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Introduktion
Der er mange grunde til at skrive bøger. En forlægger eller en
uddannelsesinstitution beder om det. Man kan selv have noget at
ville fortælle. Nogle gange bliver man betalt for det. Andre gange
er man afhængig af, om bogen sælger. Og andre gange koster det
penge, fordi bogen ikke sælger. Nogle bøger er faglitteratur,
uddannelsesmateriale, beskrivelser, optegnelser osv. Andre bøger
er skønlitteratur. Bøger er også print – dvs. de eksisterer som
fysiske objekter. De er værdsat af de fleste, og hadet af få. De
fleste har dog en opfattelse af, at bøger er viden. Noget
værdifuldt, fordi de giver inspiration, glæde og perspektiv for
livets vilkår. Få bøger er evige, men mange er klassikere. De
religiøse værker er starten på den struktur, vi har om bøger og
forlagsbranchen i dag. Det er altså en 500 årig tradition, som har
udviklet sig til en branche og en industri.
Bøger og viden er sat i system. Det er dog ikke en menneskeret i alle lande. Bestemte
bøger er stadig bandlyste og defineret som farlige, fordi de udtrykker noget andet end det,
magthavere mener. Bøger er lig med viden, men de er, som med medierne, en redigeret
viden. Hver dag kommer mere til – og vi har for længst nået et punkt, hvor alle historier er
skrevet. Det ændrer heldigvis ikke, at der skrives nye bøger – de varieres nok i skematísk
form, men har det samme tema.
En undtagelse er videnskabelige bøger. Vi opfinder hele tiden noget nyt, og her er tale om
noget, der ikke er skrevet før. De videnskabelige papirer udgives som teser, som abstracts
og som manualer og inspiration i læringsprocessen. Vi deler denne viden med hinanden,
når den er godkendt af ligemænd. Ligemænd og autoriteterne er fortsat redigeringsfunktionen i videnskabelige værker. I den skønlitterære genre er det kommercielle
redaktører, og i medierne er det oftest politiske redaktører, om end journalister vil påstå,
at det er både neutral og uafhængig viden. Nogle er professionelle og andre er blot
historiefortællere. At skrive bøger er blevet et fag – en disciplin. Det er et vist format, en
vis stil og en afgørende behandling af sproget. Læserne derimod er frivillige.
Det stiller branchen i et særligt lys. De skal sælge varen. Og det bliver den. Oven i købet til
en meget høj pris (vil nogle tilføje). Bøger er dyre, men det har ikke noget med
omkostningerne at gøre. Det er indholdsværdien, der betales for. Det er markedskræfterne
som bestemmer prisen, og som i alle brancher, hvor det er muligt at opnå en
monopolstatus eller skabe et kartel er prisen derefter. Viden er ikke et gode, der pr.
automatik fordeles til alle.
Biblerne var indtil for få år siden et forbillede for bogbranchen. Internettet har ændret på
dette. Internettet har gjort os alle til forfattere, udgivere og redaktører. Og det er blevet
gratis, da der blot piratkopieres, hvor der stadig er restriktioner. Enhver, der leder længe
nok – eller enhver, der er i stand til at søge på Intetettets millioner af sider – kan selv
skrive og udgive den bog, de ønsker. Det er ofte ikke forfatteren, der sætter regler for,
hvem der må læse. Antallet af videnskabelige papirer, der offentliggøres, antallet af
rapporter og resuméer, der publiceres på Internettet, er ikke bare stærkt stigende – de er
nærmest eksploderet. De fleste af dem er copyright’et, men ofte kun fordi forfatteren
ønsker at blive krediteret for originaliteten, men hvor det at tjene penge på udgivelse af
viden som en bog er af sekundær betydning. Deling af viden er blevet en del af vores
evolutionære proces. Vi bliver klogere ved at dele viden. Viden er også en del af den nye
kapital, og den bliver foræret væk. Viden som bogstaver på print udgør ikke længere
værdien. Det er det, bogstaverne kan bruges til. I en fremtid hvor viden i samfundet og i
virksomhederne er den egentlige kapital, er vi alle lige. Monopolet på viden, distribution af
viden og fortolkning af viden er derfor lige netop nu på vej til at ophøre.
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Og det er én af mine begrundelser for at skrive bøger. At give læseren mulighed for selv at
sammesætte indholdet ud fra behov og interesse. Selv at redigere dem. Selv at producere
dem – og anvende dem til eget formål.
Ganske vist har jeg skrevet bøger, rapporter og mange artikler, som jeg heldigvis er blevet
bedt om – og jeg har også skrevet en masse, som ingen har bedt mig om, men som jeg
alligevel synes var vigtigt for mig at få sagt. Denne bog – eller rettere synopsis til en bog –
har jeg valgt at kalde for en ”virtuel bog”, fordi jeg aldrig får den skrevet færdig. De sider
der er produceret her har taget ca. 10 år at skrive – dvs. det er essensen af de sidste 10
års studier, nysgerrighed, og diskussioner med en lang række af interessante mennesker,
som også synes, at lige netop dette: Mennesker og teknologi, var værd at vide noget om.
Når bogen aldrig bliver færdig, er det i en erkendelse af at der sker så meget, så hurtigt –
og det er næsten umuligt at følge med. Det har jeg gjort til mit levebrød. At følge med,
altså – og på de vilkår, at jeg ikke ville studere ét bestemt område på traditionel vis, men
det hele på én gang. Temmelig ambitiøst og altid hårdt arbejde. På den anden side er det
at lære og vide – og at kunne udveksle idéer og meninger med andre en meget stor
tilfredsstillelse. For ca. 10 år siden droppede jeg en udmærket karriere for at starte en
rådgivningsvirksomhed om det, jeg havde lært. Meget hurtig fandt jeg ud af forskellen
mellem kvalifikationer og kompetence. Det jeg havde lært var fortid, hvorimod det jeg
kunne var nutid. Af samme årsag startede jeg et nyhedsbrev om det der skete nu og i
fremtiden. Området var sammensmeltningen [konvergensen] af de elektroniske medier,
telekommunikation og IT. Som det er bekendt for de fleste, er dette gået stærkt.
Det slog mig på et tidligt tidspunkt, at vi, ved udelukkende at fokusere på teknologien, gik
glip af nogle af de fundamentale og universelle spørgsmål, hvor vi som mennesker måske
snarere burde stille spørgsmål om, hvad vi ville eller skulle bruge de hurtige teknologiske
fremskridt til.
Jeg vidste ikke mere end de fleste om det menneskelige perspektiv, og satte mig for at
ville beherske dette område med samme detalje som teknologien. Det har så foreløbig
taget ca. 10 år at komme til en slags viden, som jeg nu synes er værd at dele med andre.
Det har også afstedkommet en mængde viden, som bl.a. Internettet har medvirket til at
vedligeholde. Og mere kommer til hver dag.
Det er på denne baggrund, at jeg – i stedet for at udgive en traditionel bog – introducerer
begrebet en virtuel bog. I første omgang som en synopsis der indeholder afsnittene:
Hvilken virkelighed • Udviklingen er eksponentiel • Den globale hjerne • Det klassiske
verdenssyn • Filosofi vs. Psykologi • Hvilket stjernetegn er du? • Både-og tænkningen •
Måden vi tænker på • Vil virksomheden overleve? • Myten om A og B holdet • Autoriteter
og ligemænd • Læring for livet • Demokratiets mange ansigter • Myten om medierne • The
Never Ending Story.
Den endelige bog – eller rettere den aktuelle bog – er altså en virtuel bog™, som du kan
opdatere som du vil, og når du vil. Du kan printe den ud direkte fra Internettet. Du betaler
ved at have et kundeforhold til mig og min virksomhed. Du betaler nemlig for min viden –
ikke for min bog. Denne synopsis er blot et eksempel på hvad en en virtuel bog kunne
indeholde. Jeg giver dig adgang til en videnbank, som jeg opdaterer kontinuerligt, så kan
du selv vælge det endelige indhold i den mængde og det forløb, du finder interessant. Hvis
du synes du mangler emner, er du mere end velkommen til at spørge. Eller hvis du selv
har emner, som du mener hører med, er du velkommen til at medvirke.
God fornøjelse.

Carsten Corneliussen
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Videnbanken indeholder p.t.
Individets triumf: Det højeste mål eller den laveste fællesnævner?
y Filosofi vs. psykologi y Gud, livet, universet og alt det andet y Kortet over virkeligheden y Regel nr. 1: Vi er forskellige y The Big 5 y Arketyperne y Plan B: Brug hjernen til en forandring y
IQ – EQ – IA – AI y Da tid blev et råstof y Life Long Learning y Placebo y Ligemænd og autoriteter y Om præster og skolelærere y Meta y Mennesket er et selvrefererende system y Hvilket
stjernetegn er du? y Hvorfor §’en y Change or Die! y Universelle værdisystemer y Farlige ord:
Metaforer og metaforik y Kreativt kaos y Sværmintelligens y Selvorganisering y Digitale identiteter y Al magt til forbrugeren y
Teknologiens ABC… hedder fremover teknologiens ABGN…
y Teorien om alting y 21st Century Architecture y A står for atomer y Nano-teknologi y B står for
bit y Computere y G står for gener y Bio-teknologi y N står for neuroner y Hjerneforskning y
Principia Systemica y The Big Bang y Singulariteter y Cellular Automata y Er svaret så 42? y
Rejsen til verdens ende y Teleportation y Beam me up Scotty y Rummet er fladt y Parallelle universer y Quantum Physics y Er den der, den dér kat, som Schrödinger talte om? y Er alt relativt?
y Schumpeters 5te og 6te bølge y Socio-tech y Trust your instincts y Cybernetics y Trust your
car y Sensorer y Biometrics y Power consumptions y Dobbelt eksponentiel vækst y S kurven y
Fagre ny verden – mennesket i version 2.0
y Vil du leve i 100 år? y Scenario 2050 y Menneskets DNA y Menneskekroppen i version 2.0 y
Udseende betyder noget y Udvidet intelligens y Kunstig intelligens y Kunstig stupiditet y The Matrix y Virtuelle mennesker y Universal Soldier y Virtuel Living y Enhanced Humaniods y Nueromorphic y Robotter y Full Brain Link y Next Generation Internet y Den globale hjerne y Hvor er
du? y Adfærdsregulering y Psykometriske profiler y Hvem er du: Break-through thinking y Mind
Maps y Memer y Mind Control y Scenario 3000 y
Den virkelige virkelighed – og den redigerede…
y Syv plus minus to y Frosne data y One pagers y Det retstomme rum y Myten om A og B holdet
y Selvorganisering y Den intelligente hob y Global Tribalism y War Chalking y Det militære nomenklatur y Det globale Cirkus y Brød og skuespil y Sproget y Multi-Lingvistik y Idéernes hierarki y Visual-verbal languages y Det du ikke selv siger y Semantisk matematik y Mediekonvergensen y Loven om TV’s død y Personal media y Rich media y Unified messaging y Instant messaging y Åbne og lukkede standarder y Tværmediale processer y Synthepians y Coming to a
theatre near you y Bag mediernes overskrifter y Big Brother y Intelligente bygninger y Det semantiske web y
Virksomhedernes DNA – måske er det den stærkeste der overlever
y Fjende nummer 1 og fjende nummer 2 y ROI y Zero Sum y Penge er ikke alt y Shareholder
Value y Åbne og lukkede systemer y Monopoler og karteller y Værdibaseret ledelse y Bypassing i
værdikæden y Evigheden som målestok y Human Capital y Mig selv A/S y What’s in a word:
Brands y One up - one down y Kampmetaforer y Business Intelligence y Knowledge Management y Management teorierne y Organisationsteorierne y Bullshit Bingo y Fire fod og otte en
halv tomme y Forandringsvilje og fleksibilitet y …og fagforeningerne? y Når viden er vigtigere y
Produktcyklus y Hypekurven y Upgrade NEW: Den elektroniske regering y Feed the world y
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Synopsis
Forandring kommer både indefra og udefra. Forandringer er som oftest uønskede – men er
i realiteten den eneste drivkraft for udvikling. De er katalysator og årsag til, at vi mennesker kontinuerligt må tænke anderledes for at bevare eller skabe nye værdier (idealer,
overbevisninger mv.) De fleste mennesker har dog oftest for travlt i dagligdagen (bl.a. i
virksomhedernes daglige drift), og bruger derfor alt for lidt tid på nytænkning, kreativitet
og innovation.
For den enkelte [som for virksomheder og samfund] er evnen til at ville og kunne tænke i
forandring blevet et afgørende beredskab. Og vi har ressourcer til at frigøre energi til kreativitet og nytænkning. Vi har faktisk en masse viden om forandringsprocesser og færdigheder i brugen af værktøjer til at frembringe og fastholde ønskede forandringer. Ét af dem
kaldes for strategisk tænkning, som er et værktøj, der gør os bedre til at lære og tænke
nyt, til at blive mere kreative og mere effektive – og til at opnå større og personlig indflydelse på nutid og fremtid. Det gælder både for individer og for organisationer. Men nogle
mennesker og virksomheder er bare bedre til at tænke kreativt og innovativt – og får dermed større indflydelse på fremtiden. Hvordan de gør det, er noget, de fleste gerne vil vide
mere om.
Den intensive forskning af hjernen – biologisk og informationsteknologisk – og den traditionelle kognitive psykologi begynder sammen med terapien at nærme sig hinanden, hvorved alle søger efter større (og nu mere universelle) helheder, hvorved ordet strategi således også bringes i anvendelse om måden at tænke på. Strategisk tænkning indenfor det
psykologiske område relaterer sig til forklaring af (og udtryk for) eksistentielle vilkår [afledt af det engelske coping mechanims, der refererer til bestemte metoder til at håndtere
virkelighedens realiteter].
Ordet strategi stammer
fra det græske: stratEgos, som betyder
general, og stratEgia,
der henviser til generalfunktionen.
Den oprindelige anvendelse af ordet refererer
da også til krigskunsten
– slagplaner og taktik –
hvor den nutidige og
mere moderne version
dækkes af en række
synonymer som:
handlingsplan, metode,
projekt – og f.eks. de
engelske ord: scheme,
blueprint og design.
De relaterede ord er:
idé, mening, formål,
opfattelse, antagelse,
fremskrivning og fremgangsmåde.

Strategi og strategisk tænkning fokuserer på den generelle metode – i modsætning til taktik, som er en plan for at opnå mål
eller delmål, der er mindre end det overordnede (primære) mål.
Sagt på en anden måde er strategi en plan for at vinde krigen –
og taktik er en plan for at vinde et slag, for nu at blive i den krigeriske metafor.
Ordbøgernes definitioner skelner egentlig kun mellem det militære sprogbrug og den forretningsmæssige betydning, og kunne
sammenskrives til: ”Strategi er en (handlings)plan, der rummer
beskrivelse af de metoder, som fra start til slut skal anvendes til
løsning af en opgave eller et forehavende”. Strategi er dog efter min mening bedst defineret som: En metode [en detaljeret
og systemisk plan for handlinger], der er tilrettelagt for at opnå
et bestemt mål eller en bestemt effekt. Og måske er en ny definition af strategi nødvendig. En definition, hvor vi må acceptere,
at strategi ikke er en bevidst og planlagt handling - uden at dette dog fratager os initiativet til at planlægge og forsøge at styre
begivenhederne i en stadig mere kompleks virkelighed – ud fra
en erkendelse af, at der er en universel sammenhæng og mening med livet. Man kan f.eks. spørge om vores strategier ændrer sig i takt med den teknologiske udvikling, eller om der blot
er tale om en udvikling af vores evne til at håndtere forskellige
virkeligheder på et taktisk planlægningsniveau.

Hvilke strategier har vi (og for den sags skyld også f.eks. bier, fugle osv.) som mennesker
for eksistens og overlevelse i en overordnet helhed, som måske nok tager sit udgangspunkt i Darwins teorier, men som fremover snarere skal ses i en endnu større helhed, hvor
”teorien om alting” begynder at tegne et billede, der integrerer de klassiske Newton’ske videnskaber med helt nye videnskaber og nye opfattelser af verden og virkeligheden?
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Overgangen fra ét bio-socio-psykologisk værdisystem til et andet er sket i evolutionære
spring på baggrund af truende eksistentielle vilkår. Truende vilkår, der har ændret sig fra
den fysisk-biologiske død af nære forhold i omgivelserne [overfald fra fremmede stammer,
dyr og ukendte farer] til mere mentale forestillinger af farer. Den kognitive psykologi skelner ikke mellem det fysisk materielle truende og det mentale truende. Begge dele opleves
virkeligt og i alle tilfælde vil både den menneskelige hjerne og kroppen reagere med urinstinkternes kemi og fysik. Men bemærk, at der også i en model af værdisystemer indgår
sociale og psykologiske elementer. Den måde, vi har organiseret os på, er ikke entydig en
biologisk proces. Den sociale struktur er f.eks. et valg. Først af fysiske og nødvendige årsager, dernæst af valgte og som den ultimative konsekvens af rationelle grunde. Den psykologiske faktor optræder første gang vi stiller spørgsmål ved den biologiske og den sociale
struktur. Med andre ord er bevidstheden en del af det psykologiske billede – og med bevidstheden kommer opfattelsen af virkeligheden, som vi ser og oplever den. Vores opfattelse af videnskab bygger på religion og teknologi, og kommer forholdsvis sent ind i den
sociale struktur. Af den biologisk-sociale og den biologisk-psykologiske struktur opstår filosofi og politik som begreber, vi virkeliggør i vores adfærd, og som vi forklarer med vores
bevidsthed.
Som mennesker adskiller vi os altså fra andre eksistenser
ved at kunne kommunikere vores virkelighedsopfattelse til
hinanden ved hjælp af sproget. Sproget billedliggøres i de
første malerier og figurer, og af dette kommer også de fysiske repræsentationer af gudeskikkelserne til udtryk. Ved
skriftsprogets fremkomst er vi ultimativt på en nem og hurtig
måde i stand til at forankre tidligere viden til brug for næste
generation. Det er på dette tidspunkt, at intellektuel intelligens kan defineres som en relativ faktor. Med andre ord er
den, der er i stand til at tilegne sig den tidligere viden og anvende den i forhold til den næste viden, blevet klogere og
kan kommunikere nye idéer. Denne del af læreprocessen foregår altså intellektuelt ved at kunne læse og skrive – til forskel fra andre dele af læring, der foregår ved imitation og fysisk gentagelse, øvelse osv.
Med denne definition er det indlysende, at den intellektuelle læreproces er anderledes end
den fysiske. Selvom deling af intellektuel viden i principiel forstand altid har eksisteret, har
den været restriktiv. Fra de tidligere stammers åndemanere til kirkens organisering har
magthaverne altid ønsket at kontrollere viden. I vores moderne tid er teorierne om at
magten har flyttet sig fra det fysiske til det intellektuelle (som en direkte og naturlig biopsykologisk evolution for artens overlevelse i reproduktion eller blot sex) nok ikke hele forklaringen, idet adgang til viden i dag og i særdeleshed i fremtiden er nærværende for alle.
Det er derimod anvendelsen af viden til ny viden, der er det afgørende moment. Det vil sige, at kreativitet og nytænkning er de faktorer, som afgør artens udvikling. Med udsigt til
en forholdsvis snarlig såkaldt singularitet for det rene biologiske menneske er intellektuel
viden allestedsnærværende.
I ovenstående er den bio-socio-psykologiske sammenhæng forsøgt udtryk i generelle vendinger. Ligesom det et nævnt, at opfattelse af værdier og den fysiske adfærd hænger
sammen. Disse to parametre er nødvendige samtidigheder, hvis vi skal forstå den menneskelige evolution i en dimension, der er bredere end Darwins. Vi skal heller ikke falde for
fristelsen til at tro, at vores sociale struktur og organiseringsform er en humanistisk adfærdsregulering, som vi kan forklare filosofisk eller psykologisk afhængig af vores opfattelse af virkeligheden i politiske eller økonomiske termer. Det er med dette udgangspunkt, at
det efterfølgende tegner en begyndende cyklisk og åben model for universelle værdisystemer – mindset – eller måder at tænke på, som det også refererer til i forklaring af udviklingen. Det er derfor også afgørende, at en sådan universel model ikke refererer til en inddeling i mennesketyper, der kan måles eller registreres på adfærd alene, eller er udtryk for
bestemte karakteristika i intellektuel formåen.
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Den senere forklarede model udtrykker bestemte værdisystemer, hvor den enkelte optræder på en bestemt måde i en bestemt kontekst. Det siger sig selv, at vi i vores moderne og
komplekse organiseringsform kan optræde og være i mange forskellige kontekst på mange
forskellige tidspunkter, og at modellen derfor ikke er en enten-eller, men en både-og. Med
andre ord at de værdisystemer, vi har gennemlevet, ikke bliver erstattet af nye, men snarere suppleres og at vi derfor kan opleve, at bestemte situationer tackles bedre af tidligere
værdisystemer end af nye. Omvendt kan vi også opleve at være i situationer, hvor ingen af
de eksisterende værdisystemer slår til – og vi oplever da eksistentielle konflikter, som vil
bringe os ind i nye værdisystemer, hvor vi er i stand til at håndtere livsvilkårene.
