
Hensikt	med	forelesning	
•  Hva kan en lære av å tenke systema0sk om 

fram0d(er)?
•  Dimensjoner i spådommer om teknologisk 

utvikling
•  Historiske smakebiter på fram0dsbilder der 

teknologien står sentralt
•  Presentere eksempler på utopier (teknologi-

op0mis0ske bidrag) og dystopier (teknologi-
kri0ske bidrag)

•  InterneB og sosiale medier: Mellom utopi og 
dystopi

•  Usikkerhet og teknologiens Janus-ansikt
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Microso9s	Future	Visions	2020	

h?ps://www.youtube.com/watch?v=ozLaklIFWUI	



Utopia	is	creepy	

•  Works of science fic-on, at least the good ones, 
are almost always dystopian

•  Utopia is creepy – or at least it looks like creepy. That’s 
probably because utopia requires its residents to behave like 
robots, never displaying or even feeling fear or anger or 
jealousy or despair or biDerness or any of those other messy 
emo-ons that plague our fallen world

•  Designed to get jazzed about the future, these kinds of 
produc-ons (MicrosoIs Produc-vity future visions, m.a.) 
strive to conjure up visions of technological Edens. But they 
end up doing the opposite: portraying a future that feels cold, 
mechanical and repellent. Accentua-ng the creepiness are the 
similari-es between the world they project and the world we 
live in. (N.Carr 2016: 108-109)



FramNden	er	ikke	hva	den	en	gang	var	

•  Hva vi tror om fram0den avhenger av når vi lever
•  Fram0den var bedre før
•  Utopier og dystopier viser seg all0d (i eBerkant) å 

treffe på noe og bomme på noe annet
•  Vi ”vet” mer om frem0den enn noen gang og kan 

gjeBe mer kvalifisert
•  Det sikreste vi kan si om frem0den er at det vil oppstå 

en rekke uventede hendelser, der valg som ikke kan 
forutsies nær sagt uanseB hvor mye data vi har, vil få 
store konsekvenser. (Øyvind Østerud)
–  Kilde: ASenposten, Innsikt nr.3, mars 2015
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Utopia	for	realister	

h?ps://www.youtube.com/watch?v=015-H2RWHFw	
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h?ps://drive.google.com/drive/folders/
0B9jWD65HiLUnTTJNQ3Bna2w2blU	

Utopia	er	(nesten)	oppnådd!	



Thomas	More:	Utopia	(1516)	
In Utopia they have six-hour working day – 
three hours in the morning, then lunch – 
then a two-hour break – then three more 
hours in the afternoon, followed by supper. 
(..) All the rest of the the twenty-four they’re 
free to do what they like not to waste their 
time in idleness or self-indulgence, but to 
make good use of it in some congenial 
activity. (s.76) 
 
There (in Utopia) with the simultanous 
abolition of money and the passion for 
money, how many other social problems 
have been solved, how many crimes 
eridicated. (….) And the moment money 
goes, you can also say good-bye to fear, 
tension, anxiety, overwork and sleepless 
nights.  (s.130) 

Sir	(og	Saint)	Thomas	
More	ble	født	i	London	i	
1478.	Han	ble	halshugget	
for	høyforræderi	i	1535.	
Kilde:	More,	London	
1972		
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Utopiyin,	Utopiyang	
Kilde:	U.K.Le	Guin,	i	T.	More	(2016):	195-198	

•  Enhver utopi rommer en dystopi, enhver dystopi 
har i seg en utopi 

•  Mellom de to begrepene råder det som i Yang-Yin-
symbolet en fullstendig og evigvarende gjensidig 
avhengighet

•  Yang står for kontrollbestrebelser, yin for aksept 
og ydmykhet

•  Dystopier handler oSe om at yang har festet et 
jerngrep (Huxley og Orwell)

•  For å kunne forfaBe en utopi er det nødvendig å 
tenke “yin-ak0g”. 
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Hvorfor	domineres	framNdsbilder	av	
teknofix	eller	teknotrøbbel?	

