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Da jeg var 13 år, tog min far mig med på en computerudstilling i
Atlantic  City  i  delstaten  New Jersey.  Det  var  i  1965,  og  han  var
begejstret for disse værelses-store maskiner som var udviklet af de
førende  innovative  selskaber  i  USA,  såsom IBM.  Min  far  troede
på fremskridtet, og disse første computere var for ham et glimt af
den  fremtid,  han  forestillede  sig.  Men jeg  var  ganske  uimponeret  –
en  typisk  teenager.  Computerne,  der  fyldte  op  i  den  umådeligt
store  udstillingshal,  var  kedelige.  Der var  ikke noget  at  se  bortset
fra den ene kvadratmeter efter  den anden dækket  med rektangu-
lære  metalkabinetter.  Ikke  en  eneste  flimrende  skærm  nogen  ste-
der.  Ingen  talegenkendelse  eller  computerstemme.  Det  eneste
disse  computere  kunne,  var  at  printe  række  efter  række  ud  med
grå numre på foldet papir. Jeg vidste en masse om computere fra
min ivrige science fiction-læsning, og de her var ikke rigtige compu-
tere.

I 1981 fik jeg fingrene i en Apple II-computer på et fysiklabora-
torium  på  Georgia  Universitet,  hvor  jeg  arbejdede.  Selvom  den
havde en lille grøn og sort skærm, der kunne vise tekst, var jeg hel-
ler  ikke  imponeret  af  denne  computer.  Den  kunne  lave  tekstbe-
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handling bedre end en skrivemaskine, og den var genial til grafisk
databehandling og datalagring, men den var ikke en rigtig compu-
ter. Den ændrede ikke mit liv.

Mine  holdninger  ændrede  sig  fuldstændig  et  par  måneder
senere,  da jeg  koblede den samme Apple  II-computer  til  en tele-
fonlinje via et  modem. Pludselig var alt  anderledes.  Der dukkede
et univers op på den anden side af telefonstikket, og det var stort,
ja  nærmest  uendeligt.  Der  var  online  opslagstavler,  eksperimen-
telle  telekonferencer,  og  dette  sted  man kaldte  internettet.  Porta-
len gennem telefonlinjen åbnede op for noget, der på en gang var
enormt,  og  samtidig  havde en menneskelig  dimension.  Det  føltes
organisk  og  fabelagtigt.  Det  forbandt  mennesker  og  maskiner  på
en personlig måde. Jeg kunne føle,  at mit liv blev løftet til  et  helt
andet  niveau.  Når  jeg  ser  tilbage,  tænker  jeg  at  computerens
tidsalder først startede i dette øjeblik, hvor computere blev forenet
med telefonen.  En computer i  sig  selv  var utilstrækkelig.  De ved-
blivende konsekvenser af computerteknologien slog først igennem
i de tidlige 80’ere, i  det øjeblik hvor computerne indgik ægteskab
med telefoner, og smeltede sammen til en robust hybrid.

Denne  teknologiske  konvergens  mellem  kommunikation  og
computerteknologi har spredt sig, er blevet hurtigere og har udvik-
let  sig i  de tre årtier der fulgte.  Internet/web/mobil-systemet har
bevæget  sig  fra  samfundets  udkanter  (og  blev  stort  set  ignoreret  i
1981)  til  centrum  for  vort  moderne  globaliserede  samfund.  Den
sociale økonomi, som er baseret på denne teknologi, har gennem
de sidste 30 år haft sine op- og nedture, og vi har set heltefigurer
komme og gå, men det er ganske klart, at der har været større ten-
denser, der har styret udviklingen.
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Disse  brede  historiske  udviklingstrends  er  afgørende,  fordi  de
underliggende  betingelser,  der  fødte  dem,  stadig  er  aktive  og
under udvikling, hvilket stærkt indikerer at de vil fortsætte med at
vokse  i  de  kommende  årtier.  Der  er  intet  i  horisonten  der  vil
mindske dem. Selv de kræfter,  som man skulle tro kunne afspore
dem, såsom kriminalitet, krig eller vores egne udskejelser, vil følge
disse  mønstre  der  træder  frem.  I  denne  bog  beskriver  jeg  tolv  af
disse uundgåelige teknologiske drivkræfter, der vil forme de næste
30 år.

