ikke meget tid på den danske skønlitteratur og tv-dramatik, fordi jeg synes den er 

navlebeskuende og for meget ”socialrealistisk drama” i en isoleret nutidsrefleksion. Det kan 

naturligvis være en udmærket beskrivelse af tidens aktuelle emner og de problemer folk oplever 

– og i den sammenhæng er Danmark et godt eksempel på et 6’er samfund, som er kommet i 

klemme mellem 4- og 5-virkeligheden. Men at dømme efter de udenlandske anmeldelser af 

dansk tv-drama, så er det tilsyneladende nytænkning – relativt til de udenlandske kulturnormer – 

og det er måske netop fordi udlandet næppe selv oplever et 6-mindset. Omvendt er danskerne 

vilde med amerikanske tv-serier i genren af ”House of Cards” og andre mere eller mindre 

”socialrealistiske” amerikanske portrætteringer, fordi det anviser en måde at udleve den 
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amerikanske drøm på – en måde som ikke er mulig i Danmark. Det indikerer på samme tid, at 

danskerne er parate til en regrediering, hvor velfærden ikke ”foræres” bort til fremmede, som 

ikke har været med at skabe den – jf. den aktuelle flygtningekrise i Europa. 

Det har taget nogle hundrede sider at forklare og beskrive den teknologiske og psykologiske 

udvikling, hvor jeg forhåbentlig med nogen troværdighed har peget på en udviklingsproces, som 

vi kan vælge at kalde for paradigmer eller teknologibølger. Psykologien repræsenterer blot en 

lille tidslomme, hvor man kan sige, at menneskets forståelse af sig selv er blevet så bevidst, at vi 

kan analysere på os selv. Men ingen – og heller ikke jeg – vil påstå, at have fundet svaret i form 

af f.eks. ”42” – ligesom der med stor sandsynlighed heller ikke findes en ”overarkitekt”, hvad 

enten nogle vil kalde det for en gud – og andre hellere vil henvise til Darwin – eller måske til 

Wachowski’ernes Matrix. Chancen for selv at blive arkitekt er dog på vej inden for en 

overskuelig årrække.  

Og når vi så er blevet både kloge på os selv og klogere på teknologien, vil vi så gøre et bedre 

job end første gang? Ingen ”enkeltsystemer” dominerer i et hierarki (eller i en pyramide), men 

nogle systemer betyder momentvis mere end andre og påvirker dermed de andre i større eller 

mindre grad. Det betyder også, at forestillingen om at ”nogen eller noget” bestemmer det hele – 

kan afskrives som et dogme. Den enkeltes trossystem kan være hvad som helst, men den enkelte 

indgår også som et element i en større gruppe, som også kan tro på hvad som helst, såvel som 

mange grupper kan finde sammen i en tro om noget bestemt og kalde sig hvad de vil.  

Den unikke identifikation af den enkelte, er en psykologisk profil som er enestående for 

hvert menneske. Der er nu fire elementer, som går igen i struktur og system: biologi, psykologi, 

sociologi og nu også information. 
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Sociologernes forklaring af fortid, samtid og nutid er en iagttagelsesmodel på samme måde 

som antropologernes. Som disciplin og model gør den ikke andet end at iagttage og beskrive – 

dvs. som et system er den passiv, men som model er den særdeles aktiv, fordi den indeholder 

politik, økonomi, teknologi osv. Med andre ord indeholder den en række subsystemer på samme 

måde som psykologien indeholder subsystemer. Biologien indeholder subsystemer af f.eks. 

medicin, zoologi, botanik, geologi mv., der tidligere blev betragtet som selvstændige discipliner, 

man kan nu ses som et samlet hele af biologisk videnskab. Information er således heller ikke 

informationsteknologien, men de data som udveksles i form af information om et system til et 

andet system. Det er ”information om” elementer og systemer, men det er også information i 

form af kommunikation, når mennesker taler sammen om betydningen af informationen. Dvs. 

forskellige ords definitioner og betydning kan være forskellige i de forskellige systemer, men må 

være entydigt beskrivende for de data de repræsenterer i systemerne. Det betyder så også, at den 

psykologiske præsentation er forklarende for hhv. adfærd og mening i en repræsentation af 

værdisystemer, hvorefter ringen er sluttet i det vi kan kalde for strukturen, som repræsenterer alle 

systemerne, men altså ikke har nogen start eller slutning. Vores virkelighed er, så længe den kan 

beskrives med data, derfor også sand og virkelig. Om man kan lide den eller ej, er en helt anden 

snak – og om den er eviggyldig eller har en udløbsdato, er vores valg.  

Det er et ikke uvæsentligt problem i fremtidsperspektiveringen, at de gamle økonomier og 

de politiske og regulatoriske regimer tænker i ét mindset, mens andre som f.eks. de digitale 

pionerer tænker i et andet mindset. Og det er ikke fordi de to mindset er ude af stand til at forstå 

hvad det er, der sker foran næsen på dem. De har blot forskellig opfattelse af værdi, om det sker i 

det ene eller det andet mindset. 
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Det er derfor relevant at stille spørgsmålet: cui bono? Hvis et modelapparat skal give nogen 

mening, er det på den ene side de kommercielle interesser, som ønsker at sælge noget og derfor 

ønsker at kende sine kunder og deres interesser, ønsker og behov. Den anden side er statens 

behov for at sikre borgernes rettigheder og pligter – og dermed at være i stand til at identificere 

det enkelte individ. Og for nu at sætte spørgsmålet på spidsen: er udgangspunktet for staten et 

velfungerende samfund med oplyste og dannede borgere, som bidrager til fællesskabet – og er 

udgangspunktet for de kommercielle virksomheder, at den kloge narrer den mindre kloge?  

Det er en ny perception af ”karriere” enten at have et job (med et bestemt fagligt indhold) 

eller at være i et job (typisk i en ganske bestemt virksomhed). Denne opfattelse udtrykkes f.eks. i 

de videnskabstunge fag, hvor det jo meget naturligt handler om fagligheden – og nu også i de 

centraladministrative fag, hvor DJØF’erne dominerer. Valget er f.eks. et bestemt ministerium 

eller en bestemt funktion – og for ingeniører eller dataloger, om det er IBM, Microsoft, Google 

eller andre lignende store prestigefyldte brands. Ikke-akademikere og ufaglærte håndværkere har 

ikke nødvendigvis den luksus – og servicefagene slet ikke.  

Jeg har længe spekuleret på om ledelse af virksomheder og offentlige administrationer har 

opgivet distinktionen af faglighed? Hvornår skiftede den direkte deltagelse i faglige diskussioner 

mellem ledelsen og de faglige eksperter, til i dag blot at være et ønske om fremlæggelse af 

konklusioner? Er beslutningstagere i dag tilstrækkelig vidende om omverdenen – eller overlader 

de det til specialiserede medarbejdere og rådgivere? Og er tilliden gensidig fra de hyrede 

eksperter? Hvis fremtidens måde at lede på, bygger på eksperter og professionel rådgivning, så 

vil det også hurtigt kunne overlades til ekspertsystemer (med mere eller mindre intelligent og 

autonom status).  
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Når politikere i dag omgiver sig med særlige rådgivere – med titel af pressechef eller 

spindoktor – og de store virksomheder ansætter flere og flere ”strategiske rådgivere” i deres 

stabe til intern og ekstern kommunikation – er spørgsmålet om beslutninger så også træffes på et 

oplyst grundlag – eller om det er pleje af særinteresser? Beslutningstagere er i dag åbenbart fuldt 

ud tilfredse med en form for ”resume” med catchy overskrifter, som oftest er letfattelige pointer, 

der mest af alt minder om tidligere doktrinær udenadslære. Det gamle aksiom om ”at du er, hvad 

du siger” er således ændret til, at du kan være hvad og hvem som helst. Det vidner om, at vi nu 

søger identitet i vores eksplicitte adfærd – og ikke som tidligere i den klassiske dannelse.  

De hierarkiske strukturer har tidligere haft en klart defineret top og en bund – et eksplicit 

formål om man vil – og dermed en klar opfattelse af autoritet. De nye netværker har ikke 

nødvendigvis et klart samlet formål – og de har ingen entydig autoritet. 

 

 

 

Denne illustration viser strukturer fra et klassisk hierarki over en hybrid til et regulært 

netværk. De kan også anvendes til at anskue mindset og måder at tænke på. Den sidste figur 

repræsenterer netværksteoriens systemiske struktur (og f.eks. også internettet).  
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De økonomiske teorier   

Aktualiteten i opfattelsen af ”disruption” og sprogbruget om digitaliseringen er et 

klokkeklart 5’er-mindset – og når så mange forretningsfolk udtaler sig til medierne er 

udgangspunktet, at det dybest set er business, hvor ”15 minutes of fame” kan skabe en ny 

opmærksomhed – på samme måde som politikere og reality tv-personlighederne ønsker 

opmærksomhed.  

