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Abstract
Dette speciale sætter fokus på at ville erstatte den traditionelle opfattelse af
mediekonvergens med en konvergens mellem menneske og den digitale verden. Specialet
viser eksempler på, hvordan både menneskets virkelighed og selvforståelse begynder at
inddrage flere digitale elementer, der i sidste ende har større tilknytningskraft til systemet end
mennesket.
Den øgede integration mellem mennesket og internettet bliver problematiseret gennem en
række eksempler. Specialet udvikler en model, der leverer et fælles sprog, gennem hvilket det
er muligt at håndtere og knytte bånd til et tværgående videnskabeligt samarbejde, såvel som
et værktøj til undervisning eller markedsforståelse.
Endelig konceptualiseres den aktuelle situation i begrebet det rullende paradigmeskift. Et
begreb der dækker over, at menneskets oplevelse af den digitale verden per definition er ultra
personligt og ikke kan deles med andre, som oplevelser i den fysiske verden kan. Mennesket
lever derfor med sit personlige digitale paradigme i en accept/ikke‐accept, samt
forståelse/ikke‐forståelse af, at andre mennesker har et andet, men lige så gyldigt, digitalt
paradigme ‐ et faktum, der på mange måder gør det vanskeligere at håndtere kommunikation
og interaktion i den digitale verden, end det er i den fysiske verden.
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Problemstilling
Et kig tilbage på menneskets udvikling har vist en bemærkelsesværdig evne til overlevelse
og tilpasning. Vi har altid søgt at forstå, bryde grænser og udøve kontrol over vores
omgivelser; fra vi rejste os og tog en pind i hånden for at slås, hen over kontrol af ild, skabelse
af sprog og forestillingsevne, til undersøgelse og kontrol af ellers ikke håndterbare størrelser
strækkende fra det uendelige Univers til et splittet atom.
Vores søgen har, efter at kampen for overlevelse er overstået, ofte haft karakter af “hvad er
meningen med livet?”, “hvorfor er vi her?” og “hvordan er vi skabt?” Spørgsmål der givetvis
har drevet rundt i hovederne på mennesket, lige siden vi har kunnet forholde os til verden
ontologisk og epistemologisk.
Menneskeskabte værktøjer og artefakter har været menneskets tro følgesvend op gennem
historien. De har informeret og underholdt os; de har løst opgaver for os, der ellers ikke kunne
lade sig gøre. Der findes talrige eksempler der viser, at mennesket er gået fra at håndtere en
opgave selv, til at opfinde teknologier der kunne træde i menneskets sted. Ved et tilbageblik
virker det næsten som om at vi bevidst prøver at skrive os selv ud af den direkte kontakt, for
derved at frigøre tid til at undersøge nye muligheder for at sprede information og udøve
kontrol over naturen og samfundet. Gravkøer der graver for os, bøger der genfortæller for os,
biler der bevæger sig for os mv.
Med internettets opfindelse, kom en mulighed for at bygge op fra bunden. Hvor man i den
virkelige verden søgte at forklare universet gennem undersøgelser og deduktion, kunne det på
internettet bygges op, klods på klods ‐ “0 på 1” ‐ sammen til binære strenge og derigennem
skabe et rum, hvor vi har den komplette kontrol over materie og form. Vores jagt er gået fra at
søge efter skabelsespartikler1, og prøve at forstå universets mindste bestanddele, til nu at have
skabelsespartikler, uden egentlig længere at bekymre os om, i hvilket forhold de står til
naturen, herunder os selv, og hvordan de vil indvirke på den. Vi kunne producere et digitalt
univers, skabt i vores eget billede, med en indbygget forudforståelse for dens ontologi.
I takt med at internettet og tilgangen til det er blevet udbygget, er det blevet et værktøj af
stigende vigtighed for mennesket og vores trang til forståelse og kontrol. Vi bruger internettet
til at måle og kontrollere mange dele af den fysiske verden, og vi bruger i videre udstrækning
internettet til at måle og kontrollere os selv. For menneskets vedkommende betyder dette

1

Higgs boson er en elementarpartikel der danner et felt i hele universet som andre partikler vekselvirker
med. Det er denne vekselvirkning, der giver elementarpartikler en masse. I 2013 fik François Englert og
Peter Higgs nobelprisen i fysik for teoretisk at have bevist partiklens eksistens.
http://home.web.cern.ch/topics/higgs‐boson
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samtidig måling og kontrol af dets adfærd, en måling der rejser spørgsmål om privatliv og
sikkerhed. I den fysiske verden bliver mennesket oftest målt i afmålte tidsrum eller på
specifikke lokationer. I den digitale verden bliver mennesket som udgangspunkt målt og
analyseret hele tiden. Menneskets sociale adfærd synes at foregå i et digitalt panoptisk system,
der monitorerer og justerer dets adfærd.
I den fysiske verden kan vi stadig observere og måle menneskets brug af computere (HCI2)
og computermedieret kommunikation (CMC3), men videnskaben og mennesket står i denne tid
over for fundamentale udfordringer af epistemologisk og ontologisk karakter.
Mennesket er splittet i valget mellem, på den ene side at besidde frihed, skaberkraft og
kontrol af den digitale verden, og på den anden side have en erkendelse af, at de ikke selv, med
deres egen krop, har mulighed for at bebo den verden de skaber. Tilgangen til denne verden
sker oftest i kraft af fysiske enheder hvorigennem det digitale univers taler til os. Enheder der
derived fungerer som medierende led mellem vores fysiske jeg og det billede af os selv, der
efterhånden skabes i den digitale verden. Dette bringer mig frem til min første hypotese:
Hypotese 1
Jeg ser mennesket i en position, hvor det transcenderer sit virke og sin
selvforståelse fra den fysiske verden og over i den digitale verden, dels af
praktiske årsager, dels i en søgen efter en øget grad af frihed og
handlemulighed. Min hypotese er, at denne transcendering ophæver
forståelse af Kuhn’s paradigmebegreb som vi kender det, og erstatter det
med personlige inkommensurable paradigmer, hvorigennem vi forholder
os til den digitale verden. Ultra‐personlige paradigmer der på den ene
side er gyldige og på den anden side accepterer at leve i et multivers af
forskellige og delvis konkurrerende paradigmer.
Menneskets virke i den digital verden bliver håndteret af det jeg betegner som et digitalt
afkoblet jeg. En digital repræsentation af mennesket selv, skabt af et stigende antal oprettede
profiler på diverse digitale tjenester og applikationer. Et digitalt informationslag, der
repræsenterer og servicerer andre brugere med information om mennesket, ved dets jegs
fysiske fravær, og samtidig guider dets færden i den digitale verden. Hvordan kan
computervidenskaben og datalogien, med sin udprægede empiristiske og rationalistiske
tilgang, håndtere de nye strømninger af erkendelse der dannes hos mennesket i dets færden
på internettet? Skal videnskabelige fagområder møde mennesket fra den fysiske dimension
2
3

Human‐Computer‐Interaction
Computer‐Mediated Communication
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eller gennem den digitale dimension? Og hvilke konsekvenser vil frembringelsen af denne
virkelighed have for hver enkelt ‐ både for deres eksisterende jeg og deres digitalt afkoblede?
Hypotese 2
Jeg forudser at menneskets stigende erkendelse af dette rullende
paradigmeskift sker i takt med en konvergens af mennesket mod den
digitale verden, med en tilhørende stigende forståelse af sig selv i en
digital kontekst. Denne digitale selvforståelse bliver medieret af et
digitalt afkoblet jeg ‐ en skabt entitet der kuraterer informationer og
håndterer koblingen til den digitale verden. Min hypotese er at
menneskets afhænginghed og værdioverdragelse til det digitalt
afkoblede jeg, kombineret med manifesteringen af det rullende
paradigmeskift, vanskeliggører dets muligheder for at interagere på
grund af internettets underliggende markedsøkonomiske elementer.

Læsevejledning
Jeg vil gennem en række argumenter søge at danne belæg for ovenstående hypoteser.
Argumenterne vil primært søges i den etablerede diskurs inden for menneske‐computer
interaktion (HCI), computermedieret kommunikation (CMC) og socioteknologi, men mine
hypotesers natur kræver samtidig et dedikeret blik på teorier indenfor filosofi og
hermeneutik. Endelig vil jeg gøre brug af egen empiri erhvervet både som bruger af
teknologier og gennem mit virke som lektor i interaktionsdesign ved Danmarks Medie‐ og
Journalisthøjskole.
Denne tekst er på mange måder bygget anderledes op end et traditionelt speciale. Jeg har
tilladt mig afvige fra dette, da formålet med teksten er at præsentere en ny metode til at
anskue verden på ‐ en metode, der gør op med en række tidligere opfattelser. For at kunne
give denne indføring, skal teksten vende mange aspekter af den eksisterende diskurs. Det er
disse udvalgte aspekter, og bredden i undersøgelsen, der er styrken i tekstens argumentation.
Mine hypoteser giver mig på ingen måde mulighed for at føre belæg gennem et “traditionelt”
speciales afgrænsede undersøgelse. De udfordringer jeg ser vi står overfor, kræver et bredt tag
omkring problemfeltet. Et så bredt tag, at jeg begynder teksten i den erkendelse, at jeg ikke vil
kunne argumentere fyldestgørende i forhold til alle delaspekterne. Det er dog min vurdering,
at teksten, og den udviklede model, vil være nok til at understøtte hypotesen og samtidig give
et teoretisk værktøj, der efterfølgende kan bruges til undersøgelse, såvel som praktisk arbejde
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med spændingsfeltet mellem den fysiske verden og den digitale verden.
Da specialet ikke følger en traditionel tilgang (metode/teori, undersøgelse, analyse,
diskussion og konklusion) vil jeg i kort form redegøre for kapitlernes opbygning.

Kapitel 1: Menneskets vej til digital frihed
Dette kapitel er skrevet for at give læseren en grundforståelse for teknologien, menneskets
udvikling og dets måde at se sig selv i verden på. Først præsenteres paradigmebegrebet for at
synliggøre, hvilke faktorer der senere argumenteres imod. Derefter præsenteres udvalgte
højdepunkter i historien, og menneskets lyst til at inddrage teknologi til at overkomme
menneskelig utilstrækkelighed. Disse historiske nedslag skal samtidig vise en række
knudepunkter, hvor udviklingen er konvergeret til én fælles teknologi for derefter at sprede
sig ud i et utal af produkter, båret af en fælles forståelse for en teknologi.
Endelig vil det introducere begrebet digital selvforståelse og forberede læseren på nogle af
de centrale elementer, der arbejdes med i de efterfølgende kapitler. I denne del af kapitlet
påbegyndes opbygningen af en model, der afsluttes i kapitel 3. Modellen vil i sin endelige form
danne et sæt begreber, der vil hjælpe den efterfølgende diskussion.

Kapitel 2: På tærsklen til det digitalt afkoblede jeg
Efter det historiske opløb, tager kapitel 2 udgangspunkt i den aktuelle situation. Kapitlet
kredser om digitalisering, og det der sker når den virkelighed, som materie og form skaber,
omdannes til den virkelighed der opstår gennem 0 og 1‐taller. Derigennem præsenteres
læseren for digital afkobling og en efterfølgende kategorisering, af måder at tilgå den digitale
verden på. Modellen bliver her udbygget med disse persontyper, og danner afsæt for en
efterfølgende argumentation omkring, hvilken indvirkning, fraværet af centrale fysiske
naturlove har for vores forståelse af, og lyst til at engagere os i den digitale verden og jagten på
den fuldkomne frihed. Kapitlet er et kort kapitel, men har til formål at klargøre læseren og
ensrette begreber der præsenteres i det efterfølgende kapitels diskussion.

Kapitel 3: Implikationer
I dette kapitel præsenteres den endelige model der er bygget op af de sidste tre kapitlers
argumentation og diskussion. Den skal gøre det nemmere at tage fat på nogle af de
implikationer som den aktuelle situation bringer. Indledningsvis forholder kapitlet sig til
kendte begreber som digital divide samt digital natives og digital immigrants. Derefter
diskuteres udvaskningen af begreber og de problemer der opstår når ord har forskellig
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betydning hos forskellige personer. Efterfølgende diskuteres de implikationer som det digitalt
afkoblede jeg står overfor set i lyset af at være henholdsvis det forbrugende, det skabende, det
sociale og det kulturelle (eller politiske) menneske. Endelig diskuteres, hvad vaner er og hvilke
udfordringer et menneske står overfor i kampen med at bryde dem.

Kapitel 4: Det rullende paradigmeskift
I det sidste kapitel præsenteres det rullende paradigmeskift. Kapitlet starter med at
rammesætte begrebet og modellen i forhold til det. Derefter forholder det sig til vigtige
aspekter af det digitalt afkoblede jeg. Der samles op på relevante argumenter fra de tidligere
kapitler for at synliggøre det unikke i den aktuelle situation, som et opgør med den
traditionelle paradigmetanke. Endelig vurderes eventuel retning for udviklingen og selve
begrebet rullende paradigmeskift.
Specialet er på mange måder en utraditionel oplevelse. Dette understreges også af, at
kapitlerne indledes af en kort passage fra Den uendelige historie af Michael Ende. Passagerne
er bragt bevidst, for at hjælpe læseren med at løfte sig fra det direkte antydede, til også at søge
en forståelse af det beskrevne i en bredere forstand. Passagen vil igen danne indledning for de
enkelte kapitlers delkonklusion.
Med denne vejledning in mente, er det mit håb, at læseren, med et åbent sind, vil samle
modellen op gennem kapitlerne ,og i sidste ende få nok viden til at kunne konceptualisere det
rullende paradigmeskift og de implikationer, der kan opstå ved menneskets øgede digitale
involvering.

Teoretisk tilgang
I kraft af mine to hypoteser skal specialet umiddelbart anskues som teoridannende ud fra
en hypotetisk‐deduktiv metode, hvor jeg på de følgende sider, igennem empirisk undersøgelse,
vil udvikle argumenter for min hypotese. Specialets forløb vil synliggøre, at hverken en
rationel eller empiristisk tilgang til svaret alene kan retfærdiggøres. Min teoretiske tilgang vil
derfor søge hjælp fra hermeneutik og filosofi, i forhold til at forstå menneskets bevæggrunde,
og fænomenologien vil blive brugt i forhold til hypoteserne. Udviklingen af den leverede model
vil ske gennem en teoretisk afklaring der kobler eksisterende begreber indenfor forskellige
videnskabelige discipliner, for efterfølgende at samle dem til én fælles teoretisk kontekst.
Endelig vil jeg kort forholde mig til socio‐ og markedsøkonomiske forhold der kan ligge til
grund for de understrømme der påvirker vores digitale virke.
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Kapitel 1
Menneskets vej til digital frihed

“Nå!” sagde Bastian, “så jeg er altså den første gæst?”
“Naturligvis.”
Bastian kiggede sig om i det store rum.
“Man skulle slet ikke tro, at det her værelse overhovedet
kunne være i huset. Udefra ser det ikke særlig stort ud.”
“Ændrehuset er større indenfor end udenfor,” forklarede fru Aiuóla.
I mellemtiden var det ved at skumre, og det blev lidt efter lidt
mere mørkt i værelset. Bastian følte sig søvnig på en dejlig måde.
‐ Michael Ende (Den uendelige historie, p. 393)
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1.1: Paradigmebegrebet
Specialets hypoteser gør op med paradigmebegrebet. Denne sektion vil derfor
indledningsvis beskrive paradigmebegrebet og redegøre for de divergerende behandlinger af
det. Et paradigme kan ses i en videnskabelig såvel som bruger situeret kontekst. Selvom det
ikke nødvendigvis ændrer ved grundforståelsen, har det dog en klar indvirkning på den
forståelse afsenderen beder modtageren om at forholde sig til paradigmet efter. Sektionen vil
redegøre for Thomas S. Kuhn’s traditionelle opfattelse af begreberne paradigme og
paradigmeskift og sammenholde det med den mere populære tilgang til paradigmer bl.a. brugt
inden for menneske‐computer‐interaktion (HCI). Endelig vil det samle det i en vurdering af
begreberne og konkludere hvilken vægtning disse skal have i den videre undersøgelse.

Kuhn’s teori
Paradigmebegrebet blev i videnskabsteoretisk forstand slået fast i 1962 af Thomas S. Kuhn
i hans skelsættende bog. The Structure of Scientific Revolutions (2012) . I denne bog løfter han
begrebets oprindelige betydning fra at forholde sig til forbillede eller mønster (af det græske
paradeigma), til at honorere og beskrive den etablerede videnskabs væsen og dynamikker.
Han introducerer også begreber som paradigmeskift og normalvidenskab i et forsøg på at
forklare, hvad der sker når gamle teorier bliver testet til en grænse, hvor de til sidst ikke kan
forklare de prøvelser, eksperimenter byder dem, og nye måder at anskue verden på er nødt til
at blive rammesat. Paradigmeskiftet er derfor et udtryk for transitionen mellem en tidligere
teoretisk anskuelse af et videnskabeligt felt til frembringelsen af et nyt teorisæt der honorerer
tidligere tiders forsøg såvel som de nye (pp. 52‐53). Normalvidenskaben bliver af Kuhn
defineret som den videnskabelige proces hvor de grundlæggende regler er fastsat, og
videnskaben grundlæggende “ved hvordan verden ser ud” (p. 23‐24). Her bruges meget af
tiden på at forædle teorien og danne argumenter for dens berigtigelse. Normalvidenskaben
bliver i denne forbindelse betragtet som samler af et puslespil, hvis fornemmeste opgave er at
danne et komplet billede af den verden som paradigmet dikterer (pp. 36‐37).

4 nyere paradigmer
Med afsæt i Kuhn’s teorier er paradigmetanken senere blevet justeret, så den tager højde
for kompleksiteten i f.eks. menneske‐computer interaktion (HCI), dets fokus på design og
analyse, og på grund af HCI’s tværfaglige bredde og mangel på klassiske reproducerbare
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eksperimenter og demonstrationer (Harrison, Deborah & Senger, 2006).
Den traditionelle tilgang til HCI har været baseret på såkaldte generative metaforer (Agre,
1997). Den dominante metafor inden for HCI har været, at menneskets sind er som en
informationsprocessor, og at interaktion kan beskrives som udveksling af information mellem
computer og menneske (Harrison, Sengers & Tatar, 2011). Med Agre’s tanker om en
beskrivende metafor som base for et paradigmes center og margin, definer Harrison et al.
(2006) tre paradigmer således.
●

Menneske‐computer interaktion. Første paradigme defineres som interaktion i form
af kobling mellem menneske og computer. Målet med første paradigme er at arbejde
med tilpasningen af computeren til mennesket. Undersøgelser i dette paradigme vil
identificere problemer i koblingen mellem mennesket og computeren og søge
løsninger til dem.

●

Sind‐computer interaktion. Andet paradigme skal ses som en kobling af computer og
menneskeligt sind som informationsprocessorer. Dette paradigme fokuserer på, at
undersøge hvordan information flyder mellem mennesket og computeren, samt
hvordan det internaliseres og behandles af begge parter.

●

Det tredje paradigme. Harrison et al. argumenterer for, at der en række problemer
ved den etablerede måde at betragte HCI og foreslår et ny betragtning, der sætter
legemliggørelse af interaktionen i centrum og det faktum. At vores måde at forstå
verden, os selv og interaktion på, er baseret på vores placering i en fysisk og social
kontekst (2011, p. 387).

Big Data
Definitionen af det fjerde paradigme stammer (forvirrende nok) ikke fra HCI specifikt, men
fra den grundtanke at forståelsen af paradigmer er skiftet på baggrund af udviklingen i
datamateriale og nye metoder til at analysere dem (Kitchin, 2014). Jim Gray definerer
paradigmerne således (Hey et al., 2009, p. xviii): 1) Det første paradigme (før renæssancen)
var experimental science med et fokus på at beskrive naturlige fænomener. 2) Det andet
paradigme (før computeren) var theoretical science, der fokuserede på modeller og
generalisering af teorier. 3) Det tredje paradigme var computational science der brugte
computere til at simulere komplekse fænomener. 4) Endelig er der det fjerde paradigme,
exploratory science, der er data‐intenst med data mining og udforskning af statistisk materiale.
Sideløbende med, og en meget vigtig del af Jim Gray’s definition af det fjerde paradigme, er
tankerne om, at Big Data varsler en ny æra af empirisme, hvor den enorme volumen af data,
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kombineret med metoder til at analysere dem, kan bruges til at afsløre den indlejrede sandhed
der gemmes i dem (Kitchin, 2014, pp. 3‐4).

Opgør med paradigmet i den fysiske verden
Både det tredje paradigme (Harrison et al., 2011) og det fjerde paradigme (Kitchin, 2014)
varsler begge et opgør med den traditionelle paradigmetanke. De gør det med hver sin
forudsætning, men begge er interessante som belæg for min hypotese om det rullende
paradigmeskift ‐ som i sidste ende også er et opgør med den oprindelige opfattelse af
paradigmetanken.
Harrison et al. begrunder deres opgør med paradigmet med deres artikels grundlæggende
fokus på en feminististisk videnskabsfilosofi. De konkluderer blandt andet at “ [...] hvis det
tredje paradigme skal tage sine egne epistemologiske forpligtelser seriøst, så vil det ikke føre
til et stabilt paradigme med klart definerede metodikker og resultater, men må i stedet være
opmærksom på og stille spørgsmål, til dets begrænsninger som videnspraksis.4” (pp. 391‐392).
Kitchin gennemgår en række citater for at danne argument for at det fjerde paradigme
varsler datadrevet videnskab mere end vidensbaseret videnskab (Kitchin, 2014, p. 3). Han ser
de enorme mængder af data, der bliver indsamlet og sammenhængen mellem dem, som dér
hvor fremtidens viden kan søges. På den ene side så erkender han, at indsamlede data ikke er
neutrale af natur, men er indsamlet på baggrund af teorier og menneskelig bias. Han fastslår
også at data er en begrænset beskrivelse af verden; taget fra en bestemt vinkel, med et bestemt
værktøj (p. 4). På den anden side så plæderer han for et paradigme der, på grund af datas
størrelse og kompleksitet, bruger computeren til at generere hypoteser og indsigter der er født
af data i stedet for født af teorier (pp. 5‐6). Derved bliver det der skal undersøges, givet af
verden som computeren ser den, mere end verden som mennesket ser den.

Kort om andre paradigmebegreber
I nyere tid er paradigmebegrebet rykket uden for videnskabelige kredse. På én måde er
begrebet vendt tilbage til sine rødder ved at omhandle forbillede og mønster, hvilket ligger i
tråd med f. eks. psykologien og humaniora. På en anden side har begrebet fået et løsere og nyt
udtryk i måden det bruges på i alt fra offentlig service5 til udtænkte forretningsmodeller6. Her
4

Oversat fra engelsk: “if the third paradigm takes its own epistemological commitments seriously, it will not
lead to a stable paradigm with clearly defined methodologies and outcomes, but must remain aware of and
questioning its limits as a knowledge practice.“
5
http://www.denoffentlige.dk/fra‐offentlig‐service‐til‐kaerlig‐kommune‐et‐paradigmeskift‐i‐
de‐danske‐kommuner
6
http://www.forbes.com/sites/stevedenning/2012/11/12/why‐the‐paradigm‐shift‐in‐
management‐is‐so‐difficult
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ses paradigmebegrebet som et måde at anskue større eller mindre dele af samfundet på, og er i
høj grad tilpasset de værktøjer som indehaveren af paradigmet angriber det med. Et eksempel
er Københavns Kommunes såkaldte udbudsparadigme i forbindelse med større opgaver. Hvis
man læser indledningen til deres udbudsrunder skriver de:
Paradigmet for BUT [Bestemmelser for Udbud og Tilbud] anvendes i forbindelse med offentlig
licitation og begrænset licitation. Paradigmet kan også danne grundlag for et underhåndsbud.
Her er der ikke tale om et videnskabeligt samfunds generelle accept af et teorisæt, der
beskriver et videnskabeligt felt, men snarere om en virksomhed eller kommunes måde at se
virkeligheden i deres egne udfordringer på. For at byde på en opgave i Københavns kommune
skal en partner kunne samkøre sin opfattelse af deres ydelse, med kommunens måde at
anskue deres institutionelle verdensbillede på. Det vigtige at tage med sig her er, at
paradigmet ikke er en beskrivelse af verden som den er, men en verden som kommunen
accepterer den er.

Hvad sker der i brydningstiden
I den traditionelle videnskab er et paradigmeskift en voldsom affære. Mennesket er nødt til
at anskue verden fra en ny vinkel, der tvinger den tidligere overbevisning i knæ. Mennesket
kan være afklaret med, at et skift i opfattelse bør ske, og selv medvirkende til at skiftet bliver
fuldført, men andre gange kan det være uforstående. Brydningstiden er ikke nødvendigvis en
organisk evolution, men “er ofte et udtryk for gennembrud inden for hvad videnskaben finder
akut og nødvendigt at udvikle sig indenfor” (Kuhn, 2012, p. 24). Figur 1 viser, til venstre, en
tilstand af normalvidenskab. Teoretikere (t1, t2 og t3) og lægmand (x1, x2, x3 og x4) deler det
samme paradigme. Det videnskabelige arbejde går primært ud på at stadfæste, og gennem
deduktion bekræfte paradigmets præmis. Til højre ses en teoretiker (t3), der har fundet
anormalitet i det etablerede paradigme. Han fremsætter nye teorier og metoder, der omfatter
det tidligere paradigme (p1), men samtidig løser anormaliteten i et nyt paradigme (p2).
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Figur 1: Den traditionelle paradigmetanke ses i dens normale tilstand som figuren til venstre med en række
teoretikere (t1, t2, t3) der anskuer og definerer et paradigme (p1). Det paradigme ser et menneske (x1, … x4) sig
selv i. I en brydningstid, som det ses til højre, vil en teoretiker (t3) præsentere et nyt paradigme (p2) der på
forklarer tidligere paradigme, men samtidig svarer på vedholdende problemer i forhold til det gamle
paradigme. Individer der ser sig selv i det nye paradigme (x3, x4) kan godt relatere til brugere af et tidligere
paradigme (x1, x2).

Brydningstiden vil ofte være præget af en kamp, mellem dem der mener, at et tidligere
paradigme opfylder et givent kriterium, og en anden gruppe der mener at det nye paradigmes
teorier omslutter tidligere tiders betragtninger.

