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Introduktion  

400 meter fra mit sommerhus ligger en gammel vindmølle. Jeg har i årevis forsøgt at få børnene med; tand-

hjulene i træ er flot skåret, der lugter af solmoden korn og så er det et glimrende sted at få det for-ethvert-

barn-nødvendige-indblik i før-industrielle produktionsformer. Men de vil ikke – den ligger selvfølgelig også 

lidt op af bakke.  

Ja altså lige indtil i år. Der var de der flere gange. På eget initiativ (jeg havde opgivet). Årsag: Pokemon go. 

Møllen, eller hvad det nu var, gav rigtig godt med pokomon-go point. En helleristning rundt om hjørnet sneg 

sig pludselig også ind i børnenes bevidsthed og ordforråd. Det krævede åbenbart en digital fremtid at skabe 

interesse for en fysisk fortid. Ak, den ungdom. 

Selv sidder jeg nu og skriver ved en bjergflod i Asturien, det nordlige Spanien. Jeg har valgt stedet for dets 

afsondrethed – for naturen, de få turister og udsigten til gå- og cykelture i bjergene omkring. På mange må-

der bliver verden ikke mere fysisk nærværende end her. Bjergene tårner sig op på begge sider af dalen. Der er 

sommerfugle, græshopper, blomster og køer over det hele og efter sigende også bjørne (men det bliver man 

selvfølgelig nødt til at hævde, når nu stedet kaldes Bjørnedalen).   

Men samtidig er min tilstedeværelse – selv her – ikke meget mindre digitalt betinget end mine børns ved 

møllen. Der er digitale grunde til, at jeg er kommet her, at jeg kan arbejde her og at resultatet af skriveophol-

det (måske) også får et videre liv. Det var Google Earth, der fortalte mig, at højdeprofilerne var i orden, You-

tube-klip der viste, at vejene faktisk også duede til landevejscykler, Wikipedia der informerede om, at lands-

byen jeg bor i, er centret for besøg rundt om i dalene og den Air-bnb-udlejede lejlighed hjemme, der gav pen-

gene til billetten. Det er adgangen til nettet her i 1500-tals palacioet, der sikrer litteratur-adgangen. Og det er 

i sidste ende i digital form, at resultatet af skriveopholdet potentielt set når ud til flest. Især da, hvis jeg er 

god til at profilere det på Linkedin, Facebook, Twitter og så videre.  

Det krævede en større hær, for at Cæsar for 2000 år siden, ved slaget ved Zela, kunne sige ”jeg kom, jeg så, 

jeg sejrede”. I dag kræver ”veni, vidi, vici” først og fremmest en god digital infrastruktur. Det kan synes mere 

fredsommeligt med tweets frem for stridsvogne, ”likes” frem for kampråb. Men er det næppe. Som jeg vil for-

søge at argumentere for i dette paper, er vi aktuelt vidne til en mindst lige så omfattende kamp mellem civili-

sationer og epoker. En kamp mellem henholdsvis en trykt og en digital måde at tilgå verden på. Ved første 

øjekast ligner det måske ”bare” en kamp mellem forskellige medier (og herreste gud, hvor stor forskel kan det 

gøre, om man skal publicere sit synspunkt i en avis eller digitalt?). Men som påpeget af Bruno Latour, som er 

en fremtrædende teoretiker indenfor Aktør Netværks Teori (ANT), er der en tæt sammenhæng mellem me-

diet og hvad der opfattes som gyldig vidensproduktion (Latour 1986). I forlængelse heraf vil jeg i indevæ-

rende paper fremsætte den pointe, at den måde vi definerer, ikke bare viden, men også økonomi, politik og 

måske også forestillingen om det gode liv på, tilsvarende skifter, når mediet - og dermed vores system til at 

tilgå, bearbejde og kollektivt agere i verden - skifter karakter.  

Skriveriet her afspejler således et ønske om at forstå en række grundlæggende samfundsændringer i sin egen 

ret. Samtidig er det klart at paperet står i gæld til, hvad jeg arbejder med til daglig – de sociale, politiske og 

økonomiske processer, der fører frem til beslutningen om at udføre den ene eller den anden byggeaktivitet.  
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Den oprindelige tanke med paperet var således, at se på, hvad der kendetegner beslutningstagen i store hete-

rogene netværk, med henblik på – på et lidt mere grundlæggende niveau – at forstå, hvordan man eksempel-

vis kan nå til enighed om et stort klimatilpasningsprojekt, udbygningen af et renseanlæg i central bymæssig 

sammenhæng eller hvordan man laver fremtidens hospital med brugeren i centrum. Min gennemgående op-

levelse er, at mens aktørerne indenfor dette felt har godt styr på alle de tekniske udfordringer, så kniber det 

mere med håndteringen af de sociale og politiske processer. Derfor giver det mening, at forsøge at indkredse, 

hvordan man skaber den beslutningsinfrastruktur, der skal være på plads for at komme i gang med at lave 

fysisk infrastruktur.  

Det var endvidere tanken, at betydningen af digitale medier skulle være en del af denne undersøgelse – med 

andre ord at digitalisering var en ud af flere komponenter til at forklare, hvorfor det er svært for fagligheder, 

der er vant til at agere i et afgrænset fagligt miljø, at håndtere det åbne netværks dynamikker og interaktions-

former. Men som skriveriet og læsningen er skredet frem, er jeg i højere og højere grad kommet frem til, at 

denne digitale forbundethed mere end noget andet er hovedårsagen til skiftet i at agere i et hierarki til at 

agere i et netværk. Et skift jeg tidligere (Thomassen 2014) har beskrevet som at gå fra kommunikation mel-

lem få til kommunikation mellem mange, fra vedvarende kommunikation til kortvarig kommunikation, fra 

kommunikation mellem ligesindede til kommunikation mellem forskelligsindede (både hvad angår faglighe-

der, interesser og værdier). 1 

I en vis forstand bevæger paperet sig således væk fra det byggede miljø. Men omvendt, hvis min tese om digi-

taliseringens bredt transformerende karakter er rigtig, er det måske mere end noget andet denne store og 

brede historie, der er den vigtige at prøve at indfange, hvis man vil forstå, hvad der kendetegner vilkårene for 

at agere (blandt andet) indenfor det byggede miljø.  

Det gennemgående spørgsmål jeg forsøger at opstille en ramme for at svare på kan sammenfattes til: hvor-

dan er det muligt at skabe koordineret handling i store heterogene digitalt medierede netværk? Eller bare 

på jævnt dansk: hvordan er det muligt at blive enige om noget som helst, når mange mennesker med vidt for-

skellige baggrunde snakker sammen på kryds og tværs og en stor del af dialogen sker lynhurtigt og over store 

afstande digitalt. Og dermed også, hvordan denne måde at blive enige på adskiller sig fra, hvad vi indtil for 

ganske får år siden var vant til, og måske stadig er bedst til og tryggest ved?     

  

                                                             

1 Måske det for god ordens skyld skal præciseres, at jeg med digitalisering tænker på internettets fremkomst og de mange digitale plat-

forme for services og kommunikation, der baserer sig herpå. Det som også er blevet betegnet New Media (Gitelman 2006).   
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Paperets tilgang 

Det kan være svært at se de store forandringer, når man står midt i dem, og netop derfor kan det være på sin 

plads at overdrive dem fremfor at nuancere dem. Om man vil, er dette paper et bevidst forsøg på en sådan 

”overeksponering”, lavet for at kunne tegne et billede af en mulig anderledes fremtid. Så uanset, at jeg henvi-

ser til diverse teoriretninger og inddrager observationer og datakilder, rummer det store elementer ikke bare 

af deduktion (formodninger om, hvordan et generelt princip vil forventes at udmønte sig i praksis), men også 

af gætværk/kreativitet/ideation/abduktion eller hvad man nu ellers skal kalde den slags forsøg på at fore-

stille sig andre verdner, end dem vi kender. Videnskabeligt i snæver traditionel forstand? Nej! Men så igen, 

hvordan skal man nogensinde gøre fremtiden til genstand for empiriske studier? 

Teoretisk vil jeg lade mig inspirere af 2 følgende retninger. Efter en hermenuetisk forbøn om, hvordan vi i det 

hele taget kan forstå det at forstå noget og hinanden, vil jeg tage afsæt i Aktør Netværksteori (ofte forkortet 

ANT), som en ramme for at forstå, hvordan beslutninger træffes og spredes i netværk. Herunder vil jeg som 

et centralt omdrejningspunkt forsøge at indkredse sammenhængen mellem medie og måder at forankre vi-

den på, og dermed hvilken forskel et digitalt baseret ”kommunikationsregime” gør for, hvordan vi tænker vi-

denskab, politik og økonomi. Afslutningsvis forsøger jeg at indfange konsekvenserne af det samme skift fra 

det trykte til den digitale verden med afsæt i semiotikkens begreber for tegn.  

Mit ståsted er dermed social-konstruktivistisk: verden findes ikke derude i sin rene form, men er noget, vi 

som mennesker skaber. Samtidig vil jeg også hævde, at den måde vi konstruerer verden på afhænger af de 

kommunikationsteknologier, vi har til rådighed og de økonomiske interesser og aktører, der skabes omkring 

disse. Afsættet vil med andre ord være, at der er strukturelle forhold, der afgørende påvirker vores handle-

muligheder, uden at man den grund skal forfalde til teknologi- eller økonomideterminisme (eksempelvis at 

internettet kun kan muliggøre én måde at agere på). Samspillet mellem menneske og struktur er komplekst 

og hele tiden til forhandling. 

  

                                                             

2 Jeg bruger bevidst udtrykket ”lade mig inspirere af”, fordi jeg ikke vil hævde, at jeg på nogen måde er ekspert indenfor disse teorier. 

Tværtom er det en selvstændig pointe i min egen ”efteruddannelse”, at få lov at arbejde med felter, jeg ikke er skolet indenfor. Samtidig 

er fordelen ved et ikke-peer reviewed paper som dette, at det giver mulighed for at trække nogle store linjer op, vel vidende, at det sker 

på bekostning af den akademiske mikrodetaljering indenfor et enkelt fagområde.  
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Hvorfor al den snak om at snakke – en hermeneutisk forbøn om meningsdannelse 

Inden vi går i gang med at fokusere på, hvordan orden – og deraf koordineret handling - opstår i store net-

værk, hvor digitale medier spiller en vigtig rolle, kan det måske være på sin plads med en lidt mere grundlæg-

gende refleksion over, hvordan vi som mennesker i det hele taget forstår verden (eller i hvert fald hvordan jeg 

vælger at forstå, at vi forstår verden).  

Hvad kræver det eksempelvis at nå frem til en fælles forståelse af at kloakrørene i et givent område skal for-

nys og gøres større? Set fra en vandteknikers synspunkt forekommer dette måske først og fremmest at være 

et spørgsmål om (naturvidenskabelig) viden: at man ved, at så og så meget vand kræver så og så store rør og 

at, hvis vandmængderne stiger som følge af hyppigere regn, så skal rørnettet udvides (eller regnen håndteres 

på anden måde). Ren logik, ikke sandt?  

Nej, vil jeg svare hertil. Et kloakrør er ikke bare et kloakrør? Og hvis jeg siger ”kloakrør”, tænker jeg på et an-

det ”kloakrør”, end det du tænker på. Et ”kloakrør” er ikke bare en etikette på ting, der findes i ”den virkelig 

verden” og som vi – hvis vi ellers er oplyste nok -  kan komme til en entydig og dermed fælles forståelse af. 

Producenten af kloakrøret tolker måske røret som den mængde beton og de støbeforme, der skal til for at 

lave det, vandingeniøren ser rørene, med deres varierende diameter, som variabler i en samlet ligning for 

vandtransport, entreprenøren tænker på, hvor stor en gravemaskine og hvor mange mandedage han skal 

bruge, og for borgeren ses kloakrøret måske mest af alt i relation til, at ”nu kommer de og graver mit fortov 

op igen” eller noget ”mystisk der sker under jorden, som kommunen tager sig af”. 

Denne forskel i forståelse kan forklares med afsæt i hermeneutikken, der er en videnskabsteoretisk tilgang til 

at beskrive, hvordan vi forstår og tolker verden og dermed skaber mening.3 Den grundlæggende pointe er, at 

en enkeltdel, eksempelvis et ord, ikke kan forstås i sig selv, men må ses i den helhed, det indgår i. Vi forstår 

én del ved at sætte den i relation til noget andet. Hammeren giver ikke mening uden sømmet (og omvendt). 