Derimod er der ikke mange embedsmænd der frivilligt udtaler sig – og dem der gør det, gør 

det kun når de er tvunget til det. De repræsenterer således også en ny type af embedsmænd, som 

jeg vil beskrive efterfølgende. Hvis erhvervslivet udtrykker økonomiens mindset, hvordan 

fungerer så embedsværkets mindset?  

Den offentlige administration, ministerier og styrelserne er per definition et 4-system. Der er 

regler – og de skal overholdes. Alle skal kunne regne med en reel og fair behandling i forhold til 

landets love. Når jeg tidligere har nævnt, at der ikke længere er et ideologisk politisk 

værdigrundlag for de politiske partier, så har sammenligningen været til tidligere sociale ulige 

økonomiske kampe, som f.eks. socialismen og kommunismen i forbindelse med den såkaldte 

2.industrirevolution i forrige århundrede. Men selvfølgelig er der et værdigrundlag for politisk 

arbejde. Det er blot endt som et økonomisk værdigrundlag, hvor det alene er den økonomiske 

politik der styrer udviklingen og den politiske debat. Men hvilke økonomiske modeller anvender 

vi i øvrigt i det politiske arbejde? Hvad betyder de mange nationaløkonomiske fagudtryk, som 

f.eks. Public Choice eller New Public Management? Hvad er f.eks. en markedsimperfektion? Og 

hvad indebærer Corporate Social Responsibility?  
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Det er udtryk de fleste mennesker ikke stifter bekendtskab med i udlægningen af politik, så 

lad mig lige bruge et par linjer på at forklare dette. Økonomi er en disciplin i sig selv og der 

findes mange ”skoler” som ikke nødvendigvis er enige om, hvilken model der er bedst. Faktisk 

er der så mange økonomiske teorier – og tilsvarende fagjargon og udtryk – at det i sig selv er en 

videnskab og et pensum på de nationaløkonomiske studier på universiteterne. Det er endvidere 

også kendetegnende for rigtig mange professionelle politikere og embedsmænd, at de netop er 

uddannet i statskundskab, økonomi og jura. Som gruppe er de over de sidste ca. 20 år vokset 

markant og har fået hæftet udtrykket ”djøffere” på sig. De opererer således godt i et mindset der 

er regelbaseret – og størsteparten af dem arbejder i centraladministrationen.  

En stor del af politikere er også akademisk skolede, hvorved grundlaget for det politiske 

arbejde bliver til en slags indforståethed om de samme teorier og mekanismer. Den p.t. mest 

udbredte titel er cand.scient.polit. En nylig netværksanalyse (2015) viser, at en stor gruppe af 

politikere har den samme uddannelsesmæssige baggrund – og f.eks. har omkring 40 medlemmer 

af folketinget i dag haft sin gang på statskundskab i enten Aarhus, København eller på Syddansk 

Universitet. Alene 22 er fra Københavns Universitet – som tillige opholdt sig på universitetet på 

same tid – dvs. over halvdelen af cand.scient.pol-medlemmerne er forbundet til hinanden via 

uddannelsesnetværk.  

Gennemsnitsalderen i folketinget er 44-45 år. Kun ca. 4 procent af folketingets medlemmer 

er over 65 år. Der er altså en betragtelig underrepræsentation af ældre i folketinget – og der er en 

overrepræsentation af akademikere og djøffere. Af folketingets 179 medlemmer har omkring 100 

medlemmer titel af cand.polit., cand.jur., cand. theol. – eller i gang med at tage en akademisk 

uddannelse. Ved det seneste folketingsvalg (2015) blev 33 medlemmer uden akademisk 
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uddannelse valgt ind. De har baggrund som faglært eller ufaglært og de er primært medlemmer 

af Dansk Folkeparti – dvs. 18 ud af DF’s 37 medlemmer har haft arbejdshandsker på. Det er over 

halvdelen, og den ufaglærte del af befolkningen udgør ca. 40 % af befolkningen – mod den ældre 

generation på lidt mere end 15 %, som forventes at stige til ca. til 25 procent i 2040. Den rigeste 

del af landets befolkning udgør knap 2 %. Folk med højere uddannelse ca. 13 % – og hvad vi 

kalder for middelklassen udgør omkring 30 %. Med andre ord er Folketingets sammensætning 

helt ude fa trit med befolkningens sammensætning.  

Det er professionelle politikere og embedsmænd, der styrer udviklingen af det danske 

samfund. De er elitære og ”historieløse” – og de tænker i det samme økonomiske og politiske 

paradigme uden praktisk arbejdserfaring. Statskundskab er blevet til en ”politikerfabrik” for de 

velstillede engagerede unge, som er børn af velfærdssamfundets forældre. Det gør det politiske 

arbejde til et ”fag”. Det er i forklaringer til ”folket” (borgerne og vælgerne), det bliver svært for 

dem at kommunikere hvad det er, der ligger bag ”politikken”. Og det er også af denne årsag, at 

presseafdelingerne og spindoktorer i det politiske liv er vokset voldsomt i samme periode.  

Min tidligere kommentar om kommunikation – om at gøre det simpelt (nærmest doktrinært) 

handler om at mange almindelige mennesker ikke har indsigt i de økonomiske teorier. De fleste 

mennesker kan naturligvis selv klare deres husholdningsregnskaber – dvs. disponering af lønnen, 

kommunikation med banken og selvangivelsen. Jeg taler derfor ikke om bogholderi, men om 

selve grundlaget for ”værdiantagelser” i valg af et økonomisk princip.  

Hvert år er Finansloven til debat og medierne forsøger på bedste vis at forklare, hvad det 

handler om. Og det ikke så svært. Dybest set er det blot om statens ”husholdningsregnskab”. Der 

skal være penge i kassen for at kunne betale regningerne for velfærdet. Der skal være en vis 
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opsparing og/eller kreditværdighed for at låne for at foretage investeringer. Det politiske udtryk 

er prioritering og fordeling af ressourcerne – altså det politikerne tilbyder. Og det er også det, de 

fleste mennesker stemmer efter – dvs. hvem, der giver de bedste tilbud. Det er også essensen af 

økonomiske teorier – nemlig, at samfundet opfattes som en markedsøkonomi med udbud og 

efterspørgsel. 

Den dominerende teori fra 1870’erne til ca. 1930 er den klassiske økonomi, som bl.a. Adam 

Smith udlagde den i ”The Wealth of Nations”. Den blev udfordret af John Maynard Keynes, som 

gav navn til en ny skole om makroøkonomi i bogen ”The General Theory of Employment, 

Interest and Money” (1936). I den helt korte version handler hans værk om et opgør med den 

daværende tese om, at staten skulle blande sig så lidt som muligt i det økonomiske liv. Keynes 

skrev bl.a. om efterspørgselsstimulerende tiltag, hvor staten faktisk burde blande sig for at undgå 

ledighed og i stedet skabe en bedre produktion med fuld kapacitetsudnyttelse. Det var perioden 

efter børskrakket i 1930’erne, hvor økonomien skulle i gang igen. Hans teori varede helt op til 

1970’erne, hvor endnu en ny skole af såkaldte ”monetarister” mente, at pengepolitik var bedre 

end finanspolitik, for at kunne styre konjekturer på kort sigt. Det var her den nuværende 

markedsøkonomi fik liv. 

I 1980’erne dukker ”nykeynesianerne” op igen med en tese om at have et mikroøkonomisk 

fundament for makroteorien, hvorved begrebet ”markedsimperfektion” (også kaldt markedsfejl) 

dukker op. Dette skabte en bevægelse, som bl.a. Robert Lucas fremførte med teorien om ”Real 

Business Cycles” til at forklare konjunktursvingninger. Lucas mente, at en stabiliseringspolitik 

var unødvendig – med mindre der forekommer markedsfejl – f.eks. etablering af monopoler 

(eller andre afvigende ”eksternaliteter”). I den korte version handler det om at [økonomiske] 
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modeller skal være komplette, og alle vigtige variable skal være forklaret under henvisning til 

rational adfærd hos de økonomiske beslutningstagere. Er de ikke det, vil økonomimodellerne 

bryde sammen, hvis de forsøges omsat til økonomisk politik.  

Lucas fik i 1995 Nobelprisen i økonomi, netop for udviklingen af teorien om rationelle 

forventninger – og de deraf afledte forbedringer af analysen af økonomisk politik. Ikke alle er 

dog enige i Lucas’ teorier. Når man i økonomisk teori således taler om markedsfejl, betyder det 

at et marked ikke er i ”perfekt konkurrence”. Det er f.eks. subsidieringer til bl.a. statsmonopoler 

og bestemte sektorer – men det kan også være ulovlige karteller. I denne teori opererer man med 

begrebet ”eksternaliteter”, som f.eks. er forskning og uddannelse, der opfattes som en positiv 

eksternalitet, hvorimod f.eks. forurening er negativ. En eksternalitet kan også være asymmetrisk 

information – dvs. hvem er det, der har og kontrollerer information og deling af viden?  