Paradigmebegrebet i denne kontekst
Ovenstående viser, at der er en diskrepans mellem Kuhn’s videnskabelige tilgang til
begrebet paradigmer og det moderne samfunds fortolkning. Begge forholder sig dog til
begrebet som et verdenssyn, der dikterer et sæt regler og metoder, som mennesket har
mulighed for at forstå og efterprøve. Kuhn søger at gøre paradigmet til et afsæt for
normalvidenskabelig forskning og undersøgelse, dikteret af paradigmet teorier. Den nyere
opfattelse forholder sig til et individ, eller organisations måde at anskue verden på; ikke noget
andre nødvendigvis kan beklikke. Ingen af fortolkningerne er nødvendigvis forkerte. Jeg ser
netop en udfordring i at begge er blevet gyldige ‐ en udvikling der er yderst relevant i dette
speciales arbejde med overgangen fra den fysiske verden til den digitale verden.
Figur 2 (næste side) viser i simplificeret form traditionel paradigmeforståelse til venstre, og
en personligt modificeret paradigmeforståelse til højre. Den traditionelle tilgang indkapsler en
fælles forståelse for både teoretiker og person. Illustrationen til højre viser, at personerne, ud
over den fælles forståelse, har deres eget unikke verdenssyn, der er skabt af deres forhold til
den digitale verden; unikke paradigmer der for det enkelte menneske, er helt eller delvist
inkommensurabelt med andre personers paradigmer.
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Figur 2: Den traditionelle paradigmeforståelse til venstre tager udgangspunkt i, at alle er i direkte kontakt
til det herskende paradigme. Til højre ses det, at teoretikerne ikke har direkte kontakt til personerne (x1, … x4).
Den enkelte person kan samtidig ikke direkte se og dele andres personers paradigme på grund af afgrænsninger
mellem deres ultra‐personlige paradigme (p1.a, … p1.d).

Hver person lever derfor i en accept af, at deres paradigme er en individuel, modificeret
udgave af det fælles paradigme, og at modificeringen er taget af en række personlige, digitale
valg. På samme måde må den enkelte person samtidig erkende, at andre personer ikke
nødvendigvis har foretaget foretaget samme prioriteringer, og derfor har andre tilgange til det
fælles paradigme; en af hovedårsagerne til implikationerne jeg beskriver i kapitel 3.

Hvad forstås ved “rullende” paradigmeskift?
Ordet skift i paradigmeskift signalerer, at noget flytter sig fra én tilstand til en anden. Du
skifter tøj betyder, at det gamle sæt ikke er på, mens det nye er det du iklæder dig. Min
undersøgelse vil danne belæg for, at et skift i paradigmer ikke nødvendigvis skal ses i dens
traditionelle forstand, men snarere kan opfattes som en rullende bevægelse hen over
individuelle, personligt oplevede stadier i modsætning til fælles opfattede, trinvise
revolutioner. Den digitale verdens dynamiske natur bringer konstant små opdateringer og
justeringer til din oplevelse af den. Den tilbyder dig valg og muligheder for at interagere og
engagere dig. Derved udvikler du din digitale verdensforståelse i én lang (uendelig)
udviklingsrække, hvor du handler i en erkendelse af, at den digitale verden du anskuer på et
givent tidspunkt er flygtig, og vil blive justeret eller erstattet. I den situation, at den bliver
erstattet, og du får en ny forståelse af den digitale verden, vil du ofte opleve spændinger eller
valg. Skal det engagement eller indhold, der er skabt i et tidligere paradigme, overføres til det
nye program, eller skal det efterlades?
Steve Dinning (2012) beskriver hvordan besværlighederne ved et paradigmeskift (i
moderne forstand) opstår i forhold til markedsøkonomier, fordi virksomheder er bundet af
eksisterende økonomiske modeller. Her er paradigmeskiftet udtryk for de huller der opstår
mellem en eksisterende praksis forfald og en ny markedsforståelses fremkomst.
Jeg vil dykke ned i begrebet det rullende paradigmeskift i kapitel 4 men allerede nu pointere
17

at det er et udpræget digitalt anliggende. Den fysiske verden har nået et paradigme, hvor det i
højere grad fungerer som facilitator for en række digitale revolutioner. Det er i de digitale
revolutioner, at det rullende paradigmeskift manifesterer sig, og skal rammesættes som det
faktum at være noget der ruller og ikke finder fodfæste, men snarere er i konstant bevægelse.
Vi kan observere bevægelsen og prøve at forudsige retningen, men uforudsete forhindringer
kombineret med det momentum som udviklingen har gør det umuligt at forudsige destination
og retning i detaljer.

Opsummering
Jeg forstår, at jeg ved at arbejde med begrebet paradigme håndterer et begreb, der
indledningsvis er samlet op at Kuhn, men efterfølgende er trukket ud så det tilpasser sig en
uens størrelse af situationer i videnskaben såvel som samfundsdebatten. Jeg ser dog en klar
fællesnævner i præmissen i, at et paradigme er et sæt af metoder og teorier, der beskriver et
felt vi som personer skal forholde sig til. Kuhn så det nok helst som videnskabsmænd, men
nyere fortolkninger har gjort det til et mere alment begreb.
Præsentationen af det tredje paradigme (Harrison et al., 2011) og fjerde paradigme (Kitten,
2014) viser også to centrale pointer, som jeg vil tage med videre. 1) Et verdenssyn betragtes
ikke længere som en forenet teori, men som baseret på situeret viden. Viden skal forstås som
havende subjektive aspekter, der ikke nødvendigvis invaliderer andre vidensudsagn ‐ ej heller
placerer det i en dit‐ord‐mod‐mit situation (Harrison et al., 2011, p. 390). 2) Den dagligdag det
moderne menneske er en del af, er så fyldt med informationer, at de umuligt kan overskue den.
For at kunne begå sig digitalt, er mennesket nødt til at overlade dele af den indledende
sortering og kuratering af information til computeren.
Jeg vil i det følgende arbejde med paradigmebegrebet, i en digital kontekst, bruge det i den
forstand, at det er en personlig digital verdensopfattelse. En måde hvorpå vi, på baggrund af
overbevisende input eller vores egen subjektive erfaring, ser verden på.

1.2: Menneskets uundgåelige udvikling
Mine hypoteser beskriver en grundlæggende ændring i menneskets verdensforståelse og et
nyt forhold til paradigmebegrebet. En ændring der ses som en kulmination af en konvergens af
mennesket mod teknologien og det digitale lag. Kigger man historisk på menneskets udvikling,
virker det som uundgåeligt at nye styreformer, samfundsomvæltninger og teknologiske
landvindinger har ryddet tidligere paradigmer af vejen for at give plads til nye tanker og
muligheder.
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Dette fremstår så tydeligt, at flere personer har forsøgt sig med at indfange og beskrive
verdens udvikling som én samlet og begribelig fortælling. Den tyske filosof, C. W. F. Hegel
brugte, simpelt sat op, begrebet ånden, som den helhed der omslutter verdens eksistens. Hegel
beskriver, hvordan det han betegner som naturmennesket, i begyndelsen ikke oplever sin egen
ånd. Mennesket gennemgår i sin udvikling, en opadgående dialektisk spiral mod det åndelige.
Dette sker, op gennem verdenshistorien, via stadier der hele tiden udvikler mennesket og
samtidig negerer det forrige stadie ‐ det senere er det bedre. Hegel beskriver det sidste skridt
om at nå (og opleve) ånden som det endelige mål, og menneskets subjektive viden og vilje som
midlet til at nå det. Hvor Hegels filosofi er yderst abstrakt, forholder det sig anderledes med
Toynbee. Han bedrev fra 1934 til 1961 et 12‐binds forsøg på universalhistorie. Værket
omhandler 26 civilisationers tilblivelse, opblomstring og fald. Mest kendt er værket for
forståelsen af begreberne udfordring og respons, som Toynbee så som et gennemgående tema.
Udfordringen er en ekstern kraft, mens reaktionen er en intern kraft. Så snart en civilisation
stoppede med at reagere kreativt på udfordringer fra minoriteter, var deres deroute en
kendsgerning. Toynbee beskriver det således (som citeret i Hall, 2003, p. 394):
From peaceful beginnings, civilizations moved to a stage of atomized social and political
organization which, through war and waning creativity, were replaced by a ‘universal state’ or
empire. Undermined by barbarians without and new religions within, ‘universal states’ served
only as a period of uncreative stability before the civilization’s eventual demise.
Som det fornemmes i citatet, starter civilisationerne ifølge Toynbee, relativt fredeligt og
ustruktureret som enkelte autonome dele, der bevæger sig mod en universel tilstand. I denne
tilstand, hvor stabil den end ses, skal kun betragtes som midlertidig, indtil nye kræfter
udkonkurrerer det ikke kreative og ufleksible imperium.
Denne udvikling virker åbenlys og ses som en naturlig proces der er drivende for
mennesket, men tilfældet kan meget vel være den samme for den teknologi vi beskæftiger os
med. Benjamin Peters (2009) har gjort et forsøg på at samle flere forskeres bud på den
historiske udvikling indenfor kommunikation. Han kommer frem til at teknologierne bevæger
sig gennem 5 faser: teknologisk opfindelse, kulturel innovation, juridisk regulering, økonomisk
distribution og social mainstream (p. 18). Derefter vil det møde en forbedret udgave af sig selv,
for til sidst at gå fra at være det åbenlyse til det forældede.
Når denne analyse sammenholdes med Toynbee, ses en kongruens mellem den udvikling
mennesket gennemgår og teknologiske revolutioner gennemgår. Dette sammenfald af
menneske og teknologi er også omdrejningspunktet i det Technium som Kevin Kelly beskriver

19

i bogen, What Technology Wants (2010). Han søger at trække linjer helt fra evolutionen og
frem til nutiden (og fremtiden), i et forsøg på at vise menneskeheden som en race, der lever i
relation til én stor kraft (technium), der op gennem årtusinder har udviklet sig som en “større,
global, udpræget sammenhængende system af teknologi, der vibrerer omkring os7” (Kelly,
2010, p. 11). Med disse betragtninger placerer Kelly sig faktisk på linje med Hegels opfattelse
af ånden som altomsluttende ånd, hvis udvikling ses som verdenshistorien, og Kelly’s
argumenter for at Technium, ud over biologisk information indeholder, forholder sig til 8.000
års menneskelig viden (p. 66).
Om udviklingen skal forstås som en dialektisk negering i Hegels forstand, nye kræfter mod
et ufleksibelt imperium i Toynbee’s forstand eller en udvikling i det omkringliggende
Technium i Kelly’s forstand, vil jeg ikke forholde mig til. Jeg vil dog mene, at der er tilpas
mange tegn op gennem historien, der peger på en trend af et menneske, der har bevæget sig
fra det primitive, og i tæt kontakt med naturen, hen mod det avancerede menneske, med
mulighed for håndtering af adskillige teknologier og evnen til at tænke abstrakt, i en søgen på
frihed og øget kontrol over fysiske begreber som tid, rum og masse.

Menneskets udviklingstrang
På baggrund af disse forsøg på at beskrive menneskets udvikling som værende en åndelig,
såvel som teknologisk og kulturel rejse, vil jeg kigge på nøglepunkter i den historiske
udvikling, der kan skabe relation til mit fokusfelt ‐ overgangen fra den fysiske til den digitale
verden. Punkterne ser jeg som knudepunkter, der samler tidligere evolution og sætter et
paradigme for en ny udvikling. De valgte eksempler på udviklingstrang er udviklingen af
alfabetet og kameraet. De er begge direkte relateret til nutiden og har på hver deres måde
samlet en uens tidligere håndtering, til én fælles teknologi der efterfølgende har affødt et utal
af muligheder inden for kommunikation og innovation.
Alfabetet er et eksempel på udviklingen imod det abstrakte og menneskets oparbejdelse af
en fælles kulturel forståelse af symbolers betydning. En ægyptisk hieroglyf “gengav således
ikke virkeligheden, som den kunne ses, men som den er” (Rasmussen, 2011, p. 12).
Fornemmelsen af at lægge mening i skrifttegn blev senere udvidet til fonogrammer, altså tegn,
hvor ét tegn har betydning for flere lyde (p. 21). Denne tidlige sproglige øvelse, med at bruge
tegn til at efterligne lyde, kan have lagt grundstenen til det sprog vi kender i dag. Hvor
ægypterne til sidst må have fundet det uoverskueligt med tusindvis af hieroglyffer med
forskellige betydninger, kunne det latinske alfabet sættes sammen af små fonetiske
bestanddele, og dermed udtrykke det talte sprog direkte.
7

oversat fra “a greater, global, massively interconnected system of technology vibrating around us.”
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Alfabetets simple natur og ensretningen på tværs af de vestlige lande, gjorde det til en
standard, der med magtcentrummet omkring Karl den Store resulterede i mangfoldiggørelse
og udbredelsen af antikke og kirkelige tekster (p. 207).
Billedet har op gennem tiden en anden vigtig kommunikativ egenskab ‐ at bevare eller
dokumentere øjeblikket. I mange år var den eneste måde at fortælle om virkelige hændelser,
ved at male billeder om dem. Når maleren f.eks. portrætterede en konge, var det maleren, som
skaber, der gengav hvad han opfattede (eller hvad Kongen bad ham opfatte).
Det næste store skridt i brugen af billeder skete omkring det 16. århundrede med
udbredelsen af Camera Obscura (Mirzoeff, 2009, p. 23). Med dette kamera var det for første
gang muligt at fastfryse en scene, væk fra dets oprindelige sted, og hen på en anden flade. Det
blev nu muligt at tegne en præcis gengivelse af et indtryk, og tegnere verden over tog imod
opfindelsen med kyshånd. Det matematiske øje havde erstattet guds øje (Fliethmann, 2011, p.
58). Fliethmann beskriver, at paradigmet skifter fra at handle om tilbedelse af billeder til en
analyse af billeder. Viden om perspektiv og det nye matematiske øje, gav mennesket et nyt sæt
af muligheder for at reproducere den verden som Gud havde skabt dem, og med den videre
udvikling op til moderne kamera beskrives det samtidig enden på tekstuelt defineret historie i
billeder i almindelighed (Fliethmann, 2011, p. 59).
Med denne udvikling er mennesket gået fra at opfatte verden og overføre den til lærred
efter egen forestillingsevne, til at tegne efter en projektering af verden, for endelig at udvikle
en teknologi, der gør det muligt at reproducere en nøjagtig kopi af verden, og de hændelser
den bringer. Hvor meget teknologien end virker både uundgåelig og besnærende, så er det
endnu et punkt, hvor mennesket har flyttet og løftet sin skaberkraft igennem en teknologi, og
derved rykket sig fra den aktivt producerende rolle til en teknologisk håndterende rolle. Som
Walter Benjamin (1931) beskriver det:
“[...] In the final effect, the mechanical methods of reproduction are a technology of
miniaturization and help man to a degree of mastery over the works without which they no
longer are useful.”
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Begge eksempler viser en standardiseret metode til at eksternalisere menneskelige
egenskaber (figur 3).

Uhåndterbart (flygtigt)

Håndterbart (persistent)

Tanke

Tekst

Synsindtryk

Billede

Figur 3: To eksempler på eksternalisering og dokumentering af menneskelige egenskaber. Venstre
kolonne er det erkendte, men uhåndterbare. Højre kolonne er det der kan beskrives, replikeres og gemmes.

Mennesket kan “fange en tanke” på papir eller dokumentere en oplevelse med et billede på
en måde, så det efterfølgende (uafhængig af tid og sted) kan overleveres til andre. Mennesket
har dermed udviklet et system der kan beskrive og bevare viden og oplevelser og derigennem
muligheden for at akkumulere viden der nemt kan spredes uden menneskets fysiske
tilstedeværelse.

1.3: Udvikling i nyere tid og teknologiens acceleration
Hvor det ovenstående viser nøglepunkter i forhold til menneskets måde at kommunikere
og udtrykke sig på ‐ metoder der er altdominerende den dag i dag ‐ så bragte den industrielle
revolution, og efterfølgende teknologiske og digitale udvikling, en indgang til det internet og
digitale lag, jeg med kapitlet prøver at nå. Med elektriciteten kom en energikilde, der kunne
produceres af mange forskellige energikilder såsom muskelkraft, olie, kul eller vandkraft8. Den
optræder som et knudepunkt, der kan omsætte en type energi til en standardenhed, der
efterfølgende nemt kan transporteres, over afstande, i tynde rør, og tilføre energi et andet sted
end kraftkildens oprindelse. Med andre energikilder krævede det stempler, gear og tandhjul,
men nu kunne mennesket konvertere al råkraften til energi og lagre det i Voltasøjler
(Energimuseet, n.d., pp. 37‐39).
Disse batterier gjorde det samtidig muligt at forskyde tiden og oplagre energi til senere
brug og præcist styre dosering af energi. En mulighed der i sidste ende tillod opfindelsen af
mere og mere sofistikerede elektroniske apparater. De sidste relevante eksempler på
menneskelig og teknologisk udvikling, ser jeg i henholdsvis den digitale‐, mobile‐ og
personlige æra. Alle tre har bidraget til en eksploderende udviklingskurve, der på den ene side
har bidraget med fantastiske muligheder for det moderne menneske, men samtidig danner

8

http://www.people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch8en/conc8en/evolenergy.html
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baggrund for udviklingen af dette speciales model, og en belysning af de implikationer den
sætter fokus på.

Den digitale æra
Introduktionen til den digitale æra åbnede øjnene for det tættere bånd, der for første gang
skulle knyttes mellem menneske og maskine. Licklider (1960) så en fremtidig symbiose kunne
udvikle sig mellem menneske og maskine. I det tætte samarbejde så han, 1) at computere ville
være i stand til at formulere tankerækker, som det på et tidspunkt kunne facilitere løsninger
på formulerede problemer og 2) gøre det muligt at lade mennesker og maskiner samarbejde i
beslutningsprocesser og komplekse situationer uden ufleksibel afhængighed af forudbestemte
programmer (p. 4). Han forudså, med sine foreløbige undersøgelser, at et symbiotisk
partnerskab vil udføre intellektuelle operationer meget mere effektivt end mennesket kan
udføre alene.
Med den digitale æra flyttede teknologien sig fra at være en ren maskinel udvidelse af
mennesket til at kunne håndtere tankeprocesser. Hammer, trykluft, gear, stempler osv.
fortsatte med at modificere og manipulere den fysiske verden, men der var åbnet op for, at
computere med udvikling af digital hukommelse kunne assistere i håndtering af videnskabens
komplekse tankeprocesser. Udvidelsen af det menneskelige intellekt tog et stort skridt i 1968
med det, der efterfølgende er blevet kaldt Mother of All Demos (Engelberth, 1968). På de 90
minutter demoen varer, viser Engelberth én samlet maskine, der udfører alle fundamentale
processer som vi kender den dag i dag: Vinduer, hypertekst, grafik, navigation og kommando
input, videokonference, tekstbehandling, dynamisk linking af filer, versionsstyring og
kollaborativt samarbejde9. Mennesket har udviklet sig eksponentielt over de seneste 100.000
år (Kline, 1995, p. 173), men med Engelberth’s demonstration blev der indvarslet muligheden
for at blive bedre til at blive bedre. I takt med at computere blev eksponentielt kraftigere, adlydt
af Moore’s lov10, fik mennesket uanede muligheder for at kontrollere og påvirke den fysiske
verden, men også for at måle, opbevare og analysere indtryk fra den.
Mennesket havde formået at dokumentere tanken og synsindtrykket (figur 3). Muligheden
for at gemme den information digitalt, for bagefter at kunne genkalde den på et splitsekund,
gjorde det i stigende grad interessant at forklare computeren, hvad vi vidste. På denne måde
var det nemmere at slå informationen op eller søge på tværs af værker, end hvis det skulle
gøres i papirform; mennesket var, som det tidligere var sket med bl. a. elektricitet, blevet
afhængig af digital teknologi som et knudepunkt, der kunne tage information fra et vilkårligt
9

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Mother_of_All_Demos
Moore’s lov siger at antallet af transistorer i et integreret kredsløb vil fordobles hver 18 måned. Et udsagn
der blev givet af Gordon E. Moore i et interview til Electronics Magazine (19. april 1965)
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antal kilder og opløse til binære data. Disse data kunne så genkaldes og samle sig i nye former
og i andre sammenhænge.

Den mobile æra
Behovet for at samle og sprede digital information blev med internettets opfindelse for
alvor indfriet med nettets principielt ubegrænsede mobilitet. Det har altid været muligt at at
transportere data, og hvis ordet mobilitet tages bogstaveligt, “har mennesket med sin brug af
forskellige kommunikationsmedier været mobilt i tusinder af år” (Jensen, 2013, p. 27). Som jeg
ser det, rummer den mobile æra to revolutioner, 1) informationens mobilitet og 2)
menneskets mobilitet.
Informationen blev mobil med internettets opfindelse og udbredelsen af hypertekst.
Information kunne selvfølgelig flyttes hurtigt med telegraf og telefon, men det blev nu muligt
at udveksle information over store afstande i ét fælles system (World Wide Web)
transmitteret via en fælles protokol (TCP/IP). Maskiner kunne tilsluttes det
verdensomspændende net af maskiner og via et opmærkningssprog (HTML) udveksle
informationer med hinanden. Da internettet ikke har en fysisk placering og derfor ikke kan
stedbestemmes, er det som udgangspunkt mobilt. Serverne er selvsagt placeret fysisk i
serverparker, men jeg taler om værdien af den information de varetager ‐ informationen er,
lige så snart den er lagret på serveren, tilgængelig over hele jorden uden at være der fysisk.
Den mobile æra for informationens vedkommende begyndte, da oplysninger kunne gemmes
én gang og efterfølgende være umiddelbar tilgængelig, uden hensyntagen til tid og sted.
Den anden form for mobilitet er i relation til mennesket. Blev mennesket mobilt med
introduktionen af laptop eller usb‐stick? Blev det mobilt med mobiltelefonen? Jeg betragter
ikke mennesket som mobilt fordi det har mulighed for at bære rundt på teknologien. At du har
et billede med dig på en telefon giver dig ikke mobilitet, hvis du glemmer den et sted. Jeg ser
mennesket som mobilt, når det der findes værdifuldt for det, kan flyttes uafhængigt, eller er
placeret på en måde, så det kan tilgås uden hensyntagen til menneskets placering, tid og
modtage‐medie. Digitaliseringen, kombineret med internettet og fleksibel adgang til mobile
enheder, er det der gør mennesket mobilt.

Den personlige æra
Der er en markedsøkonomisk fordel i at være et medie, der er til stede der hvor brugeren
er, og kunne servicere brugeren på det tidspunkt det er belejligt for brugeren. På dette
grundlag har mange produkter justeret sig til at være services der, i stedet for at være en
værdi i sig selv der kunne fragtes rundt, blev en værdi i kraft af at det var muligt for brugeren
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at tilgå det fleksibelt. Værdien i at have en CD blev til værdien i at høre nummeret, hvor end
man befandt sig. Det samme gjaldt for film og nyheder m.m., og mennesket flyttede sin
fornemmelse af værdi fra at være fysisk i besiddelse af et produkt, til at være i besiddelse af
muligheden for at tilgå den værdi, det fysiske produkt medierede.
Denne personlige tilgang til den digitale verden, og værdierne det kan bringe, har i de
senere år samlet mediebilledet yderligere i form af online tjenester. I dag kan du for billige
abonnementer få adgang til millioner af musiknumre i stedet for at skulle købe dem. Du
behøver ikke længere at betale mange penge for én film som du har stående på hylden, men
abonnerer i stedet på muligheden for at se utallige film via tjenester. Den personlige
tilknytning til dig og servicen gør det til en milepæl i den personlige æra. Personlig, fordi
musikken fra en musiktjeneste nu kun er tilgængelig igennem dig og dit abonnement og ikke
længere er tilgængelig i kraft af sig selv, som det er tilfældet med en CD.

Den endelige konvergens?
Vil denne ændrede værdiopfattelse få begrebet mediekonvergens til endelig at smelte
sammen til én sort boks? Henry Jenkins (2006) ser ikke mediekonvergens som en teknologisk
udvikling, der samler mediers funktion til én enhed, men snarere en konvergens, der er drevet
af, at forbrugere bliver opfordret til at opsøge information på tværs af medier (p. 15). George
Gilder nævner, at “computerindustrien konvergerer med TV‐industrien på samme måde som
bilen konvergerede med hesten, TV konvergerede med lokalbiografen, tekstbehandlingen
konvergerede med skrivemaskinen, CAD programmet konvergerede med tegnebordet og
digital desktop publicering konvergerede med linotype maskinen og den bogtryk” (Som citeret
i Jenkins, 2006, p. 18). Gilder mente ikke at computeren konvergerede medierne ‐ den var
kommet for at ødelægge dem. Udviklingen har vist, at det ikke umiddelbart er tilfældet, “men
set udefra virker mediegiganterne snarere store dysfunktionelle familier, der ikke taler
sammen, men følger sin egen kortsigtede agenda på bekostning af andre afdelinger i det
samme firma” (p. 20). En del af det der gør begrebet “den sorte boks” til en fejlslutning er, “at
det reducerer ændringen i mediet til et teknologisk skift og udelukker de kulturelle niveauer”
(p.28).