Dertil kommer, som det påpeges i den filosofiske hermeneutik, at forståelsen af en enkeltdel må sættes i rela-

tion ikke bare til helheden, men også i forhold til den livsverden, som ligger til grund for vores tolkning. Vi 

forstår/tolker med andre ord, hvad ordet kloakrør er, med afsæt i vores forforståelse, som er af både sproglig 

og historisk art. Og da vores forforståelse/livsverden er forskellig, fortolker vi ordet forskelligt.  

Dermed ikke sagt, at man ikke kan nærme sig hinanden. Nogle gange går det let – når det sker med nogen, 

man på mange måder deler livsverden med. Andre gange – når forskellen er større - kræver det et større ar-

bejde. Sproget og dermed dialogen er ifølge hermeneutikken den afgørende forudsætning for at dette kan 

ske. Tanken er, at en fortløbende dialog ændrer den gensidige forståelse af hinandens livsverden og at man 

dermed kan nærme sig hinanden. Indlevelse i modpartens livsverden er med andre ord en forudsætning for 

en fælles forståelse.  

Og det er derfor heller ikke alle former for dialog, der du’r, ifølge den såkaldte kritiske hermeneutik. Hvis 

egentlig konsensus skal opnås, er det afgørende, at dialogen er baseret på gensidig frihed og lighed; at der 

                                                             

3 Følgende afsnit er baseret på Marianne L. Christensen: Hermeneutik – fortolkning og forståelse (1994)  
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ikke ligger skjulte magtforhold bag. Og dette er ifølge den kritiske hermeneutik en udfordring, fordi den sub-

jektive tolkning af samtalen mellem individer er underlagt en række systemer og magtstrukturer, som ofte, 

bevidst eller ubevidste, er skjulte. Disse interesser - som ifølge den kritiske hermeneutik oftest er bundet i 

markedskræfter – blokerer den frie dialog og dermed den fælles forståelse også betegnet horisontsammen-

smeltningen. Opgaven, ifølge den kritiske hermeneutik, er derfor at prøve at synliggøre disse underliggende 

magtstrukturer, som udøves af systemverdenen, for dermed at skabe forudsætningen for den herredømmefri 

dialog. Når jeg i det følgende er optaget af, hvordan digitale medier påvirker vores dialog, så er det netop i 

erkendelsen af, at strukturerne ikke bare er neutrale, men afgørende kan påvirke, hvordan og om hvad vi ta-

ler.   

En sidste pointe, der skal medtages fra den kritiske hermeneutik, er, at sprog ikke bare er et kommunikati-

onsmiddel, men også et refleksionsrum. Som eksempelvis August Fenk i A view on the iconic turn from a 

semiotic perspective (2008) forklarer, er et medie mere end en måde at kommunikere på – det er er at be-

tragte som en del af et samlet kognitivt system. Sprogets betydning handler således ikke kun om, hvad vi kan 

sige, men også om hvilken refleksion og tænkning, det giver mulighed for.  

At nå til enighed (uanset om det er med naboen eller i store netværk med mange aktører) handler derfor ud 

fra en hermeneutisk forståelse ikke om at bevise, at man har ret. Det er ikke gjort med at henvise til en eller 

anden ”ydre nødvendighed”, for den findes ikke. Den gode løsning findes, når horisonter smelter sammen – 

og det tager tid og kræver at begge parter flytter sig.  

Hvis man er vant til at arbejde i et teknisk orienteret miljø (og med en naturvidenskabelig tilgang) kan der 

måske være en tendens til at undervurdere dette. Både fordi man måske ikke forstår, at vi forstår noget for-

skelligt og fordi man dernæst ikke forstår, at den manglende fælles forståelse ikke bare handler om, at den 

anden ikke har forstået, hvad det handler om.  

Med hermeneutikken får vi således en første ide om vilkårene for at nå frem til enighed, når mange og for-

skelligartede personer og fagligheder har noget at skulle have sagt. Jo større og mere forskelligartet baggrund 

man har, jo større forskel i forforståelse/livsverden, hvilket stiller større krav til omfanget af dialogen. Og det 

gør det svært, for ofte er dialogen i det store digitale netværk kendetegnet ved at være kortfattet og gå hurtigt. 

Digitaliseringen af kommunikation synes umiddelbart at give sværere vilkår for at nå frem til en fælles forstå-

else - en horisontsammensmeltning - fordi antallet af aktører og forskelligheder stiger samtidig med at tiden 

til dialogen mindskes. 

Endelig er det også værd at hæfte sig ved, at der er interesser på spil, når man kommunikerer. Sproget er ikke 

bare en neutral etikette. Sproget er både konstrueret og konstruerende – vi har skabt sproget og sproget ska-

ber os. Og sproget og de redskaber vi kan udtrykke os med, er derfor en arena for magt og indflydelse. Hvor-

dan og hvorledes dette drama udspiller sig i den digitale tidsalder er omdrejningspunktet for resten af dette 

paper. 
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Beslutninger i netværk – en aktør-netværkstilgang 

Hvis man vil forstå hvordan beslutninger træffes i netværk, så er Aktør Netværksteori (ANT) en oplagt inspi-

rationskilde i det teorien, som navnet angiver, netop handler om netværk. Tilgangen beskriver et udgangs-

punkt, hvor ingen aktør på forhånd har en defineret ret til at bestemme over andre, hvorfor magtudøvelse er 

en vedvarende forhandling mellem aktørerne – netop den situation der, vil jeg mene, kendetegner en række 

af de komplekse problemstillinger i det byggede miljø som eksempelvis klimatilpasning. Samtidig opstiller 

tilgangen – som jeg vil vende tilbage i senere afsnit – en ramme for at forstå forholdet mellem på den ene 

side teknologi og på den anden side meningsdannelse og beslutninger, hvilket udgør mit afsæt for at disku-

tere betydningen af at skifte fra en trykt til en digital kommunikationsteknologi. 

Bemærk her, at jeg her siger, at jeg vælger ANT, fordi den passer til den situation, jeg ønsker at forstå. Men 

kunne lige så vel hævde, at fordi ANT findes og jeg ved tidligere introduktion er blevet påvirket af den, så er 

det sådan, at jeg forstår verden. Man kunne med god ret hævde, at det er ANT der har valgt mig (og alle mu-

lige andre der benytter denne tilgang), snarere end mig, der har valgt den. Denne slags overvejelser omkring, 

at det ikke altid er mennesket, der er den handlende aktør – det kan lige så vel være et begreb, en teori, en 

ting eller noget helt fjerde – er typisk for ANT. Og det er også derfor, at det med denne retning som afsæt, er 

oplagt at se på kommunikationsteknologier (det være sig trykte eller digitale) som noget, der ikke alene på-

virker den menneskelige aktør, men som den handlende aktør (eller aktant hvis man skal blive i ANT-jargon) 

i sig selv, hvilket jeg skal udfolde i de følgende afsnit. 

Påvirkning gennem andre 

Men hvordan skabes der så ifølge ANT orden i dette i udgangspunktet uordnede netværk af ligestillede aktø-

rer (eller aktanter som ANT vil betegne det for at understrege at punkterne i netværket både kan være men-

nesker og ting).4 

De centrale begreber her er translation og inskription. Tanken er, at man ved at indskribere sin viden og in-

teresse i et overførbart format kan overføre, altså translatere, sit synspunkt til andre. Det er således muligt at 

opnå styrke i et netværk ved at forbinde sig til mange punkter i netværket og dermed skabe forbindelse mel-

lem enheder, der i udgangspunktet er forskellige. Den aktør, der kan opnå den største mobilisering – altså 

den længste kæde af translationer mellem punkter i netværket – er alt andet lige, den der står stærkest og det 

gælder derfor om at kunne indskrive sit synspunkt i andre aktanter, samt forhindre modparten i noget tilsva-

rende. Parasitisme bruges også til at udtrykke, at man skaber opbakning til sit eget synspunkt gennem andre.  

Et forsyningsselskab der ønsker seperatkloakering gennemført på en privat villavej, kan eksempelvis henvise 

til DMIs prognoser om forventet øget regnintensitet (prognosen er med andre ord en aktant) eller kommu-

nens politik om at reducere antallet af overløbshændelser fra renseanlægget for at forbedre badevandskvali-

teten. Omvendt vil en husejer, der ikke ønsker at skulle betale for seperatkloakeringen, måske henvise til at 

anlægsprojekter har det med at blive forsinkede og fordyrende, samt at vejlaugets vedtægter slet ikke tillader 

                                                             

4 Følgende afsnit er baseret på Jensen 2003.  
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den slags investeringer, eller måske inddrage andre husejere på vejen som eksponent for ens synspunkt (”Vi 

er mange her på vejen, der mener, at…”).  

I en netværksforståelse flytter perspektivet sig således fra at handle om lovgivning (hvem skal gøre det) eller 

logik (hvem har ret) til logistik (hvem kan mobilisere flest punkter i netværket). Dette er en vedvarende pro-

ces, og selv om nogle aktører måske har været vant til at have den stærkeste konstellation af aktører, er mu-

ligheden for at balancen tipper hele tiden til stede. Magten er hele tiden til forhandling, og der er ingen der 

per automatik, kan påberåbe sig, at ”her bestemmer jeg”. 

Man kan med andre ord sige, at det ifølge ANT er et grundvilkår, at uanset om man er borgmester, forsy-

ningsselskab eller borger, så skal man hele tiden arbejde for at få sine interesser gjort gældende. Hvilket igen 

ifølge translationsbegrebet ikke handler om selv at råbe højere, men at være god til at høre, hvad andre siger 

eller gør og efterfølgende snylte på dem. Og hvad betyder dette så når netværket skal etableres over digitale 

platforme? 

Det synes oplagt, at denne mulighed for at danne relationer til andre aktanter (altså lave translationer), æn-

drer sig med digitaliseringen. Faglig viden var sværere at tilgå tidligere, ikke bare fordi man fysisk skulle er-

hverve sig bøger eller tidskrifter, men også fordi disse alene var skrevet af og til fagpersoner i indforstået fag-

jargon. I dag kan vi alle med lidt knofedt ved tastaturet tilegne os forskellige fagdomæner – netdoktor gør os 

alle til lidt læger og tutorials på youtube gør os alle sammen til lidt stjernekokke. Samtidig har vi lettere ved 

at finde frem til, hvad andre synes om en given ide – underskriftindsamlingen og demonstrationen foran råd-

huset bliver erstattet af en facebookkommentar og et like. Det vil sige, vores evne til at tilegne os og generere 

viden er undergået en transformation igennem introduktionen af nye digitale kommunikationsformer.   

For mere gennemgående at forstå, hvordan den digitale tidsalder påvirker netværks- og meningsdannelse, vil 

jeg i det følgende gennemgå, hvordan forskellige kommunikationsteknologier influerer skabelsen af viden og 

relationer.  

Betydningen af inskriptionsteknologier 

I artiklen Visualization and Cognition fra 1986 ser Latour nærmere på, hvad der muliggør Tycho Brahe, Ro-

bert Boyle, Louis Pasteur med flere at lave deres gennembrud indenfor så forskellige emner som astronomi, 

damp og tryk (og dermed dampmaskiner) og medicin. Fælles for dem er, ifølge Latour, at de er i stand til at 

lave en lang række inskriptioner, som til syvende og sidst kan sammenfattes i en skreven tekst. Det vil være 

simpelt at reducere dette til at være et resultat af den Guthenbergske trykpresse i sig selv, men den store ef-

fekt opstår fordi en række inskriptionsteknologier kan samles og formidles via den trykte tekst. Brahes in-

strumenter på Hven gør det muligt at omsætte himlen til et koordinatsystem, der kan nedskrives, Boyles in-

strumenter gør det muligt at omsætte damp til en tryktabel, kortlægningstekniker gør det muligt at omsatte 

opdagelsesrejser til et kort og så videre.  

Og når først ting er på tryk kan det – modsat det håndskrevne dokument - let distribueres fejlfrit til mange. 

Hvilket så igen giver anledning til ny vidensproduktion og yderligere trykte dokumenter, og så kører papir-

møllen jo.  
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Den første hovedpointe jeg gerne vil frem til her, er, at det ikke er mediet i sig selv, der gør en forskel, men 

den nye ordningsproces, den, gennem et netværk af supplerende inskriptionsteknologier, giver mulighed for.  