•  Reflekterer at våre redskaper og vår teknologi er den 
sentrale samfunnsomdannenede kraS

•  Tankelek om teknologiens byggende eller 
destruerende kraS kan gjøres liBerært eller filma0sk 
spektakulært

•  Ingeniører og teknologer er 0ldelt en sentral rolle som 
samfunnsbyggere

•  Teknologiske muligheter og fallgruver apellerer 0l vår 
fantasi og fores0llingsevne

•  Teknovisjoner er både det som virker mest lovende og 
mest truende når det gjelder menneskehetens fram0d 
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Visjoner	for	år	2000	
AutomaNsert	læring	og	skredder-robot	
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Kevin	Warvick:	Cyborg	life	
	
Kanskje	trenger	vi	ikke	universiteter	og	
skoler	hvis	vi	enkelt	kan	laste	ned	
informasjon	Nl	den	menneskelige	hjerne	

Franskmannen	Villemard	tegnet	disse	postkortene	rundt	1910.	
Kilde	A9enposten,	Innsikt,	Nr.3-2015	

Such	computer-controlled	sewing	machines	
must	precisely	move	fabric	under	the	needle	
"sNtch	by	sNtch"	and	carefully	track	passing	
threads	—	a	job	normally	done	with	human	
hands	and	eyesight.	(Livescience.com)	



Harold	S.	Osbornes	spådom	
om	framNdens	telefoner	

…hver	gang	et	barn	fødes,	uanse?	hvor	det	
er	hen	i	verden	vil	han	bli	gi?	et	fødsels-
nummer	som	vil	bli	hans	telefonnummer	
resten	av	livet.	Idet	han	lærer	å	snakke	vil	
han	gis	en	klokkelignende	dings	med	10	små	
knapper	på	den	ene	siden	og	en	skjerm	på	
den	andre.	Utstyrt	med	denne	vil	han	på	
ethvert	Ndspunkt	kunne	snakke	med	hvem	
han	ønsker	over	alt	i	verden,	han	vil	kunne	
ta	fram	de?e	apparatet	og	slå	nummeret	Nl	
sin	venn.	Idet	han	snur	de?e	rundt	vil	han	
høre	stemmen	Nl	sin	venn	og	se	ansiktet	
hans	på	skjermen,	i	farger	og	treminensjo-
nalt.	Hvis	han	ikke	ser	ham	eller	hører	ham	
vil	han	vite	at	vennen	er	død.		
(Osborne	var	da	han	skrev	de?e	i	1954	
pensjonert	sjefsingeniør	i	det	store	
amerikanske	teleselskapet	AT&T)	
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Black	Mirror	

•  Bri0sk science fic0on og thrillerserie som gikk på 
channel 4 fra 2011 0l 2013. Tilgjengelig på Neflix

•  Omtalt som dystopisk/utopisk: It is hard to 
imagine a bright future, but we must…

•  Tema0serer og problema0serer temaer knyBet 0l 
digital teknologi og informasjonssamfunn

•  Paralleller 0l spørsmål behandlet i vårt emne: 
Ra0ng, overvåking, makt, oppmerksomhetsjag, 
nye iden0teter, kyborgen, det utvidede selv, 
robo0sering osv.



Oppmerksomhets-	og	raNngøkonomien	
Black	Mirror:	Nosedive	

•  ..this all -es into the post truth of social media that 
many people are discussing currently. Whatever 
message is garnering the most aDen-on or 
produces most emo-on must be truth

•  one of the other rules of the game is that the 
points you give have more an effect if you yourself 
have a higher ra-ng

•  is it any surprise that people cannot talk about 
anything other than their own liDle social media 
bubbles? Its interes-ng to see the level of 
dependency on their ra-ng that the individuals in 
this story have…

h?ps://www.youtube.com/watch?v=a8tX9zjO698	



Hva	kan	være	poenget	med	kvalifisert	
gjetning	og	diskusjon	om	framNd?	

•  Mer	reflektert	forhold	Nl	utvikling	–	hvor	kommer	
vi	fra	og	hvor	er	vi	på	vei?	

•  En	måte	å	gjennomtenke	hvor	en	står	nå,	hva	
som	er	verdt	å	ta	vare	på	og	hvilke	problemer	en	
må	søke	å	løse	

•  Øker	den	menneskelige	foresNllingsevne	og	
forbereder	oss	på	å	velge	framNd,	ikke	se	framNd	
som	skjebne	eller	”naturlig	utvikling”	

•  Bevisstgjør	om	at	de?e	valget	er	poliNsk,	sosialt	
og	kulturelt	beNnget	og	ikke	primært	må	gjøres	
ut	fra	hva	som	på	e?	Ndspunkt	er	teknisk	mulig		
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Dimensjoner	i	spådommer	om	
teknologisk	utvikling	

•  Har de form av trendforlengelse (mer eller mindre av 
noe) eller spådom om kvalita0vt omslag (noe helt nyB 
kommer inn)?