“Uundgåelig” er et stærkt ord. For nogle vil det straks få advar-
selslamperne  til  at  blinke,  fordi  de  protesterer  mod  at  noget  er
uundgåeligt. De hævder, at menneskelig viljekraft og intention kan
– og skal – aflede, overmande og kontrollere en hvilken som helst
teknologisk  trend.  Deres  synspunkt  er,  at  ”uundgåelighed”  er  en
falliterklæring  for  den  frie  vilje,  noget  man  overgiver  sig  til.  Når
begrebet  om det  uundgåelige  så  smedes  sammen med smart  tek-
nologi,  som jeg  gør  her,  bliver  protesterne  mod  en  forudbestemt
skæbne  endnu  mere  indædte  og  lidenskabelige.  En  definition  af
”uundgåelig” er det endelige resultat i det klassiske tilbagespolings-
tankeeksperiment. Hvis vi spolede historiens bånd tilbage til tidens
begyndelse, og gentog vores civilisationsudvikling igen og igen, vil
en  stærk  version  af  uundgåelighed  konkludere,  at  uanset,  hvor
mange gange vi gentog det, ville vi hver gang ende med teenagere,
der  tweeter  hvert  femte  minut  i  2016.  Det  er  ikke  lige  det  jeg
mener.

Jeg tænker uundgåelig på en anden måde. Der er en tendentiø-
sitet  i  teknologiens  natur,  der  drejer  den  i  bestemte  retninger  og
ikke andre. Alt andet lige tenderer fysikken og matematikken bag
teknologiens  dynamik  til  at  favorisere  visse  former  for  adfærd.
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Disse  tendenser  eksisterer  primært  i  de  samlede  drivkræfter,  der
former  teknologiernes  generelle  konturer,  og  styrer  ikke  detaljer
eller specifikke hændelser. Fx formen af et internet – et netværk af
netværk som dækker kloden – var uundgåelig, men den specifikke
slags  internet  vi  valgte  at  have,  var  det  ikke.  Internettet  kunne
have  været  kommercielt  i  stedet  for  nonprofit,  eller  et  nationalt
system  i  stedet  for  et  internationalt,  eller  det  kunne  have  være
hemmeligt  i  stedet  for  offentligt.  Telefoni  –  langdistance  elektro-
nisk transmitterede talebeskeder – var uundgåelig, men det var en
iPhone ikke. Det firehjulede køretøjs generiske form var uundgåe-
lig,  men det  var  en SUV ikke.  Instant  messaging var  uundgåelig,
men at tweete hvert femte minut var det ikke.

At  tweete  hvert  femte  minut  er  ikke  uundgåeligt  på  en  anden
måde.  Vi  forandrer  os  så  hurtigt  at  vores  evne  til  at  opfinde  nye
ting løber hurtigere end den hastighed vi kan kultivere dem i. Fra
en teknologi dukker op, og til vi har udviklet en fælles enighed om,
hvad den er,  og med hvilken etikette vi  skal  tæmme den, går der
cirka 10 år,  som det ser ud nu. Om fem år fra nu vil  vi  finde en
måde hvorpå vi kan tweete med hensynsfuldhed, ligesom vi fandt
ud af, hvad vi skulle gøre med mobiltelefoner, der ringede overalt.
(Brug lydløs vibration.)  Lige med ét  vil  denne første respons hur-
tigt forsvinde, og vi vil indse, at den hverken var vigtig eller uund-
gåelig.

Den  form  for  uundgåelighed,  jeg  taler  om  her  inden  for  det
digitale område, er et resultat af momentum. Det momentum som
følger et vedvarende teknologisk skifte. De stærke strømninger, der
har formet digitale teknologier i  de sidste 30 år, vil  fortsætte med
at ekspandere og cementere sig over de næste 30 år. Disse gælder
ikke  kun  for  Nordamerika,  men  for  hele  verden.  Gennem  hele
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denne  bog  bruger  jeg  eksempler  fra  USA,  fordi  læsere  vil  kende
mere til  disse,  men jeg kunne for  hvert  eksempel  nemt have fun-
det  tilsvarende  eksempler  fra  Indien,  Mali,  Peru  eller  Estland.
Inden for digitale penge, fx, befinder de reelle markedsledere sig i
Afrika og i Afghanistan, hvor e-penge til tider er den eneste funge-
rende valuta. Kina er langt foran alle andre, når det kommer til at
udvikle deleapps til mobiltelefoner. Kulturelle forhold kan fremme
eller hæmme udtryksformen, men de underliggende drivkræfter er
universelle.