Den anden hovedpointe er, at der er underliggende strukturelle forhold indenfor teknologi, økonomi og poli-

tik, der påvirker, og måske afgør, vores måde at indrette vores samfund på. Selv om Latour påpeger, at det 

ikke er entydigt, hvordan teknologien vil udfolde sig, da det afhænger af samtidigheden i supplerende inno-

vationer, påviser han, at den har en betydning. Ovennævnte videnskabelige gennembrud vil ikke kunne være 

sket uden nexuset af bogtryksrelaterede inskriptionsteknologier. Ja, videnskaben vil formentlig slet ikke have 

eksisteret som en selvstændig disciplin uden disse teknologier (hvorfor udvikle en metode til at objektivisere 

stjernenes placering, hvis man alligevel kun kan dele observationerne med sine fæller på observatoriet?). Det 

er også værd at bemærke, at Latour, i sin gennemgang af, hvordan teknikker til kortlægning af verden bliver 

til, påpeger, at det sker i et tæt samspil mellem nye måle- og optegnelsesteknologier på den ene side og politi-

ske interesser (at kunne erobre land) og økonomiske hensyn (at finde handelsruter) på den anden. Vi kan 

med andre ord ikke sige os fri for, at vores måde at tilgå verden på, er påvirket af den teknologiske udvikling, 

såvel som af politiske og økonomiske strukturer. 5 En pointe der nok er værd at holde fast i, når vi lige om lidt 

vender blikket mod betydningen af nye digitale medier. Først vil vi dog gå lidt mere i dybden med trykpres-

sens egenskaber som inskriptionsteknologi.  

I sin gennemgang af inskriptionsteknologier diskuterer Latour betydningen af en af de mest udbredte 

skrevne dokumenter af alle: sagsakten/notatet (”the file” eller ”record” kalder Latour det) og herigennem 

hvad den tekstbaserede inskriptionsteknologi, betyder for den offentlige forvaltning. Ifølge Latiur er forskel-

len på det preussiske bureauktrati (som betragtes som arnestedet for det nutidige vestlige bureaukrati, jf. 

også Max Weber) og tidligere bureaukratier i Kina, ikke et nyt mindset hos de preussiske bureaukrater, men 

at de til deres rådighed havde en lang række dokumenter – lovtekster, lønudbetalinger, bogføring, kort, sur-

veys, anvisninger – som var nedskrevne og som modsat de kinesiske nedskrevne dokumenter, baseret på 

ideogramer, var mulige at spore og sætte i relation til hinanden. Denne sporbarhed gør det muligt, at samle 

vidt forskelligartet information både hvad angår indhold, geografi, hvem der har indsamlet den etc. i et sam-

let administrativt blik, hvilket ifølge Latour gør bureaukraten til en helt afgørende figur på lige fod med vi-

denskabsmanden – jf. grundtanken i ANT om, at det er den aktør, der kan forbinde flest punkter, der har 

største indflydelse.  

                                                             

5 Latours fokus på disse underliggende teknologier indebærer også en kraftig nedtoning af erkendelsens betydning, endsige vigtigheden 

af ”den geniale videnskabsmand” (Latour 1986, side 22):  

”The role of the mind has been vastly exaggerated, as has been that of perception… An average mind or an average man with the same 

perceptual abilities, within normal social conditions, will generate totally different output depending on whether his or her average skills 

apply to the confusing world or to inscriptions”  

Effekterne af inskriptionsteknologierne er ifølge Latour vidt forgrenede. Som netop bebeskrevet, er det en tæt sammenhæng mellem de 

trykte medier og fremkomsten af videnskab som selvstændig disciplin; altså en disciplin der ikke længere er teologisk funderet og moti-

veret og som gradvist også får selvstændig legitimitet i forhold til de gældende politiske interesser.  
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En tankevækkende illustration af at det ikke så meget er det skrevne medie i sig selv, men om der en under-

støttende infrastruktur, der afgør dens succes, kan man høre sig til på BBC’s radioserie ”The history of the 

world in 100 objects” (som jo er en herlig ANT-agtig måde at gå til historien på), nærmere bestemt afsnittet 

om den ældst bevarede pengeseddel, en 1000-cash seddel fra 1400-tallets mingdynasti (Cash er den kinesi-

ske betegnelsen for en rund kobbermønt med hul i midten). En teknisk avanceret seddel at lave (og derfor 

også svær at efterligne) uagtet at den var håndskreven, men problemet viste sig at være, at eftersom der ikke 

var nogen metoder til at lave en central registrering af, hvor mange sedler der var udstedt, så mistede den 

med tiden sin værdi. Der var simpelthen ikke kobbermønter nok til at garantere, at den til enhver tid kunne 

veksles til 1000 cash.  

Helt i samme ånd argumenterer Latour for, at det ikke er fremkomsten af hverken videnskab i sig selv eller 

pengesedlen, men fremkomsten af de grundlæggende inskriptionsteknologier, der gør samling og beregning 

af data mulig, og dermed en afgørende forudsætning for at kapitalismen kan vinde frem.  

Således peger Latour på, at inskriptionsteknologier strukturerer vores forståelse af, hvordan viden skabes 

(etablering af videnskab), hvordan samfund styres (etablering af bureaukratiet) og hvordan ressourcer ska-

bes og fordeles (etableringen af markedet med dertil hørende industrialisering og privat ejendomsret over 

produktionsmidlerne). Alle disse domæner kan ifølge Latour ses som resultatet af et bestemt nexus af in-

skriptionsteknologier: 

There is not a history of engineers, then a history of capitalists, then one of scientists, then 

one of mathematicians, then one of economists. Rather there is a single history of these cen-

ters of calculation. It is not only the look exclusively at maps, account books, drawings, legal 

texts and files that cartographers, merchants, engineers, jurists and civil servants get the 

edge on all the others. It is because all these inscriptions can be superimposed, reshuffled, 

recombined, and summarized, ant that totally new phenomena emerge, hidden from the 

other people form whom all these inscriptions have been extracted. (Latour 1986, s. 336)  

Denne påpegning af inskriptionsteknologiernes betydning, gør det oplagt at tænke, at den historiske udvik-

ling kan beskrives som en række på hinanden følgende inskriptionsperioder /-epoker /-regimer. Latour ef-

terviser selv, hvordan inskriptionen finder sted før og efter trykpressen (og hvad deraf følger i form af tek-

sten, som det bærende medie). Altså groft sagt skellet mellem middelalder og den moderne tid. Tilsvarende 

peger hans analyse på, at selv om inskriptionsteknologier på ingen måde er givne og under konstant foran-

dring, så synes der at opstå stabile perioder, hvor en række teknologier understøtter hinanden på en måde, 

som gør det meget svært for andre teknologier at trænge igennem. I denne optik – altså når mediet gøres til 

”the root cause” – synes det også klart, at vores historie i simpel form kan beskrives som værende henholds-

vis den talte tidsalder (frem til og med middelalderen, herunder også antikken med de heraf følgende fore-

stillinger om den gode dialog), den trykte tidsalder (altså den moderne tid startende med renæssancen ca år 

1500 og frem til år 2000) og den digitale tidsalder, som vi netop har taget hul på. Som altid er der overlap 

mellem den ene periode og den anden – der var (hånd)skrevne dokumenter i middelalderen og alt er ikke 

digitaliseret i dag og så videre. Tilsvarende opleves skiftet ikke så markant, når man står i det, som når man 

ser tilbage – der gik eksempelvis næsten 70 år fra at Guttenberg havde sin trykketeknik klar, til at den for al-

vor fik sit gennembrud med Luthers reformation for 500 år siden  
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Pointen er kort sagt at kommunikationsmidlerne har afgørende betydning for hvilket inskriptionsregime der 

opstår. 

Det vil i dag eksempelvis være meget svært at trænge igennem med et budskab om at bibliotekets opstilling af 

bøger ikke skal ske alfabetisk og i forhold til emner, men med afsæt i en gennemgående sang om bøgernes 

indbyrdes sammenhæng (som var et benyttet opstillingsprincip i middelalderen).  Vores afskrivning af den 

mundtlige fortælling som bærende medie for andet end social ”snik snak”, synes at vidne om sådanne para-

digmatiske situationer, hvor det eksisterende paradigme styrkes ved at nedgøre det gamle paradigme. Studiet 

af fortællingernes betydning, Folklore, er tilsvarende reduceret til et stort set ikke eksisterende fag på univer-

sitetet og fortællingerne omtales i øvrigt også som folkesagn for at understrege deres videnskabelige ugyldig-

hed.  

Med afsæt i erkendelsen af hvordan det skriftlige medie som inskriptionsregime har været afgørende for ud-

viklingen frem til i dag, synes det oplagt at se hvilken effekt digitaliseringen af medier fremadrettet får. 

Denne diskussion er omdrejningspunktet for de følgende afsnit.    

Et net spindes 

Latours artikel er som nævnt fra 1986, som tilfældigvis også var året jeg fik min første skrivemaskine (elek-

trisk dog), som jeg i øvrigt også som den første på Bornholms Amtsgymnasium fik lov at bruge til mine af-

gangseksaminer på gymnasiet i 1990 (det krævede en dispensation fra Undervisningsministeriet!). Det blev 

også min sidste, for da jeg efterfølgende startede på universitetet, blev arbejdet henlagt til de fælles ”compu-

terstuer”, hvor der var evig kamp om pc’er, der ikke havde fået mellemrumstasten ødelagt ved overdrevent 

kampvognsspil. Størst var lykken, da jeg få år efter fik min egen personlige computer, min egen pc, hvilket 

skete i 1992, som samtidig tilfældigvis også var året, hvor World Wide Web og dermed ”www” (i konkurrence 

med andre udbydere) blev lanceret som en protokol for, hvordan computere kan tale sammen. Et andet 

kvantespring i gruppearbejdet på RUC blev, da vi kort efter kunne begynde at sende tekster til hinanden via 

mails.  

Jeg skriver (ikke kun) dette for at få lov at fortabe mig i min egen digitale dannelsesrejse (som senere gik no-

get ned i kadance… Jeg mangler stadig at få min Twitter-profil til at fungere og ifølge Linkedin er min 

konto=mig kun 60% perfekt). Jeg skriver det for at påpege, at det, i lyset af den gennemgribende digitale ud-

vikling, synes oplagt at prøve at opdatere Latours 30 år gamle analyse og se nærmere på, hvilket inskriptions-

regime der måske nu tegner sig. Ja, så indlysende forekommer det mig, at jeg tænkte at analysen allerede 

ville være blevet lavet mange gange ”om ikke andet” af de mange studerende, der benytter ANT rundt om på 

danske universiteter. Men jeg har ikke kunne finde eksempler herpå. Det kan skyldes, at der trods alt er 

grænser for, hvad der kan findes frem digitalt. Jeg vil frygtelig gerne have ”fingrene i” (eller rettere ”down-

load i”) et eksemplar af  José van Dijck (2013): The culture of connectivity: A critical history of social media 

som ifølge de digitale anmeldelser, der (trods alt) findes, både skulle være velskrevet og afdækker ”the 

aspects of mediated culture that are hidden from — or ignored by — common users, and which have deep 

cultural, political, and economic implications”, men har måttet lede forgæves (og se, her er jeg, der jo nok 

ellers prøver at forholde mig kritisk til digitalisering, selv irriteret, når dens manglende udbredelse, gør livet 

besværligt for mig). Omvendt er der jo også noget herligt i selv at kunne kaste sig ud i forsøget med ikke bare 
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at genskrive den samlede vestlige historie siden antikken (altså se 2500 år bagud), men også at se ind i kry-

stalkuglen og tegne konjunkturerne for en ny paradigmatisk situation for de kommende måske 50 eller 500 

år.     

Jeg håber, det fremgår, at jeg godt er klar over, at det er et umuligt projekt. Men omvendt, så er det den slags, 

man som den glade konsulent kan tillade sig, befriet for de akademiske jernlænker smedet i empiri- og litte-

raturhenvisningskrav. Og som de impressionisterne malere fint har vist, så står hovedmotivet skarpere, hvis 

detaljerne er slørede.   

Det første der er vigtigt at gøre sig klart i forhold til internettets betydning for, hvordan vi kommunikerer i 

netværk, er, at internettet netop er det: et net. The World Wide Web.  