Det er således her, at vi kan begynde at tale om offentlige goder, hvor f.eks. forsvaret, 

retsvæsen og grundforskning er et par indlysende eksempler – ligesom bl.a. public service-

medierne også er et eksempel.  

I den økonomiske teori er ”arbejdsmarkedet” opfattet som en klar markedsfejl pga. 

asymmetrisk information – dvs. fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer har en reel 

markedsmagt – som f.eks. kan føre til strukturel arbejdsløshed. Den såkaldte ”danske model” kan 

derfor også forklares med, at det er overladt til arbejdsmarkedet selv at forhandle sig rette – dvs. 

regeringen blander sig principielt ikke i arbejdsmarkedets forhandlinger om løn og arbejdsvilkår.  

Det kunne f.eks. være landmænd og landbrugspolitik – eller alle andre områder, hvor 

forskellige erhvervsgrupper fremmer deres ”branche”. Det foregår typisk som lobbyisme når det 

er organisationerne, der står for den kommunikation og videndeling – dvs. ikke alle er lige godt 
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orienteret. Hermed er den politiske magt i hænderne på de private erhvervsvirksomheder – og 

lobbyvirksomhed bliver et fænomen, hvor information ikke er uvildig eller tilgængelig for alle. 

Det er et valg, som vi har truffet i forhold til åbenhed og gennemsigtighed. Det kunne man også 

kalde for Public Choice, som er en teori, der handler om politiske og økonomiske fænomener.  

Denne karakteristik omhandler individ-niveauet, hvor tesen er, at individer handler rationelt 

ved at forsøge at maksimere deres egennytte – dvs. politikere ønsker at stemmemaksimere og 

embedsmænd budgetmaksimerer – og vælgerne er selvsagt optagede af deres egen interesse. 

Public Choice ser således samfundet som et marked, der styres af udbud og efterspørgsel.  

I den statslige form udbyder politikere og embedsmænd altså politiske beslutninger – og 

vælgerne kan siges at efterspørge dem.  

Det er beslægtet med begrebet New public management, som de sidste 20-25 år har været 

benyttet af den offentlige forvaltning med henblik på modernisering (dvs. effektivisering) af den 

offentlige sektor. Det er et temmelig komplekst begreb. Det blev første gang lanceret i 1991 af 

den engelske forsker Christopher Hood, hvor han beskrev to rationaler: 1) organisation og 

ledelse fra det private erhvervsliv kunne med fordel overføres til den offentlige administration – 

og 2) økonomisk tænkning skulle fremmes med en liberalistisk ”markedsgørelse”. Med andre 

ord: den offentlige sektor skulle fokusere på ledelse ud fra en entreprenør-vinkel og et strategisk 

mindset med team-ledelse og mål- og rammestyring af økonomi-, regnskabs- og budgetstyringer 

– hvor staten burde gøre brug af udlicitering, privatisering og frie forbrugsvalg, ved at udøve 

direkte kontrol i kontraktstyring og evaluering.  

I dag er denne neoklassiske økonomi en teori, der kaldes for mainstream-økonomi – og som 

reelt er en modsætning til en anden skole, der kaldes for heterodoks-økonomi. Sidstnævnte 
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indeholder bl.a. teorierne om socialistisk og marxistisk økonomi. Der er dog flere teknikaliteter i 

denne ”paraply-teori”, som f.eks. omfatter ”økologisk økonomi” – eller med andre ord: en slags 

pluralisme i økonomisk teori. Jeg er ikke økonom og har kun beskæftiget mig med økonomi som 

politisk filosofi – så har du interesse i disse teorier og teknikaliteterne, foreslår jeg som 

udgangspunkt Wikipedia eller læsning af de nævnte økonomiske teoretikere. Skal jeg konkludere 

noget på de økonomiske teorier og samfundspolitik, kan begyndelsen af ”konkurrencestaten” 

altså ses i forhold til at politik handler om økonomi.  

 

Samfundsansvar  

Nå jeg har kaldt politikere for professionelle administratorer, er det med baggrund i 

ovennævnte beskrivelse. Den danske velfærdsstat er under afvikling og kravene til borgerne 

bliver tydeligere i ”noget-for-noget” tankegangen. De fleste kan sikkert huske privatiseringen af 

telesektoren i slut-90’erne, hvor staten senere solgte den nationale teleinfrastruktur. Det samme 

skete med Københavns Lufthavn. Og de fleste har sikkert også DONG-sagen i frisk erindring. 

Dette er resultatet af New public management.  

Også den nyligt vedtagne lovgivning om frit valg på tv-pakker og -kanaler passer ind i 

denne tankegang, hvor det er en ændring af public choice, at vi nu er ved at diskutere public 

service-mediernes rolle. Diverse undersøgelser viser, at borgerne ikke efterspørger (eller ønsker 

at betale fuld licens) for bl.a. DR’s udbud. Er det tilfældet, er statens subsidiering i form af 

licensmidlerne således også en afvikling i relation til definition af markedsimperfektionen – dvs. 

mindre monopol og mere frit valg. Den uundgåelige konsekvens er at DR og TV 2 

”privatiseres”. Det betyder så også at mediestøtten til private virksomheder slutter.  
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Men hvad er den egentlige begrundelse for opretholdelse af public service-medier og støtte 

til de kommercielle medier?  Hvis pluralismen er svaret, så er public choice og new public 

service management i klemme i værdibetragtningen af kultur vs. markedsøkonomi. Det er altså 

et kulturelt dilemma og et paradoks, at medierne ikke behandles som en markedsøkonomi – men 

netop er behandlet som en markedsfejl. Og når jeg brugte plads på at beskrive radio og tv i 

forbindelse med frekvenskrigen, var det bl.a. for at vise, at staten med den ene hånd (økonomisk 

teori) vælger at allokere frekvenser til ny digital teknologi (trådløst bredbånd) – men med den 

anden hånd (kultur) vælger at opretholde en særlig broadcast (medie)infrastruktur (DAB og 

DTT) til en fortsættelse af ”de elektroniske medier”.  

De sidste 10 år har vist en modstand mod new public management, idet modellen kritiseres 

for i virkeligheden at skabe stress og introducere et nyt teknokrati. Modstanderne hævder, at 

årsagen til den oprindelige succes med at introducere den moderne management i det offentlige 

var et regulært korstog i den vestlige verden, hvor det lykkedes at fremstille effektivitet som 

vigtigere end grundlæggende demokratiske rettigheder og kollegialt sammenhold. Det er især de 

faglige organisationer, men også Generation Y’s ”mig selv”-opfattelsen, hvor sidstnævnte kan 

virke paradoksalt – men bunder i at denne generation ikke respekterer politikere. Det betyder 

ikke at de nedgør dem – blot at denne generation opererer i deres egne universer af de sociale 

medier og netværkstjenester – med et nyt moralkodeks. Generation Y har afstedkommet en ny 

bevægelse, hvor virksomheder er blevet tvunget til at være formålsdrevne – dvs. millennials vil 

ikke lade sig ansætte eller engagere sig i virksomheder, som ikke også har et klart udtrykt 

samfundsansvar. Mange forskellige og samstemmende undersøgelser af ”mindset” hos 

generation Y, viser at en virksomheds succes skal handle om mere end profit. Virksomhederne 
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skal bevise, at den bidrager med at løse samfundets udfordringer, ved at de gør sig ansvarlige for 

at gøre verden til et bedre sted – og millennials vælger en arbejdsplads ud fra virksomhedens 

definerede formål. Det er f.eks. 6’ernes karakteristik, som også er en kobling til CSR – Corporate 

Social Responsiblity. F.eks. har Danmark en lovgivning om samfundsansvar, der både skal 

udtrykkes i regnskaber og i praksis. Det er dog en forholdsvis ny lovgivning omkring 

årsregnskaber – men det er også en strategisk planlægning i virksomhederne at skabe værdi.  

Europakommissionen har også en officiel definition af CSR: ”Et koncept, hvorigennem 

virksomheder frivilligt kan integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretning, i tæt 

samarbejde med virksomhedens interesser”. Tidligere var CSR alene opfattet som en filantropisk 

foretagelse, men er i dag en strategisk ledelsesdisciplin om end den i første omgang sikkert 

handler mere om kursværdi (og om ikke at blive udsat for unødig kritik af medierne om f.eks. 

børnearbejde, forurening osv.).  