Sådanne forandringer opstår altså, når vi støder på problemer, der ikke kan løses ved
hjælp af vores bestående viden, færdigheder og adfærd. I den moderne psykologi kaldes
dette for ”break trough thinking” – eller på dansk f.eks. for ”aha”-oplevelser. Da modellen
også beskriver kommende værdisystemer (eller varianter af ekstrapolerede kendte værdisystemer) er det også vigtigt at huske på, at fristelsen til at være profet ofte forveksles
med muligheden for at spille Gud. Derfor viser en del af de kommende værdisystemer
(som ikke har bund i den tidligere forskning) en tendens til, at visse moderne psykologer
falder for denne udvidede fristelse og derfor bliver både profeter og præster. Den menneskelige natur har en selvreference, som ikke findes i andre eksistenser, og meget af det,
der kommunikeres som videnskabelige psykologiske discipliner, er i virkeligheden filosofiske betragtninger (nogle vil måske endda kalde dem lommefilosofiske). Af samme årsag
eksisterer der en efterhånden ufattelig lang række ”discipliner” med alternativt islæt og
med base i overtro og et ikke-videnskabeligt fundament, men som ikke desto mindre er effektive og folkelige værdisystemer. Placebo-effekten er til gengæld bevist særdeles effektivt – og dogmatiske, fanatiske eller religiøse overbevisninger hører med til den filosofiske
debat om vores eksistens. Det er dog forholdsvist nemt at afsløre, hvornår en bestemt
overbevisning bygger på et bestemt værdisæt, hvorved også rammen og strukturen for
adfærd og opfattelsen af virkeligheden kan defineres – og dermed at kunne finde en optimal og hensigtsmæssig måde at kommunikere på. Omvendt kan den samme teknik også
benyttes som en nem og effektiv metode til manipulation.
Hvilken virkelighed?
Vi er midt i den [Joseph Schumpeter] 5te teknologisk-økonomiske bølge (ca. 1980–2020),
der handler om de digitale netværker (Internettet, IT og trådløs telekommunikation), software og sammensmeltningen (konvergensen) af medierne.
Den næste bølge, der allerede er startet og bygger på det vi lærer nu, kommer til at handle om de såkaldte nye GNR teknologier (genetics, nano og robotics) og disciplinerne indenfor kognitiv psykologi og hjerneforskning.

I det hele taget har vi som mennesker lært af de foregående paradigmer.

Mennesker og Teknologi – synopsis til en virtuel bog om faktorer for forandring og udvikling
strategix.dk © 2003 Carsten Corneliussen

8

Historikere vil se tilbage på de 40 år, der dækker perioden 1980–2020 og definere den
som ”den digitale revolution”: Det tidspunkt, hvor vi kan sige, at vi skiftede fra et paradigme til et andet [på samme måde som vi nu kan se tilbage på den industrielle revolution
i slutningen af 1700-årene og begyndelsen af 1800, hvor det daværende landbrugssamfund havde domineret økonomien og menneskets måde at leve på i et par årtusinder].
Den digitale revolution er ikke defineret med en enkelt begivenhed (selvom computernes
integrerede chipkredsløb fremstår på niveau med hjulets opfindelse), og det bliver nok perioden i begyndelsen og midten af 1990erne, der kommer til at kendetegne skiftet fra hvad
nogen kalder for informationssamfundet og andre allerede betegner som vidensamfundet.
En af begivenhederne er browseren til Internettet. Denne simple software giver en universel adgang til alverdens akkumulerede viden. Og det er denne adgang til viden der starter
reorganiseringen af vores samfund. De fleste af os har endnu ikke registreret det som et
paradigmeskifte, men det kommer vi til – socialt, politisk og psykologisk.
På samme måde som overgangen fra landbrug til industri gav traumatiske oplevelser, hvor
bønder blev fordrevet fra deres jorde og ind på fabrikkerne og industriens entreprenører
blev rige fra dag til dag. Det fredelige og hyggelige landsbyliv blev skiftet ud med byliv.
Revolutioner blev startet. Socialiseringsprocessen, fagforeninger og kampen om lige ret til
goderne startede, hvad vi i dag nyder som en indforstået menneskeret.
Overgangen fra industrisamfundet til informations- og vidensamfundet bliver ikke mindre
traumatisk, men måske en smule mindre blodig. Tidens professionelle arbejdere, ledere og
administratorer, og ikke mindst politikerne, vil se deres magt svinde ind, og storbyerne vil
opleve, at mange mennesker vil flytte ud af byerne til mindre enklaver på landet. Når denne forandring er overstået, vil vi igen leve fredeligt og organiseret. Det lyder måske fortænkt og hypet for de fleste, men det er, hvad vi kommer til at opleve – og det er hvad historikerne bagefter vil kunne beskrive – fuldstændig på samme måde som overgangen fra
landbrug til industri er kendt af os alle her i nutiden. Så start med at tro på, hvad du hører
om ”digitaliseringen” og om den forandring, vores nuværende og kommende teknologi vil
betyde for fremtiden. Og det kommer til at gå hurtigere end du tror.
Digitalt betyder meget mere en blot 1-taller og 0’er. Digital er
også et udtrykt for, at vi på flere samtidige planer har opnået
at identificere den mindste bestanddel i vores opfattelse af universet, livet og ”…alt det andet” – eller med andre ord at vi har
opnået en mindste fællesnævner for vores forståelse af virkeligheden. De seneste få årtiers anvendelse af computere og simulering af komplekse og tidligere teoretiske systemer er nu
testet og resultatet er en ny definition af universet. Der er nu
generel enighed om, at universet består af fire bestanddele, at
det er fladt, og at det efter The Big Bang udvider sig og trækker
sig sammen over milliarder af år. Den synlige del af universet
er kun nogle få procent, hvorimod det usynlige antistof udgør
størstedelen. Vi står også overfor et gennembrud i forståelsen
af kvantefysikken – dvs. det forhold, at noget er og ikke er på
samme tid. Flere forskere, som har arbejdet med ”teorien om
alting”, står overfor en forklaring på parallelle universer, hvormed vores opfattelse af tid og samtidighed får et helt nyt perspektiv.
Med bioteknologiens gennembrud i kortlægning af vores DNA – dvs. genomets sammensætning og identifikationen af proteinernes arbejde – står vi overfor at kunne anvende
kunstige proteinchips som kan være med til at udrydde uønskede sygdomme. Vi kan
naturligvis også skabe helt nye strukturer, og vi kan opfinde nye syntetiske eksistenser
ved at manipulere gener og proteiner. Vi kan nu konstruere meget små og simple
selvreplicerende byggeklodser på det mindste niveau, vi kender.
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Nanoteknologien er i sig selv ikke en særlig videnskabelig disciplin, men blot et værktøj,
der er temmelig avanceret og som vil medvirke til at ændre både vores biologiske og teknologiske forståelse for vores eksistens og den kommende kunstige eksistens, som vil være med til at introducere en ny virkelighed i det næste paradigme. Nogle forskere er bekymrede for, at vi ikke kan kontrollere denne nye teknologi, og den politiske, moralske og
etiske diskussion er allerede godt i gang. Andre forskere oplister allerede de fordele, der
kommer.
Har vi styr så på det? Er der en orden og en forudsigelighed, som
vi kan beregne? Både ja og nej. Hvis vi et kort øjeblik kigger på
kaos-teori kender vi fra fysikken billedet på, at en væske, der
f.eks. sættes ind i en ovn og opvarmes, tilsyneladende organiserer sig selv i forholdsvis stabile mønstre for derefter ved yderligere opvarmning pludselig at eksplodere. Dette simplificerede billede af selvorganisering kan også anvendes på det molekylære og
atomare niveau. Den struktur og stabilitet, som stoffer har ordnet
sig på, kan ændres ved manipulation, eller ved at ydre påvirkninger bringes i anvendelse hvorved der opstår uorden – altså kaos –
men det kan også forblive stabilt ved at erstatte elementer, der
selv oprinder af uorden.
I vores opfattelse af virkeligheden er den videnskabelige og empiriske iagttagelse afgørende. Før computerens regnekraft har vi opstillet teorier og efterfølgende har vi afprøvet dem
i virkeligheden. I andre tilfælde har vi iagttaget virkeligheden og konstateret mønstre, som
vi har gjort til naturvidenskabelige love. Et epokegørende eksempel på begge dele er at
simulere virkeligheden i empiriske forsøg på computeren. Denne matematiske ekstrapolering har Stephen Wolfram netop brugt ca. 10 år på. I hans værk ”A New Kind of Science”
har Wolfram foretaget utallige simuleringer på det, der kendes som Cellular Automata –
dvs. princippet om at en celle, der skifter fra en tilstand til en anden på et eller andet tidspunkt vil ende med at udvise et bestemt mønster. Wolfram mener at have bevist, at der
med et bestemt udgangspunkt med få parametre er en regel, som uanset start vil ende
med samme bestemte mønster. Wolfram mener også at have ført bevis for, at det klassiske videnskabsbegreb kan erstattes af en basal regel, og han mener, at det kun er et
spørgsmål om kort tid inden vi kan definere Universet på baggrund af en simpel bitkode.
Udviklingen er eksponentiel
Vi har kontinuerligt udviklet os i takt med vores opfindelser. Og de sociale, politiske og
psykologiske mønstre og levevilkår har ændret sig i takt med udviklingen. Vi står nu midt i
et paradigme med en række nye opdagelser og opfindelser, som vil ændre vores opfattelse
af virkeligheden [altså ændre den måde, vi tænker om virkeligheden på] og dermed måden vi organiserer os og lever på. Ligesom vores bedsteforældre og forældre oplevede
f.eks. flyvemaskiner, begyndende organtransplantationer, computere og informationsteknologi, som realiseringen af de drømme og spådomme forskere og innovative entreprenører havde omkring det forrige århundredskifte.
En afgørende forskel for os her i det 21 århundrede er dog tidsfaktoren. Den eksponentielle
vækst i specielt computernes ydeevne, og det tilsvarende fald i priser for rå computerkraft,
vil få fremtidige anvendelser af ny teknologi til at nærme sig hurtigere end de fleste gør sig
forestilling om, og de fleste af os vil opleve meget store forandringer. Præcis på samme
måde som generationer før os. Vi er midt i det, nogle kalder informationssamfundet eller
vidensamfundet, og de sidste 10 år har drejet sig om udviklingen af computere og kommunikation. Nærmere bestemt fremkomsten af Internettet og trådløs telekommunikation.
Det har allerede haft en kolossal effekt på vores måde at arbejde på, at kommunikere på,
og måden vi opfatter vores fritid på. Det har ændret vores opfattelse af verden.
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Men vi er fortsat midt i, hvad vi bør kalde for produktudviklingen af digitale netværker,
software og mediekonvergens. Begrebet ”instant communication” i form af de elektroniske
medier har givet globaliseringen en ny betydning. I de næste 10-20 år vil vi se endnu en
lang række produkter, tjenester og funktioner, som bygger på den teknologi, vi allerede
har opfundet.
Parallelt med denne udvikling er vi også i gang med at opfinde en hel ny teknologi, som vi
ikke er i stand til at udnytte eller bearbejde til produkter førend i det næste paradigme
[Schumpeters 6te bølge ca. 2020–2050]. Denne samtidighed gør det vanskeligt at skelne
mellem realiteter og hype. Der er ikke et filter, som kan sortere i den enorme mængde af
nyheder og information, der hver dag publiceres. De forskningsinstitutter og virksomheder,
der gerne vil informere, bliver mere end ofte mødt af de gamle medier, der hellere gør ny
viden til moralske og etiske overskrifter på den politiske dagsorden.
Hvad er det så, vi ønsker af fremtiden? Hvad er det, vi opfinder – nu og til de næste generationer? Er vore dages tilsyneladende science fiction-agtige spådomme om fremtiden kun
drømme eller kan de realiseres i vores og vores børns generation? Én ting er sikkert – vi
ønsker ikke det samme! Nogle af os ønsker faktisk slet ingen forandringer. Og nogle vil påstå, at de visioner som forskningen allerede nu skitserer – f.eks. udvidet (enhanced) menneskelig intelligens ved hjælp af implanterede computerchips, længere levetid fordi vi kan
gøre brug af bioteknologiske udskiftninger af organer, eller ved hjælp af genmanipulation,
og f.eks. robotter med eller uden kunstig intelligens – ikke vil være mulige, og da slet ikke
gennemførlige af økonomiske, politiske, etiske eller religiøse årsager. Sådanne diskussioner vil fortsat være på dagsordenen i de næste mange år – ligesom de i øvrigt allerede har
været det i mange år. Andre vil påstå, at vi står overfor en ny singularitet, hvor en kunstig
intelligens [der overstiger den menneskelige] vil betyde slutningen af den menneskelige
udvikling efter Darwins teorier, og en ny type bevidsthed og en ny version af mennesket vil
opstå – og at det vil ske allerede i midten af dette århundrede.
Uagtet disse diskussioner og mulige scenarier om fremtiden er den teknologiske udvikling
ustoppelig. Og givet er det, at den accelererer med en særlig eksponentiel vækst, som
bl.a. Moore´s Lov har bevist det indenfor computerkraft. Moore’s Lov løber – på baggrund
af vores nuværende teknologi – ud i slutningen af det næste årti. Men allerede nu er f.eks.
nanoteknologien med til at forlænge den eksponentielle vækst. Faktisk er der tale om en
dobbelt eksponentiel vækst. Hvis man opfatter computere som et begreb, der starter allerede i slutningen af det 19nde århundrede med mekaniske enheder (f.eks. Census regnemaskinen i 1890ernes USA) over Turing’s ”Robinson” maskine (som han bl.a. brugte til at
bryde den tyske Enigma kode med under anden verdenskrig) til CBS’ vacuumrørs computer, som bl.a. blev brugt til at
forudsige valget af Eisenshower, og til de transistorbaserede maskiner, der blev brugt til
de første rumflyvninger, så er
fremkomsten af de personlige
computere, som vi kender dem
i dag, den femte generation.
Hvis man plotter disse typer af
maskiner ind på en eksponentiel graf (som vist her med henvisning til Ray Kurzweil’s ”The
Law of Accelerating Returns”)
så betyder en lige linie normal
eksponentiel vækst, men i realiteten er der tale om en begyndende S-kurve, hvilket indikerer eksponentiel vækst i en i
forvejen eksponentiel vækst.
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Computerkraft (pr. enhed og pris) er fordoblet for hvert tredje år mellem 1910 og 1950 –
og fordoblet hvert andet år i perioden 1950 og 1966 – og den fordobles nu hvert år. På
grafen kan man se, at den eksponentielle vækst ikke startede med de integrerede kredsløb
(chips omkring 1958 – og ej heller med transistorer omkring 1947), men går tilbage til de
første elektromekaniske regnemaskiner omkring 1890–1900.
Det er indlysende, at den sjette generation kommer, når Moore’s
Lov ophører omkring 2015–2020. Men er Moore’s Lov så mere
end blot en forventning i computerindustrien, eller er det et fænomen, der er gældende for al evolutionær teknologisk udvikling? De chips, vi kender i dag, er flade, selvom de indeholder op
til 200 lag. Som kontrast hertil er vores egne hjerner opbygget i
tre dimensioner – og da vi lever tredimensionelt, hvorfor udnytter vi så ikke denne mulighed? Den menneskelige hjerne anvender egentlig en meget lidt effektiv elektrokemisk digital kontrol
af en analog beregningsproces. Størsteparten af vores ”beregninger” sker i neuroner i neurale netværker med hastighed på
ca. 200 beregninger i sekundet i hvert forbindelsespunkt, hvilket
er ca. 10 millioner gange langsommere end en standard chip i
dag. Den menneskelige hjerne har dog en overlegenhed i den
parallelle tredimensionelle organisering, som også udnyttes i den næste generation af
computer chips, der anvender de såkaldte nanotubes, som er et kulstofatom der bygges op
i en pentagonal struktur (se f.eks. billedet på side 9). En nanotube chip vil være 1 million
gange mere kraftfuld end den menneskelige hjerne. Andre tredimensionelle chips er på
tegnebrættet, og flere virksomheder eksperimenterer med konventionelle og nye materialer: siliconer, krystaller, optiske chip, DNA og protein chips og kvantecomputere, som alle
vil blive virkelighed i det næste paradigme
Moore’s Lov refererer til computerchips, men der er faktisk en lang række andre elementer, der hører med, når vi anskuer udviklingen af computerkraft: hukommelseskredse, lys
og fiberoptik, den trådløse netværksrevolution (dvs. brugen af radiosignaler, infrarød
transmission osv.) og især softwareudviklingen. Dermed bliver pris og ydelse (beregningskraft) nok en bedre målestok. Dette indeholder flere faktorer, og herefter kan begrebet ”intelligens” anvendes som udtryk for innovation – dvs. den teknologiske evolution, der også
indeholder computeres konstruktion, parallel computering, antal instruktioner, der kan ”ses
frem”, lagringskapacitet osv. – og dermed bliver (dobbelt) eksponentiel vækst også bredere end Moore’s Lov, og vil være det gældende fænomen for den accelererende vækst af
enhver evolutionær proces. Iagttagere vil sikkert hurtigt kritisere denne ekstrapolerende
fremstilling, fordi en sådan automatisk vil løbe tør for ressourcer. Et ofte anvendt eksempel
er bl.a. når en dyrerace (f.eks. kaniner i Australien) migrerer til nye bosteder, så vil en
eksponentiel vækst forekomme i et stykke tid, men der er en naturlig grænse, idet føde og
fysisk plads er begrænset. Men faktisk er de underliggende kræfter for den eksponentielle
vækst i enhver evolutionær proces temmelig ens.
Der er i sig selv ”orden” i den evigt voksende evolutionære proces. Hvert stadie af evolution giver bedre og stærkere redskaber for den næste. Efter den Cimbriske eksplosion blev
“designet” af dinosaurernes kroppe anderledes, og gav en hurtigere udvikling af nye organer, hvorved også udvikling af hjernen tog fart. Et mere nutidigt eksempel er fremkomsten
af computer-assisterede værktøjer, hvilket har givet en hastigere udvikling af den næste
generation af computere. I den biologiske udvikling har f.eks. fremkomsten af viden om
DNA givet mulighed for mere avancerede eksperimenter, hvor de første proteinchips netop
er introduceret i laboratorierne. Det “kaos”, der eksisterer i vores omgivelser – og i hvilket
evolution finder sted – giver os også muligheden for yderligere diversitet.
I den biologiske udvikling er diversitet den forskellighed, der opstår ved mutationer, fordi
der er evigt skiftende vilkår i vores omgivelser. I den teknologiske udvikling har
menneskelig snilde og kreativitet kontinuerligt holdt innovationsprocessen i gang pga.
evigt skiftende markedsvilkår og sociale strukturer.
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Det er nødvendigt at forstå og kunne skelne mellem S-kurvens karakteristika og begrebet
eksponentiel vækst. S-kurven er forklaret med en langsom vækst, som derefter stiger
ganske voldsomt for til sidst at flade ud (altså en kurve formet som et ”s”). Moore’s Lov er
en S-kurve for en bestemt teknologisk udvikling – hvorimod eksponentiel vækst er en kontinuerlig evolutionær proces af teknologisk udvikling. Bestemte teknologiske paradigmer er
altså S-kurver, som f.eks. Shumpeters bølger. Væksten af computering (beregningskraften) er derimod en kontinuerlig eksponentiel proces (i det mindste så længe vi forstår universet med vores nuværende intelligens – og måske også i de kommende paradigmer af
menneske-maskine eksistens).
Når det næste paradigme af
f.eks. tredimensionelle computere tager over, og dette
nærmer sig sin S-kurve slutning, så har vi også [i lyset af
den eksponentielle vækst af
teknologien] oplevet starten
på ikke-menneskelig intelligens, og er således på vej til,
at hele den biologiskmenneskelige eksistentielle Skurve ophører. Det vil derfor
også være validt, at se potentialet for ”stof” og ”energi”
[matter and energy], som en
faktor for udviklingen af intelligente processer [menneskelig såvel som kunstig] selvom
vi næppe når grænsen for
dette i dette århundrede (men
det vil sandsynligvis være et
emne om et par hundrede år).
Det giver et helt nyt perspektiv for sådanne overvejelser, at computere kan simulere forskellige virkeligheder og præsentere os for resultater, som den tidligere nævnte Stephen
Wolframs nye teori om videnskaberne. Hvorvidt den klassiske videnskabs autoriteter vil
acceptere hans simulerede modeller, som udtryk for ”teorien om alting” er en anden sag.
Men han introducerer i praksis et manglende led for at skifte det Newton’ske verdenssyn
ud med en ny måde at tænke på. Wolfram er naturligvis ikke alene med tankesættet om et
nyt verdenssyn. Kvantum-fysikken – det at noget er og ikke er på samme tid (i modsætning til enten-eller tankegangen som vi mennesker har lært det indtil videre) har længe
været et aksiom, som forskere nu så småt er begyndt at kunne bevise i praksis og dermed
anvende i bl.a. nanoteknologien. Vi kan sandsynligvis mestre dette indenfor næste teknologiske paradigme, og hvis vi anskuer den eksponentielle vækst indenfor computering i det
rette perspektiv (dvs. som et eksempel på den allestedsnærværende eksponentielle vækst
af informationsteknologi) er vi også i stand til at spå om den fortsatte udvikling. Den ovenstående graf matcher de til rådighed værende data gennem de fem foregående computergenerationer (jf. side 11) i forrige århundrede og udviklingen i dette århundrede. Vækstkurven er langsom – men ikke desto mindre eksponentiel, og det ses tydeligt af grafen, at
vi med det næste paradigme (ca. 2020–2050) har kortlagt den menneskelige hjerne.
Den globale hjerne
Internettet er på vej til at blive den globale infrastruktur. Hvad enten du er på eller ej, så
er du allerede en del af online-samfundet. Men Internettet er ikke en fastfrossen teknologisk arkitektur. Lige nu er den konstrueret som et globalt datanet på toppen af de gamle
telekommunikationsnetværker. Det vil ændre sig mange gange i de kommende årtier.
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Det første, der vil ske, er, at Internettet bliver til den underliggende infrastruktur, og telekommunikation vil være trådløs. En næste generation af nettet vil være udviklingen af supercomputere og deling af computernes kapacitet. Den teknologiske forståelse for infrastrukturer, systemteoretiske selvorganiseringer, og anvendelsen af ressourcerne til selveller valgte konfigureringer, er det, vi allerede er i gang med i form af The Grid – og det,
der kaldes for Peer-to-Peer [P2P] (som kendes af de fleste i forbindelse med deling af musikfiler og film via tidens Kazaa, Gnutella og mange andre, men som også anvendes til videnskabelige beregninger). Det er derfor ikke i sig selv særlig interessant at se, hvordan
alverdens jurister forsøger at dæmme op for det, de kalder pirateri, eller hvordan regeringer forsøger at regulere anvendelsen af nettets indhold. Den kamp er for længst tabt, og
er blot symptomatisk for noget af det trauma, der er beskrevet indledningsvis om forandringernes pris.