1.4: Historiske knudepunkter
Ovenstående gennemgang af historien viser knudepunkter, hvor en teknologi, i kraft af sin
simple og fleksible opbygning, har dannet grundlag for senere revolutioner i menneskets
udvikling. Knudepunkterne jeg gennemgår relaterer alle til menneskets lyst til optimering og
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kontrol, samt samling og spredning af information.
Parametrene ligger samtidig i forlængelse af to evolutionære kræfter som Kelly (2010)
beskriver således (p. 110):
1. Håndtering af negative begrænsninger påført af love om geometri og fysik, der
nedsætter mulighederne for livets udvikling.
2. håndtering af positive begrænsninger skabt af en selvorganiserende kompleksitet af
sammenkoblede gener eller metabolske strukturer, der skaber få gentagende
muligheder.
Han henviser med dette til sin forståelse af Technium, men kan også ses i lyset af
overvindelse af negative begrænsninger og muligheden for evolution gennem simplere men
mere udviklede positive rammer.
I forhold til informations‐ og kommunikationsteknologi (ICT) har udviklingen ovenfor
beskrevet en række knudepunkter, der på den ene måde fungerer konvergerende, men
samtidig har bevirket en eksplosiv vækst i kraft af en ny standardiseret, systematiseret
fællesnævner ‐ en udvikling jeg ser passe godt på Techniums forståelse af udvikling, såvel som
Hegels dialektiske negering af det tidligere og Benjamin Peters 5 faser for teknologisk
udvikling. Muligheden for, at individuelle personer kan opfinde, udvikle eller arbejde fra et
fælles system har stimuleret innovationen, mangfoldighed og udbredelse, der samtidig har
fungeret som selvforstærkende for den fælles underliggende tanke eller teknologi.
Dette er grundessensen og drivkraften i paradigmetanken: at et nyt verdenssyn manifesterer
sig og dikterer de metoder og teorier som normalvidenskaben efterfølgende efterprøver og
udfordrer. Dem der tilslutter sig paradigmet og anskuer verden gennem dette, vil ikke se en
fordel i at vende tilbage til tidligere betragtninger, da det ikke fuldt ud løser de udfordringer
samfundet i sin nuværende form står over for. Paradigmet, og de videnskabelige revolutioner,
er dermed med til, i sin egen samlende facon, at åbne op for nye opdagelser og
underopdelinger af videnskaben. Udviklingen af skriftsprog og kameraet udviklede samtidig
en menneskelig forståelse af individualisme og gav mulighed for “at forstå sig selv via
introspektion m.m.” (McLuhan, 1994, p. 45).
Fornemmelsen for det abstrakte
Udvikling har også været en øvelse i at forholde sig abstrakt til begreber, beskrive
situationer og danne mentale billeder hos modtageren. En anden øvelse i det abstrakte er sket
med forståelsen af værdi som knudepunkt. Det moderne menneske kan føle sig rig eller fattig,
ene og alene ved at se et tal på en bankkonto; tidligere var det guldstole, eller en stor kvægflok,
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der definerede værdi. Vores behov for at optimere processer har også gjort tid til penge. Flere
teknologier arbejder for at frigive tid og ressourcer, så vi som menneske ikke aktivt skal
udføre opgaven, men kan nøjes med at initiere eller håndtere teknologier der udfører opgaven
for os.
To grundsten til det digitale liv
Der ses også et knudepunkt i elektricitet og efterfølgende binære data. Med elektriciteten
blev det muligt at ensarte andre energiformer; produktion af energi kunne optimeres ved at
flyttes væk fra steder, der forbrugte energi. Kraftværker kunne flyttes til steder, hvor
muligheden for at udvinde energi var bedst, og sende produktet i tynde rør til byerne, der
kunne tage det som en livskilde til det stadig stigende antal elektroniske teknologier. Med
elektriciteten fik mennesket lagt energikilden som et tæppe ud over hele Jorden, og dermed
givet muligheden for at teknologier kunne springe frem alle steder, og vi som mennesker
kunne tilgå dem alle steder fra. Mennesket har på dette tidspunkt overvundet mange af de
begrænsninger naturen har stillet op for os, og gjort os klar til at bygge et abstrakt lag oven på
den fysiske verden.
De binære data er et knudepunkt og katalysator for vores forståelse af os selv som
menneske. Alt hvad vi kan måle, affotografere eller beskrive, kan vi opløse til binære data og
gøre tilgængeligt alle steder fra ‐ “Der findes ingen fjerntliggende steder. Med øjeblikkelige
forbindelser er intet fjernt i tid eller rum. Det er nu.” (McLuhan, 1994).
Selv om der er tydelig tegn på knudepunkter op gennem historien, skal det ikke
nødvendigvis ses som et tegn på at teknologier konvergerer, men snarer ses i tråd med
Gilbert’s udtalelser, hvor nogle teknologier overtager pladsen efter andre. Det jeg ser
konvergere, er mennesket forbindelse til teknologien og det digitale, samt afhængighed af den
for at fungere som menneske i sin samtid.
Vi bruger teknologien som en forlængelse af os selv, og er gået fra at være direkte aktive i
udførelsen, til aktivt at håndtere teknologier til udførelsen. Vi har gjort os afhængige af
energikilder, sprog, transport, strøm m.m., men hvor disse er eksterne faktorer, redskaber vi
kan bruge udadtil, er vores arbejde med digitale teknologier en udvikling, der går ind i os som
menneske og flytter ved fundamentale epistemologiske og ontologiske betragtninger i forhold
til det at være menneske; ikke kun i den fysiske verden, men i stigende grad i den digitale
verden.
Inden jeg griber fat om mulighederne og implikationerne ved det aktuelle paradigme, vil jeg
bruge tid på at redegøre for det jeg betegner som digital selvforståelse og menneskets forsøg
på at trække veksler på erfaringerne fra den virkelige verden i mødet med den digitale verden.
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1.5: Digital selvforståelse
Den accelererende teknologiske udvikling har haft en mærkbar indvirkning på menneskets
selvforståelse. Jeg vil i det følgende forholde mig til den tidlige, såvel som den etablerede,
forståelse af begrebet selvforståelse og til sidst præcisere hvor dette speciale placerer sig.

Det menneskelige selvværd
En af de tidlige behandlinger af mennesket og dets opfattelse af sig selv kommer fra Platons
dialoger. Interessant i denne teksts sammenhæng er værket Staten (Waterfield, 1993), hvor
Sokrates er i dialog med sine samtalepartnere. I 4. bog deler han menneskets forståelse af sig
selv op i tre dele: intellekt, passion og appetit. Han ræsonnerer sidst i 4. bog at det er bedst at
lade intellektet styre appetitten med hjælp fra menneskets passion (pp. 237‐238).
Passionen, som Platon refererer til, betegnes i filosofien som thymos og er bl.a. gjort
populært af Fukuyama i hans beskrivelse af verdenssamfundets bevægelse mod en ideel
tilstand i form af liberalt demokrati (Fukuyama, 1993). Her relateres til thymos som det
enkelte individs følelse af selvværd, og behov for at få sit selvværd anerkendt af omverdenen
(pp. 180‐187). Mennesket tilskriver sig selv en vis værdi, og reagerer med tilknyttede følelser
på omverdens forhold til denne værdi. Hvis et menneske oplever, at dets egen opfattelse af sin
værdi anerkendes af omgivelserne, føler det tilfredshed. Hvis det får mindre anerkendelse end
det synes det fortjener, føler det vrede ‐ eller skam, hvis det er mennesket selv, der ikke kan
leve op til forventningerne. Og hvis det får en anerkendelse, der går ud over den værdi det har
tilskrevet sig selv, oplever det stolthed.
I kapitlet Thymos i fremgang og tilbagegang introducerer Fukuyama (i denne
sammenhæng) to andre interessante begreber: megalothymia og isothymia, som er to
manifestationer af thymos som det moderne menneskes selvværd tilstræber (pp. 198‐207).
Med megalothymia vurderer mennesket sit værd i relation til, om det er bedre end andre, kan
tyrannisere andre eller på anden måde behersker sin omverden, mens isothymia stræber efter
en følelse af at være ligeværdig med andre mennesker.
En sidste pointe i forhold til følelsen af selvværd i relation til selvforståelse skal igen findes i
Staten, hvor menneskets inderste trang til at blive anerkendt hos Gud giver det en trang til at
stræbe efter det højest opnåelige. Platon skriver: “The point is that the gods never neglect
anyone who is prepared to devote himself to becoming moral and, by practising virtue, to
assimilate himself to God as much as is humanly possible. Yes, it doesn’t seem likely that he’d be
neglected by God, when he resembles him.” (Waterfield, 1993, pp. 471‐472). Ser man på Hegels
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tanker i forhold til menneskets vej mod det åndelige, kan der her drages paralleller til Platons
accept af, at mennesket vil stræbe efter at ligne noget guddommeligt og derfor har lyst til at
overvinde fysiske begrænsninger ‐ omdrejningspunktet i mange af de nævnte teorier og dette
speciales fokus på overgangen fra fysisk verden til digital verden.
I forlængelse af Fukuyamas læsning af Platon vil jeg også forstå det moderne selvværd som
noget, der hovedsageligt ligger i anerkendelsen af ens egen værdi. I denne værdiforståelse
ligger igen et dybt materialistisk synspunkt: ens værdi er hvad andre sætter den til.

Tegn på digital selvforståelse
Med den digitale tidsalders udbredelse, begyndte diskussionerne omkring hvilken
påvirkning det digitale element havde på menneskets selvforståelse. En af de skelsættende
artikler var digital natives, digital immigrants (Presky, 2001), hvor problemerne ved at
undervise nutidens studerende med gamle metoder blev belyst. Med denne artikel blev det
tydeligt, at den digitale selvforståelse var noget mennesket så og afvejede hos hinanden. Disse
forskelle gav nyt liv til begrebet digital divide som et udtryk for de faktorer der påvirkede
menneskets mulighed for at tilgå den digitale verden. Hvor den teknologiske udvikling gerne
skulle mindske digital divide, er der andre undersøgelser der peger på at det, efterhånden som
internettet udvikler sig, faktisk er begyndt at replikere den fysiske verdens sociale ulighed; og
vise tegn på endda at være en potentiel accelerator for samme (Deursen & Dijk, 2013, p. 15).
En digital selvforståelse relaterer sig direkte til den fysiske identitet. En persons fysiske
identitet kan i socialvidenskabelig forstand deles op i fire dele: individuel, relationel, social og
materiel identitet (Nagy & Koles, 2014). Individuel ses som de kvaliteter du som menneske
tilegner eller tilskriver dig selv. Det er gennem din individuelle identitet du tegner billedet af
den livshistorie du vil efterleve; med hvad det indbefatter af mål, overbevisning og værdier (p.
279). Relationel forstås som de roller der manifesterer sig i samspillet med andre gennem
diverse sociale interaktioner. Det sociale aspekt forholder sig til, hvordan det enkelte
menneskes selvforståelse er påvirket af deres tilhørsforhold til en bestemt kultur eller social
kontekst. Endelig er det materielle aspekt et udtryk for hvorledes mennesker ser f.eks. tøj,
mærkevarer, steder osv. som en naturlig associeret del af deres kultur eller identitet. I kapitel
2 vil jeg overføre denne forståelse af mennesket til en karakteristik af persontyper der tilgår
den digitale verden.
Jeg tillader mig at efterlade begreberne her og vende tilbage til det i kapitel 3, når modellen
er mere udviklet og kan holdes op mod dem.
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1.6: Menneskelig orientering
Mennesket har, med det tidligere beskrevne, udvist et træk der går fra det fysiske mod det
abstrakte/digitale i dets kamp for at overvinde fysiske begrænsninger. Netop bevægelsen fra
det fysisk forankrede mod den digitale verden kan danne indledning til den model, der bygges
op over de første tre kapitler. Den endelige model skal bruges for at forstå implikationer i
relation til specialets problemfelt. Jeg vil præsentere modellen af tre omgange for 1) at
synliggøre vigtige pointer der skal overføres fra dette kapitel til det næste, og 2) for at lette
læserens forståelse af den endelige model. Det første lag i modellen er i relation til den
menneskelige orientering (figur 4).

Figur 4: Første del af modellen beskriver menneskets orientering i forhold til den fysiske og den digitale
verden. Laget i midten har stadig ståsted i den fysiske verden men med en aktiv indstilling til den digitale
verden.

Figuren viser tre segmenter: fysisk forankret, fysisk orienteret og digitalt forankret.
Segmenterne kan grupperes efter deres grundholdning og selvforståelse i relation til den
digitale verden og forklares således:
●

Fysisk forankret. Dette segment er forankret i den fysiske verden. Dets
kulturforståelse og sociale relationer er alle bundet til den fysiske verden. Dette
segment har ingen, eller kun absolut nødvendig, kontakt med den digitale verden (f.
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eks. nemID, email, sms, sporadisk internetbesøg mv.). Segmentet betragter den digitale
verden som noget, der er kommet til og ikke som et aktivt livsvilkår.
●

Fysisk orienteret. Dette segment er også, som udgangspunkt, forankret i den fysiske
verden, men ser og accepterer den digitale verden som en aktiv del af kulturen. Bruger
i vid udstrækning internettet til medieforbrug, søgning og sociale relationer, men gør
det med den aktuelle internet diskurs, der hersker i den fysiske verden (såsom
overvågning og usikkerhed omkring privatliv). Forholdet til den digitale verden vil ofte
have karakter af at håndtere opgaver fra den fysiske verden, såsom håndtering af fotos,
musik, breve mv.

●

Digitalt forankret. Dette segment er forankret i den digitale verden og ser en
indiskutabel fordel i den digitaliserede verdens muligheder. Segmentet vil, så vidt det
er muligt, håndtere alle opgaver digitalt og kun nødtvungent ty til en fysisk pendant.
Dette segments forståelse af sig selv, kulturen og samfundet, er med et digitalt afsæt.
Det finder det derfor naturligt at overføre viden om sig selv og sin fysiske verden til
den digitale verden, for at kunne arbejde frit med det i denne kontekst.

Segmenterne skal ses som mennesket i relation til det naturlige og fysiske nedad, mod det
digitale og abstrakte opad. Et menneske vil grundlæggende kunne placeres inden for en af
disse tre segmenter. Figur 4 gør det ud for første akse og bliver suppleret af yderligere to akser
i henholdsvis kapitel 2 og kapitel 3.

Den splittede selvforståelse
De næste kapitler kommer til at handle om de implikationer, der opstår for det enkelte
menneske og mennesker imellem i spændingsfeltet mellem den fysiske verden og den digitale
verden. En del af udfordringen skal findes i menneskets dobbelte selvforståelse: at man som
menneske skal håndtere virkeligheden i sit fysiske liv, med kultur, samfund, sociale
forbindelser, og samtidig repræsentere sig selv i den digitale verden for de fleste på en måde
der tilgodeser ens thymos. Et klart eksempel på denne splittelse beskriver Dana Boyd (2014)
med ung dreng der prøver at komme ud af bandekriminalitet og ind på college (pp. 29‐30).
Mens han i sin ansøgning beskriver, hvordan han vil prøve at blive et bedre menneske, finder
kommissionen hans online profil fyldt med banderelaterede symboler. Boyd konkluderer, at
drengen troede, at hans digitale profil var forbeholdt klassekammerater, familie og venner. I
forhold til modellen er drengen fysisk orienteret. Han benytter den digitale verdens
muligheder, men gør det med afsæt i den fysiske verdens realiteter. Hvis han fjernede sit
tilhørsforhold til sin bande inden han kom ind, kunne han ende i problemer med sin gamle
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bande og ville derfor vente til han var optaget, med at tone rent flag. Resultatet var en
kommisionen der så en ting i ansøgningen og noget andet i hans online profil.
De tidlige perioder af internettet skabte et samfund af personer, der kunne flygte fra deres
offline identitet (Boyd, 2014, p. 36). Med muligheden for at “flygte” ind i den digital verden
mente psykolog Sherry Turkle “at internettet kunne ‐ og ville ‐ befri mennesket for tyngden fra
deres “materiale” ‐ eller fysiske legemliggjorte ‐ identitet, hvilket gjorde det muligt at blive en
bedre udgave af sig selv” (som citeret i Boyd, 2014, p. 37). Turkle antyder dermed samme
tendens som McLuhan genkender i det menneskelige sprogs behov for selvamputering i
sætninger som “gå ud af sit gode skind”, “ud af kroppen oplevelse” og “åbne min hjerne”11
(McLuhan, 1994, p. 42). Jeg er nødt til at sende en forsigtigt henvisning tilbage til tidligere
fremstillede teorier fra både Hegel og Kelly. Sammenfaldet mellem menneskets lyst til at
løsrive sig sin fysiske del og dens begrænsninger, og udforske mulighederne i den digitale
verden, virker oplagt. Jeg konkluderer ikke at det er beslægtet, men der er et sammenfald i
lysten til at efterprøve grænser indenfor det uopdyrkede, og bruge teknologien som værktøj til
at nå et andet mål. Modellens første led prøver på samme måde at vise en opstigen fra det
fysisk forankrede menneske, hen over et menneske der afsøger mulighederne i det digitale lag,
til et menneske der i sidste ende er fast forankret i de digitale teknologier i forståelsen af sig
selv.

Forståelsen af mobilitet og uafhængighed.
Et eksempel på digitalt forankret menneske, og indtænkning af teknologi i forhold til
personlige mål, kan ses i et nyligt eksempel, hvor mobiltelefoner skabte autonome netværk
blandt protestanter i Hong Kong. Elise Hu (2014) beskriver hvordan 100.000 på én dag
downloadede en specifik mobil applikation, der gjorde dem i stand til at generere deres eget
netværk bestående af tændte telefoner. Dette tiltag, kaldet mesh network, gør mennesket til en
del af et større netværk og bidrog til isothymos blandt protestanterne ‐ “begæret efter at blive
anerkendt som lige med andre mennesker” (Fukuyama, 1993, p. 199). For protestanterne er
muligheden for at blive uafhængig af det eksisterende mobilnetværk, et stærkt træk væk fra en
følelse af at være underkastet systemet og hen mod et friere og en mere uafhængig tilgang til
regeringen. Et fysisk forankret, eller fysisk orienteret menneske ville aldrig bruge telefonen på
denne måde, som en forlængelse af sig selv. Det vil rejse bekymringer om alt fra sikkerhed og
overvågning til en egentlig forståelse af det relevante i den løsning.
11

Jeg har i teksten søgt nogle danske sætninger der svarer til de engleske sætninger McLuhan henviser til. I
bogen bruger han sætningerne "wanting to jump out of my skin", "going out of my mind", "driven batty" og
"flipping my lid".
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Denne bemærkelsesværdige organisering af individet i en gruppe med en fælles sag ligger i
forlængelse af Michael Glassman’s (2012) beskrivelse af et dominerende system kaldet
Noosfæren (Noosphere). “Noo” kommer fra det græske Nous og betyder intellekt eller sind. Det
intellekt som Platon mente skulle styre thymos i Antikken, er det samme intellekt der, som en
sfære, omkranser vores klode som summen af den menneskelige viden. Noosfæren beskrives
af Glassman som den tredje fase efter geosfæren og biosfæren (p. 200). Hvor introduktionen af
planter og dyr ændrede jorden fra geosfære til biosfære, så ses noosfæren som et resultat af
menneskets tilbliven og sfæren af den menneskelige tanke.
Begrebet blev ifølge Glassman introduceret i 1925 af Pierre Teilhard de Chardin (p. 200).
Glassman argumenterer for, at man med internettets opfindelse og introduktionen af sociale
netværk ser noosfæren materialisere sig i den viden, der deles og er tilgængelig overalt på
Jorden. Ligesom demonstranterne i Hong Kong, tager Glassman også fat på demonstranter,
dem fra Occupy Wall Street og Occupy Youngstown. Et vigtigt punkt for den digitale
selvforståelse i disse sammenhænge ses i forhold til frihed og uafhængighed. At digitalt
forankrede mennesker, med internettet har online autonome samfund der er i stand til at
arbejde uden for de traditionelle og kulturelle grænser i det fysisk forankrede segment. En
egenskab som Glassman finder særlig fremtrædende i samfund med streng kontrol af
informationsflowet (p.203) og som jeg ser relateret til Fukuyamas megalothymia.

1.7: Opsummering
I indledningen til kapitel ses Bastian undre sig over det såkaldte “Ændrehus” ‐ et hus der (i
bogen) hele tiden ændrer form, så intet er hvor det tidligere var. Det værelse, han står inde i
nu, kan han ikke forstå kan rummes, af det lille hus han så tidligere. “Ændrehuset er større
indenfor end udenfor, ” er det eneste svar han møder.
Den menneskelige og teknologiske evolution har og er, én lang udvikling, der for mit
speciales vedkommende, kulminerer ved den digitale verden. Internettet står der som
Ændrehuset, hvor vi på den ene side ikke kan forstå hvordan det kan lade sig gøre at have alt
det “derinde”, og samtidig bliver forsikret om, at Ændrehuset er større indenfor end udenfor.
Det faktum at det faktisk er uendelig stort indenfor, melder historien ikke noget om. Hvis
Bastian havde vidst, at vi derved har skabt vores eget univers der sagtens kan måle sig med
astronomernes blik udadtil, og Aiuóla havde tænkt at fange ham og beholde ham som sit eget
barn, så snart han sov, så havde han nok ikke følt sig søvnig på en dejlig måde.
Med dette kapitel er der i kort form redegjort for den tidlige udvikling af informations‐ og
kommunikationsteknologier, samt beskrivelse af nyere teknologiske og digitale udviklinger.
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Jeg skriver i min første hypotese, at “jeg ser mennesket i en position hvor det transcenderer
sit virke og sin selvforståelse fra den fysiske verden og over i den digitale verden, dels af praktiske
årsager, dels i en søgen efter en øget grad af frihed og handlemulighed […] “
Jeg vil konkludere, at mennesket til alle tider har udviklet sig selv med det formål at nå en
større grad af frihed og handlemulighed (gennem kontrol). På denne baggrund kan mit
argument nærmest fremstå banalt, og følge en naturlig udvikling som videnskaben allerede
har redegjort for.
Jeg ser dog også, at der er en stigende usikkerhed i forhold til, hvordan den aktuelle
situation skal opfattes. Mit mål med dette speciale er primært at undersøge og argumentere
for, at videnskab må adressere de udfordringer det giver, at undersøge og teoretisere over
menneskets forståelse af sig selv, når det transcenderer ind til den digitale verden.
Undersøgelser som jeg ikke ser mulige at løse med traditionelle empiristiske tilgange men i
højere grad må søge svar i metodeidealer fra hermeneutikken, psykologien og filosofien.
Mennesket er kommet til et punkt, hvor det ikke skal beskrive den fysiske verden som den
er, men i stedet beskrive den digitale verden, som man vil have den skal være.
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Kapitel 2
På tærsklen til det digitalt afkoblede jeg

“Månebarn! Månebarn!
Jeg kommer, Månebarn! Jeg er der allerede”
Men hvor var han?
Han kunne ikke skimte det mindste lysskær, men han var på
den anden side heller ikke omgivet af loftrummets isnende
mørke, men af en fløjlsagtig, varm dunkelhed, der fik ham til
at føle sig tryg og lykkelig.
Enhver angst og beklemthed var borte.
Han mindes det kun som noget, der for længst var forbi.
Han var så munter og let til mode, at han ikke kunne lade være
med at le lige så stille.
“Månebarn, hvor er jeg?” spurgte han.
Hans krop føltes ganske let. Han følte for sig med hænderne
og blev klar over, at han svævede.
Der var ingen rullemadrasser mere og ikke noget gulv.
Det var en vidunderlig, helt ny fornemmelse, en følelse af
frigjorthed og grænseløs frihed. Intet af alt det, der altid havde
tynget ham og knuget ham, kunne nå ham mere.
‐ Michael Ende (Den uendelige historie, p. 197)
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Her står udviklingen så. Første del af modellen har vist det moderne menneske som splittet
i en position med det ene ben i den fysiske verden, og det andet i den digitale. Dette kapitel vil
redegøre for, på hvilke punkter det digitale adskiller sig fra det tidligere fysiske. Det
argumenterer for, at mennesket står på tærsklen til interessante nye muligheder, og pointerer
samtidig nøglepunkter, personer der beskæftiger sig med feltet, bør være opmærksom på.
Sektionen indledes med en diskussion omkring digitalisering af fysiske artefakter og
efterfølges af en objektiv definition af mulighederne for at tilgå den digitale verden. De
defineres med det formål at integrere dem i modellen i samspil med sidste kapitels
menneskelige orientering. Endelig holdes den udbyggede model op mod traditionelle fysiske
begreber for at diskutere ændringen i opfattelse ved overgangen til den digitale verden.

2.1: Digital afkobling
Internettet har flyttet sig fra at være en struktur, sammensat af enkelte
universitetsmaskiner koblet på et net, til at være en allestedsnærværende understrøm af
information, som alle med adgang kan tilføre værdi eller trække værdi fra. På den måde er det
meget tæt på tankerne om den globale hjerne Noosfæren som Michael Glassman (2012)
beskriver den. Cohen (2007) argumenterer imod denne yderste konsekvens i hendes
bemærkning om, at “cyberspace er ikke, og vil aldrig blive, sindets kongerige; sindet er koblet til
kroppen, og kroppe eksisterer i den virkelige verden.” (p. 218). Det ændrer dog ikke ved det
faktum, at internettet er gået fra at være en protokol, der kunne sende simpel information fra
en maskine til en anden, eller tilgå oplysninger fra en central server, til at være den æter, der
binder mennesker sammen og udvider vores menneskelige potentiale.

Alt er opløst til 0 og 1
Når et element er blevet digitaliseret, er det blevet opløst til 0 og 1 per se. Det er det eneste
en computer forstår; tændt eller slukket ‐ strøm eller ikke strøm. Ved at ordne disse data i
bestemte systemer efter et sæt regler, kan computeren opbevare og transportere dem over
afstande. Et andet system kan så, via samme regler, aflæse datasættet og genskabe materialet.
Dette betyder, at vi har mulighed for at digitalisere alt, hvad vi kan beskrive, og vi har
mulighed for at beskrive praktisk taget alt, hvad vi kan måle. Vores verden er i høj grad blevet
digitaliseret. Stort set alle kommunikationskanaler løber gennem digitale netværk ‐ bøger, film
og musik er blevet digitaliseret. Du vil stadig se fysiske reproduktioner af f.eks. en DVD, men
skabelsen ‐ originalen ‐ er digital. Hvor det at digitalisere tidligere var en aktiv handling, sker
digitaliseringen nu uden det fysiske artefakt som mellemled.
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Medierne er nødt til at følge brugeren, hvis de vil kommunikere med dem. Så når brugerne i
stigende grad er digitale, skal informationen også være det. Dette kan blandt andet ses i
Danmarks Radios digitalisering af deres video‐, lyd‐ og billedarkiv12. Digitaliseringen skulle
gøre op med den fysiske medies begrænsninger og det faktum, at det kemiske materiale var
ved at ødelægge mediet. Ved at digitalisere alle disse værker, kan de slippe fri af deres jordiske
gods, og blive til ren information med et tilhørende sæt regler for, hvordan man genskaber
oplevelsen, hvor som helst og når som helst. I digital forstand, er der ikke nogen original, da du
umiddelbart kan lave perfekte kopier, og det samme originale materiale kan tale til mange
modtagere på samme tid. Ved at digitalisere materialet, flyttes værdien, fra det fysiske værk i
sig selv, til en værdi i at have adgang til det.