Det var økonomen, og senere Nobel-pristager, Milton Friedman, der allerede i 1970’erne 

startede denne bølge med en artikel om ”The Social Responsibility of Business is to Increase its 

Profits” – dvs. virksomhederne ”skal betale af på den gæld de måtte have til samfundet”. Altså et 

regulært samfundsansvar for social bæredygtighed, miljø, menneskerettigheder, anti-korruption 

mv. Danmark har toppet det med en lovgivning fra 2012, hvor en ny handlingsplan tilsigter, at 

”ansvarlig vækst” handler om: 1) styrke respekten for internationale principper, 2) øge 

ansvarlighed gennem partnerskaber, 3) gennemsigtighed, og 4) fremme gode rammer for 

ansvarlig vækst gennem det offentlige. De mest konkrete initiativer i den praktiske form af CSR 

er lokal ansvarlighed – dvs. et tæt samarbejde mellem f.eks. kommunale arbejdspladser og 

virksomheder – og jf. tidligere, sker det oftest efter bykongernes devise om ”noget for noget”.  
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Men alt andet lige ligner det vel også blot begrebet ”social innovation”, der tilsigter at nye 

idéer løser samfunds- og miljømæssige behov. Det er noget vi er dygtige til i Danmark – det hed 

i gamle dage ”andelsbevægelsen” – og er vel også essensen af danskhedens opfattelse af både 

lykkelighed og lighed. Og sidstnævnte er blevet et begreb, som udlandet misunder os i vores 

beskrivelse af en velfærdsstat med bl.a. gratis sundheds- og uddannelsessystem mv. på trods af et 

højt skattetryk. Siddende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, fik lejlighed til at adressere dette 

i en nylig tale på Harvard (hvor den amerikanske demokratiske politiker Bernie Sanders forinden 

havde brugt Danmark som et eksempel på en socialistisk velfærdsstat) ved at oplyse, at Danmark 

ikke var socialistisk – men en markedsøkonomi. Det er den samme Løkke, og hans parti Venstre, 

som har været med til at introducere privathospitaler og udlicitere ældrepleje mv. Reelt var det 

dog Socialdemokraterne, der startede privatisering og outsourcing af infrastrukturerne. 

Hvad er vi så for en slags stat? Det synes sikkert at konkludere, at de danske politikere på 

tværs af politiske partier ikke varierer væsentligt i økonomisk politik. Det synes også sikkert at 

konkludere, at de danske vælgeres interesse i politik er begrænset til pekuniære spørgsmål i 

udbudspolitikken. 

Men hvordan måler vi vores økonomiske værdier som danskere? Det gør vi bl.a. i 

bruttonationalproduktet (BNP), som er den eneste benchmarking for økonomer. Det er en global 

aftalt målemetode for at kunne foretage sammenligninger. Udviklingen i BNP betegnes som den 

økonomiske vækst.  

BNP måles per indbygger i det, der kaldes for PPS (Purchasing Power Standard). Det er en 

slags kunstig valuta, som tager højde for de prisforskelle der ikke afspejles i valutakurserne. BNP 

som mål for velstand kritiseres dog fra flere sider, idet der f.eks. ikke er taget hensyn til 
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uligheder i fordelingen af velstand i et samfund ligesom en række negative miljøpåvirkninger 

ikke indgår. 

Danmark som ”verdens rigeste land” er ikke længere helt sand – men vi ligger fortsat på top-

10 listen med en gennemsnitlig værdi på ca. 350.000 kroner per indbygger – altså hvad hver 

borger ”er værd”. Iflg. Verdensbanken svarer det p.t.  (2015) til en plads som nr. 9 (hvor f.eks. 

Norge og Sverige er foran os). Norge ligger faktisk på en p.t. 2.plads kilet ind mellem 

Luxembourg på 1.pladsen og Qatar og Macao som hhv. nummer 3 og 4. Men giver denne form 

for målestok nogen mening? Danmark havde i 2014 et overskud på betalingsbalancen på knap 

150 milliarder kroner (som svarer til 7,7 % af BNP – jf. Danmarks Statistik). Faktisk har de 

sidste 5 år vist et overskud på over 100 milliarder kroner. Det betyder at Danmark ”omsætter” 

for knap 2 billioner kroner om året. Men ”hvor meget” er det, hvis det f.eks. sammenlignes med 

noget andet? F.eks. køber det offentlige for omkring 300 milliarder kroner hvert år via 

forskellige udbudsforretninger.  Men hvad hvis vi sammenligner Danmarks BNP med et par af 

de andre lande? Svejts f.eks. ”omsætter” iflg. Verdensbanken for 4,3 billioner kroner. Apples 

værdi (i 2015) opgøres til omkring 6,8 billioner kroner – med Google på en andenpladsen. Disse 

globale virksomheder er altså mere værd end langt de fleste de fleste europæiske lande.  USA’s 

BNP er på knap 17 billioner dollars mod f.eks. Kinas 9 billioner dollar (2013).  

 

Og hvad så? 

Hvad er det så f.eks. Danmark er god til? I praksis er det meget få store virksomheder (som 

f.eks. pharma, legetøj, sko, smykker, service og handel) der repræsenterer dansk indtjening og 

know how. Underskoven af SME’er har udprægede nicheplaceringer og er nogenlunde delt 
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mellem hjemlig service og international eksport. Det er en smule ærgerligt at sidde tilbage og se 

på, at vi ikke har fået større del i den digitale udvikling. Danmark var faktisk pioner på Dankortet 

og senere chip-kort – og nu med Danske Bank og visioner for kommende digital mobilbetaling. 

Kan vi med f.eks. Vestas, Grundfos og Danfoss komme igen med ”grønne løsninger” – eller vil 

vi blot se på, at Google og Nest overtager markedet for sensorer – eller at f.eks. Tesla overtager 

ny energi med deres nye batteriteknologi?  

Hvorfor har vi en debat om, at opretholde en dominerende public service-mediesektor og 

fortsat yde støtte til de øvrige medier – hvis f.eks. Google pludselig beslutter at etablere en global 

(tv-)nyhedstjeneste på 200 forskellige sprog baseret på maskinlæring og AI – eller hvis f.eks. 

Apple beslutter at tage kampen op med Netflix, og hvis f.eks. Facebook køber rettighederne til 

verdens fodboldligaer? Danmarks selvforståelse i den digitale teknologi bliver hermed reduceret 

til det danske sprog. I business og i fremtidens forskning er engelsk allerede en nødvendighed. 

Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med at de lokale sprog forsvinder, men de får 

udelukkende kulturel betydning.  

Programmering og udvikling af software er universel tilgængelig i open source, og 

uddannelse af kommende it-arkitekter, analytikere og programmører sker internationalt i en 

blanding af DIY og specialiserede Ph.d.-uddannelser. Kina og Indien uddanner hundredtusindvis 

af sådanne hvert år, hvor Danmark måske kan mønstre et par hundrede (hvor de fleste oven i 

købet er udenlandske studerende). Det samme gælder ingeniørfagene og grundforskningen i 

biologi og kemi. Vi uddanner til gengæld mængder af statskundskab, jurister og økonomer. 

Funktioner der forsvinder over kort tid med bedre maskinlæring og flere ekspertsystemer. Et par 

aktuelle eksempler indikerer denne udvikling.  Lovgivningen og advokatassistance er interessant 
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på flere måder. Dels er advokater ikke indstillet på at dele noget som helst. Det er en indgroet 

holdning ikke at dele information – og reglerne for procedurer i retssystemet er stift og langt fra 

anvendelse af teknologi i det hele taget. Det er også en sektor med mange penge. Alene i USA er 

sektoren vurderet til over 400 milliarder dollar. En ny start up ved navn UpCouncel har i nogle 

år været på banen for at sikre kvalitet og troværdighed – og ikke mindst det ”at dele” – her bl.a. 

nye teknologier og noget så banalt son online-kommunikation. En anden anvendelse i 

lovgivningsarbejdet er en ny ”søgemaskine” for amerikanske politikere og lobbyen omkring 

dem. Det hedder Quorum og handler om data-visualisering som data-miner pressen, sociale 

medier, lovforslag, mødereferater mv. Af dét kan de præsentere effekten – og f.eks. også 

effektiviteten. Det er en slags ”PageRank” ligesom på Google. Hvis f.eks. Quorum lagde denne 

type data og søgning ud til offentligheden ville det afsløre, hvordan ”magten” anvendes – og 

måske især af hvem – og til fordel for hvem! Vil det danske retssystem og det politiske system 

tage denne form for udvikling i anvendelse – og i givet fald hvornår? 