Næste generation af Internettet vil blive til en ”global hjerne”. Internettet bliver stedet, hvor den akkumulerede viden
opbevares og øjeblikkelig opdateres. Begrebet ”den semantiske web” er allerede et koncept, som vil blive udvidet og implementeret så snart vi har udviklet tilstrækkelig præcist
software til talegenkendelse. Når vi i løbet af de næste 5-10
år får styr på kunstig intelligens, vil vi konversere i naturligt
talesprog med Internettet, på vores eget sprog, og vi vil få
svar på vores spørgsmål af en intelligent maskine. Dette kan
synes som fagre ny verden, men er allerede en realitet i
forskningsmiljøerne ligesom anvendelsen af nettet til 3D virtuelle skabninger, stedbestemmelse og teleportation allerede
er gennemførte eksperimenter, der blot venter på økonomiens realitet. Dette vil medvirke til og accelerere ændringer af samfundsopfattelsen. Eshopping eller e-commerce er et rigtigt dårligt ord, men ikke desto mindre udtryk for at
indkøb, information og annoncering, betaling osv. flytter sig over i det elektroniske regi.
Anvendelsen af software agenter [de såkaldte bots] vil definere overgangen fra IA [som
betyder ”intelligent augmentation” lig med udvidet intelligens] til AI [Artifical Intelligence,
som er egentlig og kunstig intelligens].
Synergien i Internettets eksistens og ændringen af vores sociale struktur, der fokuserer på
individet, vil betyde et nyt gennembrud for kreativitet. Hvor mærkeligt det end lyder, vil
produktiviteten øges samtidig med, at vi får mindre og mindre arbejdstid. En 20 timers uge
synes ikke som utopi. Godt nok er det ikke sikkert, at fremtidens virksomheder stiller
samme pension og samme benefits til rådighed, som nutidens politikere og fagforeninger
har forhandlet. Og måske er staten heller ikke i stand til at levere pension og sikkerhed
mere. Politikerne i den centralistiske styreform vil falde, fordi de ikke forstår den hurtige
decentraliserede aktivitet og realitet. Skolesystemerne, som er en fabriksfremstilling af
”hjerner”, forsvinder også ret hurtigt, når vi lige nu lever i en tid hvor vores samlede viden
fordobles for hver fire (4) år. Og læring bliver nødvendigvis en anden form og en kontinuerlig proces.
Den øjeblikkelige økonomiske nervøsitet kommer fra en hurtig restrukturering af det økonomiske og kapitalistiske system, hvor virksomhedernes værdi bliver målt i andre værdier
end penge – og det sætter naturligvis alles karrierer og fremtidsperspektiver i farezonen.
De fleste af os lader som om, det ikke sker. Men kig på de seneste 15-20 år, og se, hvordan downsizing har ramt kontorsektoren og andre ”papir”-jobs. I de kommende år vil vi se
hele brancher forsvinde – ikke bare individuelle jobs – og vi vil se millioner af mennesker
stå uden arbejde og begynde at spekulere på nye karrierer og nye færdigheder. Også på
dette område vil skole- og uddannelsessystemerne skulle tilpasses. Forretninger og displays på strøgene og forretningsgaderne er allerede skiftet og tilpasset de personlige
brands og displays – dvs. tøj, sko, smykker og andre personlige plejemidler og sociale aktiviteter (restauranter, caféer, barer etc.) vil dominere gadebilledet i fremtiden. Derimod vil
en række andre forretninger forsvinde. Tusindvis af ekspedienter og salgspersonale vil forsvinde.
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Det centraliserede hierarkiske organisationskarakteristika vil ændre sig til en mere decentral organiseringsform, som vil blive karakteristika for vidensamfundet. Dette er allerede
startet. Team building, team work og selvbestemmelse, selvtilrettelæggelse, hjemmearbejde mv. er allerede i fuld gang. Kontorer står tomme, fordi flere kan arbejde via Internettet.
Behovet for mellemledere er elimineret, og en stor gruppe af mennesker skal ændre deres selvopfattelse og deres definition af “arbejde”. Tiden er blevet en faktor af
flere grunde: Vi er blevet globale. Vi arbejder, når vi vil
og kan – og vi bruger ikke mere tiden som målestok for
løn, men ønsker at blive målt på resultater. Hvad skal vi
så bruge tiden til? Vores såkaldte Renæssance efter middelalderen kom fordi vi opfandt bogtryk. Det spredte viden og oplyste det ellers formørkede og forarmede Europa. Mest interessant bliver derfor at sammenligne chips
med Gutenbergs bogtryk. Anvendelsen af den nuværende teknologi vil meget vel kunne
give mennesket en ny renæssance. Hvis vi anskuer Internettet og adgang til alverdens viden vil f.eks. Life Long Learning konceptet få betydning. Det betyder også, at professorer
og lærere får en helt ny rolle.
Hvor de fleste tidligere opfattede, at Internettet ophævede geografien, skal man nu snarere forvente, at netop stedbestemmelse i kombinationen mobiltelefon og indholdet på Internettet vil blive koordineret. Det betyder i praksis, at ”lokalisering” (i den forstand, at information om lokale og nære begivenheder kan kanaliseres efter den enkeltes behov og fysiske tilstedeværelse) vil blive en af udviklingsretningerne, hvormed local-global begynder
at give mening. Størsteparten af underholdningsbranchen [film, spil og musik] vil blive distribueret via Internettet. Entertainment, koncerter, shows, events, sport mv. forbliver
globale begivenheder, men opleves lokalt.
Computere er allerede på vej til blot at være avancerede chips og de vil være overalt. De
vil være en fuldstændig integreret del af vores liv og arbejde. Og vi vil ikke længere referere til dem som computere. Vi vil tale til vores mange forskellige maskiner (læs bare: robotter), og de vil udføre vores instruktioner og være vores hjælpere på stort set alle niveauer.
Dette sidste er den nære fremtid – altså hvad vi oplever de næste 15-20 år. I det næste
paradigme vil maskinerne være ligeværdige eksistenser og vi skelner mellem biologisk og
ikke-biologiske væsener.
Det klassiske verdenssyn
I vores måde at tænke på indgår en lang række forudsætninger og definitioner. Sproget og
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 er vi i stand til at videreformidle al eksisterende
viden. Og vores evne til at tænke ”hvad nu hvis” er en af de kreative processer, der er forbeholdt mennesket. Vi eksperimenterer med andre ord kontinuerligt med både ord, tanker
og fysiske repræsentationer af vores idéer. Og vi kommunikerer med hinanden for at formidle og lade os inspirere til videre udvikling. Denne evige proces karakteriserer menneskets udvikling. Men der er en bagvedliggende systemisk definition, vi bliver nødt til at have på plads. Som biologiske væsener er vi styret af 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 som mennesker kan forestille
os, kan vi også fremstille. Men er det (mere eller mindre) kunstneriske udtryk for fri fantasi, det der driver vores teknologiske udvikling? Eller er det omvendt?
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Opfinder vi nye produkter, som derefter ændrer vores (leve)vilkår, og er det markedsmekanismerne, som dernæst konkurrerer om vores opmærksomhed – og vores købekraft?
Dette spørgsmål er hverken nyt eller særlig epokegørende – og det udtrykker blot det
kendte paradoks om hønen-og-ægget.
Denne type paradoks eksisterer i stort set alle videnskabelige discipliner (hvoraf det økonomiske kun er ét af områderne). Paradokser eksisterer fordi vi ikke har alle svarene.
Vi er som mennesker (de fleste af os i det mindste) låst
fast i et selvrefererende system, hvor den enkeltes opfattelse af virkeligheden også udtrykker rigtig-forkert og
sandhed-løgn osv. Eller med andre ord: Hvis vi ikke træder
ud af vores virkelighed, kan vi ikke se og forklare sammenhængen til andre virkeligheder. Det kaldes af psykologer og
terapeuter ”at gå i meta-position”. I andre sammenhænge
kendes begrebet ”meta” som data om data [altså det, der
beskriver det, vi ser]. For en datalog er det f.eks. arkivet/biblioteket: Hvordan kan man finde det 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 bevidstheden.
For en filosof er beskrivelse af virkeligheden en parallel til forskere, der f.eks. beskæftiger
sig med abstrakte emner (matematik og fysik) og dermed universet og nye teorier om
kvantefysik og parallelle universer. Einstein er fortsat den mest kendte af alle abstrakte
tænkere, og hans relativitetsteorier er kendt af alle. Ikke nødvendigvis forstået af alle,
men tilstrækkelig kendte til at forskellige analogier giver mening. 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 kommer vi også til dilemmaet med vores
sprog. En ting er, at vi ikke alle taler det samme sprog, men at vi heller ikke forstår hinanden, selv når vi taler samme sprog, er et udtryk for semantik [ordenes betydning og opfattelsen af dem]. En af de største udfordringer består i, at vi faktisk 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. Og dermed definerer vi nye rammer for betydningen. Det betyder, at meninger udtrykt i ord og sprog varierer konteksten de anvendes i. Et af de klassiske eksempler er matematikkens sprog i forhold til almindelig tale. Matematikken anvender et symbolsprog,
som kun matematikere forstår, så når matematikere skal oversætte og forklare en formel
eller en beregning, må de anvende lægmandssprog og derfor er analogier den laveste fællesnævner.
En af de helt store udfordringer, vi mennesker står overfor, er den komplekse tankegang,
der ligger bag kommunikation. Hjerneforskningen er nået langt, men vi står stadig overfor
at kunne foretage ”reverse engineering” af hjernen – dvs. bygge en kopi. Den strukturelle
del med scanning og kortlægning af hjernen (for at få svar på, hvordan hjernen reelt fungerer) vil blive løst i løbet af de næste par årtier, hvorimod spørgsmålet om hvorfor [Gud,
livet, universet osv.] har været spørgsmål, vi har stillet os selv siden, vi begyndte at bruge
hjernen til bevidst tænkning. Og definition af bevidstheden er et af de filosofiske spørgsmål, som kontinuerligt karambolerer med resultaterne af den viden, vi opnår som svar i
forskningen. Opfattelsen af virkeligheden er en bevidst tanke, og den ændrer sig i takt
med udviklingen.
Der er først og fremmest kulturelle forhindringer. Filosofisk set er vores nuværende kultur
baseret på opfattelsen af krop og sind. De første filosoffer er de store tænkere fra grækernes storhedstid. Vi har utrolig megen ballast – sprogligt, filosofisk, socialt og videnskabeligt
– i vores måde at tænke og agere på, som stammer fra denne periode.
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Foruden faktuelle og systemisk absolutte størrelser, som f.eks. geometrien og de første
observationer af verden udenfor os (himmelrummet) også lægekunsten og den begyndende bevidsthed om forskellige mennesketyper, som dog dengang snarere var en biologiskastrologisk definition, målt i forhold til vore dages psykologi. Interessant nok er den psykologiske forskning i dag endnu ikke en videnskab, der har fået gjort op med denne folkelige
forestilling om menneskers forskellighed.
Ser man på den østerlandske filosofi, og yderligere sammenligner f.eks. 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 repræsentant for den øverste autoritative myndighed. Egypternes
faraoer havde en tilsvarende rolle, men mytiske gudebilleder var markant tydeligere, og
denne autoritative person-mysticisme blev overtaget af grækere og romere, hvor guderne
blev menneskeligt portrætteret. Alle tidligere 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 vestlige verden. Den religiøse opfattelse mellem kristne og muslimer præger også
forskellen i vores politiske og sociale opfattelse, og forstærket af vores globale økonomi og
det kapitalistiske pengesystem er religiøse verdenssyn de facto blevet vores dominerende
virkelighed. Den teknologiske udvikling har ingen grænser og ingen præferencer i modsætning til de religiøse, hvor de mest fanatiske regimer bevist søger at undgå udviklingen.
Andre anvender gerne teknologien som værktøj uden hensyn til tro og religion, og mener
at være i kontrol, så længe den mentale verden er adskilt fra den fysiske. Dette grundsyn
er det gennemgående ”videnskabelige” filosofisk-matematiske ”Cartesian” synspunkt [efter
Descartes dualisme], hvor den mentale og fysiske verden er adskilte sfærer, men med
kausal effekt på hinanden. Dette synspunkt har i mange filosofiske varianter præget vores
udvikling indtil nu og har defineret bestemte værdier og bestemt adfærd i vores opfattelse
af virkeligheden (både for Øst og Vest og andre akser, man kunne opstille af politisk eller
social karakter). Det er også dette synspunkt, der danner grundlag for de klassiske Newton’ske videnskaber, og som nu er ved at ændre sig, fordi teknologien har givet os et nyt
syn på virkeligheden og verden.
Filosofi vs. psykologi
Spørgsmålet er, om vi kan stoppe den teknologiske udvikling? Og om vi skal? Svaret er
simpelt: Det kan vi ikke, heller ikke selvom vi gerne ville! Den er en del af den evolutionære proces, og bør derfor betragtes på linie med den menneskelige udvikling i social og politisk forstand, der er udsat for en forandring på niveau med det tidligere anvendte simplificerede kaos-og-orden billede. Hvor vi tidligere har opfattet bevidsthed som et filosofisk og
psykologisk fænomen, er vi tæt på at kunne anvende de mulige computersimuleringer til
at afsløre, om også den sociale struktur er et udtryk for en selvorganisering.
I praksis udmøntes dette som en bestemt måde at leve og arbejde på, en bestemt måde at
tænke på – eller sagt med andre ord – 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 [mod]reaktion opnår man. Som med væsken, der opvarmes til et bestemt niveau, vil
vi i social sammenhæng organisere os i stabile mønstre, og når det ydre pres bliver for
stort, vil vi opløse det bestående mønster og finde nye [stabile] mønstre. Dermed er det
også indlysende, at der ikke er en evig sandhed om forskellige organiseringer i hverken
mikro eller makro mønstre. Det betyder f.eks. også, at management teorier kommer og
går, og det betyder, at nationale styringssystemer kommer og går (som vi bl.a. kan konstatere det i historiske tilbageblik på tidligere nationers opløsning). Ikke bare forhistoriske,
men også nutidige.
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Gennem et par tusinde år har vi oplevet styreformer fra feudale herredømmer til oplyst
enevælde, til repræsentative demokratiske styresystemer. Men er den næste styreform
også et demokratisk system? Sandsynligvis bliver det nuværende demokratiske styre afløst
af et 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 har udviklet vores opfattelse
af virkeligheden på baggrund af vores teknologiske opfindelser og de muligheder det giver
for at gøre noget anderledes. Med andre ord er vores opfattelse af virkeligheden lig med
det tanke- eller værdisæt, som vi til en hver tid anvender som styrende for måden, vi lever
på. Det er indlysende, at disse tanke- og værdisæt [på engelsk: mindset] ikke er de samme hos alle, og at det derfor er svært for alle at se en universel sammenhæng eller et bestemt mønster – jf. udgangspunktet for organisering og selvorganisering. 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, og vi har samtidig formået at holde en vis orden i organiseringen i det vi kalder for verdenssamfundet. Omvendt
må vi registrere, at den stigende fragmentering og nedbrydning af såkaldte universelle
sandhedsbilleder [religiøse leveregler] er på vej med stadig større indflydelse og krav på,
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 rolle, og er blevet så regulerende, at individets naturlige selvorganisering har nået det ”kogepunkt”, hvor vi vil opleve og se en anden form.
Godt hjulpet af både den teknologiske, den biologiske og psykologiske udvikling er vores
sociale og politiske bevidsthed således også ved at udvikle sig. I kombination vil dette og
det næste paradigme formodentlig organisere sig helt anderledes end vi kender det i dag.
Vi vil i dette paradigme opleve at skulle prøve os frem. Både skræk scenarier og positive
scenarier vil influere på tiden det vil tage at gennemføre den 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 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 derfor overfor en spændende periode, som vi ikke 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 alle kalder for de sande værdier – uagtet det ikke er de samme på samme tid. Magt er
en faktor, vi ikke kan overse (ligesom vi ikke kan ignorere dét, de fleste demokratier
kalder for bagsiden af vores samfund). Disse sider er også en del af vores eksistens.
Kriminalitet, korruption, grådighed osv., er ikke nødvendigvis elementer, der pr. automatik
vil forsvinde i de næste generationer og de næste paradigmer – og det interessante i anvendelsen af disse ord er, at det, den ene gruppering kalder for kriminalitet, terror og ondskab mv., for andre grupper er sandheden, som reaktion på den siddende magt.
Vore værdier og livsopfattelser bygger på et bestemt tankesæt og
en bestemt verdensopfattelse – et verdenssyn om man vil. Men
hvor mange forskellige verdenssyn findes der så? Den psykologiske forskning har i de seneste 100 år brugt tid på at identificere
vores motivation og eventuelle distinkte karakteristika for at kunne rubricere bestemte mennesketyper. Det er dog ikke lykkedes
forskerne, at blive enige om en bestemt model, der kan definere
os som individer. Derimod er psykologer, læger og nu flere andre
forskere fra de andre videnskabelige discipliner nået til enighed
om en fælles metode til at beskrive, hvordan mange forskellige
faktorer har indvirkning på måden, vi tænker og lever på. Det
handler altså om adfærd og værdier, der på samme tid er til stede
i eksistentielle virkeligheder, og hvordan de skifter afhængig af
trusler fra ydre omstændigheder.
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Hvis man inddeler psykologiens historie, så vil der hurtigt tegne sig et billede af tre bølger.
Den første bølge starter med Freud (som i øvrigt næppe ville have en chance, hvis han i
dag skulle finde på at søge sit gamle job). Freud definerer psykoanalysen, hvorimod hans
kone sammen med bl.a. Eriksson og Hartmann medvirker til, hvad man kan kalde for egopsykologien. 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 (f.eks. Horney og Fromm) danner den humanistiske linje. Jung derimod tager den analytiske psykologi op, og som de fleste psykologi-interesserede sikkert er
kendt med, er Jungs ”arketyper” også en model for transpersonalismen. Den næste bølge i
psykologiens historie defineres af Pavlov, som de fleste 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). 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 gestaltpsykologien, som hurtigt smelter sammen med den humanistiske psykologi, hvor det lykkes for Maslow i sin samtid at
opnå næsten samme berømmelse som Freud havde i sin. 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 pseudo-disciplin, fordi der ikke på
samme måde som for de 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 betyder endvidere, at kun zoologer, biologer og antropologer en overgang dyrker det kognitive. Især er zoologen og biologen Desmond Morris den
mest kendte med sine bøger om iagttagelser af mennesket.
Den øvrige del af psykologien transformerer sig i sidste århundrede 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. Og af dette opstår der i forbindelse med ”68”-revolutionen en række [alternative] ”discipliner”, hvor den
eksperimenterende psykologi og terapi splitter ”den etablerede” psykoanalytiske gruppering, og samtidig giver ny luft til supplerende forskning og eksperimenter indenfor den
kognitive psykologi og i psykiatrien. Mest afgørende er udviklingen indenfor hjerneforskningen. Vi ved endnu ikke tilstrækkeligt om hjernens basale funktioner, om betydningen af
hukommelse, bevidsthed osv. Dette giver naturligvis også anledning til en række spekulative og filosofiske overvejelser, men det er interessant at konstatere, at denne forskning i
dag er bundet op i videnskabelige rammer for mål om at kunne ”reverse engineer” hjernen, hvilket bl.a. kræver supplerende forskning med dybere skanninger af hjernen, hvorved koblingen til den biologiske og medicinske forskning med værktøjer fra den fysiskmatematiske verden arbejder sammen. Denne kobling har medvirket til bioteknologi og til
nanoteknologi, og er en del af den tidligere omtalte selvforstærkende ekspotentielle vækst,
og som vil afstedkomme, at vi udvikler kunstig intelligens, ikke-biologisk eksistens og bevidsthed i det næste teknologiske paradigme. Dette er yderlige hjulpet af, at vi nu kan
konstruere maskiner og computere, der kan simulere, tænke og udføre eksperimenter,
som vi dermed ikke behøver at vente på i empirisk forstand. Det bliver denne forskning,
som vil kunne løse en række definerede sindslidelser og medvirker til begrebet ”mind
control” i ordets positive forstand.
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Hvilket stjernetegn er du?
Det anden spor i psykologien, som altid har været det analytiske, filosoferende (og fra meget tidligere tider en temmelig folkelig opfattelse af mennesketyper fra det astrologiske til
det mere religiøse, okkulte, mystiske eller slet og ret overnaturlige) har udviklet sig til noget, der kunne ligne en veritabel konkurrence om at pleje ”selvet” i alle retninger. Fordi
der, jfr. tidligere, er så mange forskellige retninger, skoler, læremestre, præster, 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
under og efter anden verdenskrigs IQ klassificering.
IQ begrebet er dog i sig selv ikke grundlæggende nok til en typebestemmelse, og det er
især Myers og Briggs, som med en veludviklet analytisk spørgeramme (på baggrund af
Jungs typologier) har kunnet inddele mennesketyper i distinkte karaktertræk. De kendes
og anvendes normativt til psykometriske test af de fleste i erhvervslivet. Samme system
eller princip med et antal grundliggende kategorier er anvendt af Keirsey og Bates i bedømmelsen af menneskers motivation og måder for indlæring. Der er 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. Dette kaldes
nu populært for ”The Big 5”, og er et udtryk for, at vi med en spørgeramme på forholdsvis
få (dvs. ca. 100) korrelerede spørgsmål ret beset kan identificere bestemte karaktertræk.
Disse fem kategorier er (med fare for oversimplificering) henholdsvis: selvsikkerhed, sociale færdigheder, selvkontrol eller bevidsthedsopfattelse, følelsesmæssig opfattelse eller tilpasning og intellektuel fleksibilitet og formåen.
Denne type-karakteristik er faktisk ikke ny, men har rødder tilbage til lægekunstens græske oprindelse, hvor Hippocrates anvendte fire kategorier til at inddele mennesker udfra
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.
