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O m  fragmentering og kompleksitet i 
informationssamfundet 

Bolter og Turkle har forsagt at analysere og forske sig frem til nogle 
bevidsthedsmzssige konsekvenser af informationsteknologien. De 
har forsagt at forstå denne teknologis individuelle konsekvenser enten 
via analyse af menneskets selvforståelse eller dets umiddelbare inter- 
aktion med maskinerne. Andre har forsaigt a t  analysere på de mere 
samfundsmzssige konsekvenser, f.eks. for beskzftigelse og produk- 
tionsstruktur. Der findes efterhånden et utal af sådanne teknologivur- 
derings-resultater. En af deres begrznsninger er, at deres teknologi- 
ske fantasi sjzldent står mål ined virkeligheden, og at  de derfor ofte 
overhales indenom af selve den teknologiske udvikling, der forsages 
vurderet. 

Hvad jeg imidlertid savner er et forsag på a t  sammenkzde disse to 
typer analyser. Min tese er, at  informationsteknologien fairst og frem- 
mest får individuelt gennemslag igennem den przgning denne tekno- 
logi har på arbejdet, arbejdsdelirigeri og arbejdets indhold. Igennem 
denne przgning formes de forskellige lag i den samfundsmzssige 
socialisering og dannelse af individerne. Det er derfor arbejdsformer- 
ne og arbejdstyperne i de hmjt udviklede h~j-teknologi-baserede sam- 
fund, der efter rnin mening er centrale. 

Vi anvender i aijeblikket en rzkke ord til betegnelse af den epoke vi 
lever i - dvs. dette århundredes fin-de-sikcle. Vi taler om det post- 
industrielle, det post-moderne, dvs. om noget der er efter, og oin 
noget der kommer, informationssamfundet. Vi forestiller os en sam- 
fundstype baseret på ikke-industriel hiteknologi, primzrt  de data- 
matbaserede informationsteknologier. Vi ser samtidig tendenser i 
livsformerne, det politiske og det zstetiske som peger på nye normer 
og vzrdier. Der er tale om generelle opgair med forestillingerne om 
det rationelt planlagte velfzrdssamfund, baseret på almengairelsen af 
den (små) borgerlige kultur. 

Kultur kan forstås - i denne sammenhzng - bredt og snzvert. Sorn 
bredt begreb dzkker det hele spektret af livsudfoldelser og livsformer 
i et samfund. Det er kulturantropologernes begreb. Men det kan ogsi  
mere snzvert dzekke den kunstneriske udtryksform, som et givet sam- 
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