Hvis Danmark således skal placeres på en Graves-skala, så har vi en uforholdsmæssig stor 

repræsentation af 6’ere. Skal det sammenlignes med f.eks. USA, så er amerikanerne fortrinsvis et 

4’er samfund med en forholdsvis lille 5’er repræsentation. USA er 4 pga. bureaukrati og religion, 

men styres af en elite af 5’ere. Danmark er mindre 4 pga. af meget lidt religion. Danmark er i 

opretholdelsen af den ”den danske model” (og i øvrigt fælles med de andre nordiske lande) en 

overdreven stor ”akademisering”, som fortrinsvis er eliten af den offentlige administration som 

dog også er en manglende evne til konkrete løsninger af teknologisk-økonomisk funktion. Det 

klarer en meget lille del af danske virksomheder så – men har således også som konsekvens, at 

den ”danske model” ikke kan afmonteres.  
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Skal modellen anvendes på f.eks. Kina, så er USA og Kina meget tættere på hinanden, fordi 

de er bundet sammen af 5’er økonomiens elite. Kinesernes nye middelklasse er efter at have 

levet i et samfund af påtvungne 2/4-regler, som var dikteret af en tidligere 3/4’er elite, nu på vej 

ind i materialismen. Indien udgør verdens største demokrati, men er ikke af den grund hverken 4 

eller 5. Landet er som udgangspunkt et 2-samfund pga. religion – hinduismen har mange 

”guder”. I det helt store billede er det ligeledes værd at erindre, af trefemtedele af jordens 

nuværende befolkning på ca. 7,3 milliarder udgøres af BRICS-lande, hvor USA og EU udgør 

hhv. 300 og 500 millioner. 

 

Scenarier for fremtiden 

Kan vi identificere og blive enige om nutidens genier – dvs. de mennesker der har taget over 

fra Einstein & Co. og f.eks. fra Edison og hans samtidige opfindere og industrifyrster? Einstein 

er utvivlsomt eksemplet på ”et geni”.  Og der er generel konsensus om have udnævnt Stephen 

Hawking som genial. Andre vil måske også pege på f.eks. Stephen Wolfram (”A New Kind of 

Science”). Og nogle vil måske også pege på Steven Jobs – og måske Bill Gate s– eller Elon 

Musk, hvor Musk sikkert er mere alment kendt pga. Tesla og SpaceX. 

Jeg har kaldt digitaliseringen for begyndelsen til enden og peget på nye GNR-teknologier 

som den næste bølge i den teknologiske udvikling. Jobs og Gates har begge været banebrydende 

i nytænkning omkring computere, software og i implementeringen af digital teknologi, som 

allerede har forandret verden på det eksistentielle niveau. Wolfram, som sikkert er mere ukendt, 

har bl.a. designet programmeringssproget Mathematica og introduceret sin egen AI-søgemaskine 

Wolfram Alpha. Hans vision er, at alle børn lærer basale færdigheder i kreativ tænkning ved at 
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levere intelligent software, som børn (og andre) kan spørge om alt. Elon Musk er efter min 

mening en af de største entreprenører i moderne tid – og det er værd at spekulere lidt over, hvad 

der gør ham så anderledes. For nylig har Tim Urban, fra (for de fleste sikkert aldeles ukendte – 

men interessante blog) WaitButWhy, haft lejlighed til at interviewe ham, og har i den anledning 

skrevet hvad der svarer til nogle hundrede sider om Musk og energi. Elon Musk’s vision er en 

revolution af energisektoren. Hans elbiler er kun det første skridt på vejen til en større forandring 

af transport og vedvarende energi uden forurening. Og blot for fuldstændighedens skyld, er det 

p.t. kun ca. 20 % af alverdens energibrug, der er såkaldt alternativ. De øvrige traditionelle fossile 

ressourcer er nogenlunde lige fordelt mellem kul, olie og naturgas. Af de 20 % af den alternative 

ny energi, er biomasse knap halvdelen, hvor vind og sol endnu kun udgør under 1 %.  

Tim Uraban går meget dybt i beskrivelsen af Musk’s mindset. F.eks. bruger Musk sin egen 

software, som han programmerer fra bunden i hvert projekt han engagerer sig i. Strategien bag 

dette mindset, beskriver Urban bl.a. i en denne visuelle og interessante model: 
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Bemærk, at den centrale del starter med at ville opnå noget [nyt].  Altså i den psykologiske 

forstand ”at ville forandre noget” – som af indlysende grunde ikke kan stå alene – dvs. det får 

betydning for én selv og for omgivelserne. Illustrationen taler vel for sig selv, hvor det mest 

interessante naturligvis er feed back igennem erfaringsforløbet.  Urban beskriver som et 

eksempel en strategi om ”ikke at blive fyret” og sammenligner dette med andre modeller af 

mindset. I Musk’s model herover kan dette udtrykkes med de nævnte elementer. Det vil sige 

”want” bliver til at ville opnå jobsikkerhed (og sikkerhed mod forandringer i det hele taget), 

”reality” er at verden er et farligt sted, hvorved valget i ”goal pool” med sandsynlighed ender 

med et valg om en uddannelse som f.eks. læge eller advokat – eller måske med et valg om 

sikkerhed i en karriere i det offentlige. Midlet hertil er således at gennemføre de uddannelser der 

leder til målet, at holde det ajour og ikke ”rock the boat” – og dermed undgå at blive fyret. Dette 

er et meget godt Gravesiansk eksempel af det forhold, at store dele af verden eksisterer i mindset 

af  4  – dvs. valg af stabiltet – for at opnå jobsikkerhed – f.eks. i det offentlige eller ved valg af 

typer af jobs som ikke forsvinder. Eksemplet er dog også paradoksalt, idet netop offentlige 

ansatte, advokater og læger faktisk er de sektorer, som ekspertsystemer og robotter vil kunne 

overtage inden for de næste par årtier. Måske skulle Urban hellere have valgt et eksempel med 

en kunstner eller en softwaredesigner – med en strategi om ”at gøre verden til et bedre sted”, så 

ville mindsettet formodentlig bedre kunne udtrykke Musk, som tydeligvis opererer i et 7’er 

mindset, og kæmper med finde ud af, hvad et 8-mindset er i virkelighedens 5’er verden.  

Elon Musk er p.t. på forsiderne af stort alle medier, fordi han er skræmt af udviklingen af 

kunstig intelligens. Som tidligere nævnt har han smidt 1 milliard dollars til en fond, hvor han 

håber flere virksomheder vil være med til at gøre AI til et værktøj i ”det godes tjeneste”. 
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Musk repræsenterer altså gruppen af de næste teknologier, der skal sikre Smart Society. Jeg 

har efterfølgende to illustrationer som prøver at tage pulsen på de udviklinger vi kan forudse. 

Den ene ser på teknologier – og den anden på de sociale fænomener. 

Den efterfølgende illustration udtrykker således også et resume af mine mange forklaringer 

om teknologier i det nuværende og det kommende paradigme. Det er en ekstraspolering af de 

nuværende teknologiske digitale fremskridt til den næste ”Schumpeter-bølge”, som jeg 

gennemgående har kaldt GNR-teknologierne. Jeg har for fuldstændighedens skyld taget de 

”elektroniske mediers” teknologiske udvikling med. Selv om bøjelige skærme og 8K kan synes 

fascinerende i den ”tv”-mæssige udvikling, så bliver det indenfor de næste årtier højst 

sandsynligt nano-materialer malet direkte på væggen, der vil udgøre kommende ”tv-skærme”.  

1990 2020ender 2050

5.bølge = digital 6.bølge = GNR

teknologier

IKT

Mobil

Web 1.0

Web 2.0

NGN

Wireless 

Web 4.0

3D

(semantic web)

IoT

Cloud

virtual reality
interfaces

AI

human machine
interfaces

robotics

super storage
& retrieval

wall tv & light

”teleportation”

genetic id

bio enhancement

synthesizing

2015 2035

HDTV holographics

genetic
selection

starter

Web 3.0
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Det samme vil gælde for lys – og de nuværende lyspærer med lyd og wi fi er kun starten på 

denne udvikling. Det er blot at kigge på udviklingen af den intelligente transport og designet af 

visuelle effekter i de nye prototyper af selvkørende biler, for at få en fornemmelse af hvad en 

”skærm” er i fremtiden.  

I denne illustration har jeg forsøgt at tegne en plausibel ”overgang” fra gammel til ny 

teknologi på mange af de emner og områder, som jeg har berørt undervejs i bogen:  

1990 ender starter 2050

5.bølge = digital 6.bølge = GNR

sociale fænomener

grøn

coach

selvbetjening

ikoner

gratis politik vs. ideologi
og tro

elektroniske valg

meningsmålinger

direkte demokrati

ekspertsystemer

klimakontrol

nye ”kirker”

The Corporation

CSR

super kontrol Gattaca
Babylon
Snow Crash
Blade Runner etc.

elite definitioner

lukkede nationer

sci fi-eksemplerne:

pension

sundhed

reality tv
casting tv

screening

gene pool

bio feedback

2015 2035

freak tv

militær magt

2020

realitets tv

 

Jeg har blot highlightet et par direkte forbindelser, fordi de nærmest er evidente. 

Sundhedssektoren vil ændre sig fra at være en funktion i tilfælde af sygdom til at være 

forebyggende i form af screeninger. Det er helt på linje med sociale reformer og regeringernes 

ønske om fokus og oplysning om ”ansvaret” for egen sundhed. Over længere tid vil screening 
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blive en direkte bio-feedback til den enkelte, som ultimativt vil ende med en samlet gene pool 

(genomet), hvor vi vil kunne designe bestemte mennesketyper og bestemte genetiske træk – og 

sandsynligvis også en bestemt adfærd. 