Efter  at  jeg  har  levet  online  de  sidste  tre  årtier,  først  som  en
pioner i et temmelig vildt øde område, og senere som en byggear-
bejder der konstruerede dele af dette nye kontinent, er min over-
bevisning  om  denne  uundgåelighed  baseret  på  dybden  af  disse
teknologiske forandringer. High tech-nyhedernes daglige glimmer
rider på langsomme strømninger.  Den digitale  verdens rødder er
forankret i de fysiske behov og naturlige tendenser, som bits, infor-
mation  og  netværk  har.  Uanset  hvilken  geografisk  lokation,  uan-
set  hvilket  selskab  og  uanset  hvilken  politik,  vil  disse  naturlige
ingredienser i  bits og netværk udklække de samme resultater igen
og igen. Deres uundgåelighed stammer fra deres elementære fysik.
I denne bog bestræber jeg mig på at blotlægge den digitale tekno-
logis  rødder,  fordi  det er herfra de varige trends i  udviklingen de
næste tre årtier vil komme.

Ikke  alt  af  dette  skift  vil  være  velkomment.  Etablerede  bran-
cher vil forsvinde, fordi deres gamle forretningsmodeller ikke læn-
gere  fungerer.  Hele  arbejdsområder  vil  forsvinde,  sammen  med
nogle  menneskers  levebrød.  Nye arbejdsområder  vil  opstå,  og  de
vil  ikke  trives  lige  godt  allesammen,  hvilket  vil  forårsage  misun-
delse  og ulighed.  Kontinuiteten og omfanget  af  de udviklingsten-
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denser, jeg vil opridse, vil udfordre eksisterende juridiske konven-
tioner  og  befinde  sig  på  grænsen mellem det  lovlige  og  det  ulov-
lige – og være en barriere for lovlydige borgere. Den digitale net-
værksteknologi støder på grund af dens væsen sammen med inter-
nationale  grænseskel,  fordi  den  er  uden  grænser.  Der  vil  komme
hjertesorg, konflikt og forvirring i tillæg til ufattelige fordele.

Vores  første  indskydelse  når  vi  møder  ekstrem  teknologi,  der
ruller  frem i  den digitale  sfære,  vil  måske  være  at  skubbe  tilbage.
At stoppe den, forbyde den, benægte den eller i det mindste gøre
det  svært  at  bruge  den.  (Eksempelvis,  da  internettet  gjorde  det
nemt  at  kopiere  musik  og  film,  gjorde  Hollywood og  musikindu-
strien alt hvad de kunne for at stoppe kopieringen. Til ingen nytte.
De lykkedes kun med at gøre deres kunder til fjender). At forbyde
det uundgåelige giver normalt bagslag. Forbud virker i bedste fald
kun midlertidigt, og giver på lang sigt bagslag.