Artefakters kamp mod den digitale afgrund
Det vigtige træk hen mod det rullende paradigmeskift, er det skridt vi tager hen over
tærsklen fra den fysiske verden og ind i den digitale verden. Jeg ser, at vi står i en tid, hvor
fysiske artefakter er i en kamp med det jeg vil kalde den digitale afgrund. Begrebet skal ikke
tages ilde op, men forstås som et sted, der sender artefaktet væk fra dig som menneske og
uden for armslængde. Ved at digitalisere det, opløser du det til 0 og 1, og opbevarer det på
medier, der er ligeglad med, hvilken type indhold der er tale om. Ved igen at lave det til
produkter, materialiserer det sig igen til bøger, DVD’er eller rumlige objekter i en 3D printer.
Som tidligere nævnt, så har fysiske artefakter fysiske begrænsninger, og digitaliseringen
kan være måden at overkomme de begrænsninger på. Det er dog vigtigt at minde sig selv om,
at man ikke redder mediet ved at digitalisere det. Man redder den mening som mediet giver,
men man opløser det fysiske medie, og omdanner det til noget andet; nemlig til ren digital
information. Da Danmarks Radio begyndte digitaliseringen, var det ikke for at redde de
filmruller som kemikalierne var ved at ødelægge. Det var for at bevare den mening man kan
uddrage af 570.000 timers kulturarv. Værdien ligger derfor ikke længere i at have et fysisk
medie, men at have informationen og kunne gøre den tilgængelig. Informationen er nu i en
tilstand, hvor det skal formidles igennem et medie før vi kan forstå den igen. Vi kan ikke
begribe informationen i sig selv mere. McLuhan’s overvejelser om at et indholdet af et medie
er et medie i sig selv (McLuhan, 1994, p. 8) ser ud til at miste fodfæste, hvis det slipper
koblingen med det fysiske og bliver ren information.

12

http://www.b.dk/kultur/dr‐digitalisering‐stort‐skridt‐videre
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Skabelsen af det digitalt afkoblede jeg
Nu, hvor alle medier og al kommunikation har transcenderet over i det digitale lag, så
mangler vi egentlig bare os selv. Mennesket, i dets fysiske manifestation, har indtil videre ikke
nogen umiddelbar mulighed for at blive digitaliseret, men vores evne og mulighed for at skabe,
forbruge og være en del af et fællesskab, har. Når du har besluttet at den handling du vil udføre
skal ske i det digitale lag, vil du ofte starte med at oprette en profil hos det værktøj, eller den
service, du vil benytte. På grund af dette har du, i den digitale verden, op til flere profiler og
logins til websteder og tjenester. Alle disse enkelte profiler repræsenterer dig over for andre,
og de gør det døgnet rundt, om du er der eller ej. Den samlede mængde af digitale profiler og
engagementer er det jeg kalder det digitalt afkoblede jeg. Det virker uafhængigt af om du er
logget ind eller ej og andre brugere kan tilgå de informationer du har gjort tilgængelige. De kan
se på dine billeder på flickr, de kan gennemlæse dine sidste tweets eller se opslag fra
Facebook, og hvilke film, bands eller Facebook grupper du synes om; alt hvad andre navigerer
rundt i, bliver håndteret af dit digitalt afkoblede jeg. Jeg vil bruge det digitalt afkoblede jeg som
omdrejningspunkt i kapitel 3, men bruge det her i kombination med Nagy & Coles opdeling af
menneskets fysiske identitet (2014) fra kapitel 1. Mennesket kan bruge sit digitalt afkoblede
jeg til at skabe eller forbruge (individuelle aspekt), indgå i dialog eller interaktion på
internettet (relationelle og sociale aspekt) samt se sig som en del af et fællesskab eller en
kultur (sociale og materielle aspekt). Dette udleder jeg til følgende fire persontyper: det
forbrugende menneske, det skabende menneske, det sociale menneske og det kulturelle
menneske. Jeg definerer dem således:
●

Det forbrugende menneske. Denne person tilgår digitale teknologier for at modtage
en ydelse eller deltage i en oplevelse. Det kan være alt fra at læse et blogindlæg eller en
nyhed over informationssøgning til afspilning af video eller lyd. Denne type er
kendetegnet ved et ønske om at modtage og afvejer sin adfærd efter om det kan betale
sig. Det forbrugende menneske vil, kunne modtage meget uden at give sig til kende, men
kan være nødt til at skulle afgive oplysninger om sig selv, hvilke for nogle kan være en
grænse der skal overskrides. Hvis det forbrugende menneske vil organisere det indhold
det forbruger, skal det på den givne service registrere sig, og derigennem få udvidet
muligheder, såsom mulighed for bogmærker, kommentarer, playlister mm.

●

Det skabende menneske. Denne person tilgår digitale teknologier for at producere
og/eller udbrede digitale artefakter. Det kan være artefakter, der er digitaliseret og
bragt ind fra den fysiske verden, såvel som artefakter, der er skabt helt eller delvist i
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den digitale verden. Denne type er kendetegnet ved et ønske om at skabe, og derved
sætte et aftryk i det digitale univers. Hvis en service bruges som et værktøj til at skabe
noget, er det villig til at afgive flere oplysninger end det forbrugende menneske. Hvis det
skabende menneske bruger en service, vil det have behov for at organisere sit arbejde
og dele det til andre tjenester på internettet, eller senere tilgå og rette tidligere
materiale. Det vil eventuelt have mulighed for at uploade og downloade til servicen, for
på den måde at tilføre digitalt materiale til brug i servicen. Det skabende menneske vil
også ofte søge muligheden for at dele det skabte, enten indenfor servicen eller via
sociale kanaler eller andre former for kommunikation.
●

Det sociale menneske. Denne person tilgår digitale teknologier for at relatere til
andre personer. Det kan foregå i form af kommentarer til artikler, online spil,
udveksling af oplevelser eller deltagelse på sociale sites. Denne type er kendetegnet
ved et ønske om at knytte relationer af forskellig art, for at udveksle eller tilkendegive
holdninger, eller bevare en forbindelse til andre. Det sociale menneske opnår
potentielt den største forpligtelse. Når det leverer til sociale sites, er præmissen ikke
længere, at det skal forbruge eller skabe. Det skal indgå i et fællesskab, hvor det der
bidrages med, som udgangspunkt er tilgængeligt for andre. Det sociale menneskes mål
er, at opbygge eller vedligeholde en relation, og derigennem indgå i et fællesskab,
enten om et emne eller for fællesskabets egen skyld.

●

Det kulturelle menneske. En person som gennem de tre ovenstående beskrivelser
ser sig selv som en del af en bestemt kultur. Hvis personen forbruger Netflix er han en
del af en streaming kultur; hvis han poster på instagram er han en del af social
delingskultur. Denne type er kendetegnet ved at identificere sig i forhold til de
kulturelle værdier og dogmer der dikteres af en given kultur eller politisk
overbevisning, og vekselvirker konstant med interaktionen med den fysiske og digitale
verden.

En af fortalerne for noget, der kunne minde om denne udvikling mod et digitalt afkoblet jeg,
er Ray Kurzweil i sin beskrivelse af mennesket som havende en biologisk del og en
ikke‐biologisk del13. I fremtiden vil mere og mere blive overført til den ikke‐biologiske del af
mennesket, og det vil, ifølge Kurzweil, gøre at man teoretisk set kan erstatte sin biologiske del
med en anden, da al information er opbevaret i den ikke‐biologiske (Kurzweil, 2005, pp.
229‐230). Kurzweil får ikke lov til at stå uimodsagt, og George Dvorsky (2013) opridser 8
grunde til, at det ikke kommer til at ske. Grunde, der går fra problemer med at overføre selve

13

https://www.youtube.com/watch?v=f28LPwR8BdY#t=179
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erkendelseslaget, til sikkerheden ved processen og grundlæggende etiske overvejelser.
Nicholas Agar (2011) griber det anderledes fat og argumenterer for, at mennesket ikke vil
finde det rationelt at gøre, hvis endelig muligheden bød sig til.
“Omfanget af kongruens mellem en virtuel identitet og virkelighedens personlighed,
fortsætter med at være et åbent spørgsmål, p.t. uden et endeligt svar.” (Nagy & Cole, 2014, p.
282). Jeg ser en del af den manglende kongruens kan imødekommes ved et øget fokus på
tværfaglige undersøgelser, der indlemmer teorier fra det begribelige og målbare til det
ubegribelige og abstrakte. Noget jeg med min model håber at kunne bidrage til.

2.2: Udvikling af modellen
De 4 persontyper beskrevet ovenfor, kan nu tilføjes modellen i endnu en akse, og dermed
skabe et forståelseslag, der bygger oven på den model, der blev præsenteret i kapitel 1. Den
opdaterede model ser ud som i figur 5.

Figur 5: I tillæg til de tre segmenter ses tre tilgange til den digitale verden:
forbrugende‐, social‐ og skabende modus. Alle tre modi vekselvirker med menneskets kulturforståelse.
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Figuren underopdeler de tidligere præsenterede segmenter og tilføjer, den tilgang
mennesket har til den digitale verden. Med modellen, i dens nuværende form, kan de to akser
sættes sammen til en karakteristik af en persons orientering, samt motiv for interaktion med
den digitale verden ‐ f.eks. digitalt forankret, skabende menneske eller fysisk forankret, socialt
menneske.
Et par eksempler på pointer kan nævnes for punkterne i den tilføjede akse:
●

Forbrugende modus. Ved at kombinere segment og modus, vil man f.eks. med det
fysisk forankrede segment i forbrugende modus, kunne udelukke en service som Netflix,
og være nødt til at være tydelig i sin kommunikation, i forhold til f.eks. online handel.
Omvendt vil man for de to andre segmenter, i stigende grad kunne introducere
brugerinvolvering og interaktion, der krævede tekniske færdigheder.

●

Social modus. Det fysisk orienterede segment i social modus, ser større sociale
tjenester, der har fundet indpas i det fysiske samfund, som relevante. Det bruger i vid
udstrækning sin omgangskreds til at holde sig opdateret på, hvilke muligheder de vil
have for at forbinde. “Deres sociale platform ses som en udvidelse/afspejling af deres
virkelige bekendtskaber gennem livet” (Rowe, 2010, p. 40). De bruger som
udgangspunkt én tjeneste eller app i hver relevant kategori (social platform, besked
tjeneste, mobil betaling mv.). Det digitalt forankrede segmentet søger derimod den
sociale kontakt direkte i den digitale verden, og orienterer sig mod sit netværk, for at
finde nye muligheder for social kontakt ‐ med mange typer tjenester og ofte med
personer de aldrig har mødt i virkeligheden.

●

Skabende modus. Det fysisk forankrede segment i skabende modus er umiddelbart ikke
repræsenteret her, men det fysisk orienterede segment bruger det (primært) til at løse
udfordringer i den fysiske verden. Det kan være skabelse af breve, julekort m.m., samt
en række af de skabende applikationer, der findes til mobile enheder. Netop disse er
kendetegnet ved en forholdsvis lav indlæringskurve, hvilket er en vigtig parameter ved
ad hoc brug. Derudover skaber det fysisk orienterede menneske også indhold, der bliver
kanaliseret til deres sociale profil i form af billeder af familie, særlige lejligheder eller
(mere eller mindre) interessante betragtninger fra den fysiske verden.

●

Det kulturelle menneske. Dette begreb vekselvirker med de tre modi og styrer typen
af tilgang til den digitale verden. Kulturforståelsen kan påvirke typen af indhold der
skabes og typen af social relation. Samtidig kan oplevelser, eller information der tilgås,
være med til at ændre på menneskets underliggende kultur. Endelig skal det nævnes,
at selve menneskets orientering, mod det fysiske eller digitale segment, selvsagt også
har en indvirkning på de kulturelle kvaliteter det besidder.
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Modellen bruger det kulturelle menneske som en fællesnævner, der også indeholder
menneskets politiske forståelse. Hvor det kulturelle ses som det menneskeskabte og ‐dyrkede
(modsat det naturligt skabte), så ser jeg en nuance i det politiske, som det mennesket der
skaber eller dyrker med et formål. Man kan argumentere for at tilføje det politiske menneske
som et selvstændigt element, og dermed synliggøre de forskellige overvejelser, der ligger til
grund for at skabe eller modtage. Hensynet til at holde modellen simpel, har dog lagt de to
begreber sammen under ét i modellen.

2.3: De digitale “naturlove”
Det er min opfattelse, at flere aspekter af det nuværende paradigme flytter sig fra at være
noget, der er nemt at måle og veje og ind i en mere hermeneutisk tilgang, hvor bevægemønstre
og motivationer ikke kan forklares ud fra fælles begreber, men kun ud fra indsigter i det
enkelte menneskes paradigme. “Ved at fjerne dimensionerne tid og sted, fjerner elektronisk
kommunikation også formodninger om årsag og virkning.” (McLuhan, 1994, p. xxiii) skal
forstås i den forstand at, hvis handlingen og reaktionen på handlingen sker samtidig, kan det
ikke umiddelbart bestemmes, hvilken af hændelserne der var årsag til den anden hændelse.
Tid og rum er nogle af de begrænsninger, der kontrollerer den fysiske verden, men har lille
eller ingen betydning i den digitale verden. En erkendelse som Marshall McLuhan var tidlig til
at erkende i hans bog fra Understanding Media. The extension of Man fra 1964. Det følgende
afsnit diskuterer den ændrede fornemmelse, de manglende naturkræfter giver for mennesket
når det bevæger sig fra at være fysisk forankret og op mod det digitale lag.

Fornemmelse af tid
Den manglende tidsfornemmelse er flerfoldig. Den samarbejder med fornemmelsen af
afstand, og gør enhver handling med internettet direkte og uden forsinkelse. Den fjerner det
fysisk forankredes flygtige natur som aviser og andre periodica afspejler; information der
kommer og går. Hvis du læser en nyhed i en “digital avis”, kan du blive præsenteret for et
hyperlink, der sender dig tilbage til en artikel der er skrevet for tre år siden, men som i dens
ordlyd stadig er en nyhed. Endelig kan et andet hyperlink sende dig til en opsamling af sider
der, uafhængig af deres publiceringsdato, bliver præsenteret som et samlet overblik af
information der kan strække sig over adskillige år.
McLuhan (1994) fornemmede dette da han beskrev hvordan båndoptagere og LP’er
pludselig gav adgang til et fuldt spektrum af musik, hvor det 16. århundrede var lige så
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tilgængeligt som det 19. århundrede, og hvor kinesiske folkeviser var lige så tilgængelige som
ungarske (p. 283).

Fornemmelse af afstand
Den industrielle udvikling har gjort meget for menneskets opfattelse af afstand. Med
opfindelsen af moderne transport (tog, bil, fly), kombineret med vores evne til at drive
maskinerne med brændstof, kunne menneske stræbe længere på samme tid. Dette har ændret
vores forståelse af begrebet afstand og betingelserne for, hvad der forener mennesker; også de
mennesker, der i tidligere paradigmer var adskilt. I den digitale kontekst er fornemmelsen af
afstand direkte forsvundet og en person, der tilgår en side på nettet, har ikke en fornemmelse
om siden er lokal eller placeret på den anden side af kloden. Hvis du skriver i en chat er du
ikke underlagt den fysiske verdens begrænsning, i forhold til at skulle sende beskeden med
post, men du kan direkte åbne et slags ormehul mellem dig og din samtalepartner. McLuhan
(1994, p. 94) nævner dette faktum tilbage i 1964:
“[...] Today the acceleration tends to be total, and thus ends space as the main factor in social
arrangements.”
McLuhan taler her om hvordan tekst, billeder og video kan sendes over hele kloden uden
forsinkelse. Den presente forståelse af afstand er mere gennemgribende end McLuhan’s
forståelse. Der er ikke kun tale om ophævelse af begrebets nomadiske natur, hvor man skulle
bevæge sig fysisk for at levere informationen, eller via en telefon kommunikere over store
afstande. Det digitalt forankrede menneske oplever at være alle steder på én gang. At du som
individ, i din digitale selvforståelse, har lagt et lag af dig selv, som umiddelbart er tilgængeligt
alle steder fra. Din digitale repræsentation er allestedsnærværende. En egenskab, der i en
traditionel opfattelse var forbeholdt det guddommelige, og som vi som mennesker derfor (i
forlængelse af de præsenterede tanker om selvforståelse) føler os draget af.

Fornemmelse af vægt og masse
Der er en fysisk afregning for de fleste menneskelige handlinger i den fysiske verden. Jo
flere bøger du køber, des mere fylder de på reolen. Jo flere DVD‐film du har, des mere plads
skal du bruge til at opbevare dine oplevelser. Når et fysisk forankret menneske tager på ferie
med et traditionelt filmkamera og 3 ruller film med 24 eller 36 billeder, sker det efter en
afvejelse af, hvor meget det kommer til at fylde i den sidste ende. Rammen sættes dermed for,
hvor meget der dokumenteres, og oplevelser kurateres hen over ferien, i forhold til om de er et
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billede værd. Efterfølgende har det fysisk forankrede menneske fremkaldte billeder i et album,
der kan bladres og skrives i. Det fysisk orienterede‐ eller digitalt forankrede menneske tager
ferie med et digitalkamera digitalkamera (eller mobiltelefon), og resulterer ofte i hundredvis
af billeder fra små og store oplevelser ‐ ofte talrige billeder af den samme situation. De er ikke
belastet fysisk af antallet af billeder. Filmrullen løber ikke tør efter 36 billeder, men kan tage
tusindvis af billeder på sit hukommelseskort. Dilemmaet er i denne forbindelse størst hos det
fysisk orienterede menneske, der ser sin digitale samling vokse, men har svært ved
efterfølgende at udvælge billeder og sende dem til fremkaldelse. Det fysisk forankrede
menneske ser det som en naturlig del at fremkalde billederne, hvor det fysisk orienterede
menneske ofte vil se det som et ekstra led, nu hvor billedet kan ses på en skærm med det
samme.
På samme måde er omfanget af menneskets digitale bøger, arbejdsdokumenter,
musiksamling og videoklip gået fra at være noget der ville fylde et helt hus, hvis det blev
materialiseret, til at kunne ligge på en enkelt harddisk. Ved at bære rundt på denne disk har
digitaliseringen af indholdet givet mennesket “overnaturlige kræfter” i forhold til, hvad det
havde krævet af en person fra før den digitale tidsalder. At håndtere værdier gennem fysiske
artefakter, er dog kun et skridt på vejen. Ved, i sidste instans, at gemme det online på servere,
er vægtfølelsen helt forsvundet og, for det digitalt forankrede menneske, erstattet af en frihed
og mulighed for at tilgå alle informationer alle steder fra.

Fornemmelse af sted
Jeg vælger at adskille fornemmelsen af sted fra fornemmelsen af afstand. På nogle områder
klinger de ens, som når man diskuterer hvor lang tid det tager at komme fra et sted til et andet.
I den kontekst er sted og afstand gensidigt afhængige; en afstand kan først begribes ved
fastsættelse af to forskellige steder og omvendt. Jeg ser dog her fornemmelsen af sted som den
kognitive forståelse af, hvor du er, når du er til stede digitalt. I den fysiske verden går du i
værkstedet, hvis du skal arbejde, i køkkenet hvis du skal lave mad. Hvis du skriver et brev går
du hen til postkassen, og du handler ind i et supermarked osv. Du vil også, i det tilfælde, at du
blev fragtet et sted hen med bind for øjnene, begynde at orientere dig, så snart (og endda
inden) du får bindet af. Denne erkendelse af at være til stede, ser jeg ske indefra og ud, med de
ting der direkte vedkommer dig først (mulige farer og muligheder), og derefter de omgivelser
der kan give dig beslutningsgrundlag for din næste handling.
Når du skaber ting, forbruger medier eller går i dialog i den digitale verden, gøres det med
følelsen af at være stedløs ‐ du gør det ikke i en placering du kan relatere til fysisk, men har dog
en forståelse for at du, hvor som helst, kan åbne ind til internettet og se præcis det samme.
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Hele den digitale verden er, i relation til fysisk forståelse, ikke forskellig og mangfoldig, men
altid den samme for dig.

Fornemmelse af værdi og en kort opsamling
Fordelene ved at flytte informationen til det digitale lag er oplagte, i forhold til fleksibilitet
og frihedsgrad. Jeg vil her sammenholde det med værdibegrebet for at synliggøre, hvordan
dette skift samtidig flytter på den menneskelige værdiforståelse. Fotoalbummet bar værdien i
sig selv. Det samme er tilfældet med VHS‐båndet og CD’en. Hvis du låner din CD ud, kan du ikke
høre den selv ‐ værdien flytter med mediet. Så snart du digitaliserer et medie ophæver du
informationens forbindelse til mediet og dets underliggende udtryk som en håndgribelig
entitet. “The medium is the message!” er en kendt påstand (McLuhan, 1994, p. 8) og med
digitaliseringen flyttes mediet væk fra beskeden ‐ ikke bare med musik, men også med billeder
og video, bøger og nyheder, breve og samtaler. Hvor værdien tidligere lå indpodet i den fysiske
forbindelse, rykker digitaliseringen ved vores forståelse af værdien. Hvis en bog er digital
bliver den så halvt så meget værd, når jeg kopierer den og giver den bort? Er værdien af den
blevet mindre? Vil du blive lige så glad for en tekstfil, som for en trykt bog, hvis indholdet
tekstuelt er det samme?
Jeg vil forholde mig yderligere til problematikken i kapitel 3, men allerede nu pointere, at
punktet er relevant at forholde sig til. Især en overvejelse af, om vi som en slutning på denne
udvikling fra fysisk forankret menneske op mod digitalt forankret menneske vil føle os værdiløse
i traditionel forstand, men genfinder værdien ved friheden i samspil med den stigende digitale
selvforståelse.

2.4: Opsummering
Bastian Balthazar Bux siger i indledningen til dette kapitel: “Det var en vidunderlig, helt ny
fornemmelse, en følelse af frigjorthed og grænseløs frihed. Intet af alt det, der altid havde tynget
ham og knuget ham, kunne nå ham mere.” Den fornemmelse Bastian har, da han bryder
igennem bogen, og ind i Fantásien, er tæt på en beskrivelse af fuldkommen frihed. En ung
overvægtig dreng der, af den grund, er flygtet fra mobning i skolen, og som tilmed har en far,
der er sunket ned i depression efter morens død ‐ han føler nu alle naturkræfter er sat ud af
spil. Tidsfornemmelsen er forsvundet, stedsansen og den vægtløse tilstand løfter ham op, hvor
intet jordisk er bundet til ham. Michael Ende ser drengen som en der synker ind i fantasien,
men tilstanden minder påfaldende om de kvaliteter der kendetegner spændet mellem
modellens fysisk forankrede menneske og digitalt forankrede menneske .
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Jeg ser mennesket stå på tærsklen til et nyt, ontologisk såvel som epistomologisk, syn på det
at være menneske i en verden. Ontologisk, fordi forståelsen af den digitale verden tvinger et
abstraktionsniveau ind, som vi ikke er vant til fra den fysiske verden. Epistemologisk, fordi vi
bevæger os fra, at have et blik på en fysisk verden der er sand i sig selv, til en digital verden
der er sand i en kontekst.
Endelig begynder modellen at tage form, som et brugbart værktøj i forsøget på at skabe en
fælles forståelse, og et fælles begrebssæt for det kompleks, der tegner spændingsfeltet, mellem
den fysiske og digitale verden, i relation til mennesket.
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Kapitel 3
Implikationer

“Netop dig ‐ og alene dig må jeg adgang forbyde.
Vend om! Nu må du lyde!
Møder du mig gamle mand, sker det som ske ej kan:
Begyndelsen opsøger enden. Vend om! Du har tid til tilbagevenden!
Thi ellers vil du blot finde forvirring som ingen sinde!
Hvad du er, og hvad du gør, gemmer jeg som Kronikør:
Alt det, der fordum livet var, som døde ord jeg hos mig har.
Stræber du til mig at komme, er al din lykke snarlig omme!
Her ender alt, hvad du gav livet. Men dig er evig ungdom givet.
Jeg gamle var aldrig ung eller fro. Hvad du kalder frem, lægger jeg til ro.
Det levende begår en brøde ved at se sig i det døde.
Men hvis du alligevel opad stiger uden at høre, hvad trinene siger,
og hvis du alligevel gør med flid, hvad ikke må ske i rum og tid,
da kan jeg umuligt dig stoppe: Velkommen hos ‘Gamle’ heroppe!”
‐ Michael Ende (Den uendelige historie, pp. 186‐187)
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I den digitale verden bliver “vi tilbudt en hidtil uset og kompleks cocktail af muligheder og
trusler, men alle er ikke enige om, præcis hvad der udgør hvad” (Greenfield, 2014, p. 26). I
dette kapitel tages fat på et par af de udfordringer, som sker i samspillet mellem den nutidige
brugers digitale selvforståelse og argumenter for, at mennesket står i en position, hvor større
eller mindre dele af menneskets aktiviteter bliver håndteret digitalt. Kapitlet præsenterer den
endelige model, der sammen med tidligere præsenteret materiale inddrages til en diskussion,
for at synliggøre de udfordringer, mennesket bevidst eller ubevidst møder i den nutidige
information‐ og kommunikationskultur.

3.1: Implikationer i relation til eksisterende teori
Inden jeg diskuterer den endelige model vil jeg relatere til udfordringer i etablerede
begreber som digital divide, digital natives og digital immigrants, samt almindeligt anvendte
sproglige begreber.