Der findes som nævnt et utal af tests og spørgerammer om næsten hvad som helst, som desværre også gør, at selv de regulære
og gennemprøvede psykologiske tests får en grad af komik over
sig. Det er værd at bemærke, at astrologiens historie går så langt
tilbage som egypterne, selvom det var grækerne og senere romerne, der reelt satte stjernetegn på. Astrologien lå glemt helt op til
middelalderen, hvor den i reformationen tog form igen, som en
folkelig kontrast til de strenge religiøse eksercitser. Det er fra
samme periode, at også andre ”alternative” (eller mystiske) ”psykologiske” modeller har sin oprindelse. Det religiøse og det okkulte
har fulgtes ad og mange satanistiske ritualer stammer fra herfra –
sædvanligvis som krydsninger mellem det kristne og islamiske. Og
også i vores moderne tid eksisterer der ”psykologiske” modeller,
der anses for valide karakteristikker af mennesketyper. En af dem, der ser ud til at have
fået et vist publikum i erhvervslivet, kaldes for Enneagrammet, som opererer med ni distinkte mennesketyper og karaktertræk. Oprindelsen er tvetydig og lidt mystisk, men den
reelle typebestemmelse på baggrund af spørgerammen svarer stort set til både MyersBriggs og Kiersey, og dybest set er der en direkte linie tilbage til Jungs arketyper, der igen
har rødder i det græske – og ringen kan sluttes på baggrund af den allertidligste type eller
rubricering helt tilbage til det egyptiske gudebilledfænomen.
Hvis denne korte historiske redegørelse kan virke som en nedgørelse af hele psykologien
som en ikke-videnskabelig disciplin, er det absolut utilsigtet. Men vi mennesker har altid
haft lyst til at beskæftige os med disse basale spørgsmål, som det også fremgår i både
ugeblade og de elektroniske medier.
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Den omtalte tredje bølge af psykologiens historie slutter ikke med
Maslows berømte behovspyramide. Ej heller er den begyndende
accept af The Big 5 et udtryk for, at vi hermed har løst mysterierne om, hvorfor vi er, hvorfra vi kommer, hvad meningen med livet
er, eller at det i sig selv skulle kvalificere os bedre til at svare på
det afgørende spørgsmål om, hvordan universet fungerer?
Oven på dette fremkommer en ”alternativ psykologi” ved Bandler’s
og Grinder’s udvikling af Neuro Lingvistik Programmering, der tager udgangspunkt i oplevelsens struktur og sprogbrug – i højere
grad end oplevelsens indhold og mulige begrundelser. Og i den
anden ende af skalaen en ”alternativ filosofi”, der baserer sig på
Ken Wilbers transpersonelle beskrivelser og forsøg på at samle
samtidens mange fragmenterede psykologiske, filosofiske, religiøse og spirituelle teorier.
Det interessante ved netop disse to strømninger er, at Bandler kommer fra datalogien, og
selvom Wilber er fra humaniora, er hans teknologiske viden stor. Bandlers NLP gør op med
Freuds psykoanalyse, og tager plausibelt nok udgangspunkt i at se fremad i stedet for tilbage. NLP skal dog ikke forveksles med terapi, selvom det byder på er en række glimrende
værktøjer til at håndtere nogle af livets vilkår – og især er det et glimrende kommunikations- og forståelsesværktøj i forbindelse med menneskers motiver. Bandler danner i
1970erne skole for en række moderne amerikanske ”profeter”, der anvender medieteknologien som forklaringsapparat (og her måske især udnyttelsen af medierne, hvor de er
godt hjulpet af tv-prædikanternes succes). En af de kendte og mest succesfulde er formodentlig Steven Covey (med bl.a. bogen om ”The Seven Habits of Highly Effective People”),
der hører med i rækken af personlige trænere, rådgivere (coaches, mentorer etc.) for bl.a.
hæren, sporten og erhvervslivet. Til dette billede hører naturligvis også de semi-religiøse
sekter, og den heraf afledte sekteriske brug og misbrug af psykologisk research og terapi
som værktøj for regulær hjernevaskning, og skulle dette give associationer til historiens
rådgivere af magtens mænd (og koner), er der mange lighedspunkter.
Ovenstående udtrykker vel med al tydelighed, at forvirringen indenfor det psykologiske
område fortsat er stor. Og det var med dette udgangspunkt, at en mindre kendt elev af
Maslow – en undervisende professor på et helt almindeligt college i New York i USA – Clare
W. Graves – stort set startede forfra i 1950erne. På grund af de mange teorier og den store mængde forskning i de nævnte forskellige retninger opgav han at placere sin undervisning i rammen om rigtig-forkert. Men Graves blev ikke berømt i sin samtid, primært fordi
han ikke publicerede noget af sin egen forskning, og når han så endelig gjorde det, var det
i meget små mængder. Ret beset kan eftertiden og hans elever [nogle af tidens førende
psykologer indenfor moderne adfærds- og samfundsforskning] fortælle, at han brugte ca.
30 år på at beskrive en universel model, som nu inkluderer hans mange samtidige og fortidige kollegers forskning i en systemisk forståelse.
Graves’ forskning er nu tilgængelig og har medført, at der tolkes (og sikkert også overfortolkes) på hans basale research. Især er to tidligere kolleger og studerende hos Graves –
Cowan og Beck – blevet rygende uenige om et fælles værk, de havde skrevet om Graves
universelle værdimodel. Cowan står efter eget udsagn for den ”seriøse” del af modellen og Beck er efter Cowans udsagn faldet for fristelsen for ”at spille Gud”. Beck har slået sig
sammen med Ken Wilber og danner nu skole for en temmelig ekstrapoleret forklaring, som
Wilber i sin bog ”A Brief History of Everything” (der i øvrigt i en dansk oversættelse er udkommet med titlen: ”Gud, livet, universet og alt mulig andet”) baserer sig på et filosofisk
og spekulativt grundlag. Wilber, som er en af Amerikas nulevende og meget læste filosoffer, er faktisk en forholdsvis bredt favnende kapacitet med en tværfaglig fremstilling af de
mange tidligere strømninger, som også er forsøgt beskrevet her. Den største svaghed er
dog netop det filosoferende grundlag, som får en spekulativ og temmelig spirituel karakter,
når den isoleres uden den videnskabelige forskning og viden som bl.a. computerindustrien,
matematikken, fysikken, og den biologiske kompetence giver os til at forsøge at finde et
helhedsbillede. Cowan holder sig på den anden side ikke tilbage i fortolkningen af Graves’
skitser for modellens næste udviklingstrin.
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Både-og tænkningen
Mange nye europæiske filosoffer, psykologer og forskere, som f.eks. Heylighen (Principia
Cybernetica) og Zouwen, er i modsætning til amerikanerne Wilber, Beck og Cowan, Bandler, Covey m.fl. mindre medieeksponerede og på vej til at trække psykologien over i en regulær kognitiv forskning med afsæt i en holistisk betragtning, hvoraf systemteorien og Cybernetic og psykologiens filosoferen kan danne ramme for det, der begynder at tegne sig
som Socio Cybernetics. Hvorvidt dette begreb vil overleve er usikkert, men det er status i
dagens billede.
På vej er også en helt ny vinkel fra kvantumfysikken. Kvantumforståelsen vil ændre vores
verdenssyn endnu en gang, og da det allerede fremgår, at vi stedse er i en dualisme mellem opfattelse af verden og forståelsen af verden efter Descartes princip som en kausal
påvirkning, skal vi i fremtiden tænke i både-og termer – både som videnskabelig ramme,
men så sandelig også i den filosofiske, hvorved psykologien ultimativt vil blive forklaret
uden det selvrefererende syndrom. Til gengæld vil vi komme til at opleve at forstå singulariteten, hvor en absolut værdi vil være en absurd tanke før vi har den - og ligeså absurd
når vi først har fået den.
Indledningsvis er det værd at erindre, at det er modeller vi opstiller,
og Graves’ grundforskning er altså begyndt at danne skole for en
universel model, der har fået navnet Graves Values Model, fordi den
er forklaret med udgangspunkt i værdisæt. Den er elegant, logisk og
forståelig, empirisk bevist og målbar, og så er den faktisk i stand til
at rumme alle tidligere såkaldte bølger af psykologiens historie og
udvikling, ligesom den kan anvendes som model for en ekstrapolering af kommende værdisæt. Graves døde inden han fik færdiggjort
arbejdet med den universelle værdimodel, men grundforskningen
blev udført helt tilbage i 1950-1980. Mange moderne psykologer har
taget Graves’ arbejde til sig og bearbejdet det til en systematisk og
overordnet model, der synes at kunne fungere som en universel karakteristik af menneskets biologisk-sociale-psykologiske evolutionære udvikling. Når mennesket er truet på eksistentielle livsvilkår vil vi ændre os. Dette er tesen om ”Change or Die!” med udgangspunkt i den evolutionære baggrund. Men ændre sig fra hvad til hvad – og hvorfor – er de
ubesvarede spørgsmål? Abraham Maslow havde i sin samtid (han døde i 1970) sammen
med flere andre adfærdsforskere dannet skole for en bestemt model for at beskrive ”mindset” i eksistentielle levevilkår. Maslows såkaldte ”behovspyramide” (se figuren tidligere på
side 20) starter med eksistentielle livsvilkår som føde, ly for vejret og arbejder sig i fem
trin op til selvrealiseringen, som det højest opnåelige mål for 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 bestemt tankesæt, som i realiteten kun beskriver og forklarer den vestlige verdens kulturværdier og
mål. Mediedækning og den grafiske simplificering betyder, at Maslow opnår at blive forstået og anvendt i sin samtidige traditionelle amerikanske værdinorm, som noget det almindelige (amerikanske) menneske gerne ville være og som de stræbte efter i den folkelige
opfattelse af ”The American Dream”.
Graves kunne imidlertid ikke frigøre sig fra, at også andre discipliner måtte høre med i et
samlet billede af menneskets udvikling, hvis vi skulle kunne forklare os selv i et selvrefererende system af sociale og politiske strømninger og værdier. Den biologiske forskning, den
sociale struktur og forskning, og den psykologiske forskning måtte hænge sammen. Graves arbejder med sine teorier samtidig med den begyndende systemteoretiske matematiks
anvendelse i de sociale strukturer, som f.eks. byplanlægning, logistik og simuleringer på
computere, men han anvender ikke selv disse discipliner eller hjælpemidler. Faktisk er
hans teori og model bygget på omhyggelige empiriske studier over en generation, hvor
han genialt inddrager sine studerende i selve studiet uden, at han gør dem opmærksomme
på det. Resultatet er, at han får en fantastisk grundig simulering og bekræftelse på de opstillede aksiomer – og det er noget hans kolleger ikke har opnået.
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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]. Af hans iagttagelser fremkommer en distinkt gruppering [systemer] der er enten ego
eller kollektivt orienteret. Han kalder det for ”udtryk af selvet” og for ”ofring for gruppen”.
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 og sig selv først, og som vil have tilstrækkelig intern reference til at løse problemer eller udfordringer uden at konsultere eller spørge andre.
Ofring for gruppen betyder, at der er en ubevidst (selvfølgelig) holden sig tilbage (dvs. af egne behov) og underkaste sig nogle ydre rammer. Ofring for gruppen er
eksternt refererende systemer, og det betyder, at sådanne mennesker har behov for en bekræftelse fra ydre
rammer, som har fælles definerede værdier som udtryk
for sandheden, og hvad enten det er stammens, statens,
familiens eller virksomhedens mening, så er det opfattelsen af at tilhøre en gruppe med de samme værdier, der
bestemmer adfærden i løsning af problemer.
Han definerede værdisystemer som håndteringsmekanismer [coping mechanisms] som
hjernen (eller hvis man foretrækker: psyken) udviklede som modsvar på bestemte situationer i omgivelserne og i livets sammenhæng. Hvert af sådanne værdisystemer er opstået
som reaktion på en bestemt type af problemer eller udfordringer, som omgivelserne har og
vil udsætte mennesket for. Og hvert af disse systemer repræsenterer et nyt niveau af
kompleksitet, som dog rummer alle vilkår og løsninger i de foregående systemer. Dette lidt
langhårede definitionsbegreb betyder i praksis, at værdier kun skifter, hvis de udsættes for
eksistentielle trusler, som altså ikke behøver at være livstruende på det fysiske liv og død,
men f.eks. kan være i forholdet ligemænd og autoriteter.
Graves’ model er i de tidlige publikationer beskrevet som "The Emergent, Cyclic Double
Helix Model of Mature Adult Bio-Psychological Behaviour”. Emergent (eller ”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 eller udfordringer skal håndteres af den menneskelige hjerne].
Graves argumenterede, at der allerede havde været flere forskellige værdisystemer, og at
nye var på vej. Graves organiserede disse værdisystemer i de interne og eksterne repræsentationer. Han konstaterede fem distinkte systemer, og sluttede, at der må have været
et system før, og at der vil komme et efter det sidste, han kunne beskrive. 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 gade- eller posemennesker i specielt storbymiljøerne]. Den kommende repræsentation er måske (eller ikke) allerede til stede, idet den nødvendigvis må afløse den senest konstaterede repræsentation, hvis modellens cykliske og åbne struktur skal give mening.
Måske er de næste værdisystemer og repræsentationer mulige at ane, og det er i dette afgørende punkt, at de tidligere omtalte filosofi-psykologer bliver spekulative om menneskets fremtid, og falder for fristelsen til at spå og profetere en bestemt værdi og adfærd
uden at have den empiriske viden – og uden andet belæg end filosofisk ekstrapolering. Og
skal den forskning, der pågår nu med kognitiv psykologi og hjernen i kombination med andre sociale og især informationsteknologiske discipliner med den eksponentielle vækst, så
er det med al sandsynlighed også det sidste system i den rene biologiske udvikling. Dette i
sig selv skal dog ikke afslutte Graves model, men fortsættelsen kommer til at blive revurderet på baggrund af en ikke-biologisk opstået intelligens.
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Måden vi tænker på
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 anvendt tal for at simplificere
dette og andre har anvendt farver for at have en simpel genkendelighed af de forskellige
værdisystemer. Systemerne er udtryk for en bestemt måde at tænke på. Lidt populært kan
man sige, at det er hjernens styresystem, og at det er sammenligneligt med en bestemt
kemisk proces. Sidstnævnte var et af Graves’ aksiomer, som han ikke var i stand til at bevise i sin egen tid, men som nutidens kognitive videnskab og teknologiske skanninger af
hjernen har bevist. Hjernen opererer på en elektrokemisk proces, som varierer i sammensætning afhængig af situationen [dvs. at det er kontekstbestemt, hvordan vi som mennesker slutter og forstår påvirkninger fra den ydre virkelighed, vi kalder verden].
Værdisystemerne er ikke udtryk for en afdækning af bestemte mennesketyper som andre af
psykologiens tidligere nævnte tests. Graves var
selv i sin forskning og i sine få publikationer
temmelig tilbageholdende med at spå, og havde
mere fokus på at forklare sine empirisk indsamlede data. Hvert værdisystem udtrykker, hvordan mennesker tænker [dvs. deres opfattelse og
struktur af værdier, tro og overbevisninger] til
forskel fra, hvad mennesker tænker [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 udtrykkes i adfærd eller ord. Ofte vil overbevisninger eller tro synes diametralt modsatte størrelser som
f.eks. religioner eller kommunismens erklærede ateisme – men i realiteten tilhører de det
samme værdisystem.
Graves fandt, 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 udtryk for hvert enkelt individs potentielle måde at
tænke på – kald det tankesæt eller mindset – som vi anvender i bestemte situationer. Det
betyder også, at vi i takt med at vi udvikler andre måder at tænke på, fortsat indeholder
de forrige mindset i vore nye mindset. I praksis betyder det også, at mennesker er forskellige i de fleste forhold, og selvom det ser ud som om de vil de samme ting, så er det sandsynligvis af meget forskellige grunde. Dette er nok den oftest forekommende fejltagelse i
ledelse af mennesker: At de bliver opfattet som værende ens, og derfor ønsker de samme
ting af samme årsag (og ofte med lederens egen opfattelse, tro og værdi som udgangspunkt). Værdisystemer opstår som et resultat af håndtering af problemer eller vilkåret for
eksistensen. Ændres problemer eller vilkår, vil værdisystemerne ikke kunne håndtere disse, og det er derfor nødvendigt at udvikle nye måder at håndtere de nye problemer og vilkår. Værdisystemer skal også vurderes i forhold til de problemer, der eksisterer (dvs. at se
på om de er tilstrækkelige og operationelle i forhold til de problemstillinger, de skal løse).
Det er således ikke validt at sammenligne forskellige værdisystemer i forskellig kontekst.
Graves definerede tidligt, at vi bevæger os fra et niveau til det næste i vores kontinuerlige
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 ændring. Omvendt synes de foregående problemstillinger indlysende nemme og ofte nærmest tåbelige, hvorfor der er en tendens til at de bagatelliseres, når man har udviklet sig fra et system til det næste. Og så er det måske værd at pege på, at denne udvikling
i visse tilfælde betyder, at de også kriminaliseres. Denne udviklingsproces sker ikke nødvendigvis kontinuerligt eller i en lineær proces.
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Ser man udefra på de forskellige værdisystemer, synes de alligevel at være arketyper og
lineære processer, og det er forholdsvis nemt at fastslå, i hvilket værdisystem en person
befinder sig. Det har naturligvis betydning for kommunikation og motivation, og samtidig
er det også en god indikation af, hvilken reaktion man kan forvente, når forandringer påføres udefra. Det vil selvsagt være nemmere at assistere og hjælpe overgangen fra et værdisystem til et andet, hvis man ved hvorfra og hvortil forandringer sker.
En temmelig populistisk fremstilling af de værdisystemer Graves identificerede, og som har
dannet basis for yderligere beskrivelse og empirisk verifikation, ser i den korte version ud
som nedenstående med skyldig hensyntagen til, at der er distinkte ”jeg” og ”os” definitioner i bestemte værdisystemer:
Det første værdisystem er reaktivt, automatisk og handler om at udtrykke sig her-og-nu
for overlevelsen – meget lig med det animalske overlevelsesinstinkt.
Det andet værdisystem udtrykkes i stammen, familien eller virksomheden på et niveau,
hvor det handler om ofre sig selv for traditionerne, de ældre, chefen, sjakbajsen osv.
Det tredje skifter til igen at være egocentreret og udnyttende, og handler om meget impulsivt at udtrykke sig selv uden hensyntagen til alle andre.
Det fjerde er et absolut system baseret på sandheden og den eneste rigtige tro, hvilket gør
det nemt at ofre sig selv for højere magter, kirken eller systemets skyld.
Femte system handler om materialistisk, multifunktionel og selvudtryksform i nuet for at
opnå noget-for-noget, men dog uden bevidst at skade andre mennesker (i modsætning til
det mere egocentrerede tredje system).
Det sjette system er relativistisk og personorienteret, hvor det at ofre sig selv for gruppen
og for opnåelse af konsensus er vigtigere end en selv. Alle skal kunne opnå noget i fællesskabet.
Det syvende skifter således igen til det ego-orienterede udtryk, hvor det at være fri, uafhængig og selvtilrettelæggende er det højeste mål, men dog ikke på bekostning af hverken
miljøet eller andre.
Og det ottende [og måske endnu ikke eksisterende] værdisystem er det globale, transpersonelle, som igen er ofring af selvet for at vi alle og planeten kan overleve.
Baseret på ovenstående meget korte og slet ikke fyldestgørende beskrivelse kan man dog
forholdsvis nemt identificere systemer af måder at tænke på – og meget let falde i den
fælde, at identificere værdisystemerne med persontyper ud fra den adfærd, vi observerer.
Og det er vel ubevidst langt hen af vejen det vi gør. Bedømmer og rubricerer vores medmennesker, kolleger, venner og bekendte med korte karakteristika af, at de er ”sådan og
sådan”. Det er på dette afgørende punkt, at Graves værdimodel adskiller sig fra de mange
andre psykologiske profileringer. Graves har belæg for at sige, at måden at tænke på ikke
er det samme som en typebestemmelse af mennesker, men at det er en bio-sociopsykologisk profil af mindset, der skal ses i kontekst af den situation mennesker befinder
sig i, når de står overfor at skulle løse eller håndtere livets vilkår.
Graves model er unik og universel ved at den fungerer på både et mikro og et makro plan.
Det vil sige, at den er anvendelig i beskrivelsen også af sociale og politiske problemstillinger – og dermed anvendelig i virksomheder såvel som i den geo-politiske struktur. Et par
af Graves tidlige publikationer i 1970-80erne var i Harvard Business Review fremstillet som
en af de banebrydende management-teorier, selvom dette ikke var Graves mål med forskningen. Som management-teori og ledelsesfilosofi er den først nu ved at slå igennem. Og
det sker langsomt, fordi der i erhvervslivet og i den politiske styring af virksomheder og
samfund af åbenbare grunde endnu er mere fokus på den økonomiske filosofi end på den
menneskelige.
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Graves og hans model oplever nu en stærk interesse, fordi vi globalt i vores forståelse og
søgen efter forståelse på et makro niveau leder efter holdbare modeller på en række fundamentale forandringer, hvilket i denne terminologi betyder ændring af vores livsvilkår, da
vores eksisterende værdisystemer ikke duer mere. På grund af globaliseringen er det et
anliggende for os alle, at det sker på samme tid, selvom det ikke er de samme skift i værdisystemer, der sker. Norden er f.eks. et værdisystem, der er meget anderledes end det
europæiske og endnu mere anderledes end amerikanske, som nu ligger tættere på det
russiske og det kinesiske.