Det var på ingen måde givet, at den måde vi strukturer digital information på, skulle få denne decentrale 

struktur. Tværtom var det generelle tankesæt, også indenfor den elektroniske databehandling, i dens forma-

tive år i 1960’erne at stort var godt og større bedre.  Ifølge Brian Winston var udviklingen både direkte og 

indirekte drevet af og betalt af den amerikanske hær, hvilket medvirkede til interessen for en koncentreret og 

dermed styrbar databehandling på de såkaldte mainframes. Det var, ironisk nok, også militære hensyn der 

endte med at blive drivende i den decentrale struktur: frygten for en global atomkrig. Bekymringen var, at få 

store centrale enheder ville være sårbare (og oplagte mål for) et nuclear wipe out. Opgaven i starten af 

1960’erne blev derfor at udvikle en opdeling af information, der kunne behandles på mange små computere 

forbundet i netværk (Winston 1999). Løsningen skulle, sådant helt bogstaveligt, være bombesikker.  

Winstons påvisning af, hvordan militære hensyn spiller ind hele vejen i gennem udviklingen af internettet – 

hvorfor han også finder historien om internettet som et civilt forsknings-spinoff fra partikelaccelleratoren i 

CERN stærkt misvisende - leder i øvrigt tankerne tilbage til Latours pointering af gensidighedsforholdet mel-

lem ny navigationsteknologi og magthaverne i 1600-tallets Europa. Det er svært ikke at få tanken, at den nu-

værende udvikling af nettet i alle sine digitale former tilsvarende vil være underlagt magt- og sikkerhedsinte-

resser med terrorisme som den oplagte afgørende trussel. Hvilket i givet fald måske kan forklare et mig be-

kendt bemærkelsesværdig lavt niveau af konkurrenceregulering af aktører som Google og Facebook der har 

en overordentlig stærk markedsposition. Da man sidst havde en tilsvarende virksomhedskoncentration i USA 

i starten af det 20. århundrede, blev der lavet love mod den slags og Rockefeller, som var den tids ledende 

økonomiske figur nød ikke den samme uhildede respekt som dagens digitaliseringsmonguler gør. Måske den 

manglende regulering skyldes, at hensynet til, at efterretningstjenester kan lave digital sporing og ”data-

mining”, vejer tungere.   

For at forstå betydningen af denne decentralisering er det værd at hæfte sig ved Latours beskrivelse af, hvor-

dan den moderne ”civilisation” opstår som følge af at kunne ordne information, i det han kalder kaskader, 

altså måder registreringen af information gradvist forfines mere og mere, således at det bliver muligt for kal-

kulationscentre (betjent af eksempelvis embedsmanden) at udøve kontrol over store afstande. Med introduk-

tionen af the world wide web introduceres der noget afgørende nyt – endnu et nyt spring i måden informa-

tion kan relateres på. Fremfor at være en kaskade - altså en struktur, hvor information forgrener sig stadig 

finere fra træets rod (jf. leksikonet: første princip er, at vi ordner ord alfabetisk efter deres første bogstav, så 

bogstav nr 2, nr 3 osv), så er det et netværk, hvor alle punkter kan referere til hinanden på kryds og tværs. 
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Studiet af koordinationsformer udgjorde omdrejningspunktet for min phd. Her var jeg særligt optaget af for-

skellen mellem at koordinere gennem det Anne Grandori m.fl. har kaldt autoritet (=kaskadeprincippet) ver-

sus at agere i det, hun betegner et team (=netværk). Autoritet som styreform er kendetegnet ved en hierar-

kisk orden, hvor et punkt (lederen) har en klar reference ikke bare til, men også over andre punkter (mellem-

lederen), som igen har en klar reference til og over yderligere punkter (ansatte). Autoritets styrke er, at den 

angiver en klar arbejds- og ansvarsfordeling. Dens svaghed er, at den hurtigt sander til, fordi de koordine-

rende mellemled overbelastes. Rent matematisk skal især mellemlederen (og ikke lederen i toppen af hierar-

kiet) håndtere flest informationer og beslutninger, hvis viden og instrukser skal flyttes fra en del af organisa-

tionen til en anden. Denne mellemmand undgås, hvis alle på eget initiativ kan kommunikere direkte med 

hinanden, som det sker i teamet/netværket. Prisen for dette er selvfølgelig, at det er uklart, hvem der gør 

hvad, hvornår – arbejds- og ansvarfordelingen er svær at opgøre (hvilket selvsagt opleves som meget frustre-

rende, hvis man er skolet i et hierarkisk system). 6      

Hvorom alting er, så indebærer den decentrale struktur, at netværket kan blive langt mere ekspansivt. Ja, det 

kan blive globalt. Og hermed er vi fremme ved resten af www-betegnelsen World Wide web.  

Winston (1998) nævner i sin bog Media Techonology and society – a history: from the telegraph to the in-

ternet, at der ikke synes at være noget revolutionerende ved nettet, idet at store effekter må formodes at ba-

sere sig på noget, der er genuint nyt i udgangspunktet. Hertil vil en ANT-baseret kritikker for det første nok 

fremføre, at det ikke er innovationen i et enkelt punkt i sig selv, men den orden den i samspil med andre 

punkter kan skabe, der gør forskellen. Og at en lille ændring i eksempelvis en teknologi godt kan have en stor 

effekt, hvis den spiller sammen med andre punkter. Og for det andet, så synes der i Latours optik også at 

være en ganske stor forskel i udgangspunktet. At ordne information efter et helt nyt princip – fra at være et 

træ til at være et netværk – som giver helt andre vilkår for at samle information på tværs og dermed opnå 

lange translationskæder, bliver ikke meget mere revolutionerende.  

Nettet blev lavet for at kunne håndtere en global atomkrig. Den kom ikke. Men netværket satte selv en global 

kædereaktion i gang.     

  

                                                             

6 Jeg har typisk været optaget af dette skift i koordinationsformer i forhold til arbejds- og beslutningsprocesser. Nu slår det mig at vores 

måde at behandle information på følger præcis de samme skillelinjer med netværkets fremkomst, er det, der i særlig grad er grund til at 

interessere sig for. Og tanken har heller ikke før strejfet mig, at dette ikke bare er et sammenfald, men at skiftet i dag måske netop er 

digitalt betinget (det skal dog siges at kritikken af hierarkiets/autoritet som styreform går tilbage til langt før internettets fremkomst, og 

at netværket derfor ikke kan reduceres til alene at være en effekt heraf).  
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Fra trykte til digitale måder at skabe orden i netværk på 

For at forstå den vidtrækkende effekt af skiftet i kommunikationsmedier, altså betydningen af om det pri-

mære kommunikationsmedie er tale, tryk eller digitalt, er der yderligere et begreb indenfor Aktør Netværks 

Teorien, der er værd at hæfte sig ved: de såkaldte ”uforanderlige mobiler”. Hvor vi i de tidligere afsnit har set 

på, hvordan orden i et netværk forudsætter inskriptioner, så handler afsnittet her om, at inskriptioner især er 

effektive, hvis de har karakter af disse ”uforanderlige mobiler”. Endvidere vil jeg argumentere for at mulighe-

den for at lave uforanderlige mobiler afgøres af de teknologier vi har til at indsamle og formidle viden. 7 

Indflydelse over store afstande gennem ”uforanderlige mobiler” 

En del ANT-analyser handler om, hvordan det er muligt at udøve kontrol over mange aktører og store af-

stande. Det påpeges her, at det er afgørende at have robuste inskriptioner, der kan flyttes over store afstande 

og fastholdes over tid uden at miste deres indhold. Immutables mobiles (”uforanderlige mobiler” sådan lidt 

frit oversat) er betegnelsen for sådanne inskriptioner. Et apparat til at måle eksempelvis vandforurening 

kunne være et eksempel på en immutable mobile, fordi forureningsgraden frem for at være et lokalt skøn 

”objektiviseres” og gøres sammenlignelig på tværs af lokalitet og af hvem målingen foretages. Biologens inte-

resse i vandmiljø inskriberes i et flytbart objekt, måleapparatet, som så igen kan lave nye inskriptioner, grafer 

og tabeller, der let kan formidles i trykt form. En fælles valuta er et andet eksempel til at udøve økonomiske 

langdistancekontrol, fordi værdier kan opgøres, flyttes, samles, måles og vejes uanset om det handler om sar-

diner fanget i middelhavet eller guld fundet i Sydamerika. Bemærk at immutable mobiles ofte er fysiske ob-

jekter (med en inskriberet interesse). Det der kan forekomme uskyldigt eller blot et redskab til et agerende 

menneske – måleapparatet, pengesedlen, standarden etc. - bliver her en agerende aktant som i (mindst) lige 

så høj grad som de humane aktører, kan forklare et netværks stabilisering, altså dets evne til at nå frem til et 

resultat.   

Mere præcist er et velfungerende immutable mobile foruden at være robust og transporterbart også kende-

tegnet ved at være let at aflæse, let at forstå og let at kombinere med lokale forhold (uden at dets indhold 

kompromitteres).    

Sådanne immutables mobiler synes med andre ord at udgøre en nøgle til at forstå, hvordan man opnår (stor 

og varig) indflydelse i netværk. Det gælder både på globalt niveau (som typisk er det ANT-studierne har un-

dersøgt) og på et mere afgrænset niveau. Hvis man eksempelvis er et lille konsulenthus, der gerne vil vokse 

og lave opgaver i andre dele af udlandet, er det bare om at definere en eller anden ”sådan arbejder vi syste-

matisk i syv trin” model med en masse målepunkter, så man overfor kunden kan godtgøre, at kvaliteten er i 

orden, uanset om det er den stiftende parter eller den nyansatte i det lokale landekontor, der udfører opga-

ven. En sådan systematisering (og om man vil, manglende lydhørhed for at tilpasse analysedesignet til kun-

dens unikke behov), muliggør endvidere sammenligning af performance og forbedringspotentialer på tværs 

                                                             

7 Selv om Aktør Netværk Teori gør et stort nummer ud af, at der ikke er nogle typer af aktanter, der kan siges at være mere grundlæg-

gende end andre, synes det – i hvert fald som det præsenteres i et af de grundlæggende værker bag ANT-teorien, Latours 1986 artikel – 

som om at kommunikationsformerne udgør den grundlæggende struktur, som resten af vores samfundsindretning er baseret på.  
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af kunderne og løsningen af den enkelte opgave vinder dermed troværdighed, ved at kunne henvise til et 

større felt af aktanter (/andre opgaver).  For at se nærmere på den nuværende og ikke mindst potentielle be-

tydning af de digitale medier, er det værd at gå et spadestik dybere med Latours beskrivelse af de uforander-

lige mobiler. 

Digitale medier som uforanderligt mobile 

Der er ifølge Latour ni kendetegn ved de inskriptioner, som benyttes af Brahe, Pasteur med flere som samlet 

set gør, at de får karakter af et stærkt uforanderligt mobile: 

1. De kan flyttes 

2. De er uforanderlige (de ændrer sig ikke, når de flyttes)  

3. De kan gøres flade sådan helt bogstaveligt. Dette punkt kræver nok en forklaring. Når Latour mener, 

at det flade to-dimensionelle dokument (et kort, en liste, en graf etc) er afgørende, så er det fordi til-

lader dominans. De er hurtige at vise frem – man kan smide dem på bordet og indtage rummet på 

ingen tid. Man kunne måske lidt bredere oversætte dette punkt til, at de er visuelt dominerende, men 

vel at mærke på en tilsyneladende entydig måde.  

4. De er skalerbare – Latour giver det eksempel, at uanset om det handler om at vise universet eller en 

model for et atom, så er der en tendens til at modellen eller tegningen, har nogenlunde de samme 

dimensioner.  Det bliver med andre ord muligt at forholde sig til alt – stort og småt – i et format, 

som er til at overskue.  

5. De kan reproduceres og spredes med få omkostninger.  

6. De kan kombineres – som følge af ovennævnte egenskaber er det let at sætte inskriptionerne sam-

men på kryds og tværs – en tekst kan let kombineres med en anden tekst, en tabel med en anden ta-

bel, tabellen kan indsættes i teksten, et kort kan tilføjes etc.  

7. De kan sammensættes (”superimposes”) – det vil sige ikke bare kombineres, men også samles i én 

visning; jf. eksempelvis hvor effektivt det var for Kolera-epidemiforståelsen at Snow i 1854 kombine-

rede et geografisk kort med statistik over sygdomstilfælde 

8. De kan – og Latour fremhæver det som en af de vigtigste fordele – med et minimum af redigering 

samles i en skreven tekst.  