De øvrige pile er blot eksemplificeringer, som du er velkommen til at have en mening om. 

Men f.eks. vil ekspertsystemer lede til ”superkontrol”. Jeg har også blot indikeret titlerne på et 

par af de mest interessante science fiction film (og bøger) om dette emne, som vi dog i dag 

behandler som en ”privacy”-diskussion uden tanke for fremtidens konsekvenser. Jeg har også 

givet mit uforbeholdne bud på udviklingen af tv-mediets underholdningsindustri som udvikler 

sig til, hvad jeg har kaldt for ”freak-tv”, som en uundgåelig udvikling af fascinationen af levende 

billeder i ekstreme situationer. Ultimativt afløses det af virkeligheden i form holografi. På vejen 

dertil skal vi igennem virtual reality, hvad enten det bliver Facebook’s version eller de p.t. store 

som Google, Microsoft eller Apple. 

Jeg har også nævnt klimakontrol, som er en overskrift pga. IBM’s Watson division, der tror 

at kognitive (super)computere vil ændre sundhed, uddannelse og lovgivning. IBM har netop købt 

Weather.com for 13 milliarder kroner. Ikke tv-kanalen, men alle andre aktiviteter på nettet, apps 

osv. – som i øvrigt tæller over 80 mio. unikke brugere. IBM vil udvikle endnu mere præcise data 

til de typer af virksomheder som er afhængige af præcise vejrudsigter. Det er bl.a. flysektoren, 

energiselskaber, forsikringsselskaber og regeringsorganer – og medierne. Weather.com har i 

forvejen et avanceret data-mining system, som analyserer data fra 3 milliarder referencepunkter, 

mere end 40 millioner smartphones og 147.000 sensorer placeret på 50.000 flyrejser hver dag.  

Jeg har også valgt at nævne ”militær magt”. Ikke fordi jeg tror, at vi i 2020 vil se flere end 

dem vi allerede kender – men fordi den teknologiske forskning også foregår i regi af 
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finansieringen fra denne sektor. Vi har allerede set droner og maskinlæringsalgoritmer til f.eks. 

overvågning af datatrafikken – og vi er ved at kunne se den militære anvendelse af robotter i 

regulær kamp på landjorden. For interesserede læsere, er tidligere NSA-rådgiver P. W. Singer’s 

bog ”Wired for War” fra 2009 spændende læsning om dette emne. Det samme er også læsning af 

George Friedman’s bog ”The Next 100 Years”, som beskriver den militære og geopolitiske 

udvikling. George Friedman har siden 1996 drevet hjemmesiden Stratfor, der dagligt følger den 

globale geopolitiske udvikling og tilbyder strategisk analyse og rådgivning til mange regeringer 

og en del internationale virksomheder verden over. Og jeg har allerede berørt begrebet CSR og 

de økonomiske teorier i forhold til politiske valg om fremtidens definition af nationalstaterne.  

Uanset om jeg måtte få ret i nogle få eller flere af ovenstående ”projektioner”, så udtrykker 

de summen af min argumentation og mine refleksioner igennem bogen. Jeg har altså ingen fast 

konklusion på hvad fremtiden bringer. Jeg kan tage udgangspunkt i et 4’er mindset og diskutere 

hvor lang tid der går – eller jeg kan tage udgangspunkt i 5’ernes kreativitet og diskutere mange 

flere og alle mulige spændende scenarier for den teknologiske udvikling. Jeg kan også tage en 

diskussion med 6’er mindsettet og sikkert få en social-filosofisk interessant debat om, hvilke 

teknologier vi absolut ikke bør forske mere i – før vi altså alle sammen er enige. Og jeg kan nok 

også finde et par 7’ere som allerede er i gang med overvejelser om noget, jeg endnu ikke har 

nævnt. Mindst sandsynligt vil være, at finde 2’ere og 3’ere som synes det overhovedet er 

interessant at tale om fremtiden. Nogle 3’ere vil dog finde det fascinerende i øjeblikkets 

diskussion – men de vil ikke ligge vågne om natten og reflektere yderligere over fremtiden.  

Så den mest konkrete reaktion kommer formentlig fra 5’ere, som vil lede efter løsninger – 

eller i det mindste inspiration – til at kunne udnytte de beskrevne muligheder. De er i forvejen 
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nysgerrige og vidende – og de følger fagpressen, bloggerne, de digitale virksomheder og de 

politiske initiativer – for at få øje på ny business og nye metoder til at effektivisere og optimere. 

Det er også dem, der vil orientere f.eks. politikerne (lokale som nationale) om fremskridt og 

vækstmuligheder. Og politikerne vil lytte til dem – men ikke nødvendigvis gøre noget dramatisk 

anderledes, end det de altid har gjort. Dvs. hvis presset er stort nok i økonomisk eller politisk 

forstand, så vil de suboptimere på lovgivningen og/eller iværksætte undersøgelser i form af 

udvalg – eller nedsætte særlige kommissioner for at få ekspertvurderinger.  

Med tanke på new public management af den danske offentlige administration, så viser bl.a. 

Moderniseringsstyrelsen og f.eks. skolereformen, at det rent faktisk er management rådgivning 

fra bl.a. virksomheder som McKinsey, der reelt styrer udviklingen af Danmarks politiske scene. 

Men når vi allerede har ekstrem aktuel viden om fremtidens udviklinger – i hvert fald retning – 

hvad vil vi som befolkning så bruge den til? Vil vi ende som forbrugere af en international 

leverance af infrastruktur og tjenester om allehånde processer, som vi selv tidligere havde 

kontrol over? Det spænder fra helt basale leverancer af kommunikation til den kommende 

demokratiske dialog og styreform. Vi vil ultimativt ende med intelligent overvågning i den mest 

ekstreme form? Vil vi kunne miste suverænitet som stat? Vil den aktuelle EU-organisering, der 

mere og mere ligner et overstatsligt teknokratisk regime, få lande til at melde sig ud igen?  

Hvordan vil vi håndtere de muligheder en ny GNR-teknologi tilbyder? Ingen politiker vil 

kunne forklare resten af nationen, at der ikke er råd til at alle kan nyde godt af de teknologiske 

fremskridt. Bliver det derfor kun de elitære og velhavende grupperinger, som vil kunne udnytte 

disse muligheder? Det kan betyde en politisk tilbagevenden til feudalisme og fanatisme, som 

følges op af en social degradering.  
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Denne udlægning er ikke ny, men vel nærmest en gentagelse af tidligere ludditter, som de 

reagerede på 1700-årenes vævemaskiner – og senere fagforeningernes kampe i 1900-årene.  

Nutidens digitale ludditter føres an af Bill Joy – og nu med en ny variation i form af Elon 

Musk om det næste AI-paradigme. De modsiges dog bl.a. af Mark Zuckerberg og Larry Page, 

der begge har en vision om fremtiden, som skal måles på en skala der mere kunne ligne f.eks. 

Thomas More’s værk ”Utopia” (1516). Joy og Musk frygter dog det modsatte – f.eks. i form af 

Huxley’s ”Brave New World” fra 1931.  

Det næste mindset udvikles formodentlig slet ikke af menneskers visioner eller frygt – men 

derimod i vores supplement af og anvendelse af ny teknologi. Kald det gerne for et digitalt ”neo-

cortex” i forbindelse med internettets udvikling til web 4.0 og i fremkomsten af reel kunstig 

intelligens – eller kald det fortsat for et nyt Smart Society.  

 

Hjemmearbejde 

Jeg slutter den manglende konklusion med en lille test i ”måder at tænke på”, hvor du selv 

kan konkludere. Det er ganske vist lidt af et ”party trick”, idet du skal vælge et – og kun ét – af 

de nedenstående udsagn som det, der passer bedst på dig og din opfattelse af ”verden er …”: 

 

 Et på mange måder mærkeligt og mystisk sted – med mere mellem himmel og jord – 

hvorfor det er klogt, at have ritualer og rutiner for at sikre sig mod uheld og ulykker (7-9-

13). 

 Som en jungle, hvor man i virkeligheden er nødt til at være sig selv nok, og hvor kun den 

stærkeste og den mest snu og snedige overlever. 
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 Et sted, hvor enhver skal og bør gøre sit bedste, og hvor vores handlinger i sidste ende vil 

blive bedømt og vægtet, så retfærdighed sker fyldest. 

 Et sted med masser af muligheder og store chancer for succes for den, der er villig til at 

løbe en risiko, og hvor strategisk og målrettet tilgang til tingene sikrer resultaterne. 

 Hjemsted for arternes oprindelse – en fælles organisme – hvor vi hele tiden kan og skal 

gøre noget for hinanden for at varetage og sikre, at alle har lige vilkår. 