En agtpågivende omfavnelse med helt åbne øjne fungerer langt
bedre.  Min  hensigt  med  denne  bog  er  at  blotlægge  den  digitale
forandrings  rødder,  så  vi  kan  omfavne  dem.  Når  vi  først  har  set
dem,  kan  vi  arbejde  med  dem,  i  stedet  for  at  kæmpe  mod  dem.
Massiv kopiering er  kommet for at  blive.  Massiv sporing og total
overvågning er kommet for at blive.  Ejerskab er på vej  væk. Vir-
tual  reality  bliver  virkelig.  Vi  kan  ikke  forhindre  kunstige  intelli-
genser  og  robotter  i  at  blive  bedre,  skabe  nye  virksomheder  eller
snuppe vores nuværende jobs. Det vil måske være imod vores før-
ste  indskydelse,  men  vi  bør  omfavne  de  uendelige  remix  af  disse
teknologier. Kun ved at arbejde med teknologierne, i stedet for at
forsøge at sabotere dem, kan vi få det bedst mulige ud af, hvad de
har at tilbyde. Jeg mener ikke at vi skal holde fingrene fra dem. Vi
skal  administrere  disse  nye  opfindelser  for  at  forhindre  faktiske
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(versus  hypotetiske)  skader,  både  med  juridiske  og  teknologiske
midler.  Vi  har  brug  for  at  kultivere  og  tæmme  nye  opfindelser  i
deres bestanddele. Men det kan vi kun gøre med et dybt engage-
ment, førstehånds erfaringer og en årvågen accept. Vi kan og bør
regulere Uber-agtige taxaer, fx, men vi kan ikke og vi bør ikke for-
søge  at  forbyde  den  uundgåelige  decentralisering  af  tjenesteydel-
ser. Disse teknologier forsvinder ikke.

Forandring  er  uundgåelig.  Nu  sætter  vi  pris  på,  at  alt  kan
ændres  og  er  under  forandring,  selvom  meget  af  denne  foran-
dring er  umærkelig.  De højeste  bjerge slides  langsomt væk under
vore  fødder,  samtidigt  med  at  alle  dyre-  eller  plantearter  på  vor
klode  muterer  til  noget  andet  i  ultra  slow motion.  Selv  den evigt
skinnende sol falmer i et astronomisk tidsperspektiv, selvom vi for
længst  vil  være  borte  når  det  sker.  Den menneskelige  civilisation,
og også vores biologi, er en del af denne umærkelige glidning hen
mod noget nyt.

I centrum for enhver signifikant forandring af vore liv i dag fin-
der vi en teknologi af en eller anden slags. Teknologi er menneske-
hedens accelerator. På grund af teknologi er alt det, vi laver, altid
en  del  af  en  tilblivelsesproces.  Enhver  ting  er  under  tilblivelse  til
noget andet, alt imens den hvirvler sig fra ”er måske” til ”er”. Alt
er  under  evig  forandring.  Intet  er  afsluttet.  Disse  endeløse  foran-
dringer er krumtappen for alt i den moderne verden.

Evige forandringer betyder mere end blot "alting bliver ander-
ledes." Det betyder, at processer – motorerne bag konstant foran-
dring – nu er vigtigere end produkterne. Vores største opfindelse i
de  sidste  200  år  var  ikke  et  bestemt  redskab  eller  værktøj,  men
opfindelsen af  selve  den videnskabelige  proces.  Da først  vi  havde
opfundet den videnskabelige proces, kunne vi straks skabe i tusind-
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vis  af  andre  fantastiske  ting,  vi  ellers  aldrig  ville  have  opdaget.
Denne metodiske proces som består af konstant forandring og for-
bedring,  er  en  million  gange  bedre  end  opfindelsen  af  et  hvilket
som helst  produkt,  fordi processen har genereret millioner af  nye
produkter  i  de  århundreder  der  er  gået  siden  vi  opfandt  den.  Få
styr  på  den  løbende  proces,  og  den  vil  blive  ved  med  at  skabe
løbende fordele. I vores nye æra overtrumfer processerne produk-
terne.

Dette skift mod processer betyder også, at alt hvad vi skaber, vil
undergå  uophørlige  forandringer.  Vi  bevæger  os  væk  fra  en  ver-
den  af  faste  navneord  og  hen  imod  en  verden  af  flydende
udsagnsord.  I  de  næste  30  år  vil  vi  fortsætte  med  at  forvandle
solide ting – en bil, en sko – til immaterielle udsagnsord. Produk-
ter  vil  blive  til  serviceydelser  og  processer.  En bil  der  fyldes  med
høje doser teknologi, vil blive en transportydelse, en kontinuerligt
opdateret  sekvens  af  materialer,  der  hurtigt  tilpasser  sig  kundens
brug,  feedback,  konkurrerende  produkter,  innovation  og  slitage.
Uanset  om  det  er  en  førerløs  bil  eller  en  bil  du  kører,  er  denne
transportydelse stoppet med fleksibilitet, personalisering, opgrade-
ringer,  netværksforbindelser  og  nye  fordele.  En sko er  heller  ikke
længere et færdigt produkt, men en endeløs proces som består i at
nytænke  forlængelsen  af  vores  fødder,  måske  med  engangsover-
træk,  sandaler  der  ændrer  sig  når  du  går,  fodtrin  der  ændrer  sig,
eller gulve der opfører sig som sko. ”Sko-ende” bliver en servicey-
delse og ikke et navneord. I det immaterielle digitale territorium er
der intet statisk eller fast. Alt er under tilblivelse.