9. Sidst, men vigtigst, kan de sammensmelte med geometri – gennem perspektivtegninger, tekniske 

(målfaste) tegninger – og dermed skabe en forbindelse med repræsentationen (teksten) og så den 

tredimensionelle fysiske verden.  

Så hvordan ser en facebook-opdatering eller et tweet, som er nogen af de mest udbredte og kendetegnende 

inskriptioner i den digitale tidsalder, ud i den optik? Hvad angår de første syv punkter, så vil svaret være 

”godt”, hvis målet altså er at konstruere et stærkt ”uforanderligt mobile”, altså en inskription, der er god til at 

dominere over lange afstande.  

Flytbare er de jo i den grad. Det er bare at trykke på share knappen og nyheden er potentielt set globalt til 

stede uden transportomkostninger, der er værd at tale om. Den eksponentielle udvikling i evnen til at be-

handle og transmittere data forstærker naturligvis tendensen mod, at omkostningen ved databehandling går 

mod nul og at digitale data derfor er allestedsnærværende. Uforanderlige er den delte nyhed også. Det er 

ikke et referat eller resumé af, hvad en anden har ment, der deles, det er selve tweetet, der i øvrigt antager 

samme form (og for tweetet også samme længde) uanset om nyheden er stor eller lille (skalerbarheden). De 
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er naturligvis ikke flade, men de er alle visbare på et digitalt medie (som vel at mærke bliver mere og mere 

udbredte) og har således stor visuel dominans. Hvor det tidligere måske handlede om, at kunne smide et kort 

på forhandlingsbordet, er det i dag og fremover bare at tage sin mobiltelefon frem, og vise hvor mange likes 

der er for eller imod forslaget om etablere et nyt renseanlæg i midtbyen, eller hvad der nu ellers er til for-

handling. De kan let kombineres – man kan let kommentere en facebook-opdatering, som andre har lavet og 

dermed ligge sin egen vinkel på det (altså en helt klassisk interessekonstruktion som nævnt ovenfor – at man 

hæfter sig til andre for at komme igennem med sit eget budskab). Og benytter man lidt analytisk software 

(som også udbydes af de digitale medieleverandører), kan man ikke bare kombinere, men også skabe aggre-

gerede data og visninger. Et andet eksempel på en sådan højere orden aflæsning er, at den radikalt øgede 

kommunikation på facebooks messengersystem var det, der, koncentreret om Tyrkiet, viste, at noget var i 

gærde, også før man i øvrigt vidste at et militærkup, var i gang. 

Alt sammen som følge af, at man kan koble tingene sammen i et digitalt netværk, der tillader øjeblikke og 

(fordi det er et netværk og ikke en hierarkisk struktur) viral spredning, der langt overgår, hvad inskriptions-

formerne knyttet til det trykte medie tillader.   

Giraffen Marius der i 2014 måtte lade livet i Københavns Zoologiske have, udtrykker denne pointe. Det nye 

var ikke, at man med henblik på at sikre genetisk variation – og dermed medvirke til at de zoologiske haver 

fungerer som et genetisk back-up system, hvis det ”lykkes” os at få naturens eget system til at gå ned – afliver 

dyreunger. Det nye var, at historien om girafungen, der skulle have ”drejet halsen om” og siden hen vises død 

frem for både børn og voksne som led i biologiundervisningen, gik viralt. Forskellen på Marius og de mange 

andre tidligere aflivede dyr i zoologisk have som vi aldrig har hørt om, var, at Marius var født i en digital tids-

alder.  

Dette er internettet og de digitale medier, som vi kender dem i dag. Men selv om det er gået ufatteligt stærkt, 

er det formentlig givet, at vi næppe er ved vejs ende. Det er i den sammenhæng måske værd at hæfte sig ved 

det niende punkt i Latours liste – det at kunne inskribere geometriske oplysninger, hvilket jeg vil kigge nær-

mere på i det følgende.  

    Da giraffen Marius opnåede status som et Dokument! 8 

                                                             

8 Dermed kan man også sige at Marius afgjorde en længevarende akademisk (og derfor ikke overraskende også polemisk) diskussion 

indenfor ANT-miljøet: Er et dyr der vises frem i zoo et dokument? Spørgsmålet blev rejst i forhold til, hvornår en inskription kan siges at 

have en karakter, der gør den til immutables mobile, eller et ”dokument”, som Buckland betegner det. Som kritik af nogle af de mest 

rummelige definitioner blev nævnt, at det svarede til at ”fange en antilope og sætte den i zoologisk have” og så kalde den et dokument. 
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Et net af net 

Latour fremhæver selv, det at kunne inskribere geometriske oplysninger i en uforanderlig mobil, som det vig-

tigste punkt, fordi det giver formaliseringen ”a more mundane and a more material reality”. Her synes det 

oplagt, at vi først lige er kommet i gang med at udforske potentialet i lokationsbaserede tjenester og de deraf 

følgende muligheder for digital berigelse (”augmented reality”). Det er i sig selv svært, ikke at blive benovet 

over, at vi i dag har en fuld digital gengivelse af veje, bjerge, byer etc. over hele verden gennem Google Earth 

og Street View; jf. at jeg på mange måder har været i en fjerntliggende egn af Asturien, også før jeg har sat 

min ben der. Endnu mere radikalt bliver det, når disse geografiske oplysninger gennem indbygning af senso-

rer og selvrapporterede data kommer til i realtid at knytte sig til alle objekter.  

Og udviklingen går stærkt. Omkostningerne ved sensorer falder fortsat, batteritid forbedres, den trådløse 

kommunikation gøres mere (energi)effektiv og vi nærmer os en situation, hvor alt har en multidimensionel 

digital repræsentation. Jævnfør eksempelvis kloakdækslet anvendt i Malmø, som, her lidt frit husket fra hu-

kommelsen, både kan sladre om sammensætningen af stoffer i afdunstningen (har der været stort stofmis-

brug i weekenden?), kan redegøre for mængden af vand (er der ved at være overløb?) eller temperaturud-

sving (bliver spildevandet for koldt til at processerne på renseanlægget kan fungere ordentligt?). Og det er 

bare kloakdækslet; så er der også sensorerne indbygget i vores telefon, i bilen, i dankortterminalen (så længe 

den nu bliver ved med at være der), rejsekortet, i køledisken og –køleskabet, i kuvøsen og i respiratoren - fra 

vugge til grav. 

Hvor første generation af digitalisering handlede om at forbinde computer<->computer, og anden om, gen-

nem brugernes selvrapportering/selvdigitalisering, at forbinde computer<-> menneske, er målet for næste 

bølge at forbinde computer<->ting (forstået som alle de fysiske objekter i verden) således at trekanten com-

puter<->menneske<->ting fuldendes. Det eneste der vel mangler i denne ellers komplette trekant, er at få 

digitaliseret dyre- og planteriget samt give computerne direkte adgang til vores neurale system, men mon 

ikke også det kommer… Googles forsøg på at introducere en brille til at tracke vores øjenbevægelser, var et 

første skridt, ligesom der (heldigvis) findes flere og flere neurologisk sygdomsramte mennesker, som alene 

har syn, hørelse eller stemme, fordi de kan aktivere et computerprogram (computeren forstærker ikke stem-

men – den ér stemmen).  

Den massive interesse i ”internet of things”, ”smart cities”, ”big data” er helt i Latours ånd uagtet at de kalku-

lationscentre (altså samlinger af information), vi er ved at få, unægtelig har fået et omfang, som selv han for-

mentlig vil have haft svært ved at forestille sig. Det samlede inskriptionsregime med digitalisering som om-

drejningspunkt er således stadig i hastig vækst. Ligesom det ikke var det trykte medie i sig selv, men de in-

skriptioner det gav mulighed for at sammenfatte, der har været afgørende de sidste 500 år, er det ikke inter-

nettet i sig selv, men det, at det muliggør sammenkobling af mobile ”devices” (der gør ind- og aflæsning mu-

ligt alle steder og til alle tider), sensorer, digitale billedregistreringer, registrering af brugs- og købsmønstre, 

der fremadrettet må forventes at blive afgørende.         

                                                             

Well, sagen synes nu afgjort med de digitale medier - det synes hævet over enhver tvivl, at om at ikke en antilope, så i hvert fald en giraf i 

zoo, er et dokument (se Scott 2010 for diskussionen for og imod antilopens dokumentstatus).       
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Der er næppe noget nyt i, at man forsøger at vinde udbredelse ved at koble sin teknologi til andre teknologier 

(ANT vil jo mene, at det er et grundvilkår). Eksempelvis at man forsøger at koble evnen til at håndtere viden 

om vanddamp til at kunne drive en pumpe (og dermed fik den første kommercielle anvendelse af dampma-

skinen). Men man kan godt blive lidt forpustet over, med hvilken radikalitet denne tanke om sammenhæng 

aktuelt forfølges. Tanken om ”connectivity” synes således at samle de kommercielle interesser hos: 

- Dem der leverer den digitale infrastruktur (jf. eksempelvis Googles forretningsstrategi som beskrevet 

i Bechmann 2013),  

- Leverandørerne af teknologikomponenter, jf. at begrebet ”smart cities” fremkomst i høj grad kan til-

skrives kommercielle aktører som IBM eller Hiatchi.   

- Udviklere af nye digitale tjenester med dertilhørende support fra investorer, der ønsker at få del i et 

nyt skype- eller pokemon-go eventyr.   

- Og politikere og offentlige myndigheder, der ser et stort optimeringspotentiale i at kunne håndtere 

ting ”smartere” og som dermed tilsyneladende får en måde at håndtere ellers uløselige eller ubetale-

lige problemer ved den stigende urbanisering (jf. Thomassen 2013). 

”Connectivity” er med andre ord en dagsorden med vind i sejlene. Nogle af dem der kunne være bekymrede, 

er borgerne i forhold til deres privatliv. Men som Reuters Institute konkluderer, på baggrund af et større in-

ternational survey i deres 2016 rapport om digitale medier, så er brugerne nok bekymrede, men ikke nok til, 

at de af komforthensyn afstår at give samtykke til dataintegration på tværs af domæner og brugssituationer. 

Connectivity handler ikke bare om at forbinde og ordne verden, som vi kender den i dag. Den handler om at 

skabe en verden, der er forbindelsesbar. ”To connect or not to connect” synes at være tidens afgørende 

spørgsmål.9 

Måske liv, det at være i live, skal forstås som det at være forbundet. Hvilket i givet fald gør mit køleskab 

(mindst) lige så levende som jeg – ”menneske, dyr, plante eller ting” er et fedt… spørgsmålet er, om der er en 

digital eksistens at forbinde til. Men når det nu er vilkåret for den digitale tidsalder, hvordan griber vi det så 

an at skabe koordineret handling? 

Strategier for netværksindflydelse 

Hvordan skal man så (eksempelvis som Forsyning) agere i dette landskab? På et operationelt plan kan (for-

søg på) ordningsprocesser ifølge Collon (gengivet fra Jensen 2003) beskrives som fire på hinanden følgende 

”begivenheder” (som dermed også kan ses som en slags køreplan): 

- Første begivenhed: At få defineret et obligatorisk passagepunkt, altså en problematisering af et felt, 

som alle må forholde sig til. CO2-reduktion er et eksempel på et sådant passagepunkt (jævnfør hvor 

galt det går, hvis man, som eksempelvis Lomborg, foreslår at andre passagepunkter så som fattigdom 

eller sygdom måske er vigtigere).  

 

                                                             

9 Tilsvarende taler men indenfor pædagogikken om Connectivism og Connective Knowledge – se eksempelvis Ravenscroft 2011 for en 

uddybning.  
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- Anden begivenhed: At lave en interessekonstruktion der gør det oplagt for andre aktører at hæfte sin 

interesser netop på den løsning, man arbejder med (og dermed også undgå at de andre aktører hæf-

ter sin interesse på konkurrerende løsninger). At kombinere klimatilpasning med et regnbed og et 

vejbump gør det eksempelvis oplagt for aktører, der er interesseret i en grønnere og sikrere vej at 

knytte sine interesser til klimatilpasningsprojektet, frem for et projekt der handler om beplantning af 

grøfterne eller nedsættelse af den maksimale kørehastighed.  

 

- Tredje begivenhed: At omsætte interessekonstruktionen til faktisk deltagelse gennem indrullering. 