Ser man på tværs af verden for at konstatere, hvilke værdier, der er gældende og hvilke
kulturer og hvilke opfattelser, der er til stede, vil vi kunne konstatere en tilsyneladende
enighed mellem en række identiske kulturnormer. Det vil være en fejl at tro. Nok er den
fysiske adfærd tilsyneladende ens, og nok er den dominerende amerikanske kultur stærk
indenfor underholdning og mig selv-tanken, men på trods af dette er der faktisk en hel del
anderledes værdisæt hos europæere [og i andre regioner], hvor lingvistisk pålydende ikke
er det samme som den bagvedliggende værdi, selvom den udtrykkes i faktisk adfærd. Vi
lever altså med et tilnærmelsesvis ensartet verdenssyn, som nok har et forskelligt kulturelt
udgangspunkt, men som alligevel teknologisk og økonomisk danner en fælles ramme om
vores fremtid.
Den politiske og sociale dimension er fortsat afhængig af et defineret overherredømme, der varierer fra region til region, men som dybest set
bygger på det et globalt humanistiskdemokratisk princip om, at vi alle er skabt lige,
at vi har lige indflydelse med hver én stemme på
det parlamentariske styre, og at vi som personer
og nationer med ret og pligt repræsenterer en
værdi i verdenssamfundet. Sådan er det i princippet – men langt fra i praksis. Spørgsmålet om,
hvorfor det så alligevel ikke er gældende for alle,
er kaldt for den politiske dagsorden, og til forskel
fra den filosofiske tankegang er den sociale tankegang en mere praktisk udtryksform.
Den sociale bevidsthed opstod da de feudale magthavere blev styrtet med magt. Og magt
og magtanvendelse er konstant en del af menneskets udvikling. Den biologisk-psykologisk
kognitive forskning indikerer med al tydelighed, at mennesket er en udpræget konkurrenceskabning. At bestemme, at vinde og have kontrol er et par af de genetiske overleveringer, vi har fra urmennesket. I nutidens sociale strukturer er de ikke forsvundet (og de vil
heller ikke forsvinde foreløbig) blot fordi vi er i stand til at formulere bedre politiske budskaber. Med andre ord er vores sociale struktur fortsat en afspejling af tidligere primitive
stammekulturer med høvdinge og indianerne, shamaner og gudeskikkelser. Vi har blot byttet symbolværdier. Og selvom det er givet, at vores sociale struktur er blevet meget mere
kompleks, er det også evident, at vi som mennesker indeholder et bestemt sæt af gener
for type og adfærd. Hvor generne afspejler vores biologiske struktur afspejler ordet og begrebet memer [et efterhånden accepteret og anvendt ord og begreb for den kulturelle
overlevelseskraft af f.eks. idéer, adfærdsnormer, værdiopfattelser mv.] vores sociale, politiske og kulturelle struktur i opfattelsen af værdier og i vores adfærd.
Vil virksomheden overleve?
Ja, men ikke i den form vi kender i dag. Allerede i begyndelsen af 1900-årene (parallelt
med samlebånd og industrialiseringsprocessen) var behovet for effektivitet, den logiske
rækkefølge, instruktion af nye medarbejdere, systemets overvågning, kontrol af output
osv. til stede, og det var grunden til at beskæftige sig med begrebet systemteori. Efter anden verdenskrig – og samtidig med udviklingen af computere – blev muligheden for at simulere teorier så meget bedre, at tidligere empiriske metoder blev erstattet med compu-
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terbaserede modeller for systemteoretiske beregninger. Denne disciplin kaldes i dag for
Cybernetics [nærmere betegnet Second Order Cybernetics, idet de tidlige systemteorier
om maskinelle processer og logistik kaldes for First Order Cybernetics].
Byplanlægning, logistik til krigsførelse, fuldautomatiseringsprocesser, manualer til maskiner og den slags hører til First Order systemerne, men med tanke på f.eks. på den sociale struktur og på kaos-teori mv. er vi nu ved at udvikle endnu en variant af Cybernetic
disciplinen, og heraf opstår begrebet Socio Cybernetic, fordi vi fra
psykologien, antropologien og mange andre sociale studier og undersøgelser, alligevel kan se et mønster i vores arbejdsmæssige og
sociale måde at organisere os på. Spørgsmålet er da om der en
”orden” i vores evolutionære udvikling, der indvirker socialt, ledelsesmæssigt osv.? Og dette leder så hen til den nyere sociale og
psykologiske forskning indenfor Socio Cybernetics, som ganske vist
endnu ikke er generelt accepteret som en videnskabsdisciplin på niveau med f.eks. matematik, fysik, biologi osv. – men som alligevel
indikerer en disciplin, hvor yderligere forskning vil kunne afsløre bestemte fakta for vores
videre evolutionære udvikling som menneskehed.
Det synes afgørende at præcisere, at den generelle opfattelse af psykologi og filosofi fortsat er for tæt på hinanden til at kvalificere som andet end interessante diskussioner. På
trods af dette accepterer vi tilsyneladende alle, at man kan karakterisere mennesker i typer, og at vi f.eks. i erhvervslivet kan rubricere gode og dårlige medarbejdere (og gode og
dårlige ledere), og at vi kan udnytte denne opfattelse til at karakterisere regioner og nationer som værende gode eller mindre gode til bestemte fag og discipliner. Vi har altså en
klar værdibaseret opfattelse af kvalifikationer, og vi er i stand til at værdisætte denne i
økonomiske termer.
Så, hvordan er det nu lige, at dette er blevet til sandheden – og virker det? Måden vi har
organiseret os på (både privat, på arbejdspladserne og i samfundet) har til alle tider været
præget af økonomi og effektivitet. Tid blev for alvor et råstof, da ejere af kapital skulle betale for udførte ydelser på baggrund af den tid, der blev brugt til en bestemt proces. Den
store socialiseringsproces stammer fra arbejderbevægelsens krav om, at lige løn og samme arbejdstid hænger sammen. Fagforeningerne har i det sidste århundrede sejret i kampen om social lighed, men selvom de vandt slaget, men har de uvidende også tabt krigen,
og i dag må både fagforeningerne og arbejdsgiverforeningerne se sig slået af banen af en
ikke hidtil set individualiseringsproces. Godt nok har staten i nogle tilfælde interveneret i
den arbejdsretlige proces, men generelt er samarbejdsformer lagt ud i decentrale forhandlinger. Dette vil især få betydning for måden at arbejde på (og dermed reorganisering af
virksomhederne) og ejerskabet til det nye råstof, som er viden (som vil stå i kontrast til de
mekaniske arbejdsmetoder i landbrug og industri).
I vores nuværende verdensbillede har de fleste mennesker stadig svært ved at forestille
sig, at størsteparten af fremtidens arbejde kommer til at dreje sig om viden og behandling
af viden. De fleste tror ikke, at håndværkernes fremstilling og produktion forsvinder (og
det gør de naturligvis heller ikke lige med samme), men på blot lidt længere sigt (dvs. indenfor de næste 25–50 år) vil maskiner (robotter mv.) have overtaget det meste af det fysiske arbejde, hvorefter menneskets arbejde består i at have det intellektuelle ansvar og
overvågning. Fremtidens arbejde bliver altså ”viden om”, og vi vil alle opnå at blive ledere
(i det mindste af maskiner). Den tidshorisont, der er opstillet, svarer til en eller to generationer (set i tilbageblik svarende til vores forældre og bedsteforældre). Ser vi på hvilke arbejdsmæssige og organisatoriske forandringer, de har oplevet i deres verdensbillede, så er
det evident, at arbejdsgiver og arbejdstager princippet er udlignet. Retten til at lede og
fordele arbejdet er blevet en dialog. Kapital er blevet et fællesanliggende. Og ejerskab til
råstoffer er blevet en universel koordinering. Sundhed, uddannelse og føde er globale rettigheder. Og endelig er politik blevet kompromissøgende mellemstadier på vej mod en
verdensomspændende samfundsorden.
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Overfor dette står naturligvis stadig nutidens eksempler på afvigelser. Kritikere kan pege
på temmelig mange varianter af krige, sult og nød, politisk undertrykkelse og magtanvendelser overfor befolkningsgrupper af etnisk eller religiøs karakter, af terrorgrupper og kriminalitet. Og med rette, da det ikke her skal diskuteres i isolerede mediebilleder. Med lige
så stor ret kan man pege på den økonomiske kapital, og ud fra de nationale økonomiers
spilleregler kan man identificere et antal mennesker, der privat er ekstremt velhavende.
Man kan argumentere, at disse personer (eller familier og grupper) fortsat dikterer en stor
del af verdensøkonomien, og at de har afgørende indflydelse på den nationale og globale
økonomiske orden. Helt uagtet, at den globale økonomi er et kapitel for sig selv, skal det
dog understreges, at de gamle statsmonopoler indenfor infrastrukturer er privatiseret og at
markedskræfterne har overtaget drift og opbygning af nye infrastrukturer. Og det sætter
selvfølgelig fokus på enkeltpersoner og grupper som bl.a. Bill Gates og Microsoft og på
mediekonglomerater som tele- og underholdningsgiganterne.
Omvendt må vi også konstatere, at det globale samfund ikke bevidst overlader fremtiden
til private virksomheder, men at politikerne ubevidst medvirker til at overlade mere og mere magt og indflydelse til erhvervslivet, og at virksomhederne og medarbejdere dermed
indgår i lokale kontrakter om goder, der traditionelt har ligget på statens skuldre. Det stiller skat og loyalitet i relief. Skatteborgere og borgere bliver dermed to forskellige grupper.
Betalingen for arbejde er et anliggende mellem virksomhed og medarbejder, hvorimod skat
er et anliggende mellem både virksomhed og medarbejder til staten. Hvad er det nu, man
betaler skat til? Vores moderne version er velfærdssamfundet, men den bagvedliggende
antropologiske, sociale og psykologiske forklaring er beskyttelse. Fra høvding og herremand til statens beskyttelse af stammen, folket og borgerne mod udefra kommende trusler. Fremstillingen af fødevarer og andre varer, ydelser og goder er uddelegeret til virksomhederne som beskæftiger borgerne, og borgeren skal betale skat for at tilhøre gruppen, for at have beskæftigelse og for at have indflydelse på nationalstaten. Så simpelt kan
det faktisk beskrives, og det er den moderne demokratiske styreform, der opstiller spillereglerne for, hvordan værdierne fordeles, hvor meget og hvor lidt, der skal reguleres.
Myten om A og B holdet
Hvad er årsagen til at f.eks. vore regeringer synes paralyserede,
at vores uddannelses- og skolesystemer ikke fungerer, og at
samfundet er ved at fragmentere i tusinde grupper. Og hvorfor
er vi så bekymrede, når nu økonomien basalt er i orden? Og
glem hysteriet omkring dot-com, der blot var toppen af hysteriet,
som det ses hver gang en afgørende ny teknologi introduceres.
Hvad er det, driver boomet i computere og i telekommunikation
[PCer, CDer, DVD, mobiltelefoner, adgang til Internettet via
bredbånd osv.]? For ikke så mange år siden, var der ingen, der
havde hørt om begrebet Internet, og ingen anede, hvad en ”email” var. I dag er vi stort alle online. Sagt på en anden måde:
Alt hvad der er associeret med industrisamfundet fungerer ikke –
og alt, hvad der er associeret med ”digital”, blomstrer.
Er det de samme motiver, der driver os? Er det stadig entreprenørerne, der på nationalstatens vilkår holder hjulene i gang? Og er vi som borgere fortsat
tilfredse med det tildelte udbytte for indsatsen?
En meget stor gruppe af psykologer, antropologer og sociologer har igennem de seneste
50 år beskæftiget sig intensivt med adfærdsforskning. En stor del af denne forskning har
fundet sted i empiriske processer og kun en meget lille del af resultaterne har været anvendt i erhvervslivet. Det kan undre de fleste, at vi fortsat har ledelsessystemer og ledere,
der bygger på den autoritative militære ledelsesstil. Og sættes dette i relation til begrebet
”forretning”, er det måske alligevel ikke så mærkeligt, idet formålet med at eje og drive en
virksomhed, er ønsket om at skabe økonomisk værdi for ejeren. I moderne management
slang hedder begrebet ”shareholder value”. Det virker i denne kontekst.
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Det gælder for de private, som for de offentlige administrationer, at værdiskabelse er målet. Koblingen til værdiskabelsen for samfundets bedste er kun af overført principiel betydning, idet det jo er overladt til nationalstaten at fordele indkomne værdier i form af skatter
og afgifter (dvs. uden indflydelse for den enkelte) ved hjælp af en efterhånden stor og
kompleks administration.
I fremstillingen af erhvervslivet som profithungrende kapitalister hører dog også et begyndende ansvar for medarbejderne og en interesse for at fastholde bestemte samfundsværdier og vilkår. Staten og de nationale parlamentariske politikere har mistet føringen med
både den teknologiske og den sociale udvikling. Den eneste rolle, der er tilbage, er regulering og som synlig ”rollemodel” for bestemte kulturelle værdier.
Den økonomiske dagsorden sættes globalt. Den globale massekommunikation er internationaliseret i de elektroniske medier, og tilpasset et stigende individuelt valgt tilhørsforhold
til globale subkulturer med bestemte politisk-kulturel-økonomiske interesser og købekraft.
Hvordan er det så med ledelse? Begrebet værdibaseret ledelse er kun et begyndende indsatsområde (ligesom det er det sidste af moderne management teorier) som afspejler, at
processer og produktion kun iværksættes, hvis det har værdi for kunden. Så kunne man
måske forledes til at tro, at ”kunden i centrum” er den bærende filosofi. Det er det ikke.
Virksomhederne taler stadig om ”hvem der ejer kunden”, som udtryk for at fastholde en
loyalitet og en kontinuerlig købeproces. Og de gamle infrastrukturelle monopoler er deregulerede og privatiserede og erstattet af mere eller mindre de facto monopoler, hvoraf karteller indgår som en mere eller mindre legal forretningsmetode. Virksomhederne i dag og
virksomhedernes ledere er altså fortsat først forretningsmænd. Og politikerne er blevet
administratorer. Hvorfra kommer så innovation og kreativitet – og mere interessant hvorfor, der tillige skal ses i spørgsmålet om, hvorfor der overhovedet bør ændres noget ved
”systemet”.
Myten om A og B holdet er blevet en myte baseret på politisk valgte vilkår. De, der har arbejde og de, der ikke har. I løbet af de næste 5-10-15 år vil denne definition blive afløst af
et alderskriterium, hvor vi vil tale om arbejde for mennesker over og under 50 år. Ikke
alene vil vi tale om mangel på arbejdskraft pga. af svigtende unge årgange, hvorved ældre
må forblive på arbejdsmarkedet i længere tid, vi vil også skulle tage stilling til, hvilke kvalifikationer og kompetencer arbejdskraften har. Indsatsen på dette område er også overladt
til virksomhederne og erhvervslivet, og kun i meget svage vendinger udtaler politikerne sig
om fremtidens teknologi. Universiteter og uddannelsesinstitutioner drives af skolelærere i
ordets egentlige forstand. Det betyder i praksis, at det fundament, som nye unge skal bruge i fremtidens samfund, er mere end 100 år gammelt - både hvad angår viden og metode
at lære på. På de højere uddannelser er konkurrencen for længst blevet global med f.eks.
det mest prominente teknologiske universitet i Indien. De fleste europæiske universiteter
er fortsat humanitære og filosofiske, og kun en meget tung og bureaukratisk EU maskine
har et perspektiv, som dog primært leverer midler til konsulentfirmaer, der kun skal tale
og skrive om fremtiden – samt selvfølgelig retfærdiggøre uddelingen af subsidier til de
gamle uddøende industrier i en meget lang transition.
Science-fiction har til alle tider været antropologer og fremtidsforskernes bedste krystalkugle. Og selvom de fleste af os opfatter denne
genre som ren underholdning, så er netop fantasi og kreativitet den
bærende faktor for den menneskelige og den teknologiske udvikling.
Ingen af de tidligere forfattere og forskere, som fantaserede eller
spåede rumrejser, robotter eller særlige politiske værdisystemer,
havde nogen forestilling om tiden – og ingen af dem var matematiske
nok til at kunne beregne eksponentiel vækst. Et interessant karaktertræk hos de fleste af os er, at vi ønsker at leve i en intuitiv tilstand
med en lineær opfattelse af tid. Om end vi er i stand til at ekstrapolere, og oven i købet kan gøre dette eksponentielt, og opstille fremtidsscenarier på ”hvad nu hvis” basis, så er vi ikke indstillede på at ændre vores opfattelse før et eksistentielt livsvilkår bliver truet.
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Med andre ord kan vi fabulere og fantasere, men vi kan og vil ikke ændre vores adfærd og
værdinormer førend det er absolut nødvendigt. Nogle vil fastholde status quo – og andre
vil storme frem for eller imod. Det vil under alle omstændigheder betyde et opgør. Flere af
vores unge vil storme frem. De vil ikke acceptere, at samfundet ikke vil høre på dem, og at
de ikke kan komme til orde. Dobbeltmoralen og statens politiske udtryksform vil blive afsløret som det den er – politik for de få. Det vil betyde et fundamentalt valg indenfor de
nationale grænser, og det vil betyde ofre for at nå et nyt fællesskab, og det vil ske på bekostning af tidligere tiders individuelle, materialistiske og grådige livsstil. Men det vil ikke
blive erstattet af konsensuspræget pseudosocialisme eller hul pseudoreligiøs medmenneskelig. Det vil derimod blive overladt til både-og tænkere at finde en løsning, hvor alle tilgodeses i en verden af kompetence og viden om det rationelle, pragmatiske og logiske
valg – indtil et bedre dukker op. Denne tekst indikerer, at vi definitivt er på vej ud af industrisamfundet, og på visse områder er vi allerede i informationssamfundet og på vej over i
vidensamfundet. Lige nu er vi midt i en udvikling, hvor det for de få er et privilegium, at
kunne tænke nyt, mens det for de mange er noget, de må vente med indtil det bliver oversat og forklaret i gammelkendte analogier – og så har det kun historisk interesse, fordi det
er for sent.
Et par eksempler på denne overgang kan bl.a. aflæses af erhvervslivets vokabularium –
f.eks. Knowledge Management og Business Intelligence – og sammenholdt med den tidligere værdibaserede ledelsesteori - er det blot et par af de ord og begreber, der indikerer,
hvordan virksomheden tænker. Viden er blevet kapital. Og flere medarbejdere i virksomhederne er allerede defineret som ”vidensmedarbejdere”, men med en lidt anderledes opfattelse af, hvad der er kompetence og kvalifikation. Kvalifikationer er endnu et stykke tid
et spørgsmål om tillærte færdigheder, hvorimod kompetence er
det, der udøves. De to ting hænger ikke nødvendigvis sammen.
Kvalifikationer som f.eks. en ingeniør med viden for 20 eller 30 år
siden giver ikke megen kompetence til udvikling af f.eks. nanotubes, hvis specialet dengang var elektromekaniske relæer i en
telefoncentral. Omvendt vil en kompetence i at spille computerspil
(og være i stand til at programmere i f.eks. Java) kunne findes
hos de fleste skoledrenge i dag. Det vil altså være helt afgørende,
at virksomhederne finder, tiltrækker og fastholder kompetencer,
der passer til virksomhedens produktionsapparat. I de fleste offentlige virksomheder er det fortsat kvalifikationer, der tæller.
Kompetencen tillæres på stedet, og består dybest set i at lære et
sæt spilleregler og administrere sådanne regler efter rigtig-forkert
princippet. Da administration pr. definition er bureaukratisk og regelbundet, tiltrækker det også mennesketyper, der befinder sig godt med dette såkaldte
arbejde. I en meget nær fremtid vil dette arbejde være automatiseret og overladt til ekspertsystemer. Fuldstændig på samme måde som kontorautomatiseringen i virksomhederne
er gennemført i de seneste 10-20 år. De største grupper af medarbejdere, der i fremtiden
vil blive afløst af maskiner, er i administrationsapparatet og i bogholderiet, og mange
salgs- og serviceekspedienter vil blive overflødiggjort. Den mest eftertragtede gruppe af
medarbejdere vil i en overgang være i sundhedssektoren med pleje af ældre og syge. Dette harmonerer ikke med de forestillinger, unge gør sig om fremtidens beskæftigelse. Og for
en stor gruppe ansatte virker det utopisk, at de snart skal finde sig en anden kompetence,
der ikke har noget med deres kvalifikationer at gøre.
Autoriteter og ligemænd
Lad os for et øjeblik se nærmere på begreberne leder og arbejder, og i stedet bruge det
amerikanske ”blue collar worker” og ”white collar worker”, som bedre indikerer, at ledere
ikke arbejder med fysisk produktion. Og lad os se det i perspektiv af vores historie med
høvdinge og indianerne, herremænd og bønder og virksomheder og lønmodtagere. Og parallelt med det magtens sanktionsmiddel: soldater, embedsmænd, politi osv. Ret beset er
der ikke noget nyt under solen. Den universelle model har indtil videre været, at staten
sørger for borgerens sikkerhed, borgeren betaler skat for beskyttelsen og borgerne tjener
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penge til at betale skatten ved at arbejde i magthavernes forretninger, som også får beskyttelse og skattelempelser for at beskæftige borgeren. Altså en cirkel vi kender under
mange varianter. Den økonomiske faktor er kun en målestok for rigdom og i bogholderiet
for registrering af udveksling af varer og ydelser. Økonomi i sig selv har altså ingen berettigelse. Det er et lukket system, hvor konsensus gælder på tværs af et samfund. Kapital i
form af penge (målt på guld eller markedsøkonomi) er derimod et råstof på niveau med
menneskelig arbejdskraft og de reelle råstoffer – f.eks. til at bygge traktorer.
Vi kan forholdsvis hurtigt definere blue collar arbejderen. Det er et fag, en adfærd, der fysisk udmønter sig i produktfremstilling. Hvad enten der er tale om en selvstændig håndværker eller en fabriksarbejder i en proces, så er indsatsen direkte og målbar, og der er
rådighed over en bagvedliggende uddannelse i bestemte færdigheder. Hvad består white
collar arbejdet så af? Ledelse – administration, bogholderi og salg mv. – er de traditionelle
discipliner og færdigheder, der er relateret til en bestemt viden om en proces. Markedsføring er en forholdsvis ny disciplin, og er som de øvrige funktioner i en virksomhed baseret
på en viden om processer. For salg og markedsføring gælder endvidere et vist talent for
kommunikation med andre mennesker. Konstruktion, produktionsstyring og blue collarledelse er det formelle nomenklatur for funktioner i de fleste produktionsvirksomheder,
hvori også implicit ligger længerevarende uddannelser som f.eks. ingeniør, tekniker eller
management.