Digital divide
Begrebet digital divide, betegner forskelle i muligheden for adgang til digital information og
teknologi. Forskelle kan defineres i relation til hele befolkningsgrupper og ned til enkelte
individer med socioteknologiske forskelligheder. Begrebet bliver mere diffust, hvis man
antager, at alle personer der undersøges allerede har adgang til relevante teknologier. Hvad er
det så der hæmmer enkelte gruppers adgang til en teknologi? Hvilke type undersøgelser skal
kortlægge, hvorfor en given gruppe ikke vil, eller kan bruge bestemte digitale muligheder?
Det vil være nærliggende at introducere metoder fra sociale og humanistiske studier, der
dog rejser nye problemer, når snakken falder på dynamiske medier. F.eks. kan der opstå
problemer, hvis eksisterende metoder involverer fiksering, isolering og abstraktion af det
undersøgte objekt eller proces (Keightley & Reading, 2014, p. 291) ‐ begreber der kan være
svære at håndtere i de rene dynamiske og digitale miljøer.
Der er et yderligere problem i, hvor fint forskelligheder skal opdeles. Jong Yin Park (2014)
nævner i sine undersøgelser af teenageres brug og færdigheder, at variable der kendetegner
digital divide, viser tegn på en yderligere opdeling i stedet for at lukke huller, hvis der måles i
mindre dele i stedet for færdigheder målt over én kam.
Vi vil altid kunne finde ting, der adskiller os som mennesker og kan stille spørgsmålstegn
ved, om begrebet digital divide kan bruges til andet end en erkendelse af at vi er forskellige. I
den fysiske og altfavnende verden, har forskelligheden ikke andre erkendelsesmæssige
konsekvenser end vi allerede kender, men det forholder sig anderledes i den digitale verden.
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Digital divide er blevet diskuteret og udvidet i et sådant omfang, at alene antallet af variable
der kan inddrages i diskussion, gør det mindre anvendeligt.
Jeg ser at min model, kan bidrage til at holde fast og nuancere begreber indenfor digital
divide. Hvor orienteringen mod det fysiske og digitale løber parallelt med den aktuelle diskurs,
kan den, kombineret med tilgangen til den digitale verden, synliggøre fokuspunkter for
debatten ‐ det kan f.eks. tænkes, at der ses en større umodenhed hos et fysisk orienteret
menneske i skabende modus, end det er tilfældet i forbrugende modus.
I denne teksts senere diskussion omkring det rullende paradigmeskift er Mark Graham’s
(2011) undersøgelse af, om der også findes et virtual divide meget relevant. Graham viser,
hvordan begrebet er blevet brugt som argument for at indføre enorme summer i
udviklingsprojekter, der skal mindske den uensartede adgang til internettet. Han pointerer
også, at digital divide aldrig er et positivt begreb. Det er altid noget der skal mindskes,
overkommes eller på anden måde lindres (p. 214). Denne lindring af digitale forskelle bliver
mindre relevant, når mennesket er kommet i kontakt med den digitale verden. Her bliver det
mere en accept af, at det “rum” internettet skaber ikke er binært i den forstand, at man enten
er indenfor eller udenfor, “men snarere at det er opdelt i uendelig mange små (og dog vigtige og
nogle gange uovervindelige) “digital divides” der forhindrer bevægelighed eller begrænser
adgang til dele af cyberspace” (p. 221). En begrænsning kan være fuldstændig usynlig for dig.
Hvis du f.eks. besøger en app store14 med en ældre telefon, eller fra et bestemt land, vil
programmer, der ikke kan afvikles på din model, eller ikke er tilgængelig i det land, være skjult
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. Det er selvsagt bekvemt, at det ikke er synligt, hvis det ikke er relevant, men netop denne

bekvemmelighed er en variabel i et paradigme, der er tegnet af dine egne forudsætninger. Du
ser ikke verden som den er ‐ du ser verden som du er.

Digital natives og digital immigrants
Begrebet digital natives og digital immigrants blev kort introduceret i kapitel 1, under
sektionen om digital selvforståelse. De mange facetter af begrebet digital skaber en række
konflikter i denne simple måde at fremstille personer på. Park (2014) finder begrebet
misvisende og konkluderer med sin undersøgelse, at der er stor spredning i digital kunnen
blandt unge, selvom de havde rig adgang til teknologi (p. 15). Park konkluderer også i samme
undersøgelse, at helt unge (12‐17 år) har et andet forhold til digital kunnen end ældre. Hun
finder det bekymrende, at helt unge, trods deres tidlige påvirkning af teknologi, har en ringe
udnyttelsesgrad. Derudover ser Litt (2013) i sin gennemgang af undersøgelser omkring

14
15

Marked for mobile applikationer.
https://developer.android.com/distribute/googleplay/developer‐console.html#distribution‐controls
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internetfærdigheder, at ikke alle studier bringer bevis for en sammenhæng mellem alder og
evne til at bruge internettet (p. 621). Danah Boyd (2014) advarer også mod brugen af digital
natives til at beskrive de unges forhold til teknologien og henviser snarere til begrebet digital
naives (Hargiatti, 2010). Hun beskriver mødet med unge, der ved hvordan man finder Google,
men ikke ved hvordan man sammensætter en effektiv søgning. De ved også, hvordan man
bruger Facebook, men deres forståelse af privatlivsindstillingerne lå ikke i tråd med måden, de
konfigurerede deres konto (Boyd, 2014, p. 22). Matthew Rowe (2010) ser i sine undersøgelser
en digital identiet, der reflekterer den virkelige identiet (p. 40) ‐ en konklusion det kunne være
interessant at nuancere i forhold til fysisk forankrede‐ og digitalt forankrede segmenter.
Almeida et al. (2011) forsøger at opbløde begrebet i et mere nuanceret billede, der også
indbefatter forældrenes, sociale status og digital tilgængelighed, som derved trækker det lidt i
retning af digital divide. Hvor lidt vi end kan bruge begreberne digital natives og digital
immigrants i dets originale form, så er det et faktum, at unge er mere forbundne til det digitale
lag end ældre (eg. Coretta et al., 2013; Danmarks Statistik, 2014), og det, kombineret med
deres tilgang til internettet og håndteringen af deres digitalt afkoblede jeg, er i denne
forbindelse mest relevant. Jeg ser at min model vil kunne hjælpe med at kortlægge nuancer i
kraft af dens kulturforståelse. Modellen vil metodisk kunne hjælpe i diskussionen omkring
kulturelle baggrunde og dermed bløde op for den indbyggede polarisering af mennesket i den
oprindelige form.

Sproglige begreber
Begreber, udtryk og samtaleform som bruges i en social sammenhæng, kan være særlig
vanskelig at håndtere, da omgangen med ordene ofte sker asynkront og i forskellige kontekst.
En del helt unge Facebook brugere finder det eksempelvis sjovt at sætte deres civilstatus til
“I et forhold” og så skrive deres bedste ven som den anden part i forholdet (Boyd, 2014, p. 45).
Facebook vil, ud fra statistikker, så kunne konkludere, at deres helt unge publikum har en
overrepræsentation af homoseksuelle forhold. De unges indgang til det, er lige så meget et
spørgsmål om at bruge udtryk kreativt. Hvor mange har ikke haft lyst til at svare “Ja!” når
formularen spørger efter “Køn”.
Helt grundlæggende er der udfordringer for det skrevne sprog i kraft af, at ordene bliver
internaliseret ud fra en given kontekst og læserens kulturelle forforståelse (Ejstrup &
Jakobsen, in press.). Et ord har ofte kun én denotation (grundlæggende betydning), og en eller
flere konnotationer (overførte betydninger) der kan være op til debat. Da internettet ikke
forholder sig til tid og sted, skriver mennesket som udgangspunkt i en kollapset kontekst
(Boyd, 2014, p.31), hvor alle personer og kulturer ser det samme. Når modtageren skal opfatte
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det skrevne bliver ordene sammenholdt med læserens konceptuelle model for det givne ord,
hvilket kan føre til misforståelser (Ejstrup & Jacobsen, i press).
Det sker også i den fysiske verden, så i den forstand er det ikke unikt, men jeg ser to
særegne implikationer i relation til dette speciale. 1) I den fysiske verden har du
stedbestemmelse og tidsopfattelse til at placere en kontekst i relation til det skrevne. Hvis du
kan se det er et gammelt dokument, eller du læser et vejskilt i Italien. Hvis du åbner en gammel
kasse med breve osv. I den digitale verden er mange af disse visuelle indikationer og erstattet
af en ensartning i layout og fontvalg. 2) Når begreber flytter sig på tværs af segmenter, fra det
digitalt forankrede segment og mod det fysisk forankrede segment, kan begreber, der virker
som et ords denotation i den digitale verden, være et uoverstigeligt abstrakt begreb i den
fysiske verden. Den anden vej rundt vil ord som fuglefløjt (tweet) og kortnål (pin) skabe
udfordringer, i mødet mellem det fysisk forankrede menneske og en bruger af online
tjenesterne Twitter og Pinterest.
Endelig er implikationer ved forståelsen af hvad jeg vil betegne som grundlæggende ord i
vores fælles sprog, der begynder at betyde forskelligt i forskellige digitale kulturer, eller på
tværs af segmenterne. Ord som telefon, film, venner, privatliv, sikkerhed, butik, betaling,
nyheder, deling bliver adopteret i den digitale verden, med et udvidet sæt konnotationer til
følge. Ordet deling betyder f.eks. noget andet for det fysiske forankrede menneske end det gør
for det digitalt forankrede. I den fysiske verden vil deling betyde, at to personer f.eks. fik
halvdelen hver. I den digitale verden betyder det enten 1) at mennesket sender en nøjagtig
kopi videre til en anden eller 2) lægger det på sin egen profil så andre kan se det.

3.2: Præsentation af endelig model
I denne sektion præsenteres den model der indkapsler den historiske udvikling fra kapitel
1 og præsentationen af de forskellige persontyper fra kapitel 2. Inden en gennemgang af
modellen mangler dog et sidste sæt variable, efferent eller æstetisk tilgang, der dækker over
motivationen for tilgangen til den digitale verden.

Efferent eller æstetisk tilgang
Jeg opdeler movitationen efter Louise Rosenblatt’s tanker om efferent reading og aesthetic
reading (1978). Rosenblatt’s overvejelser er baseret på litteratur, men jeg ser dem relevante i
forhold til menneskets epistemologiske tilgang til den digitale verden. Rosenblatt beskriver,
gennem disse to begreber, hvordan læserens indgang til en tekst er afgørende for tekstens
kvalitet.
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Ved Efferent læsning situreres læseren som, en der skal have noget konkret med sig. At
efferre betyder at bære bort; flytte noget fra en central position og væk. Der er ikke tid til
unødige problemer undervejs, sætninger der kan misforstås eller er unødigt knudrede.
Læsningen skal føre til, at information bliver båret effektivt væk fra det centrale punkt, bogen,
til den perifere entitet, læseren. Eksempler på efferent læsning er f.eks. manualer, formularer,
oversigter, kort m.m. Læsningen skal altså have en nytteværdi der opvejer indsatsen.
Æstetisk læsning, derimod, er åben for udforskning og dykker ned i selve læsningen.
Rosenblatt nævner selv, at “i æstetisk læsning er læserens opmærksomhed direkte centreret
omkring, hvad han gennemlever i forhold til den specifikke tekst16” (p. 25). Æstetikken forholder
sig direkte til sansningen af det erfarede, og tillader derfor (modsat efferent læsning) at tage
læseren med på en rejse, blive stillet for udfordringer og mødt med tvetydighed. Æstetisk
læsning kan være romaner, tegneserier, kunst m.m. Rosenblatt forklarer at “litteraturen væver
sig ind i stoffet af det enkelte menneskes liv” (p. 157). Personen tilgår materialet med en
forhåndsforståelse (jf. hermeneutikken), og erfarer det skrevne på baggrund af den. Det skal
for en god ordens skyld nævnes, at tekster, såvel som besøg på internettet, kan være en
blanding af begge modi og læseren kan frit skifte mellem dem. Jeg ser Rosenblatt beskrive ,at
teksten, i hermeneutisk forstand, placerer sig foran læseren til fortolkning, og læserens
indgang til teksten er udslagsgivende for kvaliteten. Er læseren i æstetisk modus, vil efferent
læsning være sanseløs og generende. Er læseren omvendt i efferent modus, vil en udpræget
æstetisk tekst virke ineffektiv og generende. Først når der er kongruens mellem læser og tekst,
vil interaktionen være effektiv og berigende.

Den endelige model
I det følgende samles trådene fra de præsenterede menneskelige orienteringer,
menneskelige tilgange og motivationer i én model. Målet for modellen er flerstrenget. Dels er
den et forsøg på at gruppere mennesker efter deres orientering i forhold til den fysiske og
digitale verden. Den er samtidig et forsøg på bedre at kunne fokusere på årsager til
menneskelig adfærd i en given situation. Endelig skal den danne grundlag for at skabe et fælles
sprog, der kan bruges i det fremtidige arbejde med at undersøge implikationer og muligheder i
overgangen til det rullende paradigmeskift. Modellen i sin helhed ser ud som i figur 6. For at
give læseren den bedste mulighed for forståelse af modellen tillader jeg mig at opsummere de
tidligere betragtninger og her beskrive hele modellen som den samlet skal forstås. Mit håb er
at den delvise introduktion har lettet på den endelig forståelse.

16

Oversat fra “In aesthetic reading, the reader’s attention is centered directly on what he is living through
during his relationship with that particular text.”
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Figur 6: Modellen viser de tre parametre der bruges til karakterisering af mennesket. Opad er menneskets
orientering mod den fysiske eller digitale verden. Nederst, til højre ses motivationen for interaktionen (efferent
eller æstetisk) og den bagvedliggende etik. Nederst, til venstre ses det modus som mennesket befinder sig i
(forbrugende, social eller skabende) og den bagvedliggende kulturforståelse.

Modellen forholder sig til mennesket ved 3 akser, der repræsenterer menneskets
orientering, menneskets motivation og menneskets tilgang. Samlet, kan det ses som følgende.
Menneskelig orientering
Denne akse forholder sig til den menneskelige grundholdning. Er mennesket forankret i
den fysiske verden eller den digitale verden. Den kan ses om en opdeling af den flydende
transcendering mod det digitale, men skal forstås lidt anderledes. Hvor transcenderingen
forholder sig til den glidende proces, mennesket oplever ved større involvering, er
segmenteringen her et udtryk for hvordan mennesket opfatter de to verdener og sin egen rolle
i dem. De kan forklares således:
●

Fysisk forankret segment. Dette segment er stadig forankret i den fysiske verden ‐
både i handling og selvforståelse. Et menneske i det fysiske segment er kun i kontakt
med den digitale verden i det omfang det er nødvendigt. Det kan være brug af NemID,
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sende mails osv. Personen i det fysiske segment, ser ikke noget behov i at inddrage det
digitale som en aktiv del af livet.
●

Fysisk orienteret segment. Dette segment er stadig udpræget orienteret mod det
fysiske, men tilgår digitale tjenester for at håndtere sin fysiske verden eller for at
opleve mulighederne i den digitale verden. Det sker med en grad af forsigtighed, og
med forståelsen af at besøge internettet og de overvejelser i forhold til sikkerhed og
privatliv det medfører.

●

Digitalt forankret segment. Dette segment har overgivet sig selv til den digitale
verden. Det digitalt forankrede segmentet ser sig selv, som en der har overgivet sine
sanser og selvforståelse til en digitalt udvidet udgave af sig selv, og bruger denne til at
håndtere sit virke i den fysiske verden.

Denne orientering skal derfor forstås som en grundholdning i forhold til fundamentale
epistemologiske spørgsmål og spændingen mellem ontiske og ontologiske betragtninger.
Menneskelig motivation
Med grundsansningen på plads, er den næste akse det mennesket er motiveret af i
relationen til den digitale verden. Motivationen har indvirkning på en række parametre i
forhold til interaktionen; hvor lang tid vil det bruge, hvad skal det før eller efterfølgende, kan
det betale sig osv. Motivationen kan forklares således:
●

Efferent tilgang. Mennesket er så vidt det er muligt interesseret i at komme videre. Alt
efter grundsansningen, kan det være tilbage til den fysiske verden eller videre til andre
processer i den digitale verden. Den aktuelle interaktion har et formål andetsteds, og
det er ikke interesseret i en unødig kognitiv belastning.

●

Æstetisk tilgang. Mennesket har afsat et ikke fastsat tidsrum, og stiller sit fokus og
sine sanser ind på selve interaktionen. Udviklingen af interaktionen er ofte
udslagsgivende for, hvor længe mennesket er i denne modus (spillet er slut, historien
blev kedelig). Det kan også ske ved påvirkning udefra i form af pludselig påvirkning af
link, reklame eller påvirkninger fra den fysiske verden.

●

Etik. Motivationen kommer ikke af sig selv, men vekselvirker med en bagvedliggende
etik ‐ hvad der er rigtigt eller forkert at gøre. Hvis du tilgår den digitale verden kan
etiske overvejelser styre forløbet i forhold til, om det overholder dine egne etiske
regler ‐ et spil bliver for voldeligt, du støtter en god sag, du logger en anden person ud
på en fælles computer osv. Omvendt, vil erfaring der tages med fra besøget, justere
dine etiske holdninger til et givent emne, hvis resultatet af interaktionen på en
overbevisende måde har dannet argumenter for en anden anskuelse af et givent felt.
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Motivationen skal ses som styrende for interaktionen med den digitale verden. Mennesket kan
godt starte i æstetisk modus og pludselig skifte til efferent, som en delopgave eller som
afslutning. Det kan også starte efferent, men i processen blive draget ind og give sig hen til
underprocesser af æstetisk karakter ‐ et eksempel kunne være at tjekke sin mail ,og åbne et
nyhedsbrev med et interessant link. Overspringshandlinger er som oftest i den proces
(efferent til æstetisk).
Menneskelig tilgang
Den sidste akse er i forhold til selve tilgangens karakter. Tilgår mennesket den digitale
verden for at modtage information eller andet indhold? Er det for at bidrage til summen af
information, eller er det for at kommunikere i en eller anden form via den digitale verden?
Tilgangene kan forklares således:
●

Skabende modus. Lysten og behovet for at skabe er påvirket af de andre akser. Skal
det gavne noget i den fysiske verden eller den digitale verden. Er det af
eksperimenterende eller ekspederende karakter.

●

Social modus. Den digitale verden møder både mennesker der vil overlevere en
besked og mennesker der aktivt hænger ud. Samtidig kan den sociale kontekst også ses
i forhold til om det er af synkron (videomøde) eller asynkron (sms) karakter.

●

Forbrugende modus. Denne modus skal bringe viden, medie eller anden information
til den fysiske verden eller andetsteds i den digitale verden. Vægten er lagt på
kvaliteterne i det der gives mennesket fra den digitale verden.

●

Det kulturelle menneske. Denne modus ligger som grundlag for de 3 modi og
vekselvirker med disse. Politisk overbevisning, kultur og thymos, kan farve typen af
indhold der skabes eller modtages, men også justeres af nye sociale relationer eller
ændrede forbrugsvaner. Det kulturelle menneske indeholder samtidig det politiske
menneske, der ikke alene er motiveret af at skabe, men at skabe med et formål.

Med denne model gives et værktøj samt fælles sprog til at analysere og kommentere på de
efterfølgende implikationer du bliver præsenteret for. I praksis kan modellen bruges ved at
sende et begreb (f.eks. digital divide, værdiforståelse, mobilitet osv.) ind i modellen og
efterfølgende holde det op mod de enkelte akser. En indgang kan derefter lyde: “Hvad betyder
mobilitet for det fysisk orienterede, forbrugende menneske i efferent modus?”.
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Via denne metode kan du bl.a.:
●

Undersøge et specifikt segment, men samtidig vurdere ændringer ved overgange
mellem segmenter.

●

Undersøge det samme felt fra flere fagligheder, og efterfølgende sammenholde
undersøgelserne i ét samlet og fokuseret overblik.

●

Bruge segmenterne til at sammenholde antropologiske indsigter med mere specifik
bagvedliggende teori.

●

Få en dybere forståelse for markedssegmenter og fokus på forskellige muligheder for
kommunikation og udvikling.

Jeg vil ikke referere til modellen i dens fulde omfang da det vil sprænge sidetallet, men
gennemgå de senest introducerede begreber, efferent‐ og æstetisk modus, og vise implikationer
der er generelle for transcenderingen ind i den digitale verden.

3.3: Digital tilgang set gennem den udviklede model
I forhold til det digitalt afkoblede jeg, har jeg argumenteret for at den populære tilgang til
begreber som digital divide samt digital natives og digital immigrants ikke er direkte brugbar.
Jeg vil i stedet bruge ovenstående model til, i en lidt friere form, at diskutere den måde vi tilgår
og håndterer den digitale verden gennem vores profiler. Jeg gør det for at synliggøre
problemer i den måde vi tilgår information og udveksler viden og oplevelser på, og for at vise,
hvordan modellen kan bruges til at styre fokus i diskussionen.
Jeg vil benytte begrebet digitalt afkoblet jeg, introduceret i kapitel 2, og systematisk parre
menneskets tilgang med motivation, gennem cases der belyser udfordringer i de enkelte
segmenter.

Det forbrugende menneske
For det forbrugende menneske er håndteringen af det digitalt afkoblede jeg umiddelbart
mindst problematisk. Internettet tilgås med det direkte mål at blive beriget. Hvad enten det er
information, nyheder, film, musik, litteratur, spiloplevelse mv., så har du ofte en relativ klar
fornemmelse af, hvad du vil have ud af besøget. Det forbrugende menneske ses som en, der
med en forhåndsforståelse, vil have noget med sig eller noget ud af besøget.
Det forbrugende menneske i æstetisk modalitet
Videostreaming tjenesten Netflix registrerer brugerens adfærd i et underliggende system.
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Databaser og cookies registrerer alle brugerens bevægelser for at tilgodese brugerens
nysgerrighed og oplevelsestrang ved, på baggrund af det opsamlede, at tilbyde mere af samme
slags. Xaviar Amatrian, teknisk chef hos Netflix, beskriver registreringen således i et interview
til Wired Magazine17:
We know what you played, searched for, or rated, as well as the time, date, and
device. We even track user interactions such as browsing or scrolling behavior. All
that data is fed into several algorithms, each optimized for a different purpose. In a
broad sense, most of our algorithms are based on the assumption that similar
viewing patterns represent similar user tastes. We can use the behavior of similar
users to infer your preferences.
Problemet opstår når jeg, som far i familien, får mange tegnefilm foreslået, fordi mine
drenge deler konto med mig. Mit digitalt afkoblede jeg er ikke kun mit digitalt afkoblede jeg, og
opfanger således ikke min adfærd alene. Netflix har derfor introduceret en mulighed for, at alle
i familien kan oprette en profil, og dermed gøre dataindsamling og kuratering mere effektiv.
Hvad er problemet med det? Man kan argumentere for, at det netop er den slags tiltag der gør
disse tjenester interessante, og at Netflix netop med sine algoritmer åbner op for, at det
forbrugende menneske får udvidet sin horisont i forhold til emner, det finder stimulerende og
interessant. Jeg ser dog dette som internettets lyst til at forstå os, og gennem algoritmer og et
stort bagkatalog, give mennesket et oligoptisk blik på dens indhold, med mindre og mindre
incitament til at brede mulighederne ud. For det fysisk forankrede menneske ligger der en
serendipitet i at besøge en fysisk butik, og pludselig falde over tilbud, bliver mindsket af lysten
til at få lige præcis, hvad du har brug for. Serien House of Cards er produceret på baggrund af
data fra 33 millioner seeres brugsvaner. Netflix investerede $100 millioner i serien, på
baggrund af mønstre deres algoritmer pegede ud (Leonard, 2013) ‐ Netflix dybe kendskab til
brugsvaner, bestemmer produktionen. Rammer de rigtigt, er der større chance for at beholde
kunder og trække flere til udefra.
Der er en interessant diskussion i det faktum at det samtidig flytter følelsen af værdi for det
æstetisk, forbrugende menneske når det skifter fra at besidde information til at have
informationen tilgængelig. Værdien var tidligere brændt ned på en DVD du havde i reolen, og
den blev ved med at repræsentere en værdi i sig selv, uagtet om du fandt den værdifuld eller ej.
Jeg ser den fysiske værdi blive fravalgt, til fordel for værdien af at have adgang til oplevelser og
information. Jeg ser tjenester og spil springe frem alle steder. Spil som World of Warcraft18, der
17
18

http://www.wired.com/2013/08/qq_netflix‐algorithm/
Verdensomspændende online fantasy rollespil. Havde i marts 2014 7,6 mio. brugere
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kræver et månedligt abonnement og Spotify19 kræver også en månedlig ydelse for adgang til
deres musiktjeneste.
Jeg argumenterer ikke imod det praktiske i disse tjenester; disse tjenester er effektive og
relevante. Mit argument ligger i relation til værdiforståelsen. Værdiforståelsen som
forbrugende menneske spænder forholdet til værdi ud, efterhånden som vi digitaliserer mere
af den. Vi giver afkald på værdien i at eje den enkelte del, til fordel for adgang til helheden. Ved
dette giver vi samtidig afkald på muligheden for at eje noget som helst. Vi flytter os fra, at eje
artefakter i den fysiske verden, til at indgå arrangementer med vores digitalt afkoblede jeg om
adgang til informationen i den digitale verden. Du går som forbrugende menneske fra viden om
at have til troen på at finde. Det har fået større værdi at have adgang til indholdet, hvor som
helst og når som helst, end at eje selve indholdet. Værdien er flyttet fra det fysiske artefakt til
den digitale verden; væk fra kroppen og uden for armslængde.
Ved at fjerne vores medier fra den fysiske verden, ser jeg vi køber vores frihed på
bekostning af vores følelse af værdi. Når du, i yderste instans, sender det ud til online tjenester,
fjerner du den sidste følelse af artefakt ‐ forstået i den forstand, at musikken på din computer
manifesterer sig i form af en mp3‐fil. Streamer du musikken ejer du den ikke mere ‐ du lejer
dig adgang til den. Dermed opbærer du ikke, som menneske, noget af værdi, men tilfredsstiller
et behov for musik gennem en månedlig ydelse.
Selvom streamingtjenester er meget udbredte, er der kunstnere der går imod den
udvikling. Sangerinden Taylor Swift valgte at fjerne hele sit katalog fra musiktjenesten Spotify
og har stadig solgt omkring 1,3 millioner CD’er. En undersøgelse viser i den forbindelse, at
79% af amerikanere lytter til musik online, så det må siges at være et radikalt træk20. Men
51% af de adspurgte vil vente på, at det blev tilgængeligt via deres streamingtjeneste, og 27%
vil finde en anden måde at skaffe sig musikken gratis på. Det rejser følgende pointer som jeg
vil slutte dette afsnit med.
●

Får det digitalt afkoblede jeg mennesket til at negere den fysiske verden ved en mindre
lyst til at købe en CD efter at det har fået adgang til en streaming tjeneste?