Modernitetens disruptions rider på denne ubarmhjertige foran-
dring.  Jeg  har  gennemtrawlet  de  myriader  af  teknologiske  driv-
kræfter  som er  i  udbrud nu,  og jeg  har  opdelt  deres  forandrings-
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kraft i 12 udsagnsord, såsom at have adgang, at spore og at dele. Eller
for at være mere præcis, er det ikke bare udsagnsord, men lang til-
lægsform,  den  grammatiske  bøjning  som  udtrykker  en  igangværende
handling.1 Disse drivkræfter er accelererende handlinger.

Hver  af  disse  12  fortløbende  handlinger  er  en  igangværende
trend,  der  viser  alle  tegn  på  at  fortsætte  i  mindst  tre  årtier  mere.
Jeg  kalder  disse  meta-trends  ”uundgåelige”,  fordi  de  er  rodfæ-
stede  i  teknologiernes  natur,  snarere  end  i  samfundets  natur.
Udsagnsordenes  karakter  følger  de  nye  teknologiers  bias,  en  bias
alle teknologier deler. Mens vi som skabere har mange valgmulig-
heder og ansvar for at styre teknologierne, er der også meget ved
teknologi,  der  ligger  uden  for  vores  kontrol.  Bestemte  teknologi-
ske processer vil naturligt favorisere bestemte resultater. Fx favori-
serer  industrielle  processer  (dampmaskiner,  kemiske anlæg,  dæm-
ninger) temperaturer og tryk som ligger uden for menneskets kom-
fortzone, og digitale teknologier (computere, internet, apps) favori-
serer  billig  allestedsnærværende  kopiering.  Industrielle  processers
bias  mod  højtryk/høje  temperaturer,  styrer  produktionsstederne
væk fra mennesker og mod centraliserede enorme produktionsan-
læg, uanset kultur, kontekst eller politik. Digitale teknologiers bias
mod billige allestedsnærværende kopier er uafhængig af nationali-
tet,  økonomisk udvikling eller menneskelige ønsker, og den styrer

1. Redaktionel bemærkning til oversættelsen: De engelske termer er: Becoming, Cognifying,
Flowing, Screening, Accessing, Sharing, Filtering, Remixing, Interacting, Tracking, Questio-
ning, Beginning. På dansk skulle udsagnsordene have endelsen ’-ende’ for at illustrere den
igangværende handling, som det lange tillægsform indikerer. Imidlertid benytter vi sjældent
denne form, og oftere illustrerer vi den igangværende handling ved at bruge ordene ’være i
gang med at …’eller ’ være i færd med at …’. Oversættelsen af termerne tager udgangspunkt i
dette, så hver term skal forstås således: (være i gang med) at blive til, (være i gang med) at dele,
osv.
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teknologien  frem  mod  en  samfundsmæssig  allestedsnærværelse;
denne  bias  er  indlejret  i  digitale  enheders  natur.  I  begge  disse
eksempler kan vi få mest ud af teknologierne, når vi "lytter" til den
retning,  teknologierne  hælder  mod,  og  bøjer  vore  forventninger,
regler  og  produkter  til  disse  fundamentale  tendenser  inde  i  den
pågældende teknologi. Vi vil finde det lettere at regulere komplek-
siteten, optimere fordelene og reducere skaden af bestemte tekno-
logier, når vi tilpasser vores brug med deres bias-retning. Formå-
let  med  denne  bog  er  at  skabe  et  samlet  overblik  over  disse  ten-
denser  som udfolder  sig  nu  i  de  nyeste  teknologier,  og  blotlægge
deres retninger.