Det enten ved at lokke, forføre, true, anerkende og hvad der nu ellers skal til for at aktivere folk.  

 

- Fjerde begivenhed: At sikre at alle -  og ikke bare frontløberne - kommer med, altså mobilisering. 

Hvor indrulleringen typisk omfatter de ledende aktører (og aktanter bredt forstået) fra de forskellige 

dele af netværket, er målet her at få så mange som muligt med, altså sikre at de ledende aktører får 

deres bagland med. 

Denne firetrinsmodel kan på mange måder synes oplagt, grænsende til det banale: det handler om at få flere 

og flere med. Samtidig bærer den nogle karakteristiske ANT-træk, der nok er værd at bemærke. For det før-

ste, at interesser ikke er givne hverken i udgangspunktet eller undervejs. For det andet, at det er netværkets 

samlede struktur, snarere end hvor stærk den enkelte aktør er, der afgør styrkeforholdet. Det er mit bud, at 

det ofte er betydningen af især den første og anden begivenhed, der undervurderes i organisationer (eksem-

pelvis forsyninger), der har sine rødder i en teknisk rational (ikke-konstruktivistisk) forståelse af verden.  

Relateret til klimatilpasning kan man sige, at lovkravet om at alle kommuner skal udarbejde en klimatilpas-

ningsplan, udgør et eksempel på et obligatorisk passagepunkt, der medvirkede til at klimatilpasningsdagsor-

denen, kom hurtigt fra start. Nogle kommuner, eksempelvis Københavns Kommune, har efterfølgende været 

gode til at lave en interessekonstruktion, hvor klimatilpasning er blevet set som en vigtig del af kommunens 

vækststrategi samt som en måde at understøtte fysisk og social byudvikling. Opgaven lige nu for Københavns 

kommune er at sikre indrullering og den efterfølgende mobilisering i forhold til udmøntningen af de mange 

planlagte klimatilpasningstiltag. I andre kommuner har koblingen til øvrige politikområder været mindre 

stærk, hvilket, i kombination med fraværet af efterfølgende obligatoriske passagepunkter, har gjort at klima-

tilpasningsdagsordenen, står mindre stærkt. Skulle man med afsæt i den her beskrevne model have designet 

et forløb til at understøtte klimatilpasning, kunne man eksempelvis have gjort det obligatorisk for kommu-

nerne ikke bare at identificere risiciene (som det sker i klimatilpasningsplanen), men også at udbedre de 

største risici.  

Digitale medier som metaconnectere 

Men, kunne man indvende, hvor meget nyt er der egentlig under mediesolen. Vi har de sidste to hundrede år 

set en lang række nye teknologier vinde frem: telegraf, medier til at optage lyd, fotografiet, telefonen, film, 
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fjernsyn, internettet i sin tidlige form etc. Som Winston (1999) fremfører, så er det intet revolutionerende i 

den medierevolution, som det ofte hævdes, at vi står midt i. 10 

Jo, vil jeg hævde, der er noget revolutionerende i den udvikling der har fundet sted indenfor de digitale me-

dier siden årtusindeskiftet. De digitale (og ofte ”sociale digitale medier”) er, hvad man måske kunne betegne 

som hypermediatorer eller metaconnectere. Med internettets decentrale netværksstruktur opstod et redskab 

med en uhørt ekspansionskraft. Modsat udbredelsen af bøger, tidsskrifter og aviser er sociale medier desig-

net efter ikke bare at vinde maksimal udbredelse i sig selv, men at udgøre bindeleddet til (og dermed være 

det kommunikationsmæssige centrum for) en lang række tjenester.  

Dette er ikke en tilfældighed. Bechmann efterviser i sin artikel Internet Profiling – the economy of intraope-

rationality on Facebook and Google fra 2013, hvor bevidst (og aggressiv) denne sammenkoblingsstrategi er. 

Googles forretningsstrategi er i Bechmanns gengivelse, som taget ud af ANT-drejebog for, hvordan man ska-

ber inskriptioner med maksimal gennemslagskraft og dermed opnår global dominans.  

Google bliver stiftet i 1998 som en søgemaskine (blandt mange i øvrigt). I sig selv kan en søgemaskine ses 

som et obligatorisk passagepunkt for nu at gå tilbage til skridt 1 i ovennævnte model for, hvordan orden i 

netværk kan etableres. Principielt behøver man selvfølgelig ikke en søgemaskine for at få adgang til, eksem-

pelvis, en artikel om digitalisering, der ligger på Københavns Universitet – man kan ”bare” gå direkte ind på 

KUs hjemmeside. Men hvor skulle man vide fra, at det var der, at den spændende artikel fandtes? Med den 

stigende informationsmængde synes der reelt ikke at være noget alternativ til at benytte en elektronisk gate-

keeper i form af en søgemaskine. 

I år 2000 beslutter Google at fremfor, at man altid skal ind via deres hjemmeside, så kan Google tilgås som et 

plug-in på andre hjemmesider. Hermed er vi fremme ved trin 2 i ordningen af netværk: at lave en interesse-

konstruktion, hvor man sikrer sig at andre hæfter sig til ens løsning (og dermed ikke en anden).  

Og herefter går det stærkt med indrullering og mobilisering. En lang række API’ere udvikles (til stadighed) 

for at gøre det let ikke bare for brugere, men også programmører og annoncører at gå på tværs af datasæt og 

platforme. I 2005 lancerer Google Youtube og skriver sig dermed ind i forsøget på at tage del i omstillingen 

fra tekst til billedemediet (også kaldet ”the iconic turn” som jeg skal vende tilbage til nedenfor). Google køber 

op indenfor systemer til kortlægning og positionsbestemmelse af brugere og baner dermed vejen for blandt 

andet Google Maps og Google Earth og knytter dermed søgninger og information an til den geografiske ver-

den, jf. punkt ni i, hvad der ifølge Latour skaber et stærkt mobile. Opkøbet af det linus-udviklede Androidsy-

stem giver afgørende adgang til mobilmarkedet med dertil knyttet mulighed for konstant dataindsamling og 

                                                             

10 Bogens første udgave er fra 1999 og det oplag, jeg har læst den i, er fra 2003. Jeg ved ikke, om han har foretaget korrektioner siden 

førsteudgaven, men det er oplagt, at det selvfølgelig også var svært at gennemskue udviklingen på dette tidspunkt, hvilket dog ikke får 

Winston til at afstå fra klare konklusioner om, hvad nettet (ikke) kommer til at betyde. En af hans afsluttende konklusioner er, at det er 

helt givet, at internettet ikke får større betydning for detailhandlen end TV-shoppen har haft! Well, det er nok ikke Amazon-aktier Wins-

ton skal ”bekymre” sig om at sælge.  
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datavisning -  man følger brugerne overalt. Samarbejde med en række store producenter – Samsung, Toyota, 

Sony m.fl – er yderlige med til at styrke Googles centrale rolle i at skabe ”the internet of things”.   

Oven på dette tilbydes en lang række opkøb og services -  Google Analytics, Double Click, Af Sense – der mu-

liggør at brugernes søgemønstre kan analyseres og aggregeres til glæde for annoncørerne (og dermed for 

Google naturligvis). Et oplagt eksempel på at data kan kombineres og sammensættes, hvormed man får 

nogle kraftige kalkulationscentre for nu at benytte Latours terminologi. Webbets operatører overtager den 

Weberske embedsmand.  

Tilsvarende ønsker facebook ikke bare mere trafik på facebook i sig selv, men også at facebook udgør ind-

gangsportalen til blandt meget andet Spotify. Dog er facebooks strategi ifølge Bechmann grundlæggende an-

derledes end googles. Hvor sidstnævnte forsøger at ekspandere ind i så mange forskellige dataområder som 

muligt, forsøger facebook en mere vertikal strategi, hvor de får stadig rigere data om ”sociale” forhold.  

At det så godt kan vise sige, at denne dybdegående strategi også viser sig at være den bedste til en horisontal 

udvidelse, er en anden sag. 

Det samlende kodeord for denne hæsblæsende kombination af både diversifikation (at sprede sig til nye om-

råder) og koncentration (at blive større indenfor det samme område) er connectivity. Det er ikke hvad tjene-

sten kan i sig selv, men hvad den forbinder til, der er afgørende. Det er således også graden af formodet con-

nectivity, der afgør, hvor skalerbar (for nu at bruge en anden af tidens buzzwords) en opfindelse er, og der-

med også hvor interessant den er at investere i. Hvis man tilhører den lidt gamle skole får dette til tider den 

lidt overraskende effekt at innovationer med en lille (i traditionel forstand) teknisk innovationshøjde, men 

med stor digital sammenkoblingsmulighed opfattes som vældig interessante for investorer, der er (eller vil 

ønske de var) ud af Silicon Valley miljøet. En sensor der kan fortælle, om en skraldespand er fuld, opfattes 

ofte som langt mere attraktiv at investere i end en ny facadekomponent, der kan halvere bygningens energi-

forbrug, fordi førstnævnte har en klar entydig funktion, der gennem internettet kan kobles til andre tjenester 

(eksempelvis tømning af skraldespande, hvor tømningsfrekvens og ruteplaner kan optimeres). Men igen, 

som ANT jo påpeger, det er ikke det enkelte punkt, men dets evne til at forbinde til andre punkter, der er af-

gørende.    
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Kun den udsigt der kan formidles digitalt har værdi. Boligannonce i tidsskriftet Monocle august 2016.  

Et nyt medielandskab 

Effekterne af disse markedsstrategier er ikke udeblevet. som det fremgår med al ønskelig tydelighed i Reuters 

Institute årlige kortlægning af de digitale medier; her eksemplificeret med udviklingen i USA:  

 

Den markante stigning i brugen af digitale medier er gennemgående for alle de undersøgte lande, inklusive 

DK, hvor 56% angiver at de indenfor den seneste uge har brugt sociale medier som nyhedskilde.  
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Ikke overraskende er udviklingen stærk aldersafhængig: 

 

Det bemærkelsesværdige er ikke kun det markante skift i retning mod digitale medier, men også hvor stor del 

af markedet nogle ganske få aktører sidder på:  
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Fremtiden – sådan som den allerede findes hos de unge – peger én vej. Vi vil få vores nyheder på sociale me-

dier (både avisen og hjemmesiden er passé) med facebook som den altdominerende aktør, som vi tilgår gen-

nem vores altid-til-rådighedsstående smartphone uden at kende kilden til nyheden og i stigende grad udvalgt 

gennem algoritmer, der definerer, hvad der er vigtigt for os.  

Der er sket en del siden Georgia Institute of Technology i 1994 konstaterede at 90% af internetbrugerne var 

mænd, 80% hvide, 70% Nordamerikanere, 50% brugte mere end 40 timer om ugen på computere (hvilket på 

daværende tidspunkt var en noget mere nørdet affære, som kun kunne ske bøjet over alt-andet-end-mobile 

devices) samt at 30% var universitetsuddannede (Winston 1999, side 334). Pudsigt måske især, hvor meget 

kvinderne er kommet på banen i et felt, der i udgangspunktet ellers var meget teknisk, jf. at kvinderne har 

overhalet mændene i brugen af sociale medier (Reuters Institute 2016). Da jeg i ottende klasse og dermed i 

1988 skulle vælge ”fag” på ungdomsskolen var det en stående (!) – og i øvrigt helt teoretisk - diskussion 

blandt drengene om sandsynligheden var mindst ringe for at score på knallert- eller programmeringskurset.     

Big Brother har unægteligt fået et face(book)lift. 

Fra symboler til ikoner – en semiotisk vinkel på effekten af sociale medier 

Jeg har i ovenstående behandlet de mulige effekter af digitalisering med afsæt i en ANT-baseret analyse af 

inskriptionsteknologier, herunder muligheden for at skabe kontrol i netværk gennem immutable mobiles. 

Inden jeg afslutningsvis prøver at tegne et billede af, hvordan verden måske kommer til at se ud i et digitalt 

inskriptionsregime, er der én til tilgang, jeg gerne vil forsøge at anlægge for at forstå betydningen af hen-

holdsvis talt, trykt og digitalt baseret kommunikation: den semiotiske.  