 Et unikt og komplekst system af mange og forskellige kræfter som griber ind i hinanden, 

og hvor min personlige deltagelse for så vidt kan betyde alt og intet.   

 Et snart forenet og universelt kompleks, hvor alle racer og kulturer kan nyde godt af de 

teknologiske udviklinger, som jordens samlede intelligens har fostret.  

 

Du har nok allerede gættet, at det er repræsentationerne af mindset fra 2-8. Men måske har 

du valgt et værdisystem som du ønsker og ikke det, du reelt opererer i. Hvis du vender tilbage til 

den tidligere beskrivelse af hvert værdisystem i dette kapitel, får du ”karikaturen” – og hvis du 

finder skemaet i det første kapitel frem, får du karakteristikken af måder at tænke og lære på.  

Hvis du nu – med dit valgte værdisystem – skulle bestemme fremtiden for Danmark, skal vi 

så have en ny politisk eller teknokratisk ledelse, og for hvilket fælles mål? Realpolitik er en 

grusom udstilling, som alle skal tage stilling til uanset indpakningen – og jeg kan ikke lade være 

med at afslutte med dette citat:  

Danskeren er en tvivler, fordi Danmarks historie er historien om en stærk stammes 

undergang. Johannes V. Jensen  
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GONE FISHING 

Det har været et fantastisk privilegium, at arbejde sammen med rigtig mange spændende 

mennesker i mange projekter over næsten 50 år. Og det har været mit held i valg af karriere, at 

kunne arbejde med forandringsprocesser. Min start i telesektoren var på et tidspunkt, hvor 

datakommunikation og programmering var pionérarbejde. Der fandtes ingen formelle 

uddannelser i datalogi, så jeg fik viden og færdigheder i mange forskellige lande i de 

virksomheder, som var førende på den teknologiske udvikling. Det faldt også i mit lod at være 

den, der skulle videregive denne viden. Det gav anledning til at blive underviser og formidler.  

Senere kom management til – og senere igen min interesse for psykologi. Nogle af mine 

bekendte joker med, at jeg jo aldrig har haft ”et rigtigt arbejde” – kun én lang uddannelse. Og det 

er da også blevet mit personlige mantra, at læring er for livet – og at livet er alt for spændende til 

at blive siddende på samme sted i al for lang tid. 

De seneste 20-30 år har vist en akademisering af alt for mange områder, som i virkeligheden 

har handlet om uddannelse som politisk signalværdi. Det viser også arbejdsmarkedets kedelige 

side, hvor akademiseringen har medvirket til en mere og mere tydelig konkurrencestat. Det er en 

alliance mellem de siddende politikere og erhvervslivet, som prioriterer konkurrenceevne og 

økonomisk vækst i et mindset af gamle industrielle og kapitalistiske vilkår. Vi burde tænke i en 

mere nuanceret og ligeværdig samfundsmæssig udvikling af nye jobs i fremtiden.  
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Den nye digitale økonomi – om end endnu ikke endelig defineret – viser typen af nye job og 

anderledes færdigheder, der er baseret på et anderledes agilt og kreativt mindset, hvor mange og 

lange teoretiske og akademiske udannelser vil være spild af tid og penge. Vi bliver nødt til at 

finde nye anvendelige kompetencer, i stedet for de teoretiske og formelle kvalifikationer, som 

alligevel skal suppleres med on-the-job training i mange af de nye digitale discipliner. 

Jeg har i bogen omtalt ekspertsystemer, maskinlæring, robotter og kunstig intelligens som 

vil overtage mange jobs. Det er allerede synligt i de finansielle og juridiske sektorer, fordi disse 

områder er regelbaserede. Og er der noget computere og neurale netværker er gode til, så er det 

regelbaserede afviklinger. Nye robotteknologier og 3D-printning vil overtage mange tidligere 

håndsværks- og produktionsområder. Robotter vil også overtage servicefagene, herunder job i 

sundheds- og plejesektoren. Man kan naturligvis spørge om det er en fornuftig fremtid vi vælger 

ved at lade maskiner tage over – men man kan også spørge, hvad det er vi mennesker skal 

beskæftige os med i fremtiden.  

For nylig har Vinton G. Cerf – der sammen med Tim Bernes-Lee tilskrives opfindelsen af 

internettet – skrevet en klumme om ”Internet and Society – Looking Toward the Future”. Cerf er 

i dag såkaldt Chief Evanglist i Google – men har tidligere også været chef for The Association 

for Computing Machinery, som er en global organisation til fremme af viden om udviklingen – 

og som vedligeholder et bibliotek af alle artikler der nogensinde er skrevet om teknologisk 

udvikling på alle videnskabelige områder (et besøg værd, hvis man er nysgerrig). Han er ikke 

overraskende begejstret for fremtidsudsigterne og peger på, at det endnu kun er halvdelen af 

verdens befolkning, der er på nettet. Han spår også, at den anden halvdel vil være på inden 

udgangen af dette årti.  
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Hans budskab handler om menneskehedens udvikling med et Internet of Things og adgang 

til alverdens viden for alle. Han siger også, at vi med rimelighed kan være bekymret for privatliv 

og overvågning – men peger alligevel på, at udviklingen af sundhedsapplikationer vil kunne 

være en fordel. Cerf mener, at vi med den digitale og kommende teknologiudvikling vil kunne 

etablere en baseline for ”normal” – og dermed i tide kunne opdage når noget afviger – og således 

kunne tilbyde at hjælpe i rette tid. Han henviser her til, at vi ville kunne forstå ”bakterionomet” 

vha. supercomputere og samtidig anvende disse til en global overvågning. Det er unægteligt en 

anden vision end det f.eks. Stephen Hawking og Elon Musk frygter der kan ske med brug af 

kunstig intelligens. Han refererer også til, at New Yorks borgmester har besluttet, at datalogi skal 

være et obligatorisk fag i folkeskolerne indenfor de næste 10 år. Computere, og brugen af dem, 

vil være en integreret del af livet fra nu af. Hermed er min pointe om uddannelse og viden vist 

også sat i relief. Og når måden at tænke om fremtiden på, er blevet en del af curriculum i 

grundskolen, så er debatten om media literacy og kultur også blevet noget større.  

Jeg har introduceret og fremhævet Graves’ værdisystemer som en brugbar model for at 

identificere måder at tænke på – både på et mikro- og et makroplan. På den baggrund er det ikke 

overraskende, at verden ser ud som den gør, når der udspilles en ”konkurrence” om absolutte 

værdier i trosretninger – samtidig med en uhæmmet udnyttelse af alle hånde ressourcer. Det er 

dog ”gratis” at teoretisere og spekulere i modeller af samfundsforandringer. I praksis er det de 

enkelte mennesker som skal kunne håndtere en ny virkelighed, og det vil ikke være en joke, at 

tale om krise- og psykologhjælp. Et kommende paradigmeskift vil være mere og andet end en 

økonomisk krise. Vi kan allerede se konturerne af de nye problemer. Det handler bl.a. om stress 

og mangel på identitet, hvor mange mennesker allerede – uden at være det eksplicit bevidst – ser 
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og oplever forandringer i samspillet mellem job og privatliv. De oplever, at velfærden fordeles 

anderledes, og at begrebet solidaritet i den gamle nationale kultur pludselig involverer fremmede 

kulturer. Det er blevet personligt – ikke politisk.  Det er blevet op til den enkelte, at skulle deale 

med det – uden at de dog har værktøjerne til det. Det siger sig selv, at hvis man er bundet op i et 

bestemt værdisystem, så opererer man også med dette mindset i forsøg på at løse problemer. 

Men hvis problemerne er vilkår, som kræver et andet værdisystems værktøjer, så bliver det et 

mismatch mellem skema og tema. Det er det, der giver sig til kende i stress og utilstrækkelighed 

i at kunne løse problemerne. I første omgang vil vi prøve de værktøjer vi har – dvs. det er et 

politisk problem, et økonomisk problem, et uddannelsesproblem, et strukturelt problem osv. Når 

vi opdager at det hele hænger sammen – og at vi ikke får løst problemerne – så vil vi forandre os, 

fordi det bliver eksistentielt.  