Disse  organiserende  udsagnsord  repræsenterer  metaforandrin-
ger  i  vores  kultur  i  den  nærmeste  overskuelige  fremtid.  De  er
brede strøg, som allerede udfolder sig i verden i dag. Jeg forsøger
ikke at forudsige, hvilke specifikke produkter der vil være fremher-
skende næste år eller de næste ti år, ej heller hvilke virksomheder
der  vil  triumfere.  Disse  detaljer  bestemmes  af  impulsive  luner,
moden  og  handelen,  og  er  totalt  uforudsigelige.  Men  produkters
og serviceydelsers generelle tendenser de næste 30 år er synlige nu.
Deres grundlæggende former er rodfæstet i retninger genereret af
nye  teknologier  som  er  på  vej  mod  allestedsnærværelse.  Dette
brede,  hurtige system af  teknologier  bøjer  diskret  men støt  kultu-
ren, så den forstærker de følgende drivkræfter: At blive til, At give
forstand, At strømme, At screene, At have adgang, At dele, At fil-
trere, At remixe, At interagere, At spore, At Spørge og endelig At
begynde.

Selvom  jeg  afsætter  et  kapitel  for  hver  bevægelse,  er  det  ikke
isolerede  udsagnsord,  der  fungerer  alene.  Snarere  er  der  tale  om
overlappende kræfter, der er gensidigt afhængige af og accelerato-



15

FORORD

rer for hinanden. Det bliver svært at beskrive en drivkraft uden på
samme  tid  at  henvise  til  de  andre.  At  dele  mere  tilskynder  til  at
strømme mere og afhænger samtidig af det. At give forstand forudsæt-
ter at spore.  At screene  er uadskillelig fra at interagere.  Udsagnsordene
er selv remixet, og alle disse handlinger er variationer på processen
at blive til. De er et sammenhængende bevægelsesfelt.

Disse kræfter er retninger, ikke skæbner. De tilbyder ikke forud-
sigelser af hvor vi vil ende. De fortæller os blot, at vi i den nærme-
ste fremtid uundgåeligt vil bevæge os i disse retninger.
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Det  tog  mig  60  år  at  nå  frem  til  en  åbenbaring,  jeg  havde  for
nylig: Alting kræver – uden undtagelse – mere energi og orden for
at kunne vedligeholde sig selv. Jeg har hidtil  kendt dette teoretisk
som den berømte anden termodynamiske lov, der understreger at
alting  langsomt  falder  fra  hinanden.  Denne  erkendelse  er  ikke
bare et  udtryk for gammelmandssuk.  For lang tid siden lærte jeg,
at  selv  de  mest  døde  ressourcer  vi  kender  til  –  sten,  jernstænger,
kobberrør,  grusveje,  et  stykke  papir  –  ikke  vil  kunne  bestå  i  lang
tid, uden at man holder øje med eller reparerer eller føjer mere til
den fysiske orden. Beståen synes i hovedsagen at have med vedli-
geholdelse at gøre.dd

Det overraskende var for mig at se, hvor ustabilt selv det imma-
terielle er. At holde en webside eller et softwareprogram i gang, er
som  at  holde  en  yacht  flydende.  Det  er  som  opmærksomhedens
sorte  hul.  Jeg  forstår,  hvorfor  en  mekanisme  som  fx  en  pumpe
efter et stykke tid vil gå i stykker; fugt får metal til at ruste, luft oxi-
derer  overflader,  eller  smøremidler  fordamper  –  alt  sammen
noget,  der  kræver  reparation  og  vedligeholdelse.  Men  jeg  troede
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ikke,  at  bittenes  ikke-materielle  verden  også  degraderes.  Så  hvad
er det egentligt der nedbrydes? Tilsyneladende alt!

’Spritnye’ computere stivner. Apps svækkes under stadigt brug.
Koden korroderer. Helt ny software der netop er frigivet på mar-
kedet,  vil  straks  begynde  at  falde  fra  hinanden.  Og  det  er  ikke
noget, du kan gøre for. Jo mere komplekst udstyret er, desto mere
(ikke mindre) opmærksomhed vil det kræve. Den naturlige tilbøje-
lighed  til  forandring  er  uundgåelig,  selv  for  de  mest  abstrakte
objekter, vi kender til: bittene.