●

Når jeg kan få millioner af numre for et fast beløb gennem min streaming, er denne ene
CD så tre gange så meget værd alene?

●

Hvad gør det faktum ved mig, at jeg ved at jeg ikke kan finde alt musik på den tjeneste
jeg har bedt om at give mig al min musik?

●

Hvis musikken senere bliver tilgængelig efter jeg har købt CD’en ‐ hvor meget er CD’en
så værd?

(http://eu.battle.net/wow/en/)
Online musiktjeneste med adgang til millioner af numre (https://www.spotify.com)
20
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2014/to‐stream‐or‐not‐to‐stream.html
19
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Jeg vil umiddelbart lade disse spørgsmål være op til dig at vurdere og nøjes med at præsentere
yderligere implikationer for det forbrugende menneske.
Det forbrugende menneske i efferent modalitet
Når det forbrugende menneske besøger den digitale verden for at få udført en opgave, sker
det med en anden skepsis, end hvis det alene er for oplevelsens skyld. Mennesket gør det med
en følelse af at skulle videre, efter intermezzoet i den digitale verden. Generelt er der ikke
mange problemer ved at indhente information. Du kan sagtens få vejret og aktiekurser. Du kan
læse overskrifter og nyheder; endda uden at logge ind. Øget interaktion (f.eks. køb af bog eller
togbillet) kræver dog kontakt med dit digitalt afkoblede jeg. Den øgede registrering i
forbindelse med webkøb vil blive modtaget forskelligt alt efter om personen er forankret
fysisk eller digitalt.
En pointe, der er interessant at diskutere, er når to personer møder hinanden med hver
deres orientering som afsæt. Jeg vil tage mobilbetaling som omdrejningspunkt, og tillad mig i
den forbindelse at indskyde en kort anekdote fra mit eget liv.
Jeg (et overvejende digitalt forankret menneske) handler ind med min svoger (et fysisk
orienteret menneske), og jeg insisterer på at betale en del af indkøbet. Han forklarer, at han
har fået “det der mobilbetaling,” og giver udtryk for det smarte i konceptet. Jeg siger: “Det er
fint, det er noget jeg kender til,” og vi aftaler, at jeg betaler via mobilbetaling. Jeg begynder at
taste beløb og telefonnummer ind og fortæller, at han lige skal registrere sig for, at overførslen
går igennem. Efter at have kigget kort på hans undrende blik, forklarer jeg ham at jeg bruger et
system der hedder Swipp og det ser ikke ud til at han bruger det system. Han forklarer mig, at
han bruger MobilePay og bestemt ikke har i sinde at have flere systemer til hans betalingskort.
Efter en kort diskussion ender det med, at jeg hæver nogle kontanter og giver ham dem. Denne
anekdote illustrerer et par pointer:
1. Begge forstår, hvad mobilbetaling indbefatter. Valuta er grundsproget, og den ene
person skal overføre et beløb til den anden via en mobil applikation.
2. Begge har også en konceptuel model for, hvad mobilbetaling er: Man taster sin kode ‐
man skriver modtagerens mobilnummer ‐ man skriver et beløb ‐ man sender det ‐
modtageren får en bekræftelse.
På det fysiske forståelsesmæssige plan var der ingen uoverensstemmelser. Da jeg skal taste
ind på mit system, møder jeg en barriere. Mit betalingssystem kan ikke se min svoger; den kan
se min svogers mobiltelefon, men ikke som en det kan handle med. For at det kan ske, skal min
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svoger først registrere sig og afgive personlige oplysninger og kortdata en gang til ‐ noget
mange ikke er glade for (Hoofnagel, Urban & Li, 2012).
Igen kan man argumentere for, at fleksibiliteten ved at bruge sin telefon til at betale med, er
med til at frigøre mennesket fra problemet med at huske sin pung. Systemet gør det nemt at
betale små beløb, betale hurtigt og betale over lange afstande. Det sker dog ved at flytte
værdien fra det konkrete mod det abstrakte: fra 1) værdien i selve produktet, til 2) værdien
omregnet til mønter, til 3) værdien manifesteret i et fysisk artefakt i form at et kreditkort til nu
at være 4) en interaktion i en applikation på en mobiltelefon. Mulighederne for at håndtere
værdi bliver nu ikke håndteret af dig selv i kraft af dit kort, dit kontonummer og din konto.
Mulighederne er nu begrænset af dit systems evne, eller rettere lyst, til at åbne op til andre
systemer. En lyst der i høj grad er præget af markedsandele og markedsøkonomiske
overvejelser.

Det skabende menneske
Den digitale verden er et slaraffenland for det digitalt forankrede, skabende menneske. Hvis
du først har adgang, kan du, via en færdighed i kreative programmer eller ved at lære
programmeringssprog, producere og distribuere oplevelser og digitale artefakter uden
grænser ‐ kan du beskrive det, kan du udvikle det. Kort sagt har det skabende menneske fået sin
egen Higgs partikel. For brugere der ikke kan programmere, er der også utallige muligheder
for at skabe og placere det skabte i den digital verden. “Du kan tale med tale med folk, som du
ikke normalt taler med og du kan ændre dine billeder så du ser pænere ud. Det er som om du
er en helt anden person.” (Greenfield, 2014, p. 15). Tjenester fjerner din fornemmelse af vægt
og tilbyder gratis plads, hvis du bare vil lægge dine data der. I forhold til det skabende
menneske vil jeg igen forholde mig til den æstetiske og efferente modalitet. Jeg vil diskutere
enkelte situationer, der viser implikationer ved menneskets transcendering og overladelse af
forståelse, og selvforståelse, til det digitalt afkoblede jeg.
Det skabende menneske i æstetisk modalitet
Sociale tjenester er for mange et spørgsmål om selviscenesættelse ‐ tilfredsstillelse af dit
thymos. De fleste der besøger sider som Facebook ved, at det de møder er det, deres venner
har valgt at lægge op. De accepterer de gode oplevelser med fare for at blive deprimeret over
at se, hvordan hele verden sammenlagt klarer sig bedre end dem selv. Kommunikationen med
Facebook går gennem vores digitalt afkoblede jeg ‐ vi, som fysiske væsener, er ikke på
Facebook. Vi får, gennem vores digitalt afkoblede jeg, adgang til strømmen af information og
mulighed for at forfine profilen og lægge nye oplevelser eller informationer op. Vi accepterer
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at kigge hen på de andre afkoblede jeg’er for at se, om de er blevet bedt om at håndtere nye
oplevelser. Aldrig på noget tidspunkt er vi i kontakt med personen selv andet end ved direkte
chatbeskeder. Vi forventer dog en vis grad af troværdighed i indlæggene. Det kan godt være,
de praler, men det må vel have hold i virkeligheden.
Den barriere hoppede Zilla van den Born let og elegant hen over. Hun brugte Photoshop til
at manipulere en serie af billeder, der fik det til at se ud som om hun var på en 5‐ugers tur til
Sydøstasien21. Hun tog billeder af sig selv i en swimmingpool og satte saltvandsfisk ind, hun
kopierede sig ind på sandstrande og skiftede personer ud på gruppebilleder. Hendes
indledende motivation kan meget vel have været af efferent forbrugende karakter, da hendes
mål var at bevise, at det ikke nødvendigvis er sandt fordi det er på internettet. Det
bagvedliggende etiske lag har efterfølgende vurderet parametrene bag 1) det forkerte i at
snyde folk på nettet og 2) det rigtige i at synliggøre den virkelighed mennesket møder gennem
sit digitalt afkoblede jeg. Således skiftede til en æstetisk skabende modus, og fik hun snydt
venner og familie til at tro, hun var et andet sted end hun egentlig var.
Pointen er, at familie og venner på intet tidspunkt har fat i den “rigtige” Zilla. I de 5 uger
hun var “ude at rejse” var eneste kobling mellem hende og omverden via hendes digitalt
afkoblede jeg. Hun kunne aldrig have gjort det uden internettet, menneskets underliggende
accept af den digitale verdens mekanismer og troværdighed. Enhver fysisk forankret dialog
ville nok have afsløret hende: Et postkort med forkert stempel, eller en telefonforbindelse fra
et ikke‐asiatisk nummer, måske. Der var umiddelbart ikke på noget tidspunkt nogen andre på
Facebook, der talte fysisk med hende. De kommenterede på den information hun lagde til
rette, og hun opdaterede fortællingen, i det tempo hun følte passende, og lod historien udfolde
sig foran familie og venner.
Projektet er selvfølgelig både sjovt og interessant, men rejser alligevel epistemologiske
spørgsmål. Hvis en person kan bruge den digitale verden på denne måde, og dermed ændre
ved folks oplevelse af personen, hvad kan så en mere organiseret tilgang til det udføre? Er
mennesket gået fra at kræve fysiske beviser til at acceptere “digitalt bevis”? Har vores
forståelse af at være i kontakt med en anden person flyttet sig fra at være et fysisk livstegn til et
digitalt livstegn i stil med “jeg så hun skrev på Twitter igår, så hun må være i live”? Min
personlige opfattelse er at der er flere, der holder sig opdateret i forhold til deres venner
digitalt end fysisk. Oplevelser som Zillas rykker grundlæggende ved hele vores digitale
virkelighedsforståelse. “Hvis mennesket sætter en ære i at trives hvor end vi kommer frem, så
kan digitale teknologier være i fare for at bringe de ‘værste menneskelige egenskaber frem’”
(Greenfield, 2014, p. 13)Hvad gør det ved mennesket, når der er over 700 fupbutikker
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målrettet det danske marked22, og det finder ud af at fornemmelsen af afstanden er
uoverskuelig stor når en vare skal byttes i den fysiske verden? Facebook mener selv at mellem
5,5% og 11,2% af deres brugere er falske23, og mange kendte personer har deres Twitter konto
håndteret af et PR bureau24. Den digitale verden er ren information og du oplever ikke det der
sker, mens det er sandt i sin kontekst, så du kan have svært ved at vurdere ægtheden. Som
resultat går du ofte går til oplysningerne med en indbygget skepsis og en følelse af at man ikke
må tro på det man læser på nettet. En tilgang der kan præge værdiforståelsen af det oplevede.
Skabende menneske i efferent modalitet
Når det skabende menneske er i efferent modus, søger det at nå sin indledende målsætning
og bruge det digitale lag som et værktøj, eller som en udvidelse af sig selv. Den type af
implikationer jeg vælger at diskutere her er dem der, på trods af den øgede frihed det digitale
lag introducerer, giver begrænsninger for din evne til at udtrykke sig.
Som skabende i den digitale verden spørger vi hele tiden: “Hvad kan man så her?”, “Hvad
sker der når jeg trykker her?” Det kan virke som en udmærket eksplorativ tilgang, men det
sker inden for applikationens definerede begrænsninger. Jeg ser applikationens individuelle,
personligt motiverede muligheder for udvikling, som en begrænsning for en fælles retning i en
større sammenhæng.
Tager du et billede med Instagram, har du (ud over Instagram) mulighed for at dele det på
relaterede tjenester ‐ langt fra alle, men nogle tjenester. Instagram dikterer hvor dit billede
skal hen. Hvis du vil ændre billedet, tilbyder applikation fotografiske effekter, men vil du tegne
en pil der peger på noget interessant er det f.eks. ikke muligt med programmet. Nu er
Instagram ikke et tegneprogram, men mit hovedargument ligger i, at du i den fysiske verden
kan krølle papiret, klistre to ting sammen og spilde kaffe på det. Hvor en rutineret bruger af
digitale teknologier nemt vil kunne overføre billedet til andet program, vil denne type
applikationers begrænsninger, for det fysisk orienterede menneske, kun bukke under for en
endelige fornægtelse.

Det sociale menneske
En vigtig fordel ved det digitale er muligheden for en større berøringsflade; få er uden for
rækkevidde, hvis de flytter sig til den digitale verden. Tanken er ikke ny, og både muligheder
og frygt for konsekvenser så McLuhan allerede ved telefonen og telegrafens indtog:
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Metropolitan space is equally irrelevant for the telephone, the telegraph, the radio, and
television. What the town planners call "the human scale" in discussing ideal urban spaces is
equally unrelated to these electric forms. Our electric extensions of ourselves simply by‐pass space
and time, and create problems of human involvement and organization for which there is no
precedent. We may yet yearn for the simple days of the automobile and the superhighway.
(McLuhan, 1994, pp. 104‐105)
Fornemmelsen af at tidsopfattelsen bliver forskubbet i forhold til den fysiske verden; det
unaturlige i at tale direkte til nogen 1.000 kilometer væk uden at bevæge sig. Hvor citatet
ovenfor omhandler our electrical extension of ourselves, ser jeg et nyt lag af implikationer ved
vores ændrede selvforståelse og det digitalt afkoblede jeg. Jeg er klar over at specialets
begrænsede plads ikke yder et emner om sociale implikationer retfærdighed, men vil alligevel
i kort form i det følgende argumentere for hvilke implikationer det sociale menneske møder,
både i henhold til æstetisk‐ og efferent modalitet.
Det sociale menneske i æstetisk modalitet
Vi er ikke fysisk sammen om oplevelserne i den digitale verden ‐ vi er digitalt sammen om
dem. Det kan der være mange fordele i, og vores trang til at understøtte vores thymos, bevise
vores værd og lykkelige liv, har bragt mange indlæg til diverse sociale platforme. Her udfører
vi vores self‐disclosure (selv‐eksponering) via vores digitalt afkoblede jeg. Det sker efter mere
eller mindre gennemtænkte overvejelser om konsekvenserne bag offentliggørelse (Vitak &
Kim, 2014). Et fysisk forankret menneske vil være mere tilbageholdende, men også have en
ringere forståelse af implikationer end et digitalt forankret menneske.
Som det blev beskrevet tidligere med “den falske rejse”, er det ikke den anden person vi
møder, men den anden persons afkoblede jeg. Vi accepterer, at den eller den repræsentation
kan gøre det ud for vores ven og kigger på hvad den har bedrevet; ikke bare nu men lige så
langt tilbage som personen har været på det sociale netværk. Selvom telefonen som medium
bryder grænser for forståelsen af tiden, så er den dog flygtig i sin brug og samtalen fordamper
lige efter den har været der. Det er som om at de tråde der spinder dialogen mellem to
mennesker sammen bliver trevlet op lige så hurtigt som det er sagt. Telefonen kræver meget af
personen ‐ “telefonen kræver komplet deltagelse i modsætning til en skrevet og trykt side.”
(Mcluhan, 1994, p. 267). Samtalen slutter på et tidspunkt med at formålet er opfyldt. Hvad
enten det var for at levere en besked, eller høre nyt fra en god ven, så har samtalen en
begyndelse, en midte og en afslutning. Efter røret er lagt på, er samtalen væk, og mindet om
den er kun forplantet i dem der deltog i den.
Sociale netværk kræver ikke komplet deltagelse, tværtimod. Det er skabt til, at du kan
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dykke ind og ud af det i fragmenter af små tidslommer. På disse netværk forsvinder intet. Alt
gemmes som udgangspunkt, og således opsamles enorme mængder af information om
brugerne, deres forhold til hinanden, deres adfærd og præferencer.
Det digitalt afkoblede jeg håndterer både din umiddelbare tid, dine forbindelser men også
alt dit digitale gods af minder, billeder, diskussioner osv. Alt bliver gemt, så du finder mindre
værdi i at gemme et enkelt øjeblik ‐ øjeblikket er blevet lige så allestedsnærværende som dig.
Dit øjeblik er bare et, der vokser i størrelse og resten af din omgangskreds kan kommentere på
alt, hvad du har foretaget dig; nu såvel som sidste år. Undersøgelser af en række personer der
har slået op, viser at det er forbundet med store vanskeligheder at håndtere digitale værdier
efter et forhold ender, fordi værdien af f.eks. billeder på facebook er persistente og bliver dybt
integreret i den enkeltes selvforståelse (Sas & Whittaker, 2013, p. 1831).
Med de muligheder der er for at berige ens digitalt afkoblede jeg, og “klæde det på” til at
servicere venner mens man ikke er til stede, så fratager mennesket sig selv det fysiske ansvar
for at dele oplevelsen. Oplevelsen bliver så at sige lagt til rette, så andre kan gå på opdagelse i
den. Billedalbums på Facebook, hvor der står noget i stil med “Bulgarien 2013”, “Sjove steder i
byen”, “Børnene” osv. Alle sammen bliver containere for indtryk indsamlet i den fysiske
verden, og bliver oprettet i et forsøg på, at få det digitalt afkoblede jeg til at forholde sig til
nogle af de erfaringer, man som menneske gør sig i den virkelige verden. Vi er der ikke mere
selv til at forklare vores venner hvad der er sket ‐ de kan være, hvor det skal være på jorden,
eller også har de ikke tid lige nu. Ved at lægge det til rette, kan de kigge på det, hvor de end er,
og kommentere på det når de har lyst. Dette fritager dog dig som menneske fra ansvaret for at
fortælle og genopleve øjeblikket sammen med andre. Hvis du som fysisk forankret menneske
har et fotoalbum som fysisk artefakt, eller måske en mobilenhed med billederne, så er du nødt
til at synkronisere i tid og sted, for at få oplevelsen om Bulgarien overbragt. Det er min
opfattelse at denne tilrettelæggelse, og manglen på genoplevelse af øjeblikket sammen med
andre, kan være medvirkende til nogle personers følelse af ensomhed.
Du begynder på denne måde også at konsultere dit digitalt afkoblede jeg for at få genskabt
minderne, tidligere samtaler eller klip du har delt. Ikke som en svag genkendelse, men lige så
klart som da det skete første gang ‐ historien gentager sig.
En anden implikation jeg ser i forhold til at være social i den æstetiske sansende kontekst,
er muligheden for at være til stede. På Facebook, som (i 2014) er den største sociale platform i
den vestlige verden, sker det i kraft af såkaldte likes ‐ små opadvendte tommelfingre som
tilkendegiver en eller anden form for anerkendelse. Likes bliver brugt som en måde at vise
dine venner, at du kan lide det de har gjort eller sagt. Likes bliver dog også brugt til at styre
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hvad du bliver præsenteret for. Mat Honan (2014) fra magasinet Wired prøvede i en periode
på 48 timer at like alt hvad han så på sin profil. Inspireret at Andy Warhol’s citat “Everybody
should like everybody” tog han fat på alt, hvad han kunne finde af indlæg, billeder m.m. og
begyndte at like dem. Han beskriver, hvordan han på vejen blev mødt af udfordringer fordi
billederne af børn, der havde slået sig osv. ikke var noget man likede ‐ men han fortsatte. I
løbet af to dage var hans Facebook profil fuld af det mest forkvaklede indhold. Allerede efter
første dag var hans venners indlæg var forsvundet til fordel for kommercielle indlæg. Som han
selv beskriver det:
As I went to bed that first night and scrolled through my News Feed, the updates I saw were
(in order): Huffington Post, Upworthy, Huffington Post, Upworthy, a Levi’s ad, Space.com,
Huffington Post, Upworthy, The Verge, Huffington Post, Space.com, Upworthy, Space.com.
Hans lyst til at like havde givet algoritmen noget at tilbyde ham. Hans sidste pointe i
artiklen er, at hans handling ikke bare havde indvirkning på ham selv, men hans venner
begyndte at brokke sig over at hele deres væg var fyldt med ting, som han havde synes godt
om. Hans adfærd, og forbindelsen til dem som venner, havde fået indvirkning på deres
profil og dermed deres digitalt afkoblede jeg.
Elan Morgan (2014) besluttede sig for at gøre det modsatte og lade være med at like
noget som helst. Hun indrømmer, at det ikke kunne bevises om der var en målbar effekt,
men hun kunne se en profil der blev mere engagerende, fordi hun ikke fortalte, hvad hun
synes om via et like men snarere ved at kommentere på indlæg. Det mest interessante i
denne sammenhæng er nok hendes følelse af ikke at være til stede. Hun følte skyldfølelse
over ikke at like noget hun egentlig godt kunne lide, og følte ikke at hun var til stede. Hun
beskriver det selv således:
When I disallowed myself Facebook’s Like function as a method of
communication, I was left with this unmet desire to let people know I heard them or
liked their content, and I suddenly felt invisible. I was reading, but no one knew I
was there, which made me realize that my habitual style of Facebook interaction
had to change. Without the Like function to rely on, I had to comment or risk
looking anti‐social and experience even more disconnection, so I started
commenting more than I ever had before on the platform.
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Det fysisk forankrede menneske behøver grundlæggende ikke andet end at være til stede for
at være til stede. Elan oplever, at hun er nødt til at kommentere på indlæg for at virke
deltagende. Hun kunne klikke like for, at lade andre vide, at hun kan lide noget en bestemt
person har sagt. Et like bliver registreret i det digitale lag, så andre ‐ uafhængigt af tid og sted ‐
er klar over hvad hun værdsætter og føler for.
Af disse to eksempler kan jeg udlede, at den sociale platform justerer sin præsentation af
indholdet så det er tilpasset brugerens adfærd ‐ med samme implikationer som det er tilfældet
med Netflix. Jeg ser dog problemet som større i forhold til sociale platforme fordi: 1) Du er
ikke i en situation hvor du betragter dig selv som forbrugende menneske (af f.eks. film eller
musik). Du forventer, at seneste opdateringer fra dine venner burde indeholde seneste
opdatering fra dine venner. 2) Vægtningen flytter mod mere af det du har vist interesse for,
hvilket kræver at du aktivt skal bryde vaner eller bruge likes til at kontrollere præsentationen.
En stor undersøgelse (N = 689.003) udført i samarbejde med Facebook har påvist, at det er
muligt at foretage emotionel afsmitning (Kramer et al., 2014). Man kan eksponere en bruger for
opslag af en given emotionel karakter og derigennem styre dets følelser uden dets
medvidende. Det blev samtidig påvist, at jo mere en bruger blev eksponeret for enten positive
eller negative opslag, des mere fik det lyst til selv at engagere sig online. Eksperimentet affødte
en del debat, og Facebook erkendte, at de var uforberedte på de mange reaktioner og ville
tydeliggøre guidelines for deres researchmetoder25. I dette speciales kontekst viser
eksperimentet, at det brugeren møder er en bearbejdet virkelighed. Brugeren har en mental
model, der fortæller, at man i sit news feed kan se de seneste brugers opdateringer, og ved at
fjerne indlæg for brugeren viser Facebook, at de kan påvirke brugerens sanseapparat, uden at
brugeren er opmærksom på det.
Det sociale menneske i efferent modalitet
For det sociale menneske er er mange positive aspekter i forhold til efferent modalitet.
Kontrollen og forskydelsen af tidsaspektet, som nok allerede tog sin begyndelse med
telefonsvareren har muliggjort en kommunikation, hvor begge parter ikke behøver at være til
stede på samme tid for at dialogen kan finde sted. I asynkron form kan man skiftes til at lægge
beskeder på hinandens telefonsvarer, indtil det endelig lykkes at ramme et tidspunkt begge er
til stede. Denne asynkrone tilgang blev endnu mere present i SMS servicen, der var gearet til,
hen over samme nummer som telefonen, at sende en kort tekstbesked til den anden. I
Danmark peakede SMS trafikken i 1. halvår af 2010 med over 6,6 mia sendte beskeder
(Erhvervsstyrelsen, 2014). Dette tal er i seneste tal fra 2. halvår af 2013 faldet til 4,6 mia, et
fald på lidt over 30%. Der er ikke noget der tyder på, at vi kommunikerer mindre nu end i
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2010, så svaret skal sikkert findes i det utal af mobile beskedtjenester, der findes på markedet.
Den lave fidelitet i SMS servicen bliver erstattet af bedre muligheder i tjenester som Facebook
Messenger, Twitter, Google Hangout, Skype og nyere tiltag som WhatsApp og SnapChat. En
tjeneste som WhatsApp er ifølge Statista26i samme tidsrum (2010‐2014) gået fra 1 mia
beskeder til 64 mia beskeder på verdensplan. Billedtjenesten SnapChat har nået en endnu
større stigning med 50 mio beskeder om dagen i begyndelsen af 2013 til … 700 mio om dagen i
juli 2013 ‐ en eksplosion i brugen af, og behovet for at sende billeder.
Der er alle gode argumenter for, at mulighederne for at sende tekster og billeder via
mobiltelefonen, og vores følelse af at kunne aflevere en besked snarere end at starte en
samtale, fungerer fint. Det samme gør muligheden for at sende et billede via MMS eller andet,
så, hvor er implikationerne for det sociale menneske. For det første så er besked
applikationerne ikke direkte kompatible, så hvis du bruger WhatsApp, har du ikke mulighed
for at sende en besked til Facebook Messenger og den anden vej rundt27. I praksis betyder det
at du ikke længere kan bruge et telefonnummer som bindeled ‐ eller knudepunkt (jf. kapitel 1).
Du er nødt til at finde og knytte en relation til personen før du kan begynde at sende beskeder.
For det andet, så er brugerens konceptuelle forståelse af, hvad det vil sige at sende en besked
eller et billede, i vid udstrækning den samme, hvad enten det er et fysisk forankret‐ eller
digitalt forankret menneske. Men på grund af det underliggende system, kan du ikke kontakte
en anden bruger, med mindre han deler dit besked paradigme. Denne type applikationer vil
helst have informationen om, hvem du forbinder med væk fra din egen telefon og ud til dit
digitalt afkoblede jeg, da det er det digitalt afkoblede jeg, der er den allestedsnærværende. Når
du får en besked, vil dit digitalt afkoblede jeg give en melding til dig via push besked, og du kan
derefter logge ind i applikationen og se beskeden, for derinde at svare tilbage. Denne slags
vandhulsdialog, hvor du som bruger er nødt til at logge ind i et system for at sende og modtage
beskeder, fjerner din mulighed for direkte kommunikation som telefon og SMS/MMS og
erstatter dem med et system, hvor din adfærd og relationer bliver målt, flyttet uden for
armslængde og gemt på centrale servere.