Når det som udgangspunkt handler om ikke ”at kunne se skoven for bare træer”, så er det 

første skridt, at nogen viser skoven frem – og ikke blot peger på, at træerne er forskellige. Hvem 

gør så det – og hvornår? Jeg har mange gange refereret til den eksponentielle faktor, hvor det 

ikke længere er muligt at henvise til, at det først kommer til at ske ”langt ude i fremtiden”. Det 

kræver egentlig blot, at man kigger tilbage på de seneste 20-30 år og registrerer den hast, 

hvormed internettet og smart-teknologierne allerede har ændret vores nuværende omgivelser og 

livsvilkår. Når hele verden er på nettet omkring 2020 – dvs. hvis Facebook og Google får ret – så 

vil livsvilkårene for hele planeten ændre sig hurtigt og dramatisk. Denne nye gruppe vil ikke 

gennemgå og opleve den samme historiske udvikling som os andre. De vil gå direkte på nettet i 

en web 4.0 version i en nyere digital anvendelse til hverdagens gøremål. Det vil tvinge de fleste 

til en revision af deres mindset – og ikke alle vil klare den omstilling.  
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Jeg opererer primært i et systemisk mindset. Eller sagt på en anden måde, jeg har qua mine 

jobs og opgaver, været tvunget til at udvikle nye måder at tænke på. En god ven og kollega udi 

interessen om psykologi, gav mig for nogle år siden en uopfordret anbefaling på min LinkedIN-

profil: ”En af de personer med den mest omfattende viden jeg overhovedet kender, med en 

enestående evne til at foretage meget komplekse analyser på tværs af mange discipliner og en 

evne til at forklare komplicerede emner og deres indbyrdes systemiske relationer. En hver 

samtale med Carsten indeholder altid overraskende eye-openers”. Den er jeg naturligvis glad for. 

Især fordi det er en peer review af mange gode samtaler om ”hvad der foregår inde i hovedet på 

folk” – og måske i særdeleshed om, hvordan det foregår. Jeg vil gerne tilskrive Karsten Kock en 

stor aktie i min egen udvikling om måder at tænke på. Han og jeg har over de sidste 25 år fortsat 

fordybninger om ”Gud, livet, universet – og alt det andet” i form af løbende passiarer. Og ordet 

passiar er her valgt med omhu, fordi det netop ikke har et bestemt formål – ud over at forsøge at 

blive lidt klogere på det hele. Oprindelig startede vi med filosofien, som jeg dog hurtigt afviste 

”som værende højtlæsning for dværge”, og fra en tid som ikke længere kunne måle sig med den 

meget mere spændende teknologiske udvikling digitaliseringen repræsenterede i realtid. Vi har 

derfor snakket meget om de eksakte videnskaber – og undervejs konstateret, at vores hjerner var 

forskellige til at kapere emner som f.eks. matematik og fysik, hvorimod den filosofiske snak 

tilsyneladende blot krævede, at vi kunne formulere os. Sådan da, idet en givtig dialog naturligvis 

fordrer en præmis. Min gode ven har over årene klandret mig, at jeg ofte sprang fra det ene emne 

til det andet, uden at der var en sammenhængende og logisk argumentation – og at jeg slet og ret 

manipulerede – og kunne slippe af sted med det, fordi hans teknologiske viden ikke tillod 

modargumentationer.  
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Det har for min del bevirket mange ”forelæsninger” om mange forskellige basale – og for 

mig til tider banale – teknologifremskridt, hvor jeg har udpeget supplerende ”lekture” for at vi 

kunne have et fælles udgangspunkt til den næste passiar. Det er formodentlig også en del af 

baggrunden for anbefalingen. Mit udbytte har været at forstå, at ”folk ikke er dumme med vilje”. 

En sætning … hvor svært kan det være, som min ven tit gør mig opmærksom på rent faktisk var 

mit udgangspunkt for at jeg begyndte, at interessere mig for psykologi og adfærd. Det er så bl.a. 

blevet til et bekendtskab med Graves’ værdimodel og NLP-psykologien.  

I de tidlige diskussioner om ”måder at tænke på”, udviklede jeg denne analogi: Forestil dig 

f.eks. et kæmpemæssigt betongulv, hvorpå der er placeret uendelig mange musefælder. På hver 

musefælde er der placeret en bordtennisbold af forskellig farve. Smid nu en tilfældig farvet 

bordtennisbold ud på gulvet og iagttag den kædereaktion der sker. Prøv at fryse en sekvens af 

dette kaos og se efter et mønster. Gør det igen og se om der er en forskel til det forrige forløb. 

Hvad er det samme og hvad er forskelligt? Analyser det og giv resultatet. Vurder om det kan 

bruges til noget eller om det er tilfældigt?  

En sådan måde ”at tænke på” er naturligvis en verbaliseret abstraktion, men den kunne 

faktisk godt være en lignelse på, hvordan hjernen opfatter og håndterer kompleksitet. Min måde 

at tænke på, er altså ikke særlig struktureret. Det er nærmest det modsatte – dvs. en ubevidst 

kaostilstand og først med en bevidst fokus bliver det til en mønstergenkendelse – en ny slags 

struktur. Lyder det lidt som en populistisk beskrivelse af kvantum? Ja, det gør vel, og måske er 

det sådan hjernen gør i det større billede af, at ville finde orden [i universet og i tilværelsen] – for 

ultimativt at forstå ens egen rolle heri [bevidstheden, sjælen o.a.] – jf. hertil f.eks. min tidligere 

beskrivelse af Ben Goertzels udlægning af kompleksitet.  
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Karsten Kock har på den baggrund begået en artikel om ”Niveauer af vågenhed” (2008), 

som beskriver stadier af, og hvordan, hjernen, med udgangspunkt i de enorme mængder af 

information som vi kontinuerligt bliver bombarderet med (her inkluderet de uspecifikke 

sanseindtryk), skal håndtere både en indre og ydre kompleksitet. I et krydsfelt mellem biologi, 

psykologi og filosofisk undren, er hjernen dermed en simuleringsmekanisme.  

Indtil videre har vi som mennesker organiseret os med bestemte værdisystemer, som vi er i 

stand til at overskue og håndtere. Det ligner en hierarkisk social organiseringsform, som vi qua 

evolution og historie også mener, skal have et særligt sæt af regler. Men med vores nyere viden, 

især om netværksteori, er vi i dag i stand til at diskutere i både-og kontekst, hvor vi også kan 

argumentere for en systemisk helhed. Denne måde at tænke på involverer også selvorganisering 

og ny lære om en epi-genetisk evolution, som måske bevirker, at det næste skridt til ”at tænke” 

dukker op med GNR-paradigmet. Om den vil være biologisk eller forbeholdt kommende 

versioner af kunstige intelligenser – eller en kombination heraf – er ret afgørende.  

Når bl.a. Stephen Hawking i disse år er citeret om faren ved kunstig intelligens, så handler 

det ikke så meget om, hvorvidt det sker – men om distributionen af de goder det vil medføre. I 

virkeligheden er han bekymret for, at det kapitalistiske system vil forfordele goderne til den elite 

som allerede har – og efterlade dem, der ikke har og som heller ikke får noget som helst. Vi står 

allerede med problematikkerne om det nye GNR-paradigme, hvor gen-designede mennesker er 

muligt. Kloninger og optimering af fysiologiske funktioner med forskellige bioteknologiske 

forbedringer er dog endnu et tabu-område. Og måske kan vi ende med at leve for evigt – både i 

biologisk form og i en digital form.  

Men vil vi det?  
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Noget mere jordnært gælder dog overvejelser om, hvorvidt vi kan identificere nye typer af 

job og beskæftigelse, som ikke er potentielle for automatisering og robotisering. Robotter kan 

pleje ældre, de kan foretage specialiserede operationer, og de kan f.eks. agere skolelærere. Det er 

der ikke noget i. Det nye er, hvor lang tid det tager før det er udbredt i praksis. Det samme 

gælder for den igangsatte digitale kommunikation med det offentlige. Det er jo ikke bare 

personbetjeningen på serviceområderne der fjernes, det er selve kernen i at være ansat i det 

offentlige. Man kunne godt tillægge de dominerende værdisystemer, at de faktisk er bevidst om 

forandringerne – men at de ikke ved, hvordan en fremtidig løsning skal se ud. Det er derfor mere 

sikkert at bibeholde status quo og kun tænke i korte horisonter. Det er efter min mening en 

glimrende demonstration af Graves’ model og den psykologiske forsvarsmekanisme om at vi 

først forandrer os, når det er nødvendigt. 

Hvorfor fucker du med mig? Fordi jeg kan. Dette er en linje fra Den Gale Pose, som meget 

godt udtrykker stemningen i en ny generation. Min egen version har jeg udtrykt i dette sidste 

kapitels overskrift med ”Gone fishing”, som er en henvisning til at tage en pause og tænke lidt 

over ”Gud, livet, universet – og alt det andet”. 

Min bog her har været min personlige beretning om forandringer de sidste 50 år med et kig 

til de forandringer, der følger af digitaliseringen. Det har ikke været formålet at skrive en 

”lærebog” – selv om det måske visse steder alligevel minder om en. Det tager jeg selvfølgelig på 

mig, men vil så også gerne have en disclaimer med. Bogen er ikke fyldestgørende for hele den 

teknologiske udvikling, og slet ikke den videnskabelige udvikling indenfor alle de øvrige emner. 

Men jeg håber den kan blive opfattet som et input til en debat om en fremtid for os alle sammen. 

Carsten Corneliussen 
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