Semiotik – læren om tegn 

Semiotik er læren om tegn, det vil sige læren om, hvordan vi både som dyr og mennesker kommunikerer ved 

hjælp af lyde, fagter og for menneskers vedkommende skrevne tegn mm. En af de helt centrale figurer inden-

for semiotikken er Charles Sanders Peirce. Hans bidrag spænder vidt både i indhold og over tid. Ifølge Stan-

ford Encyclopedia of Philosophy’s artikel (publiceret første gang 2006 med omfattende redigeringer i 2010) 

kan man skelne mellem de indledende arbejder i 1860’erne, hans mellemliggende og lettest forståelige peri-

ode, som præsenteres i 1903 og så” his speculative, rambling, and incomplete Final Account developed bet-

ween 1906 and 1910”. Jeg tillader mig – som de fleste andre – at hoppe over hvor gærdet er lavest og for-

holde mig til hans mellemliggende periode og hans dertil knyttede kategorisering af tegn. Det er såmænd 

kompliceret nok.  

Et tegn kan ifølge Peirce defineres i forhold til dets tre elementer; fortolkeren, det objekt som tegnet henviser 

til og selve tegnet, eller rettere ”the sign-vehicle”, fordi det ikke er alle dele af et tegn, som er udslagsgivende 

for, at vi læser det netop som det tegn.  

Tre typer af tegn 

Den hyppigste (nok fordi den er den simpleste) måde at bruge Peirce på, er ved at se på hans tredeling i for-

hold til objektet, altså den ting eller det begreb som tegnet henviser til. Her skelner han mellem tre typer af 

tegn (eller rettere, tre typer af den del af tegnet som handler om objektet): Ikonet, indekset og symbolet.  

http://plato.stanford.edu/index.html
http://plato.stanford.edu/index.html
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Et ikon henviser til objektet ved en slags umiddelbar forståelig lighed med det. En farveprøve i farvehandle-

ren kunne være et eksempel – den er ikke lig med den maling, jeg køber, men den gengiver ret intuitivt, hvil-

ken farve der er i bøtten. Et indeks er et tegn, der fungerer gennem en årsagssammenhæng. Røg som tegn på 

ildebrænd eller en vejrhane, der drejer som følge af ændret vindretning, gives som eksempler i litteraturen. 

Et symbol er baseret på en vedtaget konvention om, ikke bare hvad objektet er, men også hvordan man skal 

forholde sig til det. En brandalarm vil modsat røgen ikke bare påpege, at det brænder, men også angive at nu 

skal du komme ud. Forskellen mellem de tre typer af tegn er altså, om de rummer en egenskab, angiver et 

eksistentielt faktum eller en social konvention.  

De tre typer af tegn vil, eller kan i hvert fald, indgå i en indbyrdes rækkefølge, hvor der sker en første fortolk-

ning ved iagttagelse af ikonet (hvad kunne det være), en anden fortolkning ved iagttagelse af indekset (hvad 

er det) og en tredje ved iagttagelse af symbolet (og hvad kan det bruges til). En enkelt node kan for eksempel 

få mig til at tænke på melodien ”lets dance”, en sekvens af noder kan måske få mig til at konstatere, at dette 

faktisk er ”lets dance”, hvilket igen kunne føre til den konklusion, at det er et nummer, der plejer at være godt 

at danse til.     

Merrell (kapitel i The Routledge Companion to Semiotics and Linguistics redigeret af Paul Cobley, 2001) 

sammenfatter forskellene som følger (s. 37):  

             

Der er som angivet også et informationshierarki i de tre typer af tegn. Symbolet rummer mere viden end in-

dekset (fordi det også angiver, hvad der skal gøres), som igen rummer mere viden end ikonet (fordi det med 

sikkerhed fastslår, hvad objektet er). Omvendt er der også nogle forhold, der skal være på plads, for at man 

kan nå frem til symbolet. Det er for det første, som slutpunktet i en erkendelsesrække, mere tidskrævende at 

nå frem til. For det andet kræver det en tillæring (den sociale norm skal etableres), hvilket igen gør at symbo-

let må forudsætte et vist minimum af forhåndskendskab til hinanden eller i det mindste, at man er en del af 

det samme miljø, kultur eller hvad man nu vil kalde det, hvis man skal forstå det på samme måde.  
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”The iconic turn” 

Med afsæt i iagttagelsen af, at digitale medier gør det hurtigere og billigere at kommunikere med mange; her-

under mange hvis baggrund er væsensforskellig fra ens eget som følge af de digitale mediers ”ustyrlige” net-

værksstrukturer, må vi forvente at digitalisering indebærer et skift i, hvilke tegn der benyttes. Tegnene i et 

digitalt inskriptionsregime skal kunne håndtere kommunikation, der er hurtigere, hyppigere og mere hetero-

gen.  Og vi bevæger os derfor væk fra symbolet og i retning af ikonet. Jævnfør således også at de ”practical 

examples” der er angivet for symbolet ovenfor (ord, kode, tal) netop hører til de inskriptionsformer, der 

ifølge Latour, er fremherskende i en trykt (og dermed før-digital) tidsalder. Og mon ikke også en semiotisk 

analyse af kommunikation på eksempelvis facebook vil vise en udbredt brug af ikoner (like-tegnet foreksem-

pel som jeg symptomatisk nok ikke kan reproducere her på min pc), sproglige metaforer og ikke mindst bille-

der – tag bare følgende udklip fra min egen facebook-profil: 

 

Yderst til venstre henvisninger til hjemmesider, grupper, begivenheder med mere – alt sammen vist som iko-

ner. I midten en nyhed som starter med et billede af afsender, så et billede af selve nyheden (som vel strengt 

taget er det eneste ”content” i dette udklip), herunder en række kommentarer, igen med billeder af afsender 

og med masser af ikonmuligheder. Blandt de første 50 nyheder jeg bladrede igennem på min egen profil, var 

der kun én, der ikke var ledsaget af et billede (og det var selvfølgelig en opdatering fra os selv i Smith Innova-

tion). I højre spalte en række billedsatte gruppeinvitationer som facebookalgoritmen har funder oplagt for 

mig (herunder at jeg åbenbart vil påskynde meditation udført af en goofy fætter med nissehue!!!). Nå, men 
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pyha, så er der heldigvis lidt sammenfattende statistik oppe i højere hjørne for de billede- og ikonforskræk-

kede.   

Med til historien om at de klassiske tegn (symbolet) svækkes til fordel for ikonet hører også, at det med digi-

tale medier er blevet meget lettere at manipulere med tekster, billeder og så videre, hvorfor det der tidligere, 

med stor sikkerhed, kunne tolkes som en sikker årsagssammenhæng (et indeks) reelt kan være et falsum el-

ler, sagt lidt pænere, være ”cyber art” (Fenk 2008). 

Vi skal med andre ord vænne os til at udtrykke os i ikoner mere end symboler. At kunne antyde noget uden at 

angive eller anvise noget. Set i det skrevne inskriptionsparadigmes optik kan meget af den kommunikation, 

der finder sted på de sociale medier forekomme at være det rene snik-snak: Der bliver jo hverken dokumen-

teret eller konkluderet noget som helst! Men hvis man ser dialogen som antydninger, giver den straks mere 

mening.   

Dette skift kan være lidt af en mundfuld at håndtere. Ikke bare skal man kommunikere gennem andre tegn 

end man er vant til. Hvordan omsætter man eksempelvis en spildevandsplan til et hurtigt forståeligt ikon, 

der kan gå viralt på de sociale medier? Man skal også betjene helt andre stemningsmæssige repertoirer – at 

tale til følelser og ikke til (det vi har defineret som) logik.    

Som Latour (1986, s. 26) påpeger så er der en ”peculiar tendency to privilege what is written” – en tendens, 

der kan tilskrives, at det meste af vores oplæring (herunder skolegang) handler om at kunne forstå og bear-

bejde information i et hierarki med teksten, og over det tal, som de ypperste og mest sande repræsentations-

former. Vi står med andre ord overfor en omfangsrig af- og siden tillæring af nye måder at udtrykke os på. Vi 

skal kort sagt gøre op med det meste af det, vi har bygget op (og hyldet) de sidste 500 år. At være i en digital 

verden er ikke noget ”de klarer over i kommunikationsafdelingen” – det er nyt eksistensvilkår for os alle.   

Omvendt kan det måske indebære, at vi ikke længere, igen ifølge Latour, som følge af teksten og tallets ophø-

jelse skal tilsidesætte de mange andre sanseindtryk, som vi hele tiden modtager og som kan tillade en rigere, 

smukkere, mere præcis og realistisk repræsentation (/ inskription) af hvad vi har erfaret. Måske æstetikken 

har – eller kan få – en større rolle, hvormed skal forstås ikke tanken om det skønne og kønne, men udsagn 

der rummer en inciterende blanding af orden og uorden. 

Der er uden tvivl meget at lære. De typer som Guttenberg brugte til at trykke de første bibler med var så godt 

som ulæselige; formentlig fordi de forsøgte at efterligne en håndskreven tekst. Det var først med ingravøren 

Claude Garamond og ligesindedes arbejder i 1600 tallet, at typerne blev tilpasset den nye teknologi (og ja, 

skrifttypen Garamond er baseret på Garamonds oprindelige design). Tilsvarende forekommer videoer mig 

ikke at være den mest logiske måde at bruge billedmediet på i en digital sammenhæng – det er lidt ligesom 

fjernsynet bare i en dårligere kvalitet og ikke særlig velegnet til hurtig multimedietilegnelse. Som Fenk 

(2008) konstaterer, selv om the iconic turn som følge af digitale medier længe har været italesat, så går ud-

viklingen langsomt, hvilket fører ham frem til at foreslå en hybridløsning, ”the iconic symbol”, der som sym-

bolet har en tillært betydning, men som ikonet er let aflæseligt og visuelt baseret. Reuters Institute konstate-

rer i sin medieanalyse tilsvarende, at til trods for massive investeringer fra ikke mindst Googles side i You-

tube, så er fremgangen i videovisninger meget beskeden.  Måske Snapchat og Instagram er bedre bud. Måske 

vi stadig venter på den digitale udgave af Garamond. Og måske vi af samme grund kun i meget beskedent 

omfang har set og forstået betydningen af ”the iconic turn”. 
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Det store skifte  

Decentralisering og centralisering 

Digitaliseringen og de sociale medier kan ses som en frisættelse og decentralisering. Og sådan taler vi da også 

gerne om den. Om det frivillige potentiale der let kan aktiveres. Om muligheden for at få nyheder som ikke 

behøver at have rundet chefredaktørens bord.  Om crowdfunding der udfordrer de store bankers udlån af 

penge. Om open source, hvor vi frit kan dele den måde, vi udvikler løsninger på. Om pop-up restauranter og 

butikker der spontant dukker op, fordi det er hurtigt og let at give sig til kende.  Om værelsesudlejning og va-

rekøb der ikke behøver at ske gennem centraliserede lagerfunktioner – det vi kender som henholdsvis hotel-

ler og supermarkeder.  

Men samtidig er det også, som det er fremgået ovenfor udtryk for en uhørt centralisering. De trykte medier 

afskaffede kirkens vidensmonopol og fjernede på sigt også enevælden. En frisættelse af forskning og folk. Og 

samtidig en indsættelse af videnskabs- og embedsmanden som den nye tids centrale skikkelser. Decentralise-

ring og centralisering er to sider af samme sag. Og jo mere der decentraliseres, jo mere centraliseres. Google 

og facebooks markedsandel bliver til stadighed ved med at vokse og har nået et niveau, der vel aldrig er set 

tilsvarende i andre brancher. Den nye tids centrale skikkelse er den, der kan lave infrastrukturen til at ”con-

necte” med. Og den nye guldåre som investorerne flokkes om, er den virksomhed, der kan lave app’en eller 

servicen, der skaber eksponentiel connectivity. Det er derfor at tidens modeord foruden ”connectivity” er 

”disruptive” og ”scalability”. Det er derfor at San Francisco og the bay area har overhalet New York som 

USA's og måske verdens økonomiske centrum.  

Guttenberg og Google – mekanikken er den samme om end hastigheden og radikaliteten unægtelig er for-

skellig.      

Lad mig her afslutningsvis forsøge i ultragrove træk at skitsere (eller måske rettere gætte på) nogle af ele-

menterne i denne nye konfiguration af centralisering og decentralisering    

 Talte tidsalder Trykte tidsalder Digitale tidsalder 

Om kommunikation og overtalelse 

Primære kommunikati-

onsform 

Tale Trykte medier Digitale medier 

Tegn (?) Indeks og symbol Ikoner og signaler 

Sandhed At repræsentere 

gud 

At repræsentere viden-

skaben  

At repræsentere den digitale 

meningsdannelse. 