Ledelse af mennesker og virksomheder er en disciplin, som reelt
først er fremkommet efter anden verdenskrig. Den moderne management- eller lederuddannelse er resultatet af en enkelt mand: Peter F. Drucker. Siden 1950erne er ledelse eskaleret og blevet en
økonomisk og politisk disciplin på universitetsniveau. Lederes tid er
mere vanskelig at definere og måle. Men selv mener ledere, at de
gør fire distinkte ting i deres dagligdag: de interagerer, de læser, de
kommunikerer og de træffer beslutninger. Ledere bruger også op
mod en tredjedel (i visse brancher mere) af deres tid på magtkampe
og på at fastholde deres egen position. Ledernes mangel på viden
om deres eget værdisystem, får ledere til at handle i deres eget
værdisystem (som om det er ”verden”). Jo højere niveau der udøves ledelse på, jo mere
tid går der med interaktion (lig med møder, snak, briefing, debriefing osv.). Det betyder i
sagens natur, at f.eks. læsning, viden og videreuddannelse er lavere prioriteret (med mindre mere tid tages i anvendelse).
Hertil kommer så sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration
og afledt heraf en række hverv, som f.eks. militær, politi, dommere, politikere mv. Typisk
er disse områder besat af den elitære gruppe i samfundet. De er sædvanligvis højtuddannede, og de er den moderne tids adel eller feudale netværker. Yderligere er der en gruppe
af kunstnere, artister og forfattere, journalister, og politisk engagerede filosoffer og tænkere, præster m.fl. Opfattelsen af "elitær” er dog periodevis. På givne tidspunkter er militære
egenskaber i højere kurs end f.eks. den intellektuelle filosofiske formåen, og derfor afhænger den egentlige elitære gruppe af omgivelsernes umiddelbare værdiopfattelse.
I en politisk stabil periode er tænkere i højere kurs end aktionsorienterede militære ledere.
Og omvendt. En interessant iagttagelse er dog, at militære ledere er mere folkelige ”spejderførere” end politikere og virksomhedsledere er ”ledere”. Den praktiske træning som militære førere opnår og gennemlever i et eksistentiel scenario, kan aldrig erstattes af en teoretisk akademisk øvelse i f.eks. virksomhedsovertagelse. Faktum er, at management potentiale i dag trænes som bogholdere, og ledere i det militære system trænes i overlevelse.
Den reelle forskel er ”ægtheden”, der i militære termer taler til reptilhjernen i det ubevidste, og virksomhedsledernes ”hvad nu hvis”, der taler til promoveringen og dyrkelsen af
deres eget ego. Træningen i et militært system er pr. definition eksistentielt [overlevelse
eller død] hvorimod træningen i et socialt (om end komplekst og intellektuelt udfordrende)
system er status i gruppen. Ikke på grundlag af biologiske genetisk betingende reflekser,
men trænede teoretiske øvelser på grundlag af overtalelsesevne eller manipulation.
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Det synes måske trivielt at sætte dette op overfor hinanden, men det understreger, at den
del af vores menneskelige evolution, der fortsat beskæftiger sig med reptilhjernen, er genetisk bestemt – og at den social-kulturelle del er bestemt af det ”mem”, som er mere eller mindre tilfældigt oppe i tiden og afhængig af den gældende sociale norm, eller udtryk
for den værdi, der udtrykkes i gruppesammenhæng og ønsket om at tilhøre en bestemt
gruppering. Med andre ord er dagens ledere af virksomheder en hybrid, som ikke er hverken ”førere” eller ”ledere” i evolutionær forstand, men alene administratorer af andres lederskab. I social og kognitiv psykologisk forstand er dette ikke tilstrækkeligt til at skabe en
naturlig genetisk-biologisk respekt, hvorfor begrebet ”Rockwool-laget” meget godt udtrykker den banale og bevidstløse kopiering af den militære nomenklatur og kommandosystem
til det private erhvervsliv. Mangelen er naturligvis de sanktioner, som det militære system
har til rådighed. I det offentlige og det private system har socialismen og lighedsprincippet
for længst gjort det af med sanktionsmuligheden. Resultatet er paradoksalt nok, at den laveste fællesnævner bliver gældende.
Hvor den politiske aspiration til alle tider er en visionær udtryksform, er den praktiske
gennemførelse en parodi på samme. Politiske løfter om skånejob i servicefag, eller nye
jobs i sundheds- og plejesektoren, er ligeledes utopi. Det er i forvejen et lavstatus og lavtlønsområde, og de arbejdende borgere vil ikke acceptere yderligere skattetryk. Den korte
version er, at staten er blevet impotent, og må overlade det til erhvervslivet, at klare nogle
af disse velfærdsopgaver for egen regning og for egne medarbejdere. Hermed er det også
tydeligt, at virksomhederne bliver attraktive, hvis de leverer sådanne ydelser – og at arbejdskraften vil søge derhen, hvor sikkerhed er størst. Omvendt må man så erkende, at
politikerne har udspillet rollen som andet end professionelle administratorer, og at lovgivning og parlamentarisme i fremtiden vil blive efter et andet princip end den nuværende
doktrin. Med andre ord vil det demokratiske fundament for de parlamentariske repræsentanter for folket ikke være til stede i statens arbejdsrolle, men i virksomhedens.
Hvis analogien for en tilbagevenden til de middelalderlige baronier og mini-stater synes ligefrem, er det nok ikke forkert. Det betyder at feudalismen kan komme igen på de administrative og koordinerede opgaver, men at folket ikke mere betragter sig selv som er undersåtter. Derimod er de alle rejsende kunstnere eller håndværkere på et globalt marked
af muligheder, og de vil søge derhen, hvor den bedste personlige aftale kan indgås. De vil
optræde som ”mig selv A/S” og indgå i kontrakter for kortere eller længere tid. De vil leve i
et kontinuerligt uddannelsesmønster, og de vil blive efterspurgt af andre baroner, hvis de
besidder en viden, der er værdifuld. Verdensbilledet vil blive et patchwork af muligheder
for de veluddannede med værdiskabende kompetencer, som etablerer en ny elitær gruppe
af socialt og mentalt ligesindede.
Og resten vil blive bosat og subsidierede af staten i et nyt tredje
verdensbillede samfund, hvor de måske ikke dør af sult, men
sandsynligvis af kedsomhed, fordi de vil være tvunget til at iagttage og måske deltage i syndikerede globale underholdningsprogrammer dagen lang. Kun få af deres børn vil komme videre og
det vil da ske via et globalt uddannelsesnetværk, hvor man kvalificerer sig ved at være god til at spille computerspil, men hvor
indholdet i spillene vil kunne kvalificere den enkelte med ”credits”
til at opnå adgang til bedre og sværere spil, som i realiteten er
uddannelse (og kompetencer til at kunne varetage den maskine
som det kommende infrastrukturelle verdensnetværk vil udgøre).
Læring for livet
Måske synes dette også som et Utopia af fremtiden, men det er desværre nok tættere på
realiteten end de fleste ønsker. Alternativet er nemlig, at den bestående verdensorden bliver rigere og den gruppe af fattige, der ikke har mad og vand, bliver større. På det niveau,
verdenssamfundet i dag samarbejder, er der ingen som bevidst ønsker dette scenario. På
den anden side har ingen af medlemmerne i den rige del af verden gjort noget effektivt for
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at afhjælpe situationen med kollektiv eksistens. En af grundene er forskelligheden i værdiopfattelsen af, at det er noget man skal gøre sig fortjent til ved at tilhøre en bestemt gruppe. Et plausibelt scenario kunne meget vel være et nyt globalt kastesystem, hvorved man
understreger de nuværende politiske undertoner mellem religiøse grupperinger, og hvor en
global oprydning i form af en verdensomspændende krig om godt og ondt kan bryde ud
når som helst den siddende magtkoncentration slækker på kontrollen. Selv om denne forestilling er langt fra de flestes opfattelse, så er indikationerne evidente.
Det betyder også, at vi hellere burde beskæftige os med viden om kommunikation. Viden
er vores fremtid. Og det er ikke noget, man får foræret som et gen fra sine forældre, men
noget der skal læres – over tid og med fysik deltagelse. Der er evnen til at forstå og formidle en grundlæggende viden, og der er evnen til at ville og kunne lære nyt. Hermed berører vi så også begrebet IQ, kvalifikationer og kompetence, og en lang række biologiskpsykologiske faktorer om læring og måden, vi lærer på. Og endelig berører vi politik – eller
nok snarere politisk korrekthed – idet det reelt er tabu at tale om evnen og muligheden for
at tilegne sig viden, som er det egentlige problem.
Vi har i århundreder lært på en bestemt måde (dvs. at vi har lært indenfor rammerne af
fundamentalistiske skolesystemer og indenfor et overordnet defineret pensum af viden, for
at blive i stand til at kunne fungere i erhvervslivet og i det samfund, vi nu en gang er en
del af). Den viden som samfundet, skolerne og erhvervslivet definerer som basis for funktionalitet, burde vel til en hver tid være anvendelig også fremover. Pointen er dog, at vi
igennem de sidste paradigmer har været tvunget til at accelerere vores videregående viden for en elite uden, at vi har vurderet om den grundliggende viden, og måden vi tilegner
os viden på, burde ændres så den i højere grad passer på nutid og fremtid. En del forskere
og uddannelsesinstitutioner argumenterer, at skolesystemet i dag er en direkte følge af industrialiseringens samlebånd. Parallelt til at sjakbajsen samler sine svende på fabriksgulvet
for at instruere dem om dagens opgaver, har vi samlet vores børn i lignende situationer,
og overladt det til en sjakbajs at udlægge dagens tekst. Paradoksalt nok har præsterne
haft en lignende situation med menighedens samling og fra talerstolen er ordene og sandheden blevet doceret. Dvs. at vi har en kulturel og mem-agtig situationsbestemt fortid for
at det at lære sker på en bestemt måde. De mest interessante iagttagelser fra vores reelle
videnbaserede vækstvirksomheder viser, at man lærer ”on the fly” – dvs. at man lærer,
når man skal, og når man har et behov. Dette understøttes i høj grad af den kognitive
psykologi og af, at hjernen husker eksistentielle vilkår bedre end den husker udenadslære,
som først skal oversættes til ”eksistentielle” [sociale] vilkår.
Man kan så argumentere – som skolelærere gør det
– at netop den eksisterende skole og indlæringsproces er fundamentalistisk udenadslære på basale
færdigheder i f.eks. læsning og regning og kulturelle værdinormer. Argumentet falder dog til jorden,
når man spørger forskere om, hvordan de lærer
nyt. Man kan altså med rimelighed stille spørgsmålstegn ved vores nuværende metode at lære på.
Det tenderer i værste fald manipulerende indoktrinering i bestemte kulturelle og politiske færdigheder, og i bedste fald en naiv forestilling om at læsning, tolkning af sproget og en banal talefærdighed har noget som helst med logik og innovativ tænkning at gøre. Den menneskelige hjerne er i stand til at tilegne sproget og dets
nuancer før skolealderen. Og færdigheder i logiske og matematiske rationaler er discipliner, der ligger latent i hjernen som mønstergenkendelser, som ikke bliver trænet før i de
videregående uddannelser – og som ikke har rod i grundskolens såkaldte matematik. Med
andre ord findes der mange andre metoder til at tilegne sig grundlæggende færdigheder i
logik og innovation, men som ret beset tilbageholdes af lærerstabens doktriner om politiske, kulturelle og sociale færdigheder.
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Nicholas Negroponte siger [ironisk] i et nyligt interview, at innovation er ineffektiv. Han er
altså ikke på kollisionskurs med management guruen Peter F. Drucker, som beskriver innovation som det eneste værktøj til forandring. Mere end ofte er innovation udisciplineret,
modsatrettet og misforstået – og det er selvforstærkende fyldt med forvirring og modsigelser. Sagt på en anden måde: det strider mod alt hvad forældre ønsker for deres børn,
hvad ledere af virksomheder ønsker, og hvad statsoverhoveder gerne vil have, at deres
land indeholder. Og innovative mennesker er bare så irriterende, siger Negroponte. På den
anden side er vi fortabte uden innovation. Vi vil kede os og alt vil ende i monotoni. Så hvor
kommer innovation fra, og hvad er det, der skaber nye idéer? Det grundlæggende svar er:
Et godt uddannelsessystem, opmuntrende forskelligheder og samarbejde. Men det betyder,
at uddannelsessystemerne – især de højere uddannelser – skal forandres. Fundamentet for
innovation er altså forskellighed, så jo stærkere fasttømret en kultur er (national, institution, eller generelt) desto mindre sandsynligt er det, at den vil fostre innovative tænkere.
Fælles og dybe værdier, er sammen med generelt accepterede adfærdsnormer fjender for
innovativ tænkning. Ethvert samfund, der praler af sådanne harmoniske og fælles opfattelser, vil næppe være katalysatorer for nye måder at tænke på. I praksis er f.eks. blot tilfredshed med status quo tilstrækkeligt til at kvæle innovative tankesæt.
Omvendt kan et samfund, en institution eller en virksomhed alene med kulturel accept af
forskelligheder være en tilstrækkelig anspore for nytænkning. De fleste af os tænker på
vores land som værende homogent, fælles og hyggeligt og derfor et rart sted at være.
Omvendt tænker vi gerne på f.eks. USA som et af de lande, hvor forskelligheden er størst
– eller på Indien med en nærmest uniform fattigdom – men hvor levestandarden ikke opfattes som særlig innovativ. Interessant nok er USA det land, der har fostret en tredjedel
af Nobel-pristagerne – og Indien har verdens ubetinget bedste matematiske og teknologiske hjerner. I rækken af f.eks. OECD undersøgelser om elevers færdigheder er hverken
Danmark, USA eller Indien dog blandt de første. Ret beset har de et jævnt gennemsnit på
de fleste områder. Så hvad er det, der gør f.eks. USA’s og det Indiske højere uddannelsessystem så storslået – og hvad er det, der mangler f.eks. i Danmark?
Amerikanerne bliver ofte rost for at de ikke ser ned på fejlslagne projekter.
De sætter nærmest en ære i at gentage fejltagelserne. Omvendt har vi i
Danmark en temmelig rigid opfattelse af fejl. Én fejltagelse og du er ude.
Begge anskuelser er lige dårlige. At lære af sine fejltagelser er en måde at
blive innovativ på. Det skal naturligvis ikke forveksles med dumhed, og de
mange amerikanske investorer er i høj grad skyld i dot-com æraens endeligt i slutningen af sidste århundrede.
En fejlslutning, vi gør i uddannelsessystemerne og i vores måde at tænke om innovation
på, er, at vi ikke lytter til de unge – overhovedet. I de fleste samfund er alder lig med erfaring og magt. I mange tilfælde er alder en kvalifikation (f.eks. er nepotismen i ”old boys”
netværkerne i bestyrelser og lignende ærefulde hverv goder, der deles ud til venner). Det
gamle ordspil om at ”børn skal ses – ikke høres” er en kæmpe fejltagelse. Se f.eks. på Bill
Gates og Michael Dell, som var de ”uvorne unger”, da de startede. Vi bliver nødt til at pleje
ungdommen og især bliver vi nødt til at se på de allertidligste år af skolernes indlæring. I
praksis er skolesystemet med til at knække lyst og evne til at tænke nyt og kreativt. Skolemesterfaconen er et levn fra det disciplinære præsteskab, som netop mennesker, der ønsker at være skolelærere, mere end villigt har taget til sig. De fleste tror deres motiv til
engagement er ønsket om at lære børnene nyt. Det er det ikke. Det er derimod ønsket om
at tilhøre en elite af præsteskabet, som er urørlig i deres evighedsopfattelse af at have en
beskæftigelse, der ikke forsvinder. Det er en fejlvurdering – og især i det danske uddannelsessystem hvor skolelærere udstyres med en generel basisuddannelse, som af de fleste
bliver anvendt som springbræt til andre karrierer. Størsteparten af dansk underholdning og
danske politikere har i de sidste 30 år faktisk været skolelærere.
Hele skolesystemets eksistens bygger på et rigtig-forkert billede, hvor forkert skal tages op
til revision. Når børn i deres opfattelse af virkeligheden drager slutninger som ikke er rigtige i fysisk eller matematisk forstand, er det ikke ensbetydende med, at det er forkert.
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F.eks. er debugging af computersystemer baseret på evnen til at kunne abstrahere fra rigtig-forkert og blot prøve sig frem. Og det står i stærk kontrast til dagens eksercits og
stramme udenadslære, som er blevet skoleinstitutionernes grundsten. Den største udfordring vi har, er derfor at finde ud af, hvordan vi stimulerer den kreative proces ved at introducere forskellighed. Historien er fuld af eksempler på, at mange uløselige tekniske og
ingeniøragtige problemstillinger er løst af ikke-teknikere og ikke-ingeniører. Det skyldes, at
perspektiv er vigtigere end IQ, og derfor er det selvfølgelig ironisk, at børn og unge ikke
kan komme ind på de videregående uddannelser, hvis de ikke præsterer karakterer på systemets vilkår. Selv hvis de kom, ville de sikkert ikke trives med systemets lukkede tankegang om udenadslære. Akademiske færdigheder giver dybde – ekspertise skabes af eksperter, der arbejder sammen. Nogle vil kalde dette for tunnel-syn. Det, der mangler, er
tværfagligheden og dens eksplosive effekt. Det er faktisk ikke særlig længe siden, at det er
gået op for forskerne, at denne deling af viden på tværs af de gamle Newton’ske discipliner
faktisk også skaber kreativitet.
Yderligere et par ingredienser mangler for at gøde jorden for gode idéer. Risiko og åbenhed. Risiko er et udtryk for, at nye idéer og nye tanker ikke bliver jordet af ligemændene.
Det stiller krav om frihed til at fremlægge nye tanker, og det stiller krav om, at projekter
og idéer ikke afvises på baggrund af karrierestrategier. Åbenhed er ligeså vigtigt som
tværfagligheden, og det handler om at dele viden. Dette er dog meget sværere end det
umiddelbart lyder. Ejendomsretten er et fastgroet og nedarvet ”gen”, som er svært at gøre
op med. Dot-com boblen er et godt eksempel på, at det netop ikke kunne betale sig at dele. Et simpelt program, eller en kildekode kunne jo være millioner værd.
For ikke så mange år siden var der åbne laboratorier – tænketanke – som blev finansieret
af de dengang store velhavende mæcenagtige firmaer – primært telefonselskaberne. Og
telelaboratorierne tillod blue sky-thinking, som bl.a. førte til Internettet, og til at man opdagede radiostøjen i rummet. Verden fik sin del af opfindelserne
som information, og mange virksomheder opstod på baggrund
af forskningsresultaterne. Den gang var verden homogen og
stabil. Monopolerne regerede og staten beskyttede monopolerne mod at de så til gengæld delte viden med alle andre. Sådan
er det ikke i dag. Staten har introduceret konkurrence og dereguleret, og de store virksomheder har svaret igen ved at holde
på deres viden. Ikke fordi de ikke vil dele den, men fordi de ikke har råd til at tænke åbent. De fokuserer kun på her-og-nu og
på virksomhedens creating value for shareholders ikke for samfundet.
Skal vi så tilbage til en protektionistisk og monopolagtig status førend vi reelt kan dele viden med hinanden? Svaret er mærkværdigvis ja. Men ikke på de samme økonomiske vilkår
og ikke med økonomi som målestok for værdi. Det skaber endnu en udfordring: Hvad er
det for et værdisæt vi skal opnå for at komme udover den individuelle grådighed? Det er
en uhyre paradoksal problemstilling – og alligevel ikke, når man anskuer vores økonomiske
og teknologiske bølger i endnu en disciplin. Psykologi og sociale strukturer har faktisk også
bølger – og vi er som tidligere nævnt allerede i færd med at synkronisere alle bølgerne.
Mere end nogensinde er det nødvendigt at få innovativ tænkning og nye idéer forankret i
en fælles pulje af viden. Det eneste sted dette kan ske, er i uddannelsessystemerne. Men
det kræver, at uddannelsessystemerne tænker i kommercielle baner, og at de kommercielle virksomheder er villige til at finansiere, at den kommende lab-research er et åbent system for alle. Det betyder så til gengæld, at virksomhederne og staten må blive enige om,
at en sådanne tænketanke reelt er åbne for alle – og at kulturelle og normative forestillinger om rigtig-forkert ophæves. Med andre ord er vi i færd med at skifte tre forskellige
værdisæt på samme tid. Det vil lykkedes fordi det er nødvendigt. Fordi det er blevet et eksistentielt livsvilkår for den menneskelige race. Og på samme måde som tidligere livsvilkår
skabte evolutionære kvantespring, vil den igangværende proces fra industri (penge) til viden (credit) blive et evolutionært kvantespring.
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Erhvervslivet kan outsource deres basale research, ligesom det gør i så mange andre henseender. Det betyder, at innovation må blive til et før-konkurrence fænomen. Noget som
Japan faktisk forstod allerede i begyndelsen af 1980erne, hvor fremsynede politikere skabte en fond for at udvikle robotter, kunstig intelligens og chips. Selvom denne fremgangsmåde ikke altid virker, er den langt mere effektiv end de fleste virksomheder forestiller sig.
Omkostninger kan deles, forskellige synspunkter kan luftes og innovation har en chance for
at overleve i økonomiske nedgangstider. Evnen til kvantespring er en fællesnævner hos
mennesker, der tænker helt og aldeles anderledes. Sædvanligvis er denne evne til stede
hos mennesker med en meget bred og varieret baggrund, flere forskellige uddannelser og
et bredt erfaringsgrundlag – altså lige det modsatte af eksperter. Familieforhold, rollemodeller, rejser og bosættelser i fremmede kulturer giver perspektiv (for nu at have vores
egen H. C. Andersen med i perspektivet).