Det kulturelle menneske
Det kulturelle menneske (og dermed også det politiske menneske) skal i denne tekst
opfattes som produktet af det skabende‐, det forbrugende‐ og det sociale menneske. På samme
måde som i den fysiske verden er der en vekselvirkning mellem, at skabe indhold på baggrund
af en kulturforståelse, og bidrage til en kulturforståelse via det man skaber. Jeg vil i den
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Som jeg er orienteret er det kun Facebook Messenger og Google Hangout der kan sende SMS beskeder.
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forstand ikke tale om det kulturelle menneske specifikt her, da det vil åbne for bredt, men dog
bemærke, at alle de gemte interaktioner bidrager til opbygning af en række kulturlag der, med
mindre man stiller skarpt på dem, er usynlige. Et utal af kulturer er opstået i den digitale
verden og vi skal som samfund søge løsninger på de implikationer der kan være forbundet
med det. I relation til digitale kulturer er det ofte ikke et spørgsmål om et simpelt fokus på
mediet, men om komplekse forhold til det enkelte menneskes forforståelse og hermeneutiske
tilgang til kulturen (jf. Jenkins, 2006).
I den fysiske verden vil kulturer “fylde op” i det fysiske rum og politiske debatter flyde
gennem samfundet. Klubhuse, valgplakater, spillesteder, modeuger, skaterbaner, sportshaller
m.m. har alle en plads i det fælles samfund. I den digitale verden er der ikke sat plads af, der er
sat tilstedeværelse af. Mennesket har mulighed for at praktisere en kultur eller politisk
motiveret handling, uden hensyntagen til sted. Det kan praktisere mange kulturer oven i
hinanden, i små vinduer på en computerskærm. Det kan være socialt i et forum for
bilentusiaster, mens det lytter til popmusik, spiller computerspil og chatter i andre vinduer.
Menneskets mulighed for at dyrke forskellige kulturer kan have en indvirkning på dets
evne til at dyrke kulturer og resultere i en mere fragmenteret oplevelse af kultur og dermed os
selv. Der er tegn på at nogle af de nye sociale kommunikationsformer kan skabe ensomhed
trods mange digitale venner manglende identitetsforståelse og digital mobning. Badoo, et
verdensomspændende datingsite, foretog en større undersøgelse (N=6.000+) der viste, at 39%
af respondenterne brugte mere tid på at socialisere online end i den virkelige verden28.
Samtidig udtrykte 31%, at de kunne føle sig ensomme, og 25% havde løjet om sig selv eller
ting de havde oplevet. Om de brugte mere tid online, fordi de følte sig ensomme eller omvendt,
det melder undersøgelsen ikke noget om. Tallene viser dog, at en signifikant del af de
adspurgte bruger den digitale verden til at komme i kontakt med andre. Nye undersøgelser må
vise konsekvenserne af, at vi ikke føler reel kontakt med andre, når vi er i kontakt via vores
digitalt afkoblede jeg. “Mens sociale netværk kan være uskyldige og sjove og komplimentere
virkelige bekendtskaber, så vil de måske, hvis de bruges i vid udtrækning og med ekskludering
af virkelige relationer, ændre fundamentalt og på en uforudset måde, den måde vi ser venner,
venskaber og i sidste ende, os selv.” (Greenfield, 2014, p. 37).

28

http://corp.badoo.com/he/entry/press/54/#_ftn1
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3.4: Påvirkning af vaner og menneskelig orientering
Vores adfærd på nettet er i vid udstrækning præget af vaner og tidligere erfaringer.
Samtidig bliver vi påvirket af vores samfund eller omgangskreds. Hvor den udviklede model
beskriver og segmenterer mennesket, kan indsigter i vaner og ændring af vaner være med til
at undersøge ændringer hos mennesket. Ændringen af vane kan ske indenfor et enkelt
segment i modellen eller på tværs af segmenter; en vaneændring kan få et fysisk forankret
menneske til at ændre sig til et fysisk orienteret, på grund af positive oplevelser, og omvendt.
“Vaner er magtfulde faktorer i vort liv. Fordi de er konsekvente, ubevidste mønstre, afslører de til
enhver tid vor indre karakter og er årsagen til effektivitet ‐ eller ineffektivitet.” (Covey, 2006,
p.44).
Selvom den digitale verden er kendt for effektivitet, kan bruger sagtens føle sig ineffektiv,
når de interagerer med den. “At forbruge information der er konform med vores
verdensforståelse er nem og behagelig; at forbruge information der udfordrer os, tvinger os til
at tænke på nye måder eller stiller spørgsmålstegn ved vores forforståelse er frustrerende og
svært” (Pariser, 2011, p. 58) Derfor vil Stephen R. Covey’s model være relevant i forståelsen af
de kræfter der udvikler, eller hæmmer udvikling af vaner. Covey ser vanen som en
kombination af viden, kunnen og vilje (figur 7).

Figur 7: Modellen, som beskrevet af Stephen R. Covey, opdeler tilegnelsen af en vane i tre dele: Viden om hvad
der skal gøre, evnerne til at kunne gøre det og viljen til at gøre det.

Med internettets indbyggede dynamiske og evigt foranderlige natur, er det nok mere
sikkert, at du i stigende tempo skal ændre vaner end beholde dem. Nye teknologier bringer
nye muligheder, eksisterende tjenester eller programmer bliver opdateret, markedet opfinder
nye produkter osv. Samtidig sker der en digitalisering af information, der bringer mere af den
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fysiske kommunikation over i det digitale miljø. Viden og kunnen er parametre der nemmest
kan vurderes og påvirkes eksternt, mens viljen er den indre kraft (motivation), der afvejer om
du i sidste ende vil ændre vane. Jeg vil efter en kort beskrivelse Covey’s 3 variable sætte dem
sammen med modellen for at vise deres samlede relevans:
●

Viden om hvad der skal gøres. Mennesket har gennem alle tider lade sig påvirke af
udfordringer fra omverden (jf. Toynbee). Vi har en indbygget evne til at søge viden om,
hvad der skal gøres for at mindske eller fjerne en given forhindring. Udfordringen kan
være positiv, såsom nye muligheder, eller negativ, såsom katastrofer, og viden om, at
du skal/kan/bør ændre en vane, kan enten ske via serendipitet eller et
udefrakommende krav. I den digitale verden vil viden om, at en vane skal ændres,
skulle ses i lyset af et nyt produkt eller opdateringer af en applikation eller tjeneste.

●

Evnen til at kunne gøre det. Hvis du har udbyggede evner inden for en eksisterende
vane, taler det for at blive ved med at udføre den ‐ hvis du ikke har evnerne, er du mere
tilbøjelig til at søge andre muligheder. Fysisk kan evner indeholde diverse kognitive,
personlige og teknologiske faktorer, mens det digitalt samtidig indeholder muligheder
og regler sat af digitale systemer. Den digitale evne til at kunne ændre en vane er
afkoblet fra dig selv, og beror delvist på dit digitalt afkoblede jeg’s evne til at indlemme
ændringen.

●

Viljen til at gøre det. Fungerer som motivationen for rent faktisk at ændre en adfærd.
Det er den der vekselvirker med viden og evnen. Hvis du har evner indenfor noget er
viljen til at gøre det større. Hvis ny viden inspirerer, skræmmer dig eller på anden
måde påvirker dit thymos vil viljen til en vaneændring blive forstærket. Dette kan så
igen flyde tilbage til at undersøge mere viden om hvad der skal gøres for at ændre en
vane, og hvilke evner det kræver.
Et interessant eksempel er overgangen til digital post for alle borgere i Danmark. Her ses

en del ældre som fysisk forankret, og de påtvungne tiltag, såsom nemID og digital post, bliver
mødt med stor modstand (Danmarks Statistik, 2014). De stiller sig i segmentet fysisk
forankret, efferent, forbrugende menneske; de har ikke lyst til dialog, men vil (hvis de ikke helt
kan slippe) yde mindst muligt. Omvendt stiller en del unge sig i det digitalt forankrede, efferent
sociale segment.
Da kommunerne ved at de ældre er modvillige i forhold til teknologi, har
oplysningskampagner givet de ældre en del viden om hvad der skal gøres. For at flytte dem fra
fysisk forankret op til fysisk orienteret kræver det dog, ud over viden, også en evne til at kunne
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gøre det og en vilje. De unge er (meget misforstået) blevet opfattet som nogle der har evnen og
samtidig en indbygget vilje til at oprette digital post, men viden om det ‐ og, måske manglende
vilje, gjorde at over halvdelen af de unge manglede at oprette sig med en måned tilbage29.

3.5: Opsummering
I indledningsteksten gik Bastian op til ‘Gamle’, der kaldte sig selv for “Kronikør” og
nedfældede alt, hvad der skete ‐ når ordene blev skrevet, blev de lagt til ro. De kan kun vækkes
til live ved at læse dem igen, en handling der dermed skulle skrives i kronikken og resultere i,
at historien ville gå i ring.
I den digitale verden skriver vi alt det ned, vi oplever i den digitale verden; og tilføjer
målinger og minder fra det der sker i den fysiske verden. Hvis der er noget vi er i tvivl om, er
det for manges vedkommende slut med at ringe til en eller slå op i en bog. Nu søger vi på
nettet efter folk, der har stået i den samme situation eller med samme problem: “Nogen må
have haft det problem før,” hører man sig tænke. Man løser ikke længere den virkelige verdens
problemer i den virkelige verden. Ved denne stigende sammensmeltning med det digitale lag
virker implikationerne beskrevet i dette kapitel, som yderst konkrete udfordringer for
fremtiden. En fælles egenskab, jeg ser gå gennem en del af implikationerne, er manglende
serendipitet, som jeg her ser bliver tilsidesat, til fordel for strukturer, og en tilgang til brugeren
på baggrund af beregninger.
Når Netflix strømliner præsentation af film og egen produktion af serie, sker det for at
tilgodese et behov om mere af det samme ‐ hvis du ser romantiske film, så får du mulighed for
at se flere romantiske film. Sociale tjenester justerer mængden af information, så du modtager
den del af dine venners indlæg, som netværket mener vil være interessant. Dine likes er med til
at justere din oplevelse, og den sociale tjeneste har alle muligheder for at skabe eller justere
din digitale virkelighedsopfattelse. Venner du ikke har vist interesse for i lang tid vil glide i
baggrunden, og du vil miste muligheden for at falde over et indlæg fra dem, efterhånden som
de glider ud.
Jeg ser også det konstante træk, som nye applikationer giver, i vores begrebsforståelse.
Mange forskellige betalingssystemer, der ikke vil betale til hinanden, mange forskellige
beskedtjenester der ikke vil skrive til hinanden, mange forskellige sociale platforme der er
mere interesseret i at forbinde mennesker end at tillade mennesker at forbinde. Der kommer
hele tiden nye produkter til, og i den digitale verden negerer de ofte med tidligere opfattelser
af de begreber de relaterer til.

29

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/09/30/202739.htm
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Kapitel 4
Det rullende paradigmeskift

“Fantásien vil opstå helt nyt af dine ønsker, min kære Bastian.
Gennem mig bliver de til virkelighed.”
“Af mine ønsker?” gentog Bastian måbende
“Du ved da nok,” hørte han den søde stemme , “at man kalder mig
for Ønskernes Herskerinde. Hvad vil du ønske dig?”
Bastian tænkte sig om, så spurgte han forsigtigt:
“Hvor mange ønsker kan jeg få opfyldt?”
“Lige så mange, du vil ‐ jo flere desto bedre, kære Bastian. Jo
rigere og mere mangfoldig bliver Fantásien.”
Bastian var både overrasket og overvældet. Men netop fordi han
pludselig så sig stillet over for uendelig mange muligheder, var der
ikke ét eneste ønske der faldt ham ind.
“Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige,” sagde han endelig.
Der var helt stille et stykke tid, så hørte han den spæde stemme:
“Det er ikke så godt.”
“Hvorfor?”
“For så vil der ikke mere være noget Fantásien.”
Bastian tav forvirret. Det virkede lidt forstyrrende på hans
fornemmelse af grænseløs frihed at alt afhang af ham.
‐ Michael Ende (Den uendelige historie, p. 198)
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Hvad forstås der ved det rullende paradigmeskift? Er det muligt at trække de tidligere
argumenter, fremsat af mig og andre personer, ind og understøtte min indledende hypotese.
Dette kapitel præsenterer argumenter af mere epistemologisk karakter, og med ontologiske
betragtninger i forhold til det digitalt afkoblede menneske. Kapitlet indledes med en
diskussion om den digitale afkobling fra det fysiske menneske. Derefter stilles skarpt på
menneskets forhold til det digitale lag. Her diskuteres måder, som mennesket ser på den
digitale verden, og hvordan de ser sig selv i den digitale verden. Kapitlet forholder sig til
forholdet mellem om mennesket bruger teknologien eller om teknologien bruger mennesket.
Der vil derefter blive samlet op på tidligere betragtningerne om konvergens og nogle af de
udfordringer som den aktuelle situation bringer vores paradigmeforståelse. Endelig vil det
vurdere strømninger og hvilke kriterier der kan udpege en retning for udviklingen.

4.1: Placering af det rullende paradigmeskift
I kapitel 1 blev paradigmebegrebet præsenteret og sat i den traditionelle kontekst. I denne
del vil jeg argumentere for, hvilke udfordringer jeg ser med paradigmebegrebet og hvorfor det
kan være problematisk at fortsætte med at benytte i en digital kontekst. En vigtig pointe er
nemlig, at for at kunne forstå det rullende paradigmeskift, er det vigtigt at forstå, at det
rullende paradigmeskift forholder sig til menneskets digitale selvforståelse og det digitalt
afkoblede jeg. Den fysiske verden er nået et stadie, hvor store dele af ændringerne er af digital
karakter. Det fysiske paradigme kan derfor ses som en slags container, der faciliterer den
digitale verdens udvikling. Problemer kan opstå, når mennesket kigger på den digitale verden
gennem det fysiske paradigme. Her vil det kigge det ind i en digital verden, der er ubegribelig
af natur og kun materialiserer sig for det der måles på. Tinati et al. (2014) ser problemet i
forhold til de enorme mængder af data der kan indsamles fra Twitter og hvor lidt relevans de
kan have i kvalitative spørgsmål. “Det kan ikke med sikkerhed vurderes hvad motivationen har
været for et tweet ved at se dens indhold” (p. 179). Tinati et al. kalder på en forening af
datalogi og sociologi, så vores undersøgelse af tweets er 1) båret af teori og ikke tekniske
referencer som hashtag og geolokation, 2) at det enkelte individ bliver sat som udfører af
handlingen (tweet’et) og 3) at placere individet i et relevant social kontekst (p. 180).

Den udviklede models relation til det rullende paradigmeskift.
Den udviklede model har bevist sit værd i forhold til at stille skarpt på segmenter, alene
eller i samspil med begreber som vaner, digital divide mv. Med en effektiv model, kan det
måske undre, at den ikke finder en dominerende plads i specialet. Mit mål med udvikling af
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modellen er for at klargøre den virkelighed der møder os alle i det rullende paradigmeskift.
Det er relativt simpelt at diskutere forskelle mellem den fysiske‐ og den digitale verden, men
modellen åbner sig jo højere du bevæger dig op. Fysisk forankrede mennesker har ringe
mulighed for interaktion, mens udpræget digitalt forankrede mennesker (teoretisk set)
nærmer sig den totale frihed til at skabe, gå i dialog eller trække ressourcer ud af den digitale
verden. På den måde skal det rullende paradigmeskift ses i toppen af modellen og tynde ud
mod bunden og slutte ved mødet med den digitale verden.

4.2: Vejen ind til din personlige, digitale verden.
Vi har set hvordan mennesket har en evne til at tilpasse sig situationer og udnytte
muligheder til at nå flere, nå mere eller på anden måde favne bredere. Praktisk taget alt, hvad
vi omgiver os med i den fysiske verden, er designet og produceret, og mange af artefakterne er
et ønske om kontrol og øget effektivitet: Glasset, for at kunne drikke flydende væsker nemt.
Rulle‐kuglepennen, for ikke at skulle dyppe i et blækhus, og lynlåsen, for at kunne åbne og
lukke tøjet effektivt.
Med opfindelsen af digitale teknologier fik mennesket nye muligheder for at opnå kontrol
over sine omgivelser. E‐mail, der kommer med det samme, alverdens viden samlet i online
encyklopædier, gennemfotografering af alverdens steder, der kombineres med præcise
positioneringssystemer ‐ alle systemerne er så effektive, at de i indvarslede nye paradigmer
for kommunikation, videnshåndtering og navigation. Der er ingen, der i dag vil sende
brevvekslinger med simpel information, hvis der findes en e‐mail adresse. Der er ingen, der vil
hyre en maskinsætter til at typografere et leksikon eller en bog. Endelig vil et stadigt færre
antal bilister sidde med Krak’s vejviser i skødet, når de har en mobiltelefon eller et dedikeret
navigationssystem.
Mennesket har taget digitale teknologier til sig, og lysten til at øge kontrollen og
effektiviteten har givet os åbningen til at koble os fast til den digitale verden. De artefakter og
værktøjer vi omgiver os med, virker derudover ofte mere effektive, hvis de kan modificeres og
personliggøres. Når du åbner din computer, vil du gerne have at det er dine mapper der er på
skrivebordet, og de programmer du bruger er installeret. Når du åbner din mail, vil du gerne
have at det er din post og ikke en bunke af alt, hvad der lå i postkassen. Hvis det skal være
mere effektivt, så skal du også kunne se din post selvom du ikke er hjemme, og du vil også
gerne kunne arbejde med et regneark ved en lånt maskine hos en ven. Og du skal kunne dele
dokumentet, som du arbejder på, med en kollega som så kan skrive og kommentere på det,
samtidig med at du skriver på det. Vi har en lyst, og evne, til at udvide vores frihedsgrad og
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kontrol over vores arbejdsprocesser, og det kan ikke gøres med generiske værktøjer, hvor vi
skal forklare arbejdsopgaver og informationer hver gang.
Billedet, der tegner sig i disse digitale bevægelser er, at hver gang du ønsker en øget grad af
frihed, rykker du indholdet lidt længere væk fra det fysisk forankrede segment og op mod det
digitalt forankrede hvor det til sidst, i en cloud‐ eller webbaseret løsning, kan være
umiddelbart tilgængeligt men uden for armslængde.
Jeg ser et menneske der i stigende grad søger at have sine medier og informationer
tilgængelige, og derfor placerer dem på centrale steder de ikke selv direkte kontrollerer, men i
stedet kontrollerer adgangen til. I den forstand er det i tråd med Ray Kurzweil’s argumenter
om at mennesket har en biologisk og en ikke biologisk del, og balancen tipper over mod, at vi
placerer mere og mere af os selv i den ikke biologiske del (Kurzweil, 2005).
Jeg ser dog ikke diskussionen om det rullende paradigmeskift som sidestillet med Kurzweil’s
forudsigelser om singularitet, men snarere som paradigmetankens vej mod opløsning i den
digitale kontekst, og menneskets problemer i forhold til computermedieret kommunikation
(CMC) i denne sammenhæng.

Dit digitalt afkoblede jeg som krumtap
Som kapitel 3 viste, er der mange implikationer forbundet med menneskets forsøg på at
håndtere det digitalt afkoblede jeg. Samtidig lever det fysiske menneske i med en erkendelse
af, at det ikke kan slippe uden om det og er nødt til at holde det ved lige, selv om
styrkeforholdet synes at være skiftet til det digitalt afkoblede jegs fordel. Eli Pariser (2011)
har beskrevet filter bubbles som den bobbel mennesket befinder sig i når det besøger nettet, og
systemernes filtrering af indhold så du bliver præsenteret for det der (for systemet) ser ud til
at passe bedst i en given situation. Således passer det meget godt med følelsen der skabes med
det digitalt afkoblede jeg. Men hvor Pariser ser boblen som udbyders måde at sortere indhold
for dig, så er det digitalt afkoblede jeg en manifestering af dig i den digitale verden. Lad det
følgende være en beskrivelse, der sætter det digitalt afkoblede jeg’s selvstændige natur til
diskussion:
1. Dit digitalt afkoblede jeg er et samspil mellem det underliggende system, og den
information du giver i kraft af din profil.
2. Dit digitalt afkoblede jeg kan godt leve uden dig, men kan ikke leve uden den tjeneste
den er koblet på, og er derfor mere afhængig af systemets tilstedeværelse end din for
at virke.
(fortsættes)
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3. Du er ikke selv tilstede digitalt. Din tilstedeværelse er medieret af det digitalt
afkoblede jeg, og samspillet mellem den og det underliggende systemet afgør din
oplevelse.
4. Dit digitalt afkoblede jeg kan initiere interaktion med dig på baggrund af handlinger i
den digitale verden.
Ad 1. Den profil du opretter på f. eks. Facebook, Twitter eller Google+ er ikke et produkt af
dig. Det er et sæt af informationer som tjenesten skal bruge for at kunne objektificere dig over
for andre brugere. I kraft af den information du indtaster, ser du dig selv, men profilen er et
produkt af systemet, snarere end det er et produkt af dig. Det er derfor du ser helt ens profiler,
men med forskelligt indhold (navne, status, profilbillede m.m.). Havde det været et produkt af
os selv, havde alle profiler været designet og formet som unika i stedet for denne form for
digitalisering af antropologiske data.
Ad 2. Da dit digitalt afkoblede jeg ikke KUN er et produkt af dig, er det også naturligt at det
har sit eget liv i samspil med systemet. De sociale platforme er grundlæggende ikke andet end,
facilitering af et utal af digitalt afkoblede jeg’er og håndtering af de indbyrdes relationer. Det
digitalt afkoblede jeg er afhængig af systemets evne til at se dets forbindelser, og systemet er
afhængig af relevant information, så dets plads i den større sammenhæng bliver defineret. Den
fornemmeste opgave for dig er at give så meget information om dig selv, så forbindelser kan
findes, og en karakteristik af dine vaner kan udtænkes. Det er derfor, du bliver bedt om alt fra
hvor du gik i folkeskole, og hvor du arbejder til din musiksmag og sidst sete film.
Ad 3. Vi synes vi er på det sociale netværk, når vi er logget ind. Men det er kun, hvad en
samvirken mellem systemet og det digitalt afkoblede jeg bestemmer at du kan se, som du
bliver præsenteret for. Jeg har tidligere beskrevet hvordan Facebook direkte har udført
eksperimenter og fjernet indhold (Kramer et al., 2014) men den normale sortering, foretaget
af algoritmer, afgør om en ven falder ud af dit news feed, eller om du skal se den ene eller den
anden reklame eller relevante videoklip. Alt, hvad du bliver præsenteret for via dit digitalt
afkoblede jeg, er sket på baggrund af en beregning; intet er ubehandlet sendt videre.
Ad 4. Det der kendetegner det digitalt afkoblede jeg, er dets evne til at holde dig opdateret
om dets virke, og foreslå tiltag i samspil med det underliggende system. Du får push‐beskeder
på din telefon, så du i den fysiske verden ved, at der er sket noget du kan eller bør forholde dig
til. Du får at vide at der er en der har liket et indlæg, re‐tweetet noget du har skrevet osv. Det
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kan også kontakte dig, fordi der er en der vil være ven med den, og vil høre om det er i orden
med dig. Når du er logget på, så vil du derudover blive præsenteret for personer den har
regnet sig frem til, at du måske burde kende, så du kan hjælpe den med at udbygge sit netværk
og dermed levere mere værdi til dig.
Det digitalt afkoblede jeg bliver dermed også den vigtigste brik i din mulighed eller lyst til
at ændre din adfærd. Viden om at noget skal ændres kommer i stigende grad fra det digitale
lag. Det håndterer, i samspil med systemet, dine muligheder (din kunnen) for at kunne ændre
din vane. Endelig kan det påvirke din vilje til at ændre adfærd. Enten positivt, ved at
præsentere nye muligheder, eller negativt ved at besværliggøre nye muligheder. Det sidste
bliver diskuteret mere indgående senere, under afsnittet Vendor lock‐in.

Paradigmeforståelsens fald
At forholde sig til et paradigme i den fysiske verden viser ikke større problemer, end en
diffusering af begrebet på grund af forskellig håndtering af begrebet. At anskue verden gennem
et paradigme betyder dog, at man har fået opsat et sæt teorier og regler for den metode man
bruger, til at betragte verden på ‐ disse regler er ens for alle der accepterer paradigmet. I den
fysiske verden ser vi på de samme ting. Vi ser den samme skov, de samme byer, sidder i den
samme lufthavn osv. Alt har materialiseret sig, og vi agerer med hinanden i forhold, og i
henhold, til indholdet i den fysiske verden. Din lufthavn ser pludselig ikke anderledes ud end
min ‐ dit fly, som jeg også sidder i, flyver ikke hurtigere end mit. Når jeg kigger på et kort, kan
jeg pege på de samme ting, som du vil kunne pege på. Alt er låst i forhold til naturens love og
fornemmelsen af vægt, tid, rum og afstand gør, at alt har sin plads. Hvordan det forholder sig,
kan undersøges, og videnskaben har gjort et stort stykke arbejde i at beskrive verden og vores
rolle i den.
I den digitale verden er intet givet på forhånd. De binære data, og vores lyst til at opsamle
og lagre information, er den livskilde som den digitale verden tager næring fra. Men i
modsætning til selve elektriciteten som “fysisk” livskilde, så konsumeres informationen ikke,
men kan danne grundlag for nye betragtninger, der igen kan lagres og således forædles. Fordi
intet er givet på forhånd, så er alt groft sagt tilladt. Der er intet der er forbudt digitalt, men
vores fysiske verdens sociale normer, juridiske bestemmelser og markedsøkonomiske kræfter
er stadig regulerende for hvad man må gøre.
Alligevel finder et utal af eksperimenter, opfindelser og underholdning vej til den digitale
verden for at møde os, og der er ikke nogle, der i teknisk forstand er mere rigtige end andre.
Den ene digitale notesbog kan være lige så god som den anden digitale notesbog. Det ene
77

mobile betalingssystem kan være lige så god som det andet. I den fysiske verden kan du stadig
rive en side ud af bogen og give til en fra familien, eller du kan overføre penge fra den ene bank
til den anden. I den fysiske verden er vi sammen om paradigmet og de regler og systemer det
sætter op for os og vi kan agere sammen om det den indeholder.
I den digitale verden kan det stadig være ligegyldigt om du vælger det ene produkt frem for
det andet, men det underliggende system er ikke ligeglad. Din digitale notesbog kan ikke bare
dele en side med en ven eller klistre den ind i en anden bog. Det ene mobile betalingssystem
kan ikke bare overføre penge til det andet mobile betalingssystem. Du vil som bruger ofte blive
mødt af begrænsninger, og din forståelse af, hvad grundlæggende menneskelige begreber
indeholder, bliver set i lyset af de applikationer du benytter til at håndtere begreberne. På
denne måde bliver de ensbetydende med din forståelse af begrebet. Applikationen bliver din
“virke‐lighed” den lighed der er i dens virke‐måde i forhold til din forståelse af hvad begrebet
dækker over.