Ikke at forglemme angrebene fra det evigt foranderlige digitale
landskab.  Når alt  omkring dig opgraderes,  lægger det  pres på dit
digitale  system,  der  kræver  vedligeholdelse.  At  opgradere  er  ikke
noget du ønsker, alligevel bliver du nødt til  at gøre det,  fordi alle
andre opgraderer. Det er et opgraderingernes våbenkapløb.

Jeg  plejede  modstræbende  at  opgradere  mit  computerudstyr
(hvorfor egentligt opgradere, hvis det stadig virker?) i sidste mulige
øjeblik.  Man  ved,  hvordan  det  altid  ender:  Opgrader  et  eller
andet,  og  pludselig  skal  man  også  til  at  opgradere  andre  ting;
overalt udløser den ene opgradering den næste. Jeg udsatte dette i
årevis, fordi jeg havde erfaringer med, at selv den mindste opgra-
dering ville virke forstyrrende på alle mine arbejdsprocesser. Men
som vores personlige teknologi bliver stadig mere kompleks, mere
afhængig af andre perifere systemer, begynder at ligne et levende
økosystem,  bliver  udsættelse  af  opgraderinger  endog  endnu  mere
ødelæggende  og  disruptiv.  Hvis  man  forsømmer  igangværende
små opgraderinger, ophober ændringerne sig så meget, at en kø af
opgraderinger  får  den  endelige  store  opgradering  til  at  antage
traumatiske proportioner. I dag opfatter jeg opgraderinger som en
form for hygiejne: Man udfører dem regelmæssigt for at holde sin
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’teknologi  sund’.  Kontinuerlige  opgraderinger  er  nu  så  altafgø-
rende for teknologiske systemer, at de gennemføres automatisk for
store personlige operativsystemer og for nogle software-apps. Bag
kulisserne  opgraderer  maskinerne  sig  selv,  de  skifter  langsomt
funktioner over tid. Alt dette sker gradvist, så vi ikke bemærker at
de er ved ”at blive til”.

Vi opfatter i dag denne evolution som normal.
Teknologiernes liv vil i fremtiden manifestere sig som serier af

uendelige  opgraderinger.  Og  tempoet  for  gradueringerne  accele-
rerer. Funktionerne ændrer sig, standarder forsvinder, og menuer
forvandler form. Hvis jeg åbner en softwarepakke, jeg ikke bruger
hver dag, forventer jeg nogle bestemte valgmuligheder, men jeg vil
opdage, at hele menuer er forsvundet.

Uanset hvor lang tid du har brugt på et værktøj, vil disse ende-
løse opgraderinger altid hensætte dig i nybegynderens rolle — som
den fortabte nye bruger. I denne æra af "at blive til" bliver alle til
nybegyndere.  Eller  endnu  værre,  vi  henvises  til  rollen  som  evige
nybegyndere.  Sat  over  for  dette  bør  vi  udstyre  os  med  en  vis
ydmyghed.

Det er værd at gentage dette. Vi vil alle — hver eneste af os —
ende  som  evige  nybegyndere  i  fremtiden  for  hele  tiden  at  være
med. Her er hvorfor: For det første er de fleste af de vigtige tekno-
logier, der vil dominere vort liv de næste 30 år, endnu ikke opfun-
det,  så  du  ender  helt  naturligt  som  en  nybegynder  i  forhold  til
dem.  For  det  andet  kræver  den  nye  teknologi  endeløse  opgrade-
ringer, hvilket vil medføre, at du forbliver i en nybegynderens til-
stand.  For  det  tredje  er  forældelsens  cyklus  accelererende  (den
gennemsnitlige  levetid  for  mobile  apps  er  nu  blot  30  dage!).1  Du
vil  ikke  få  tid  til  at  mestre  noget,  før  det  er  erstattet  med  noget
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andet,  altså  ender  du altid  i  nybegynderens  tilstand.  Nybegynder
For Altid er den nye standard for alle, uanset alder eller erfaring.