Det er evident, at den teknologiske udvikling stiller større krav til viden om informationsteknologi, om de klassiske videnskaber og om de nye GNR videnskaber. Det er også evident, at niveauet på viden er betragteligt større end nogensinde. Selv i en langsom udvikling af de nye teknologier vil kravet til viden om informationsteknologi – dvs. computere og
netværker – være stort og overstiger allerede viden og evner for de laveste håndværks- og
servicemæssige fagområder. Omskoling af disse grupper til et højere niveau med en videregående uddannelser er utopi. Det betyder i praksis, at vi hermed har en gruppe mennesker, som ikke kan håndtere fremtidens teknologi.
Demokratiets mange ansigter
Hvordan er det så med værdiopfattelserne i det globale samfund? Den relative placering af
måden, vi anser rigtig-forkert på, i forhold til vores eksistentielle vilkår, er noget mere nuanceret end hvad f.eks. medierne giver udtryk for i den vestlige verden. Mange af de undersøgelser, der jævnligt tager pulsen på verdenssamfundet, indikerer, at der i høj grad
kan suppleres med mange flere dimensioner. Den mest indlysende forskel, er at Europa og
USA slet ikke har samme værdier – ligesom Øst og Vesteuropa har lang vej endnu inden et
samlet Europa er en realitet i mere end økonomisk møntfod og geografi. På samme måde
er f.eks. Indien og Kina langt fra hinanden i værdier, men tættere på USA end Europa.
I et direkte demokrati vil vælgerne formentlig stole mere
på deres medmennesker end på professionelle politikere.
Med et allestedsnærværende Internet kombineret med video-konferencer vil grupper af borgere ikke skulle samles
fysisk. Afstemninger vil kunne finde sted direkte i forbindelse med debatter. Juryer og nævningeafgørelser kan
etableres på samme måde. En række undersøgelser foretaget af politiske institutter indikerer allerede, at op mod
to tredjedele af de amerikanske vælgere vil stole mere
på, at en sammensat gruppe af almindelige mennesker vil
kunne træffe bedre beslutninger end politikere i den amerikanske kongres (med den tilføjelse, at de ville være mindre påvirkelige af lobbyister).
Måske hører direkte afstemninger til et stykke ude i fremtiden, men at prøve at dæmme op
for direkte demokrati vil være en alvorlig fejlvurdering af det siddende politiske styre. Alene kritikken af at de folkevalgte ikke vil afprøve et sådant system, vil sætte demokratiet i
et dårligt lys, hvor den skjulte dagsorden om at ville beholde magten vil stå frem. Et argument for ikke at indføre direkte demokrati, som allerede er fremført, er bl.a., at hvis
vælgerne ikke er smarte nok til at vælge de rigtige politikere, hvordan skulle de så være
smarte nok til at træffe politiske beslutninger?
Selve formuleringen af dette sætter hele det politiske system i perspektiv. Kigger man på,
hvad politikere og politiske beslutninger handler om, er det afgørende at huske politikernes
definition af politik og lægmands definition af samme. Hvor politik for længst er blevet et
fag og et levebrød, er den almindelige politiske overbevisning en livsstil. En værdi og en
overbevisning. En måde at leve på. Den politiske levebrødspolitiker er en professionel ad-

Mennesker og Teknologi – synopsis til en virtuel bog om faktorer for forandring og udvikling
strategix.dk © 2003 Carsten Corneliussen

36

ministrator, og det parlamentariske system er blevet en forretningsorden på niveau med
enhver anden virksomheds forretningsorden. Det økonomiske ansvar og den nationale sikkerhed er baseret på at administrere borgernes penge. Medmindre politikerne vil argumentere, at de som herremænd forvalter rigets bedste og for dette sørger for sikkerhed og arbejde. Det politiske dilemma er for længst blevet et tabu, hvor ingen nationale stater ønsker at fragå de internationale organer, fordi selve den organisatoriske sammenhæng af
råd, rådgivere og formelle juridiske instanser er blevet til fundamentet for at bruge religion
og overbevisninger som udtryk for det underliggende værdisystem. Med andre ord er undskyldningen for at forblive i det repræsentative demokrati, at det er blevet alt for kompliceret at administrere en nation – og dermed at embedsmændene reelt er beslutningstagerne for håndteringen af skatter og forbrug af penge til offentlige udgifter. Politikerne er
blevet ikoner på niveau med entertainere, og skal kunne gøre sig i medierne eller i netværkerne for at være værdige til afstemninger, som ikke er for menigmand.
Det er blevet sagt af mange politikere gennem tiderne, at demokrati og indflydelse er for
dem, der møder op. Det betyder, at de, der ikke møder op, er uden for indflydelse – og at
de reelt ikke har indflydelse i denne demokratiform. Dette kompenseres der så for ved at
danne særlige grupper og lobbygrupper, som på andre vilkår prøver at influere de siddende politikere. Medierne hjælper ved at sikre, at meningsmålinger og opinioner kommer til
orde, og den egentlige dagsorden sættes således af lobby organisationer og subkulturer,
der har gennemslagskraft nok til at komme på forsiden af et medie – eller ved at skabe sit
eget medie. Grupper af særinteresser inviterer kendte med gennemslagskraft til at repræsentere sig.
Ordet korruption falder lige for. Magtanvendelsen i medierne og
de interne netværker synes evident. Det er blevet et powerplay
på meningsdannelser. Hvis der er uoverensstemmelse mellem
borgere og magten, så skal magten kunne anvende et probat
sanktionsmiddel for at få borgerne til at rette ind. Hvis ikke magten har et sådant sanktionsmidler, vil korruption tage over. Det
betyder, at grupper bliver købt og undertrykt af økonomiske midler og en ond cirkel af negativ økonomisk dominans vil påvirke
forskellen til at legalisere, at nogle grupper har mere økonomisk
styrke end andre. Det efterlader grupper med mindre økonomisk
styrke til at anvende politiske slogans og emotionelle værdisætninger til at samle flere tilhængere således, at flertallet og magten kan udfordres, og herved holdes hele det eksisterende system
i ave.
Hvis vi et øjeblik fastholder tanken om et direkte demokrati, hvad kræver det så for at få
det til at fungere? Der er mindst tre områder, som skal adresseres: Lovgivning [i form af
spilleregler], markedsvilkår og teknologi. Lovgivningen handler om retten til privatlivets
fred som den mest fundamentale rettighed af alle. Pr. definition er lovgivningen altid bagud
i forhold til teknologien, så ofte reguleres der på fortidens love for at beskytte for fremtiden. Når fremtiden er anderledes, bliver lovgivningen mangelfuld og der opstår smuthuller,
hvorefter man lapper på disse – og sådan bliver det ved indtil det er tid til en fundamental
ny lovgivning. Men dette afstedkommer en række principielle diskussioner om en fremtid,
man ikke kender, og lovgivningen risikerer dermed at blive rigid og uegnet, og vil i mange
tilfælde blive ignoreret, fordi lovgivning ikke i sig selv vil kunne stoppe det teknologiske
fremskridt. Eksempler herpå er f.eks. kloning og genmanipulation, som er endt i en principiel, etisk og moralsk debat – uagtet at udviklingen af teknologien fortsætter.
Privatlivets fred er den mest beskyttende lovgivning. Den er nærmest universel og udtrykkes i en række erklæringer om menneskerettighed. På det mere profane niveau er forbrugebeskyttelse i form af indsamling af oplysninger og anvendelse af disse data juridisk beskyttet. Dvs. at en række økonomiske oplysninger er beskyttede ligesom en række finansielle registreringer er beskyttede og samkørsler af data på tværs af offentlige administrationer såvel i kommercielle skyldnersammenhænge er fastlagt til borgernes bedste. F.eks.
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er både den amerikanske og EUs lovgivning revideret i slutningen af sidste århundrede, og
dermed opdateret til at indeholde de elektroniske logs og registreringer. Og alligevel har vi
så oplevet både et Echelon og andre metoder til at opsamle og samkøre data.
Markedsvilkår er et underligt halvt økonomisk og halvt politisk udtryk for konkurrence, som
skal ses i kontrast til regulering. Begrebet selv-regulering efterlader de fleste forbrugere
utrygge, fordi der ikke er tillid til, at virksomhederne ikke vil anvende oplysninger i form af
private data til andre formål. Juridisk er der en vis sikkerhed, men i praksis vil f.eks. antallet af junkmails kunne indikere, hvor mange gange f.eks. en mailadresse er videresolgt. En
overgang sidst i dot-com bølgen opstod begrebet ”infomediares” som en organisation, der
skulle være mellemled mellem udbyder og modtager. Dette er ikke slået an, fordi forbrugerne ikke har tillid til, at kommercielle virksomheder vil håndterede dette etisk korrekt.
Hvis staten eller bankerne var indgået som garanter, ville billedet sikkert have set anderledes ud. Selv-regulering er altså ikke tilstrækkelig til, at borgere og forbrugere føler sig sikre.
Det sidste område er selve teknologien. Antallet af edb-systemer og IT under alle buzz betegnelser [ERP, CRM, SCM osv.] er på plads. De fik oven i købet et gratis serviceeftersyn i
forbindelse med år 2000-skrækken, og er nu optimeret til at håndtere lige så mange registreringer, som man kan forestille sig. Lagring og logning, data mining og genfinding af data er en næsten automatiseret proces. Se f.eks. søgemaskinerne på Internettet. En række
såkaldte ASP løsninger har forsøgt sig med central
software, centrale konto osv. og netværkscomputeren var en indlysende fornuftig idé, som ikke lykkedes, hvorfor PCen forblev det foretrukne personlige
medie. Dvs. at en mængde information fortsat er
dobbelt - hvis ikke både fire og femdobbelt - lagret
på mange private maskiner. Mistilliden i forbindelse
med at lade en kommerciel virksomhed ligge inde
med ens data var for stor til at det lod sig gøre. Systemet vil dog formodentlig få endnu en chance da
det er rationelt, og selvom Gates således vandt første slag er der store muligheder for at han kommer
til at tabe krigen. Ingen af os vil betale for evindelige opgraderinger af simpel software, og
ingen gider at vente på ”opvarmning” af det isolerede system – for ikke at tale om den
ulempe det er at skulle slæbe rundt på PCerne. Som forbrugere er vi mere interesserede i
at have små personlige devices – og gerne i mange forskellige forklædninger – blot vi har
muligheden for nemt at flytte relevante data fra den ene til den anden.
Dette giver ny luft til diversifikation af ”forbrugerelektronik”, og det betyder at brugerens
kontekst er tilgodeset. Det betyder også et ny opsving i trådløs teknologi, i mere avanceret
software, og det betyder frem for alt, at kommunikation bliver både global og effektiv. Den
bliver krypteret, og den bliver både synlig og usynlig. Allerede nu er mere end to tredjedele af trafikken på mobiltelefonnettene datatrafik mellem maskiner. Denne type af anvendelighed vil drive udbygningen, og den vil vænne forbrugerne til tanken om, at kun meget få
data bliver private. Hvis staten regulerer den finansielle sektor til kontrol, vil borgerne formodentlig acceptere en overstatslig autoritet, og resultatet af dette kunne være, at bankerne og deres maskiner vil blive en ny offentlig sektor.
Vil dette så resultere i en egentlig revolution? Kan vi forestille os en situation, hvor social
uretfærdighed – eller økonomisk uretfærdighed – vil blive så stor, at de undertrykte organiserer sig globalt og nedkæmper den siddende magt? Næppe, for våben og krig er fortsat
den ultimative sanktion. Men der findes andre metoder. En af dem er Internettets anarkister og hackere, som er i stand til effektivt at lamme administrationer og medier. Et nyt
begreb som ”den intelligente hob” er udtryk for, hvordan spamming af telefoner, fax- og
mailsystemer med anvendelsen af e-mail og SMS beskeder benyttes til at samle store
grupper i synlig protest. Dette fænomen vil blive styrket, og lammelsen af administrationerne kan vise sig at være et langt mere effektivt middel end militær magt.
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Vort samfund er blevet netop så automatiseret og komplekst, at vi er helt og aldeles afhængige af edb og IT, og det betyder, at der faktisk ikke skal meget til at vælte dagligdagen. En terroraktion vil have samme effekt (en bombe i Rigsarkivet eller i skattevæsenets
arkiver vil kunne lamme en regering og en nation med fatale konsekvenser indtil det lykkes at samle og reorganisere borgerne i en frivillig kampagne om at give deres data). Utilfredsheden med ikke at bestemme over egne midler er på vej til at nå et niveau, hvor sådanne aktioner må forudses. Men hvad vil der så ske efter dette? Kan man forstille sig, at
de aktører, der ønsker at lamme systemerne, også vil kunne samle grupper og borgere i et
nyt styre, hvor elektronikken ikke har samme betydning?
Der har til alle tider været en frygt for maskinstormere. Startende med de Luddites, der
forsøgte at rive vævemaskinerne ned i Englands 17 århundrede, til sabotagehandlinger på
fabrikker og tilsyneladende meningsløse bombninger af bygninger og civile. Eller i mere
fredelige og intellektuelle diskussioner, som f.eks. Bill Joy (der er partner i Sun Microsystems og den principale softwareudvikler, der udviklede Java programmeringssproget),
og som nu er blevet bange for sin egen software, fordi det er blevet så nemt for andre, at
udvikle nye generationer af software.
Rationalet er, at målet helliger midlet, men uden et defineret mål og en plan B er der ingen
offentlig support. Mange af de tilsyneladende ikke-revolutioner i vores moderne samfund
kommer derfor heller ikke til ske på et grundlag af utilfredshed, men alene baseret på nødvendighed. Derfor vil teknologien give os nye muligheder – ligesom teknologien vil anvende markedskræfterne i et evigt gyldigt økonomisk system til at producere, afsætte og nyudvikle. Men er effektiviseringen af produktionsapparaterne så en god ide, når den vil resultere i yderligere ledighed og dermed en større garanti fra nationalisterne til at supportere borgere uden arbejde og uden mulighed for at forsørge sig selv?
Statens rolle vil være relevant, men den vil blive overnational,
og en global dagsorden vil betyde, at en økonomisk konsensus
vil skulle opnås i forbindelse med en fordeling af goderne. Kun
en systemisk tankegang og en kvalificeret og kompetent gruppe
af teknokrater vil være i stand til at udtænke et system, som
kan stille alle lige i demokratisk forstand. Omvendt kan man
selvfølelig forestille sig, at Huxley’s verdensorden bliver introduceret, og i den sammenhæng vil A og B hold være en utilstrækkelig opdeling. Der vil være behov for yderligere nogle klassifikationer, hvor en rangering af færdigheder vil give adgang til en
bestemt support. Vi kan altså introducere en klassifikation af
færdigheder og ydelser, som giver credits eller point, der kan
omsættes til fysiske køb og leverancer i form af husleje, elektricitet, mad osv. Dette vil være en smal sag for Internettet, bankerne og et globalt ERP system, og når systemet introduceres,
kommer også den personlige identifikation i brug. Resultatet vil
være, at den digitale signatur bliver til en digital identitet, og
ved at anvende supplerende teknologi til at stedbestemme,
tidsbestemme og lagre information i regnskaber og afregninger
er vi endt i et Big Brother samfund, hvor en kontinuerlig overvågning er mulig – men ikke
nødvendigvis reel - da det vil være muligt at slukke for den. Introduktion af det såkaldte
biometrics har længe været på vej. Fingeraftryk, stemmeidentifikation, visuel genkendelse
og fysiske chips (i form af id-kort, mobiltelefoner osv.) er for længst en realitet. Det er kun
den systemiske tankegang omkring implementeringen, der mangler. Ironisk nok er dette
Big Brother scenario formodentlig det eneste, der kan redde vores fremtid fra en regulær
revolution, hvor polariseringen mellem rig og fattig vil være ensbetydende med krig og
ødelæggelse – og nye elitære magthavere. Det betyder, at en række forkæmpere for privatlivets fred ret beset vil være enige i, at overvågningen bliver introduceret.
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Det betyder også, at der vil opstå en række nye digitale rettighedskæmpere – ligesom en
række foreninger og rettighedskæmpere i de seneste år har vist sig på banen med hensyn
til miljøet, forbrugerbeskyttelse osv. Paradoksalt nok vil denne tankegang ikke ligge langt
fra den naturlige evolution. Grupperingen af vores sociale arv vil falde naturligt, og den
gruppe af individer, der er ude af fase med de store grupperinger, vil fortsat kunne leve.
Det er altså en vekselvirkning, hvor vi nu masseskifter fra et individuelt system til et kollektivt system, men hvor det er teknologien, som dikterer den sociale form. Omvendt vil
den teknologiske indsigt i planlægning, logistik og system- og kaos-teorier være applikérbare i organiseringen, fordi vi er blevet så meget klogere, at vi kan se fordelene i at anvende teknologien som hjælper i stedet for at være bange for den.
Hvem skal nu lære os dette? Og hvor skal det starte? Hvis de ovenstående argumenter
skal have mening, skal der tages fat mange steder på samme tid: Der skal udpeges en
retning og være et sigtepunkt, som skal kommunikeres og være erkendt og accepteret.
Myten om medierne
Medierne kan i denne sammenhæng anvendes til formidling og læring, men vil det ikke
være utopi at tro, at et land vil foregå et andet for eksemplets skyld? Svaret på dette er
nok bekræftende, men hvordan og hvem skal ellers initiere det? Faktisk er vi allerede i
gang. Den psykologiske accept af nye idéer og den mem-agtige spredning af budskaber via
Internettet og den globale interaktion vil betyde, at ”aha-oplevelser” og ”break through
thinking” sker i eksplosive størrelser.
Jo mere debat der skabes om fremtidens teknologi (og jo flere rædselsscenarier, der kan
diskes op med om fremtidens teknologiske udviklingshastighed) desto større kontrast vil
der opstå til det eksisterende status quo. Og jo mere effekt der er i følelserne, desto mindre betydning får de egentlige værdier (der er en manipulativ finesse i dette: Jo mere
polariseret en debat fremstår desto lettere er det at flytte ikke så rigide meninger). Det er
netop dette, medierne har anvendt i hele deres eksistens, og det er dette, der gør massekommunikation til et manipulativt værktøj, som er farligt i hænderne på dem med en skjult
dagsorden. Paradoksalt nok er en åben dagsorden mere manipulativ end den skjulte. I
praksis betyder dette, at reklame, brands og idoler, ikonisering osv. er meget stærkere våben – og underholdningsbranchen vil levere disse idoler og rollemodeller, der vil stille politikernes afmagt i relief. De samme rollemodeller vil opstå af mediernes fortsatte udvikling i
brugen af billedmanipulation. Syntetiske og virtuelle mennesker har eksisteret siden den
første historie blev fortalt. De har overlevet alle kulturer og værdier netop fordi de har en
universel betydning, der først i vores moderne verdensbillede er blevet defineret som memer. Men i realiteten er de ikke andet end idéer, der er bedre til at overleve – med formålet at overleve. Sammenligningen til Darwins genetiske overlevelse synes indlysende.
Demokratiet er en illusion. Fra Platon til Heidegger, Nietzsche
og Kirkegaard har de alle argumenteret for, at demokratiet er
den værste form for slyngelstat. De fundamentale demokratiske principper er frihed og lighed. Frihed kan ikke måles i nogen forstand. Lighed kan måles i millimeterform. Begreberne
det offentlige rum og det retstomme rum er to uforenelige
størrelser. Det retstomme rum eksisterer ikke mere. Der var
en gang, hvor der ikke var regler – skrevne eller uskrevne –
og det betød, at værdier som medmenneskelighed, motiverede
beslutninger, sund fornuft mv. kunne ekserceres. F.eks. er de
frivillige organisationers arbejde oprindeligt udsprunget af det
retstomme rum. Staten ville eller kunne ikke hjælpe, og frivilligheden trådte til. Sådan er det ikke i dag. Frivilligheden er en
social politisk beslutning om at gøre godt, men indenfor rammerne af forventelighed og sammenlignelighed. Den prestige,
der er forbundet med hjælpearbejde, er nøje afmålt med projektets prestige.
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Når det retstomme rum ikke eksisterer, er der kun det offentlige rum tilbage. Alt er sat på
formel, og alle situationer er beskrevet med regler om afgørelser, som i den ultimative
form anvendes i retsafgørelser. Det offentlige rum er det sted, hvor vi alle følger spillereglerne. Og selv om der er mange, der vil ændre på spillereglerne, vil det fundamentale underlag for demokratiet fortsat bygge på den illusion, at der er frihed og lighed – og broderskab vil nogle tilføje. Frihed er under ansvar (dvs. indenfor rammer af en velbeskrevet virkelighed og rammer af veldefinerede værdier). Ligheden er den offentlige administration
og udmålingen af demokratiets kvantificering, baseret på den menneskelige nidkærhed,
der med millimeters nøjagtighed beskriver sammenligningerne. Broderskabet er den sociale lighed og frihed, som den laveste fællesnævner i et hvert samfund er udtryk for. Den
gruppe, der er i stand til at adskille sig fra andre grupper, er oppositionen til den siddende
norm, som i de fleste tilfælde også vil være katalysator for forandringen for fremtiden. Den
gruppe, der er efterladt af en ny gruppe, er det konservative dogmatiske fundament for at
bevare status quo.
Den største sanktionerende straf demokratiet kan udmåle er frihedsberøvelsen. Når det
retstomme rum ikke eksisterer, betyder det også, at der er regler for alt. Den udøvende
magt er blevet administrativ. Den værste svøbe er embedsmændenes uddelegerede ret til
frihedsberøvelse. Selve grundloven sikrer ikke borgerne mod overgreb. Fogeder og administrative embedsmænd kan med henvisning til loven stoppe og regulere enhver adfærd. Det
gælder naturligvis fra skat til bilsyn. Det gælder fra opsynsmænd til P-vagter. Og det gælder i særdeleshed i de subkulturer, der tager egne regler alvorligt. Rockernes indtrængen
mod de kommunale magtudøvere. Det er ikke et TV show, men en virkelighed, hvor berøringsangst og fejlslåede intentioner er virkeligheden.