Figur 8: Personerne A, B og C har, hver især kendskab til en række programmer, der løser daglige opgaver
som social kontakt, musik, noteværktøj og videomøde. De store cirkler kan betegnes som personens digitale
paradigme ‐ personens digitale verdenssyn. Person C deler en overvejende del af sit verdenssyn med A, men kun i
forhold til musikstreaming med B. Person A og person B har intet til fælles.

Figur 8 viser således 3 personer, der har overlappende forståelse for, hvad det betyder at
have et noteværktøj, musiktjeneste, social platform og videokonference. Det er i sig selv ikke et
stort problem, bortset fra tidligere nævnte implikationer i forhold til manipulering af oplevelse
og indhold. I denne figur kan, hver af de store cirkler repræsentere en simplificeret udgave af
en persons digitale paradigme.

78

Figur 8 rejser følgende pointer:
1. Der er ikke noget problem i, at de mødes og viser hinanden de applikationer, de ikke
har til fælles. Person B kan godt høre musik fra Spotify, hvis han er hos ham fysisk og
på samme tid. På samme måde kan person C godt se et opslag på Google+, hvis hun
sidder sammen med person B. Ved fysisk tilstedeværelse bruges den traditionelle
paradigmeforståelse og personerne er fælles om objektet (musik, billedgalleri)
2. Hvis person B logger på sit digitalt afkoblede jeg, har han ikke mulighed for at høre
musik fra Spotify. Han har heller ikke mulighed for at sende eller modtage et nummer.
person B’s digitalt afkoblede jeg kan ikke se person A. På samme måde kan person C
ikke se opslaget på Google+. Hun kan ikke kommentere det, like det eller på anden
måde engagere sig social i person C’s indlæg.
Kuhn skriver at “man kan enes om identifikationen af et paradigme uden at enes om, eller
endda forsøge en fuld gengivelse eller rationale af det. En mangel på standardiseret forståelse
eller reduktion til regelsæt vil ikke forhindre et paradigme i at guide research.” (2012, p. 44).
Jeg ser stadig dette argument som værende gyldigt i forhold til den fysiske verden, men hvis
man trækker argumentet ind i en digital kontekst, så har de systemer der udgør tjenesten eller
applikationen defineret sine regler for hvordan dine metoder til at tilgå den er.
Du har som normal bruger ikke mulighed for at teste gyldigheden af applikationens
metoder. Du kan kun vælge at bruge en anden applikation, der så igen introducerer de samme
implikationer. I den fysiske verden må videnskaben tale gennem nye eksperimenter der
overbeviser de gamle, men med den digitale verden er du ofte overladt til dine argumenter
mod andres, hvor ingen af argumenterne er direkte forkerte. Argumenterne er ofte af
irrationel karakter, og de forholder sig i udpræget grad til begreber som vaner, forkærlighed,
bekvemmelighed eller usikkerhed. Det, der taler for at skifte til et andet program, kan ikke ske
via bevis, kun via overbevisning.

Vendor lock‐in
Hvis en fælles forståelse skal etablere sig hos en gruppe af mennesker og deres digitalt
afkoblede jeg, er de nødt til at samstemme deres opfattelse; både begrebsligt, konceptuelt og
teknologisk. Der kan være personlige overvejelser til grund for en fastholdelse, selvom der er
indlysende grunde der taler for at skifte. En ting, der er med til at fastholde diskrepans i den
digitale verden, er begrebet vendor lock‐in. Begrebet er et udtryk for sælgers metode til at
fastlåse en kunde ved det faktum, at det bliver uforholdsmæssigt “dyrt” at skifte leverandør.
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Begrebet er kendt hos virksomheder, men med materialiseringen af det digitalt afkoblede
jeg ser jeg de samme signaler hos brugere der placerer værdiforståelsen uden for armslængde.
“Der venter en brat opvågnen for cloud kunder der vælger at skifte leverandør.” (McKendricks,
2011). Vendor lock‐in er ikke et nyt begreb i den forstand, og man kan argumentere for, at det
1) er naturligt for et firma at have økonomiske interesser i at beholde kunden/brugeren og 2)
at man er nødt til at have data på nettet et eller andet sted. Hvis man ikke kan placere det hos
et firma, hvor skal man så gøre det?
Jeg prøver ikke at fjerne vendor lock‐in. Min pointe er snarere, at den har en belastende
indvirkning på en brugers mulighed for at skifte, og dermed justere sit digitale paradigme. Når
mine noter ligger i Evernote og virker der, hvorfor så skifte til et andet noteværktøj? Hvis det
var praktisk at uploade alle billeder fra familiefesten på Facebook, hvorfor så ikke gøre det? Så
kan andre kommentere og vi kan grine “sammen” af de sjove billeder. Min pointe er først og
fremmest, at det kan man også. Derefter vil jeg tilføje, at i dette tilfælde går mediet eller
informationen fra at være en værdi i sig selv, til at være en værdi i kraft af det underliggende
system. Dine noter er kun noter i kraft af Evernote, og din kontakt til Evernote er kun gennem
dit digital afkoblede jeg. Du kan ikke bruge dine noter i andre sammenhænge, med mindre det
sker via simpel kopier og sæt ind eller ved at gemme i laveste fællesnævner (XML eller HTML).
På samme måde kan den værdi dine billeder har på Facebook ikke overføres til andre sociale
platforme. Dine billeder fra festen ville måske ramme andre familiemedlemmer på flickr eller
Google+. Du kan vælge at kopiere billederne til flere sociale platforme, men brugerne af de
individuelle platforme vil ikke kunne interagere med hinanden, og din oplevelse af billederne
vil være fragmenteret (i kraft af kommentarer på forskellige platforme).
Den digitale verden vil altid være i bevægelse mod et højere mål, og spørgsmålet der skal
stilles er hvornår, og hvordan dine værdier skal konverteres til nye standarder. Du kan stadig
bevare et fotoalbum, selvom digitalkameraet og Instagram kom til. Albummet bevarer værdien
i sig selv. Digitale teknologier har sin tid, og hvis du tvivler på det så spørg fænomener som
WAP, Second Life, MySpace og Napster m. fl. På et eller andet tidspunkt må man forvente, at
det også sker for dine noter og din sociale platform. Hvis din forståelse af værdi lå i, at
billederne lå på Facebook, hvordan får du overført dine værdier til den nye platform.

4:3. Fra computer med data i til data med computere i.
Kapitel 1 viste det træk der er gået mod en konvergens af mennesket, som udvikler og
bruger af diverse værktøjer, til at være et menneske der som en naturlig del er koblet til
værktøjer. IT teknologi har båret os frem til hvor vi er i dag, og verden ville ikke kunne fungere
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uden internettet og digitale teknologier. Fokus er dog flyttet fra at have maskiner der, trods
deres muligheder for at forbinde til hinanden, kunne lukkes ned. Når jeg slukkede min
maskine var jeg ikke til stede, og de data jeg var i besiddelse af var ikke tilgængelige. Det
kompleks vi står overfor er baseret på data. Så snart mennesket har målt eller vejet
information, bliver det placeret, så det kan tilgås uafhængigt af, om jeg som person er til stede
eller ej. Det betyder at vi ikke tænder en enhed for at vække data til live. Vi tænder den for at
tilgå data der er i live.
“Skabet ind til Narnia”.
Her ser vi en af hovedproblemerne i konvergens tanken. Der vil ikke være nogen magisk boks,
der placerer alt efter orden igen (Jenkins, 2006, p. 36). Da mennesket begyndte processen med
at digitalisere sin selvforståelse, var et indledende mål med teknologien opnået. Vi ser nu en
række teknologier, der tapper ind i den digitale verden og hjælper os fysisk. Udbredelsen af
Internet of Things (IOT) er produktet af, at vi næsten er i mål, men skal finde os tilrette. Jeg
sammenligner enhederne med skabet ind til Narnia. Et skab der, for alle andre end dig, ligner
et normalt skab, men for dig (med et login) åbner op til en unik verden hvor tiden står stille og
forestillingsevnen er den drivende kraft. Hver eneste tablet, telefon eller computer du møder
på din vej vil, når du logger ind, give dig adgang ‐ en adgang der i stigende grad er
ultra‐personlig og informerer dig om de ting, der giver mening for dig. Skærmen bliver på den
måde et personligt vindue ind til din identitet, med informationer der er yderst personlige
men væk fra kroppen.
Vi er sammen om data, ikke sammen med hinanden.
Interaktion og kommunikation, på grund af alle dets diskuterede fordele, foregår i stigende
grad digitalt. Vi har muligheden for at komme med tilkendegivelser, uden der nødvendigvis er
nogen der hører på os. Sandsynligheden for, at nogle skulle finde det senere er nok til, at vi
finder værdi i at ytre os. En del statusopdateringer bærer præg af ikke at være samtaleemner,
men snarere tilkendegivelser som andre kan forholde sig til eller lade være. Dette rullende
paradigmeskift er især kendetegnet ved at være håndteret væk fra os selv. Hvor tidligere
medier bragte informationen mellem A og B, så placerer A nu i videre udstrækning
informationen centralt, og hjulpet af sit digitalt afkoblede jeg (se figur 9). En traditionel
kommunikation via f. eks. telefon etablerede en forbindelse over afstand, og samtalen blev nu
ført direkte mellem de to parter.
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Figur 9: Til venstre ses A og B i direkte forbindelse gennem et medie. Den stiplede pile viser at mediet kan
være tovejs (brevveksling eller telefon) eller envejs (avis eller film). Til højre ses hvorledes det digitalt afkoblede
jeg (kaldt digital A og digital B) er en integreret del af systemet og håndterer den indbyrdes dialog. A og B taler
her ikke med hinanden direkte.

I moderne kommunikation bliver flygtigheden ofte erstattet med en permanent opbevaring
af kommunikation.

4.4: Vurdering af retning
I dette speciale ser jeg ikke det som et mål i sig selv at udstikke en retning for
paradigmeskiftet. Men i kraft af, at jeg forholder mig til, at vi nu er i et paradigmeskift og ikke
et paradigme, så vil jeg argumentere for følgende der kan have indvirkning på retningen og det
faktum, at jeg ser retningen som “rullende”. Det betyder, at jeg umuligt kan forudsige, hvor vi
ender men kan bidrage med følgende punkter der taler for et rullende paradigmeskift:
Applikationers dynamiske natur. Fysiske produkter bliver ikke opdateret på samme måde
som f.eks. mobilapplikationer. Der er jævnligt opdateringer til mobile applikationer. Nogle
gange er det forbedringer, andre gange er det for ikke at blive glemt i den store mængde
applikationer brugere har på deres telefon30. Når applikationer opdaterer sig, kan de
introducere ny funktionalitet eller ændrer på tidligere praksis. Du er som bruger, nødt til at
følge den nye praksis, hvis du skal bruge applikationen. Så når Facebook fortæller, at den nu
opretter en særskilt beskedtjeneste, er du underlagt at følge den nye metode til at
kommunikere. Du kan selvfølgelig beslutte at du ikke vil bruge funktionen, men andre brugere
af Facebook vil dog stadig kunne kontakte dig, hvilket i praksis ikke efterlader noget valg.
Babelstårnet. I min forståelse af det rullende paradigmeskift bruger jeg den bibelske
fortælling om Babelstårnet som analogi til at forklare hvorledes nye tjenester og applikationer
trækker mennesket og samfundet ud i alle retninger. Biblen skriver “Se, de er ét folk med
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http://bits.blogs.nytimes.com/2013/02/15/digital‐diary‐are‐we‐suffering‐from‐mobile‐app‐burnout/
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samme sprog. Når de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for
dem. Lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden.”31 Hvis vi
accepterer tidligere argumenter om at vi med det binære og digitale system har fået
muligheder for at skabe alt i den digitale verden kan det overføres til internettet som ét folk
med samme sprog. Hvis mennesket har et indgroet ønske om at være helt fri og kunne udføre
alt hvad de planlægger, så er (forvirringen ved) alles mulighed for at skabe alt netop det, der
gør at vi aldrig (som menneske) får et etableret paradigme i den digitale verden, eller rettere,
at hver enkelt skaber sit eget unikke paradigme. Hvis den digitale verden vi har skabt er ren
information og tanke og dermed ubegribelig, så introducerer vi problemer hver gang vi prøver
at gøre den begribelig med programmer, da vi derigennem låser den til ikke at være en tanke i
sig selv, men en tanke i en bestemt kontekst.
Papiret er gratis. I den fysiske verden skabes nye idéer og at bringe dem til et marked, er
forbundet med store omkostninger. Der kan ofte ligge et stort produktionsapparat til grund
for et produkt og materialer, logistik og annoncering , er med til at holde de fleste
ubæredygtige løsninger fra det store marked. På internettet er det i mange tilfælde uden
omkostninger at introducere produkter eller tjenester. Det står dig frit for at udvikle en mobil
applikation og straks have den tilgængelig over hele kloden. I juni 2014 var der 1,2 mio
applikationer på Apples AppStore32 og med så mange er det de færreste beskåret at blive
opdaget. Samtidig er chancen for at vi opdager forskellige applikationer og dermed oparbejder
forskellige vaner er present. Jeg taler ikke for at vi kun skal have en applikation til hver
funktion ‐ sådan fungerer det heller ikke i den fysiske verden. Jeg argumenterer for at antallet
af applikationer, nemheden hvormed de kan blive verdenskendte og det faktum at vi primært
erfarer den digitale verden gennem de ting vi henter, stimulerer et uens og inkommensurabelt
multivers af personlige paradigmer.
Kontrol af sind og sanser. Den sidste tanke jeg vil give retningen af det rullende
paradigmeskift er i forhold til, hvad vi gør med vores sind og sanseapparat. Forskere fra
University of Washington har påvist at det er muligt at overføre impulser fra en persons hjerne
over internettet og derigennem kontrollere en anden persons hånd33. Vi har udviklet
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1. Mosebog, kapitel 11, vers 6‐7
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mikroskoper der reelt kan se molekyler i celler og samling af DNA34 og vi kan lave skærme der
digitalt kan håndtere 10.000 unikke duftindtryk. Der er ingen tvivl om at menneskets lyst til at
overvinde alle udfordringer der stilles op lever i bedste velgående. Hvor Kurzweil (2005) taler
for at mennesket bevæger sig mod en singularitet i form af en super intelligens i 2045,
argumenterer Acsut & Grosu (2012) for at der er forskel på kunstig intelligens og spirituel
intelligens og vil hellere betragte retningen som værende mod en teknologisk singularitet.
Medstifter af Microsoft, Paul Allen, afviser ikke tanken men ser ikke det som noget der sker i
umiddelbar fremtid35. Jeg har ikke nogle bud på retning selv, men på samme måde som vores
verdenssyn ændrede sig med opfindelsen af internettet og kom til at handle om håndtering af
information og kommunikation, så vil den igen ændre vores verdensopfattelse hvis den
kommer til aktivt at hjælpe os med at håndtere sindet og sanserne.

4.5: Opsummering
I introteksten til dette kapitel skal Bastian til at opfinde Fantásien. Han får at vide at han har
lige så mange ønsker han kan tænke sig ‐ jo flere, des bedre bliver stedet. Stillet over for den
frihed lammes hans evne til at ønske og han ender med at det virkede lidt forstyrrende på hans
fornemmelse af grænseløs frihed at alt afhang af ham.
Den digitale verden giver os noget nær en grænseløs frihed. Ser man bort fra alle fysiske
begrænsninger (økonomi, kultur osv.), så ville vi teoretisk kunne gengive alt digitalt, til sidst
måske os selv. På samme måde som alfabetet gjorde os i stand til at udtrykke tanke og tale og
gemme værdien af det talte så det kunne bruges igen og igen. På samme måde som vi kunne
affotografere og dermed materialisere det der ellers kun kunne ses med det menneskelige øje
for at dele synet med andre uafhængigt af sted. På samme måde som telefonen muliggjorde at
mennesket kunne kommunikere uden forsinkelse ved at løfte to telefonrør hver sit sted og
lade talen flyde, som igennem et ormehul. På samme måde har internettet samlet dette og
meget mere i en grundform der gør det muligt at blande, tilføre og opfinde nyt uden nogen
synlige tegn på begrænsninger.
Netop denne mangel på begrænsning er det der begrænser os. Det rullende paradigmeskift
er måske netop et udtryk for at vi ikke er nødt til at blive enige om et paradigme og overbevise
hinanden om at dette er den rigtige måde at gøre det på, for er der nogen rigtig måde at gøre
det på? Vi har nu hver vores enhed og hver vores digitalt afkoblede jeg og vi har ikke nogen
måde at se ind i hinandens virkelighed mere. Det er ikke som et besøg i den andens lejlighed,
34
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hvor man kan falde over et billede på en reol, eller en bog på bordet ‐ man kan sige at den
sociale serendipitet er væk. Det tætteste man kommer er et blik på en vens sociale profil, der
alligevel er et udtryk for en selviscenesættelse.
Tag et kig rundt på dem der er omkring dig og gør dig følgende tanker: 1) Hvad ved disse
mennesker om internettet og den digitale verden? 2) Givet at du kender deres navn, hvordan
vil du opsøge dem? 3) Hvordan vil du forklare dem om dine egne oplevelser og erfaringer fra
den digitale verden?
Mens du pusler med svaret på disse spørgsmål vil jeg byde dig velkommen til det rullende
paradigmeskift.
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Konklusion
Jeg ser en digital verdensopfattelse som eksisterer parallelt med, og dog står i modsætning
til, den reelle fysiske verdensopfattelse. Jeg ser, at den digitale verdensopfattelse på mange
punkter er blevet vigtigere end den reelle verdensopfattelse, det vil sige at vi lever i en reel
modus hvor vi ikke kan frigøre os fra den digitale modus beskaffenhed.
Med denne digitale afhængighed har vi opbygget et behov for at overskue digitale
sammenhænge. Jeg kan se, at de digitale systemers beskaffenhed sætter begrænsninger op,
der gør det muligt for to personer at være det samme sted i den digitale verden uden mulighed
for at udveksle informationer på grund af systemets begrænsninger. Jeg kan konkludere at vi,
på grund af øget mulighed for dialog og interaktion, kombineret med flere konceptuelt ens
men teknologisk inkommensurable systemer, har introduceret en række større udfordringer i
forhold til at kommunikere og interagere.
Jeg kan se, at menneskets opfattelse af den digitale verden er unik og modelleret af egne
opdagelser og fejltrin. Det enkelte individs forståelse af centrale begreber såsom
mobilbetaling, digital social kontakt, indsamling af materiale og deling af materiale er grundet
af deres egne erfaringer. Ved udveksling af information kan det vise sig at to personer har
samme forståelse for begrebet, men at det digitale grundlag er forskelligt og derved vil
umuliggøre udvekslingen.
Arbejdet med undersøgelsen af eksisterende teori har frembragt en model som jeg
vurderer effektivt kan bruges som en fælles begrebsramme til at analysere og diskutere de
felter der falder ind under menneske‐computer interaktion og computermedieret
kommunikation. Samtidig giver dens segmentering og værdiparametre inden for kultur og etik
også muligheden for at benytte den forskningsmæssigt bredere såvel som i undervisning og
udviklingsøjemed.

Belæg for mine hypoteser
Jeg indledte specialet med at opstille to hypoteser, og jeg vil her redegøre for, hvorvidt jeg
finder belæg for disse. Den første hypotese lød (næste side):
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Hypotese 1
Jeg ser mennesket i en position, hvor det transcenderer sit virke og sin
selvforståelse fra den fysiske verden og over i den digitale verden, dels af
praktiske årsager, dels i en søgen efter en øget grad af frihed og
handlemulighed. Min hypotese er, at denne transcendering ophæver
forståelse af Kuhn’s paradigmebegreb som vi kender det, og erstatter det
med personlige inkommensurable paradigmer, hvorigennem vi forholder
os til den digitale verden. Ultra‐personlige paradigmer der på den ene
side er gyldige og på den anden side accepterer at leve i et multivers af
forskellige og delvis konkurrerende paradigmer.
Jeg vil konkludere at med internettet og de mobile teknologier er der kommet en øget
søgning mod at repræsentere og identificere sig selv med den digitale teknologi. Jeg kan ikke
med sikkerhed konkludere, om det er på grund af den stigende udbredelse af teknologien, eller
de nye muligheder den digitale verden bidrager med ‐ indtil videre tror det er en blanding. Jeg
ser dog klart en ophævelse af paradigmebegrebet i takt med, at mere af vores forståelse skifter
fra at være en forståelse af den fysiske verden med digitale enheder, til at være den digitale
verden alene. Hvis 1) vores paradigme bliver ultra‐personligt og 2) vi ikke har nogen mulighed
for at opleve det sammen med andre og 3) vi, på trods af vores egen forståelse af den digitale
verden, lever i en accept af, at andre har en anden forståelse, så ser jeg ikke nogen relevans i at
bruge paradigmebegrebet længere. Jeg ser i denne konklusion den digitale verden som én
helhed og vil ikke konkludere, at digitale subkulturer vil kunne finde nytte i at identificere sig
igennem et paradigme der omhandler et afgrænset område. Min anden hypotese lød som
følger:
Hypotese 2
Jeg forudser at menneskets stigende erkendelse af dette rullende
paradigmeskift sker i takt med en konvergens af mennesket mod den
digitale verden, med en tilhørende stigende forståelse af sig selv i en
digital kontekst. Denne digitale selvforståelse bliver medieret af et
digitalt afkoblet jeg ‐ en skabt entitet der kuraterer informationer og
håndterer koblingen til den digitale verden. Min hypotese er at vores
afhænginghed og værdioverdragelse til det digitalt afkoblede jeg
kombineret med manifesteringen af det rullende paradigmeskift
vanskeliggører vores muligheder for at interagere på grund af
internettets underliggende markedsøkonomiske elementer.
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Jeg vil konkludere at mennesket i høj grad har en digital selvforståelse og bruger den digitale
verden til at justere og designe sin fremtoning over for sin digitalt sociale omgangskreds. Jeg
kan se tegn på, at mennesket definerer sit digitale verdenssyn og praksis ud fra det de er
bekendt med, og derfor har vanskeligt ved at se ud over det de allerede er bekendt med. Jeg
ser mig ikke i stand til at konkludere om det ene og alene er vores overdragelse af værdi der
vanskeliggører interaktionen. Mine undersøgelser viser, at det også har med manglende digital
mobilitet og muligheden for at følge med den teknologiske udvikling at gøre. Da det falder ind
under en af implikationerne ved det rullende paradigmeskift og belyses af modellen, så
betragter jeg det ikke som noget der får hypotesen til at falde.

Perspektivering
I forlængelse af min konklusion vil jeg samtidig pointere, at jeg gik til undersøgelsen af
mine hypoteser med en erkendelse af, at jeg ikke på den afsatte plads vil kunne afdække nok til
et endegyldigt svar. Specialet har behandlet mange emner, uden plads til at undersøge dem
helt fyldestgørende. Grunden til dette er, at det netop er samspillet mellem emnerne, der er
krumtappen i min argumentation.
På denne måde har specialet på nogle områder også rejst flere spørgsmål end det har
besvaret. Jeg betragter derfor mit speciale, med den udviklede model, begreberne digital
selvforståelse, digitalt afkoblet jeg og det rullende paradigmeskift som afsæt og grundlag for en
række fagligheder, såvel som en klar opfordring til yderligere undersøgelser af en mere
multidisciplinær art, hvor den traditionelle HCI og CMC forskning drager hermeneutik,
fænomenologi, filosofi og psykologi med ind i større udstrækning end det hidtil har været
tilfældet. Jeg vil slutteligt opliste de steder jeg umiddelbart ser kalde på yderligere
undersøgelse eller udvikling:
●

Undervisning. Jeg ser et stort arbejde i datadannelse. Det er selvfølgelig vigtigt at de
nye jordboere bliver gjort bekendt med nettet. Men som det er nu er det mere på
applikationsniveau, drevet af populære programmer og måske kortsigtede og ikke
gennemtænkte strategier. For de unge, bliver internettet taget for givet på lige fod med
køleskab og strøm. Jeg ser et fremtidigt arbejde i at bruge modellen, det digitalt
afkoblede jeg og det rullende paradigmeskift til at oplyse unge om konsekvenser og
muligheder der måtte ligge i den altid tilgængelige og altid huskende digitale verden.
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●

Oplysning. I forlængelse af undervisning som en struktureret indsats, vil jeg også
anbefale en generel oplysning, opmærksomhed og dialog om vores parallelle verden.
Det er min opfattelse, at mange putter sig lidt digitalt, hvilket gør det vanskeligt at
indgå i dialog om det. Alle de signaler du modtager om andre fysisk, er der ikke digitalt,
og alle de signaler du sender digitalt, er der ikke fysisk. En bedre forståelse af og
oplysning omkring, hvad det digitalt afkoblede jeg gør i den sammenhæng, er en anden
vigtig opgave. En opgave hvor den udviklede model også vil kunne hjælpe med
antropologiske overvejelser og kommunikationsstrategier.

●

Udvikling. I forhold til at udvikle den digitale verden (og måske få bygget vores
Babelstårn), bør det ske med henblik på ikke at polarisere menneskeheden yderligere.
Jeg har ikke nogle svar på, hvordan vi skal vinde over økonomiske kræfter og
markedskræfter, men jeg ser dem ikke som positivt medvirkende til at mindske
implikationerne beskrevet i dette speciale. Det kunne være fordelagtigt at se om et
udviklingsarbejde kunne bringe former for standarder der ikke fik teknologier og
mennesker til at lukke sig om sig selv.

●

Forskning. Endelig har jeg gennem specialet rejst en række spørgsmål, som
efterfølgende forskning vil kunne undersøge for derigennem styrke forståelsen af
vores digitale verden. Min indledning til undersøgelsen var af hypotetisk‐deduktiv
karakter og jeg forventer, at yderligere deduktion vil styrke min hypotese. Jeg vil
opfordre til, at der i højere grad undersøges i mere tværdisciplinære betragtninger. Da
den digitale verden er en verden vi selv definerer, vil den som udgangspunkt altid være
af epistemologisk og ontologisk karakter og det kræver, som udgangspunkt, mere end
én videnskabelig disciplin.
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