–––––––––––––––

Er vi ærlige, må vi indrømme, at ét aspekt ved de uendelige opgra-
deringer  og  den  uafbrudte  tilblivelse  af  teknologi  er  at  skabe
længsler i vores hjerter. En dag for ikke så længe siden besluttede
vi, at vi ikke ville kunne leve endnu en dag, medmindre vi havde
en  smartphone;  en  halv  snes  år  tidligere  ville  dette  behov  have
lamslået  os.  Nu  bliver  vi  vrede,  hvis  netværket  er  for  langsomt,
men før,  da vi  endnu var uskyldige,  havde vi  ingen begreber om
nettet overhovedet. Vi bliver ved med at opfinde nye ting, der ska-
ber nye behov, nye længsler, der skal tilfredsstilles.

Nogle  er  rasende  over,  at  vore  sind  på  denne  måde  gennem-
hulles af længsler efter de ting, vi skaber. De ser denne umættelige
længsel som en skændsel, en fornedrelse af den menneskelige vær-
dighed, som kilden til vores fortsatte utilfredshed. Jeg er enig i, at
teknologien er kilden til  dette. Den teknologiske udvikling presser
os  til  at  jage det  sidste  nye,  som alligevel  altid  vil  forsvinde efter-
hånden som de næste nye tiltag trænger sig på, så tilfredsstillelsen
bliver ved med at være lige uden for vores rækkevidde.

Men  jeg  har  det  godt  med  denne  uendelige  frustration,  som
den nye teknologi bringer med sig. Vi er forskellige fra vore dyri-
ske forfædre på den måde, at vi ikke er tilfredse mere med en sim-
pel  behovsopfyldelse centreret  omkring fysisk overlevelse.  I  stedet
har vi haft utroligt travlt med at opfinde nye behov, der skal opfyl-
des. Vi har skabt nye længsler, vi aldrig før har haft. Det er denne
utilfredshed, der udløser vores opfindsomhed og udviklingsevne.
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Vi  kan  ikke  udvide  vort  individuelle  og  kollektive  jeg  uden  at
skabe  længsler  i  vores  hjerter.  Vi  strækker  vore  grænser  og  udvi-
der det,  der indeholder vores identitet.  Det kan være smertefuldt,
og  selvfølgelig  vil  der  være  skrammer  og  tårer  undervejs.  Rekla-
mer og endeløse strømme af websider med snart-overflødige gad-
gets er næppe opløftende, men vejen til vores identitetsudvidelse er
ret  poesiforladt,  ensformig  og  hverdagsagtig.  Når  vi  forestiller  os
en bedre fremtid, bør vi medregne dette konstante ubehag.

–––––––––––––––

En verden  uden  ubehag  er  en  utopi.  Det  er  en  stagnerende  ver-
den.  En verden,  der  er  fuldstændig  fair,  når  det  kommer til  visse
fænomener, vil være forfærdende unfair mht. andre. En utopi har
ingen problemer at løse, men derfor heller ingen muligheder.

Ingen af os behøver at bekymre os om disse utopiske paradok-
ser, idet utopier aldrig fungerer. Ethvert utopisk scenario indehol-
der selvmodsigelser.

Min aversion mod utopier har endog en endnu dybere forkla-
ring. Jeg har endnu ikke mødt en spekulativ utopi, jeg ville bryde
mig  om at  være  en  del  af.  Dystopier,  utopiernes  mørke  modsæt-
ninger,  er  for  mig  at  se  langt  mere  underholdende.  Vi  kan  også
langt  lettere  forestille  os  disse.  Hvem  kan  ikke  forestille  sig  en
dommedags-fortælling  om  det  sidste-menneske-på-jorden?  Eller
hvad  med  en  verden,  der  kontrolleres  af  robotherskere,  eller  en
planet  fuld  af  storbyer,  der  langsomt  smuldrer  til  slumkvarterer?
Eller  endnu  lettere:  forestillingen  om  Ragnarok  efter  en  atom-
bombe? Der  er  uendelige  muligheder  for,  hvordan den moderne
civilisation kan bryde sammen. Men blot fordi dystopier er filmi-