Meta positionen [det at træde uden for sig selv og ind i en anden position som observatør]
er ikke ensbetydende med, at man fraskriver sig hverken ansvar eller intention. Uanset
hvordan er du med i forandringen. Det selvrefererende menneske eksisterer ikke. Den sociale interaktion kan ikke være objektiv. Mediernes og demokratiets opdeling af magten
kan altså heller ikke skilles i principielle betragtninger. De er en samlet enhed og der en
systemisk sammenhæng, der blot ikke er synlig, fordi det vil kræve ansvarlighed for helet
frem for sig selv. Disse filosofisk eksistentielle overvejelser kan naturligvis tilskrives en både humanistisk og politisk opfattelse, og man kan med rimelighed spørge sig selv og andre: Hvad gør du så ved det? Svaret er: Ikke noget (eller i det mindste en erklæring om at
tilhøre en normativ opfattelse som demokratiets flertal legaliserer på baggrund af de religiøse og værdimæssige sandhedsopfattelser).
En af de mest afgørende forandringer i underholdningsindustrien
ligger i digitaliseringen. Det har længe været tydeligt, at de respektive brancheopdelinger – musik, film, radio og tv, teatre og
det senest tilkomne computerspil – er fremtidens nobiliteter. De
udøvende kunstnere har længe været idoler for grupper af unge
og vil i fremtiden opnå endnu større indflydelse og komme til at
spille på den sociale struktur. Spørgsmålet er, om de vil bidrage
positivt til et nyt fællesskab, og om deres samling af grupper af
tilhængere i distinkte subkulturer, vil blive til det næste samfunds folkevalgte politikere eller i det mindste talsmænd.
Allerede i dag har sammensmeltningen af de elektroniske medier
givet anledning til en næsten panisk politisk regulering i form af
kontrol af mediernes ejerskaber. Printmediet har siden de første
aviser haft en særstatus i alle henseender. Journalister er blevet
omtalt som den fjerde statsmagt og mediernes tilhørsforhold i det politiske billede med den
grundlovssikrede ytringsfrihed er balanceret af statens ønske om at bevare og føre tilsyn
med public service medierne som radio og tv-stationer. Pluralisme er det demokratiske vokabularium for at ingen enkeltperson eller gruppe af personer kan eje og kontrollere medierne. Rationalet har været, at massekommunikation – især via radio og tv – er for magtfuld at overlade til private interesser.
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I praksis er dette sket ved at opretholde en såkaldt public service sektor, som staten finansierer på den ene eller den anden måde. Kontrollen med massemedierne er dog utopi. Kun
en reel politisk styring kan kontrollere medierne. Udviklingen i de gamle elektroniske medier er på vej mod regulær underholdning. Ingen af de nationale eller internationale radio
og tv medier har en regulær politisk opgave med at støtte eller forklare en bestemt kultur.
De er autonome, men støtter og promoverer dog alligevel egne kulturpolitiske interesser,
fordi de er afhængige af finansieringsgrundlaget. Med andre ord er der tale om en meget
høj grad af selvcensur. Dette har i sin yderste konsekvens en indavlseffekt, som de fleste
public service stationer lider under. De kommercielle stationer har samme problem, men er
helt fri for at pakke budskaber ind i politiske overskrifter. Musikindustrien sidder helt og aldeles på radiomediet, og TV er blevet filmselskabernes største afsætningskanal. Mediernes
redaktioner holdes som gidsler for både de kommercielle og de politiske interesser, og myten om uafhængige og magtfulde chefredaktører er og bliver en myte. Den egentlige redaktionelle beslutning tages på baggrund af de såkaldte ”shares” [antallet af seere] og af
indlysende grunde får seerne hermed så også magten.
Internettet har og vil fortsat medvirke til at ændre på dette magtforhold. Og ganske markant endda. Faktisk vil seerne som enkeltpersoner i fremtiden få den egentlige magt, fordi
han eller hun vil være dikteret af en individuel tidsfaktor og et individuelt behov, der skal
opfyldes her-og-nu. Dette betyder ikke nødvendigvis ”on demand”, som har været
mantraen for de elektroniske medier i de seneste 10-15 år, men at de kreative indholdsmagere vil lure stemninger og skabe ikoner for hvad, der rører sig i befolkningerne. Og de
vil betragte verden som et massemarked. Hvordan distributionen foregår, er ligegyldigt i
en digital konstruktion. Indhold vil være til rådighed anywhere og anytime, og betalingen
bliver subsidieret af merchandising og reklamer. I fremtiden bliver musik og film altså gratis på de elektroniske medier, men vil koste dyrt, når de skal opleves i sociale sammenhænge som koncerter, biografer, events osv.
Denne økonomiske venden-på-hovedet har længe været synlig. Pirateri og deling af filer – hvad enten der er tale om musik
eller film – er legaliseret i moralsk forstand. Medieselskabernes
jurister prøver forgæves at dæmme op for pirateriet med politisk lobby i ønsket om regulatoriske stramninger, men forgæves. Hverken jurister eller politikere har forståelse for brugen
af Internettet og den hastighed hvormed teknologien udvikler
sig. Dybest set ønsker de at bevare status quo, og vi ser derfor
eksempler på, hvordan denne gruppe anvender reklameverdenens metoder til at indgyde moral via tv-reklamer og mediernes dækning af ejendomsretten (eller i dette tilfælde copyrighten). Intet er mere patetisk end at se gamle grådige mænd
flæbe og klynke for åben skærm, og ungdommen er pr. definition ligeglad. Det er oprør, der vil noget. Og en yderligere
eskalering vil ende med en regulær – i juridisk forstand – civil
ulydighed, som vil gavne både Internettet og den teknologiske
udvikling.
Hvis man så kigger nærmere på de enorme summer, der er på spil, falder det i øjnene så
ulige summerne fordeles mellem de udøvende kunstnere og de managers og administratorer, der forvalter formuerne. Der er ingen direkte sammenhæng mellem de beløb, som
f.eks. skuespillere og sangere, bands og andre betales for at optræde eller medvirke i andre kulturelle sammenhænge. For at betale disse summer skal industrien kunne sælge og
tjene endnu større summer, og det sker ved at holde priserne kunstigt oppe på distributionen af bl.a. CD, DVD og rettighedsbetalinger for offentlig visninger. Det er en ond cirkel,
der har gjort en bestemt gruppe ekstremt rige, og som historien har vist tidligere er brød
og skuespil for folket en tidsbegrænset løsning. Det er symptomer på en ulighed og en utilfredshed, og midlet til at kurere sygdommen ligger ikke i at skræmme og anvende magt,
men at finde vaccinen og forære den væk inden en epidemi breder sig ukontrollabelt.
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Men hvad så med de udøvende kunstnere og de kreative indholdsmagere. Skal de arbejde
gratis? Nej, men de skal arbejde på markedsvilkår. Dvs. en forretningsmodel hvor det kartellignende monopol bør ændres. Ingen (uanset hvor populær og efterspurgt en kunstner,
der er tale om) kan retfærdiggøre opsamling af formuer på niveau med mindre diktatoriske
stater – uanset hvad det så ellers kaldes i juridisk-økonomiske termer. Og det er dette,
ungdommen protesterer imod ved at udveksle filer med underholdning, spil, film og musik
via Internettet. Jo før underholdningsbranchen indser, at de har tabt dette spil, jo før kan
denne sektor reorganiseres, hvorefter der kan skabes et nyt grundlag for forretning, hvor
værdien af varen modsvarer markedet og dem, der efterspørger ydelserne.
En anden markant trend er tv-stationernes engagement
at publikum. Hvor mantraen tidligere var, at ”Content is
king”, er den nye mantra, at indhold skabes af publikum
og at de også selv finansierer det. Ingen radio og tvprogrammer undlader i dag at få interaktion med seerne
og med lytterne. Mængden af talkshows og tv-værter,
der pitcher publikum i form af Jerry, Ricky, Oprah, Big
Brother, Paradise Island, Robinsson, Treasure Island,
Stjerne for en aften, Popstars og hvad de nu ellers hedder, er stærkt stigende. Faktisk er de placeret i det, der
endnu kaldes for prime time og dermed den bedste sendetid. Publikum er der, og balancen
mellem udbud og efterspørgsel er fuldendt i en fælles opfyldelse af mål. Tilbage står den
noget blakkede dobbeltmoral om at opretholde public service og licenser på baggrund af
kultur og nationale nyheder, når nu alle er ligeglade med, at det faktisk er printmedierne,
som er opsøgende og radio og tv stationerne i vid udstrækning blot er blevet referenter af
avisernes overskrifter. Tendensen til at journalister kommenterer andre journalisters indlæg, er yderligere et tegn på den manglende interesse i det politiske nyhedsbillede.
At nyhedsmedierne, som garant for at magthavere, ikke kan manipulere folket, er også en
hensygnende myte. Internettet har givet alle og enhver direkte adgang til den egentlige
nyhed, og sikrer hermed de folkevalgtes behov for viden og information som led i det optimale beslutningsgrundlag uden brug af de traditionelle nyhedsmedier. Individet har i dag
den direkte adgang, og vil naturligvis forlange også at få direkte indflydelse. Så når medierne præsenterer redigerede ekstrakter af nyheder og begivenheder i bestemte tidsbegrænsede time slots, så er one-liners og one-pagers og 20 sekunders indslag i bedste fald
en total forvrængning og nøjagtig det modsatte af mediernes egentlige formål: En sikring
af uvildigheden. Borgerne anvender allerede nyhedsmedierne til generel orientering og betragter dem som en behagelighed, men ikke som en autoritet eller et beslutningsgrundlag
for deres værdi og adfærd.
The never ending story
Hvad er så fremtiden for underholdningsmedierne? Spillekonsollerne, PCerne og udviklingen af computerspil har vist vejen. Medierne skal anvendes i kombination med underholdning og læring, og der er allerede en mængde nichekanaler, som i praksis er kilde til viden
og det at lære nyt: Discovery, BBC Learning, SR Utbildningsradio, DRs Viden om osv. er
eksempler på, at tv-mediet er ekstremt effektfuldt og glimrende til indlæring. Det har vi
vidst i årevis, men alligevel har skolerne ikke fundet det relevant at anvende eller samarbejde med de elektroniske medier.
De seneste års udvikling i computeranimation, især film- og spil-skabernes brug af billedeffekter, har skabt en gruppe af virtuelle idoler, som portrætteres af figurer og kunstigt
skabte skuespillere (såkaldte synthepians). Det kunne se ud som om disse figurer er resultatet af en kontinuerlig kreativ proces, der bliver godt hjulpet af den teknologiske udvikling, men ret beset er der ikke noget nyt under solen. Historiernes plot er det samme som
alle vores mytiske og kulturelle varianter af beskrivelsen af vores egen udvikling. Hvad der
er nyt, er selvfølgelig anvendelsen af de teknologiske værktøjer.
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Fortællingerne flyttes længere og længere ud i universet, og muligheden for at skabe effektfulde og visuelle udtryk af imaginære skabninger er til stede med bedre og bedre billedmanipulationsudstyr. En af de hurtigst voksende mediesektorer er spil via computeren.
De specielle spillekonsoller (p.t. PlayStation2 og XBox) er superhurtige computere med
avancerede grafik og lyd funktioner. Softwaren er en myriade af krigsspil, strategi og leg,
virtuelle verdener og interface mellem mennesker og maskiner på semivirtuelt reality niveau. Denne udvikling vil fortsætte, og virtuel living vil få flere betydninger. Virtuel living i
form af interaktion med andre og med computere er allerede en realitet, og antallet af spil,
hvor sensorer er indbygget i f.eks. måtter til
dans, kampsport osv., hvor modstander eller
medspiller er en animeret figur, er allerede
almindelige i de unges verden. En række
virtuelle spil, hvor begrebet avatar introduceres, er baseret på ens alter ego på Internettet eller på computerskærmen. Det er især
voksne, der er målgruppe for disse spil, og
anvendelsen af sociale regler giver prompte
mulighed for aftestning af holdninger, meninger osv. fra de andre i gruppen.
Tages dette et skridt videre med den elektroniske udvikling i computerkraft og billedanimation er det næste step en 3D fremstilling og ultimativt en hologrampræsentation. Dette arbejde er længere fremme end de fleste umiddelbart aner, og flere af de japanske elektronikgiganter har i årevis arbejdet med 3D fremstilling på to-dimensionelle baggrunde, og
reklamerne for holografiske telefonsamtaler er allerede set og afventer nu kun computerkraften og en markedsintroduktion. Denne form for teknologisk visuel fremstilling leder til
begrebet teleportation, og selvom også dette lyder som science fiction, er det allerede
gennemført og kommercielt anvendt i f.eks. foredragsrækker, hvor foredragsholderen deltager som en 3D-lignende billedrepræsentation.
I den militære industri har virtuel reality længe været brugt til træning, ligesom den kommende krigsmaskine er opbygget af robotter og fjernstyrede fly, missiler, tanks osv. Denne
form for træning er effektiv og stimulerer yderligere kreativitet og nytænkning, fordi det er
tilladt at lære at sine fejl. Når dette føres over i den kommercielle verden vil en lang række
brancher og fag ændre karakter. Alle former for rådgivning – dvs. fra læger og advokater
til personlig rådgivning i enhver tænkelig form vil blive automatiseret. Startende med at
videokonference og videolinks er den fjerne repræsentation vil det langsomt overgå til
kunstig intelligente systemer og ekspertsystemer, der bygger på erfaring fra virkeligheden,
og dette vil åbne op for at en række diagnoser og domsafsigelser vil blive eksekveret via
virtuelle eksistenser.
Ser man på læring og færdigheder i virksomhederne i dag, kan det undre, at denne teknologi ikke er langt mere fremme i overvejelserne om træning af færdigheder hos medarbejdere specielt i produktions- og fremstillingsvirksomheder. Og så alligevel ikke. Netop de
manuelle færdigheder er for længst kopieret af robotter ved f.eks. samlebåndene på alverdens automobilfabrikker og i forbindelse med andre af tidens rutinefunktioner. Og læring af
andre færdigheder er ikke nødvendig, fordi netop ekspertsystemer vil overtage beslutningsprocesser, som i dag er menneskelige områder. Mellemledere og supervisorer vil forsvinde, og det yderste led vil i tvivlstilfælde kunne anvende ekspertsystemet for en afgørelse. Tilbage er så selve skolen. Det vil ikke være relevant at introducere computere i skolens eksisterende system. Efter samme rationale vil lærere nemlig blive automatiserede og
adgang til viden vil ske fra et hvert sted. Pædagoger vil argumentere for, at børn ikke ved,
hvad de skal, og at indlæring via leg ikke er kontrollabelt. Og det er jo netop pointen. De
ønsker at fastholde en opdragende og styrende rolle for basale færdigheder. Men dermed
fastholdes også den sociale arv og ønsket om samfundsregulering med den deraf følgende
ensretning og kvælning af innovationen.
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Skolesystemerne vil forsvinde og en helt ny struktur og et nyt tankesæt om læring i børnestadiet vil skulle opfindes. Ser man strengt logisk på det, er der allerede eksempler på
fjernundervisning, der fungerer glimrende. Australien har i årevis været foregangsland for
denne undervisning, og de seneste 10 års åbne universiteter med især kompetencegivende
færdigheder har bevist, at det fungerer.
Hvad med den sociale interaktion? Igen vil argumenterne være, at en stor del af læringen
foregår i den sociale interaktion. Og det er korrekt, men det betyder ikke, at en samling af
børn og unge på rationelle fabrikslignende vilkår er den rigtige måde. Den sociale interaktion kan foregå på mange andre måder. Ser man på gadebørn og subkulturer vil man se en
stor grad af selvorganiseret social interaktion. Spørgsmålet er om det skal være socialt
funderede pædagoger og præster eller semi-autoritative
offentligt ansatte embedsmænd og P-vagter der skal lede
og fordele den sociale arv. Eller om det slet og ret skal være forældrenes ansvar. Sidstnævnte er den manglende brik
i det biologisk-sociale-psykologiske billede, som qua de
voksnes mindre arbejdstid og større psykologiske indsigt
vil være til stede i fremtiden. Faren i denne type af diskussion er, at det er etablerede faggrupper der ønsker at fastholde en opnået position og udgangspunktet for debatten
er at give eller tage. Den egentlige debat handler om noget
helt nyt, hvor det ikke nødvendigvis er den samme gruppe
der overhovedet spiller en rolle. Vil staten så ændre vilkårene for læring – eller vil de overlade til f.eks. erhvervslivet
og virksomhederne at anvende medierne og mere effektive og moderne værktøjer for at
opnå kvalifikationer og kompetencer til nye jobs. En undersøgelse af hvad medarbejdere
på arbejdspladserne anvender Internettet til afslører, at de bruger mange timer på søgning
efter viden og at denne viden anvendes i arbejdet. Hvis man kunne definere, strukturere
og give adgang til viden på nye vilkår, så vil livslang læring have en fremtid. Omvendt hvis
virksomhederne anvender den elektroniske overvågning til at supervisere eller kontrollere
hvilken viden, så vil effektivitetsniveauet reelt falde og videnniveauet vil sænkes. Det lyder
som en modsætning og en selvmodsigelse, men er i realiteten baggrunden for motivation
og læring. Som det er nu anvendes der mere tid til evindelige interne møder og udarbejdelse af skrevne instrukser.
Menneskets udvikling er indtil videre en ”never ending story” med variationer over samme
tema. Levetiden er blevet længere. Fra 1860erne til i dag er gennemsnitsalderen for kvinder steget fra ca. 60 år til over 80 år – og den naturlige øvre grænse som geriatrikerne tidligere har anset for evident, er for længst brudt. Den biologiske forskning understøttet af
den medicinske og den psykologiske indsigt accepterer nu, at de fleste af os faktisk kan leve i 100 år – også uden den kommende genetiske terapi og mulighederne for kloning og
evt. virtuel eksistens i form af upload til digital intelligens i kommende computernetværk.
Det stiller vores verdensbillede på en prøve ved at det f.eks. vil være en økonomisk konsekvens, at forsikringsselskaber må revurdere dækning og kapitalgrundlag. Det stiller også
staten i et dilemma med hensyn til pensioner. Og det stiller hele sundheds- og plejesektoren overfor en ny definition af, hvornår man er gammel. Og endelig stiller det den sociale
og arbejdsmarkedsmæssige forestilling om pension på prøve. Tilsvarende vil det for den
enkelte betyde, at begrebet alder må opgøres på en anden måde. Allerede i dag er aldersbegrebet ophævet. De fleste menneskers opfattelse er en levetid, hvor man er ”sig selv”
fra man er ca. 10-15 år til man er ca. 80-90 år gammel.
Dette er et opgør med tidligere generationers opfattelse af både identitet og alder. Vores
forældre og bedsteforældre var noget i kraft af deres arbejde [deres profession] med en
begrænsning i form af den fysiske holdbarhed, hvorfor pensionsalderen blev gjort fysisk
betinget og som en politisk arbitrær størrelse i dag er endt på omkring 60 år. Men det betyder, at der er yderligere 20-30 år til at leve i, og det er tilstrækkeligt til at tage en ny
uddannelse, en hobby, opfyldelse af en livsdrøm – eller blot til ingenting.
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Og alt er allerede betalt på baggrund af forsikringer eller statsgaranti. Vurderingen af godt
eller dårligt er subjektiv. For vores egen generation vil det betyde, at vi ikke har tænkt os
at holde op med at arbejde. Arbejde er ikke længere tidligere tiders personlige identitet, og
de fleste af os er allerede i gang med en anden eller tredje uddannelse (hobby eller direkte
kommerciel) og vi vil formodentlig ikke stoppe med aktiviteter før vi reelt bliver tvunget af
fysik inhabilitet.
Evigheden som målestok har været udgangspunktet for et bestemt
tankesæt hos især de offentlige ansatte i baby-boomets tid.
”68”erne har effektivt sat sig på magten, og har styret især vores
vesteuropæiske samfund ud i et statsfinansieret velfærd, som de
fleste ikke kommer til at opleve frugterne af. Et umådeligt overforbrug og et social strukturelt tankesæt har skabt et monster, der
ikke kan opretholdes af den næste generation. Parallelt hermed er
teknologien og den sociale struktur under hastig udvikling. ”Mig
selv A/S” generationen er en realitet, og det bliver dermed også
”mig selv A/S”, der skal sørge for ”mig selv”. I dette tankesæt er
solidariteten allerede på vej væk fra den kollektive værdiopfattelse. I praksis betyder det, at motivationen for yderligere acceleration af teknologisk opportunisme forstærkes.
Og så er vi nået til det sted hvor forfatteren sædvanligvis plejer at skrive de sidste ord. Det
eller de gode råd, der vil udrede alle de opstillede problemer og vanskeligheder. Det vil jeg
ikke gøre – af flere grunde: Dels er der en oplagt selvmodsigelse, og dels er der ikke noget
svar eller gode råd på denne synopsis. Jeg har forsøgt at beskrive de vilkår vi lever under,
som en kontinuerlig evolutionær proces der stiger i kompleksitet, og som vi begyndende
kan ane, er vi alle (hvad enten vi vil eller ej) medaktører og ikke tilskuere. Bevidstheden
herom og ny viden, indikerer, at der er en masse vi selv kan gøre for at kunne navigere og
håndtere udfordringerne i og om vores fremtid.
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PS.
Ovenstående er kun en synopsis på en virtuel bog, som du selv kan redigere og skrive
færdig i den takt og i det omfang du ønsker. Billederne er mine egne valg og jeg har bevidst udeladt billedtekster. Ligesom jeg bevidst har undgået at nævne referencer og kildeangivelser i selve teksten. Kun de steder hvor det syntes direkte relevant har jeg nævnt
personer og titler. Videnbanken vil indeholde de relevante og videnskabelige litteraturhenvisninger og kildeangivelser.
Fortsat god fornøjelse.

København, marts 2003
Carsten Corneliussen
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