Overtalelsesform At referere At bevise At antyde 

Autoriteterne Præsten og skjal-

den 

Videnskabsmanden og 

embedsmanden 

”Connectors and illustrators” 
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Om politik 

Styreform Lokalråd og aristo-

krati 

Enevælde og repræsen-

tativt demokrati 

Like-krati. Direkte ”afstemnin-

ger” 24/7 hvor alle kan give sig 

til kende og hvor beslutningen 

er truffet når et budskab er ble-

vet så udbredt at det ikke kan 

gendrives eller ignoeres.  

Forvaltning - Webersk bureaukrati: 

hierarkisk, meritbåret 

og transparent.   

Net-krati: fladt, aktivitetsbåret 

og ugennemskueligt.  

Udøvende magt ”Ridefogeden” Politi Det panoptiske digitale blik: 

selvrapportering og fuld digital 

synlighed skaber selvcensur.  

Militær magt Muskler Maskiner ”Megabytes” 

Om Økonomi 

Produktion Håndværk: manu-

elt og lille skala 

Industrialisering: me-

kaniseret, stor skala 

Selvproduktion/Digitaliseret 

gør-det selv: automatiseret, 

lille skala 

Udveksling Bytteøkonomi lo-

kalt: direkte ud-

veksling  

Markedspladsen: ud-

veksling med mellem-

led  

Bytteøkonomi globalt: direkte 

udveksling 

Valuta Metal Pengesedlen udstedt af 

nationalbanken 

Point for forbundethed udstedt 

af algoritmer 

Om identitet og luksus 

Identitet At være forbundet 

til gud og stam-

men 

At være forbundet til 

sig selv og (kerne)fami-

lien 

At være digitalt forbundet til 

andre digitale identiteter (men-

nesker såvel som objekter) 

Luksus/modstrøm Fri for at arbejde – 

at vagabondere 

Fri for materielle be-

kymringer – at være 

åndelig  

Fri for digital forbundethed – 

at være off line 
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Frankfurterskolen eller facebook - outro  

Jeg startede dette paper med pokemon-go, der var en af de markante indslag i sommeren 2016. Det forekom-

mer mig at være en lidt let måde at slippe rundt om sommerens og tidens aktuelle begivenheder. At en mere 

fuldstændig beskrivelse også bør forholde sig analytisk-konstruktivt til begivenheder, der er mere i mol end 

dur – de flygtningestrømme og den protektionisme og populisme der kendetegner store dele af den vestlige 

verden.  

Med fare for at lave ”teorien om alting”, vil jeg mene at disse begivenheder i høj grad også kan forstås i den 

ramme, jeg har forsøgt at skitsere ovenfor. At de er udtryk for, at vi på ene side kommunikerer bredere og 

bredere. At viden og holdninger rejser hurtigere og hurtigere på tværs af domæner. Uden at vilkårene for at 

skabe fælles forståelse følger med af den grund. Vi kan påvirke mere og mere og blive enige om mindre og 

mindre.  

Flygtninge får hurtigt viden om nye veje ind i Europa, som de (forståeligt) forfølger. Det kan vi ikke forhin-

dre. Men vi kan samtidig heller ikke have en kvalificeret dialog om, hvordan vi sammen (altså inklusive med 

dem der flygter) kan finde frem til gode løsninger for alle. Republikanske og demokratiske vælgere kan frit 

udveksle holdninger og meninger på sociale platforme. Det kan vi ikke forhindre. Og vi kan derfor heller ikke 

forhindre, at der breder sig en konsensus af, at det Trump (eller Sanders) siger, er i orden, også selv om det 

måtte være faktuelt forkert eller stride mod, hvad han selv tidligere har sagt. Og den presse, der tidligere 

kunne være den kritiske vagthund, er i store træk væk – forsvundet som følge netop af digitalisering og det 

forhold at nyheder i dag, forventes at være gratis, hvorfor vi har stadig flere artikler og stadig færre til at lave 

dem. Det politiske ”establishment” kan ikke undlade at spørge de britiske vælgere om holdningen til EU. 

Men magter samtidig ikke at forklare den komplekse eu-størrelse i et format, der egner sig til en ikon- og 

stemningsbaseret digital virkelighed. Det synes at være et uheldigt sammenfald mellem populisme og det at 

magte digitaliseringens nye vokabularium – hvilket måske ikke er så mærkeligt, for det vi betegner som po-

pulisme, er vel netop kendetegnet ved at være det, der i mindre grad lever op til det gamle regimes spillereg-

ler for gyldig vidensproduktion. Populisterne har ganske enkelt mindre, de skal aflære sig.  

Det er ikke altid kønt, når et nyt struktureringsregime skal tillæres. Da Luther – som en af de allerførste og 

med stor dygtighed – tog den skrevne inskriptionsteknologi i brug, skabte han konflikten mellem protestan-

ter og katolikker. En konflikt som først fandt sit modus vendi (uden dog egentlig at blive løst) mere end 100 

år senere med afslutningen af 30-års krigen i 1648. En af de mest blodige perioder i Europas historie.  

Ironien synes at være, at i takt med at vi kan tale med flere og flere, bliver vores verden mindre og mindre. At 

det, der startede som et åbent netværk, medfører at verden lukker sig om sig selv. 

Men hvad skal man så sige og ikke mindst gøre med al den forbundethed og de interesser og strukturer, som 

den afspejler og forstærker?  

Man kan nøgternt med en ANT-tilgang konstatere, at sådan hænger verden nu engang sammen. Det nye er 

ikke, at vi prøver at opnå indflydelse i netværket – det nye er måske, at det nu kan udføres globalt med en 

uhørt hastighed og konsekvens over alle livssfærer.  
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Man kunne også hæfte sig ved de mange fordele det rummer. Herunder også som antiterrormekanisme. Og 

måske leve med at forestillingen om det autonome individ lider et knæk til fordel for velfungerende og sikre 

samfund. ”Menneskerettigheder med måde”. Umiddelbart en svær pille at sluge, men omvendt skal man jo 

ikke være blind for, at menneskerettigheder kun er et hensyn ud af mange og at det som begreb netop er und-

fanget i det trykte inskriptionsparadigmes periode. Hvilken mening giver det at holde fast i tanken om det 

autonome individ, når pointen i alle andre sammenhænge er, at vi kun er noget i kraft af vores relation. Må-

ske vi – som i tidligere tider og ikke-vestlige civilisationer – skal være mindre optaget af individet og mere af 

helheden, mindre optaget af handlen og mere af kontinuitet. At det i så fald vil være et af de mest individ- og 

handlingsorienterede miljøer, jeg kender, – miljøet omkring silicon valley – der indstifter en sådan konfucia-

nistisk sindstilstand, må siges at være skæbnens ironi.      

Men man kan også som i den kritiske hermeneutik fasthold en normativ position og insistere på, at der er 

henholdsvis gode og dårlige dialoger, alt efter om de sker i magtfrit eller i det mindste symmetrisk magtfor-

hold eller ej. Som Elliot Scott 2010 (s. 5) fremhæver, så: 

”…if the immutable mobile’s producer seeks to dominate the social discourse and restrict the 

user…this is a positive development only for the few who control the immutable mobiles pro-

duction at the expense of the many who must submit to its dominion. The consumption of in-

formation, documents and immutable mobiles then becomes a form of colonization and ex-

ploitation.”  

Hvis man vil undgå denne form for ”kolonisering og udnyttelse” må det ifølge Scott starte med en forståelse 

af ”the nature of media, and all other form of documents and immutable mobiles”. Et synspunkt der synes at 

være helt i tråd med Habermas og den kritiske hermeneutiks tanke om, at de i udgangspunktet skjulte struk-

turer må frem i lyset, før man kan gøre sig fri af dem.  

Det vil næsten være for let at konkludere at dette skriv, om ikke andet for mig selv, har været et skridt i ret-

ning mod en sådan bevidstlighedsgørelse. Digitalisering er ikke – som jeg indledningsvist antog –  bare et 

lag, der ligger sig (lettere) forstyrrende, oven på den måde vi tænker og agerer. Digitale medier er meget mere 

end bare et kommunikationssystem. Det er selve fundamentet. De er en del af vores refleksionsrum. En del af 

vores kognitive system. Og vigtigst, det inskriptionssystem der afgør, hvad vi forstår ved viden og videnskab, 

ved samfund og politik, ved retfærdighed og forvaltning, ved værdi og økonomi, ved eksistens og mening.  

Men hvori kunne ”frihedskampen” så oplagt bestå? Ja, undskyld krigsmetaforen, men hvis ovenstående ana-

lyse er rigtig, så er den omvæltning, vi står overfor, næppe mindre end da vi med moderne kort og kanoner 

koloniserede verden, med klassifikationer og diagrammer over familieformer fik styr på andre folkeslag og 

med kikkerter og tabeller afmystificerede himlen. Bortset fra at det denne gang ikke handler om noget ”out 

there” – men om noget der sker hos, i og for mig. Det er mig (og alle jer andre), der står til at blive kolonise-

ret, klassificeret og afmystificeret!     

I filmen Fahrenheit 453 består løsningen, i forhold til at genskabe den frie dialog i et Tv-diktatur, i at karak-

teren Montag, ude i skoven finder ”the book people”, som fastholder bøgerne ved at lære dem uden ad, og 

med dette afsæt genopbygger civilisationen. Bemærk her, at bøger sidestilles med civilisation, sådan som vi 

kender den i dag (eller i hvert fald i 1966, hvor Truffauts film er fra). Denne analyse kunne ikke være mere 

enig. 50 år og en digital tidsalder senere, skriver Eggers en tilsvarende roman om et gryende digitalt samfund 
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med det altdominerende datafirma ”the circle” (læs ”google-facebook-mfl” går sammen i ét firma) som ve-

dens omdrejningspunkt. Her forsøges flugten ud i skoven også – men uden held. At være off-grid er ikke læn-

gere en løsning.  Det kan godt være, at du selv ønsker at være i fred for det digitale, men det ønsker det digi-

tale ikke.  

Man kan selvfølgelig også sætte sin lid til offentlig regulering. Men jeg kan godt have min tvivl om, hvorvidt 

et fragmenteret politisk klima kan formå at regulere globale spillere indenfor et felt, hvor hverken lovgivning 

og måske heller ikke de regulerende myndigheders forståelse af problemstillingen, er fuldt på plads.   

Tilbage står vel kun den kampmetode. man må benytte. hvis man er ressourcemæssigt undertal: guerilla-tak-

tikken. De små lokale infiltrationer. Skip de første 10 sider af en internetsøgning, så du ikke i alt for høj grad 

havner i et selvrefererende univers. Lad være med at booke dit hotelværelse på forhånd og se hvor bilen, cyk-

len eller fødderne tager dig hen. Den slags. Men gad nok vide, om det vil hjælpe eller om det blot er en dø-

ende ”bogelskers” sidste krampetrækninger, der taler her.  

En ting synes dog oplagt. Jeg har gennem paperet her omtalt ”digitale medier” eller ”sociale medier”, som 

repræsentanten for det nye paradigme til at inskribere mening. Her i bakspejlet forekommer dette mig at 

være misvisende. ”Sociale” medier er en måde at sikre påvirkelighed og ressourceadgang på og rummer so-

lide elementer af politik og økonomi. Der er ikke meget mere socialt over en facebook-hjemmeside end en 

pengeseddel. Tilsvarende er det med ordet ”medie” nærliggende at tænke, at det vi har med at gøre, ”er noget 

der sker ovre i kommunikationsafdelingen” og ikke noget, der grundlæggende er ved at transformere vores 

politiske, økonomiske og civile verden. Om noget – og velvidende at det bliver bøvlet at sige sådan i en prak-

tisk sammenhæng – bør vi måske fremadrettet tale enten neutralt om ”digitale forbindelsesteknologier” eller 

måske endnu bedre ”digitale afhængighedsteknologier til at opnå indflydelse”. 

For når alt kommer til alt, er pokemon-go nok kommet for at blive. Og nej, det er ikke kuk-kuk, at digitale 

udvekslinger handler om at pippe. Det er en ny måde at skabe mening på i skiftet fra det trykte til det digi-

tale. Fra Gutenberg til Google. Fra bøger til face-book. Det er en måde at håndtere påvirkelighed på i en ver-

den, der til stadig bliver mere og mere digitalt forbundet. 
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