•  Hviler de på teknologideterminisme eller åpner den i 
større grad for betydningen av menneskelige valg? 

•  Sier de noe om endringer på kort sikt eller dreier de seg 
om en lang 0dshorisont?

•  Er spådommene av op0mis0sk karakter eller er de mer 
kri0ske og problema0serende?

•  Er de basert på forskning og dokumentasjon eller er de 
kunstneriske/skjønnliBerære verk basert på fantasi, 
spekulasjon og diktning?
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Dawn	of	the	new	everything	
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Don’t make the mistake of trea-ng this book as a 
conserva-ve or tradi-onalist reac-on against trendy 
futurism: I’ll usually out-futurize other futurists in futurism 
cu]ng contests. 

My futurism is real, while a lot of stuff out there is fake. A 
futurism that suggests a total break with the past – a 
singularity, or an AI taking over – is a fake. A break with the 
past just means star-ng over, making ourselves primi-ve. 
Indeed, we’ve already shown that we can make ourselves 
primi-ve online. Maybe we can make ourselves crude 
enough that an algorithm seems superintelligent in 
comparison. (Lanier 2017:335) 



Poiesis	for	Virtual	Reality	
(Lanier	2017:296)	
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To make: "the activity in which a person brings something 
into being that did not exist before.” (Wikipedia, Poiesis) 

Forty-eight VR Defini0on: A shared waking state,
Inten0onal, communica0ve, collabora0ve dream

Forty-ninth VR Defini0on: The technology that extends
The in0mate magic of earliest childhood into adulthood

FiSieth VR Defini0on: A hint of the experience of life without
All the limita0ons that have always defined personhood.

FiSy-first VR Defini0on: The medium that can put you in 
someone else’s shoes; hopefully a path to increased empathy



ProfeNer	kan	være	sosiale	mekanismer	

•  Selvoppfyllende: Det å gjøre en spådom 
alminnelig kjent øker i seg selv sjansen for at den 
går i oppfyllelse. 
–  Eksempel: Anmeldelse som sier at en sang vil bli en 

”kjempehit”
•  Selvødeleggende: Det å gjøre en spådom 

alminnelig kjent reduserer sjansen for at den går i 
oppfyllelse.
–  Eksempel: Oppfordringer 0l å velge en bestemt 

utdanning kan øke rekruBeringen  så sterkt at det i 
neste omgang skaper arbeidsløshet blant de som tar 
denne utdanningen
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Kjente	li?erære	bidrag	om	vår	usikre	framNd	

•  M.H. Forster (1909): The Machine Stops
•  Y. Zamya0n (1924): We
•  A. Huxley: Brave new world (1932); Ape and 

Essence (1948)
•  G. Orwell (1949): 1984
•  K. Vonnegut: Player Piano (1952); Slaughterhouse-

Five (1969)
•  R. Bradbury (1953): Fahrenheit 451
•  M. Atwood (1986): The Handmaid’s Tale
•  DeLillo: White Noise (1985); Cosmopolis (2003) 
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Dave	Eggers:	”The	Circle”	

•  Dystopisk science fic0on-novelle som kom ble utgiB i 2013 og 
som har vakt betydelig debaB

•  Handlingen utspiller seg i ”The Circle”, en usannsynlig 
suksessfylt IT-bedriS bygd rundt tjenester knyBet 0l InterneB 
og sosiale medier som har erstaBet og utgjør en slags hybrid 
Facebook-Google-TwiBer-Amazon Silicon Valley-konstruksjon.

•  Hovedpersonen er Mae Holland, en 24-åring som nokså naivt 
og helhjertet går opp i the Circles bedriSsfilosofi og 
forretningside og eBer hvert gjør en strålende karriere.

•  Filosofien 0l the Circle formuleres i slagord som ”ALL THAT 
HAPPENS MUST BE KNOWN”, ”SECRETS ARE LIES”, ”SHARING IS 
CARING” og ”PRIVACY IS THEFT”. Den overordnede ambisjon er 
å gjøre all informasjon allment 0lgjengelig og verden 
gjennomsik0g. 
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Mo?agelsen	av	”the	Circle”	
•  Eggers kri0seres for å ikke kjenne IT-industriens indre liv og å 

frams0lle de sentrale aktørene parodisk kyniske og herskesyke

•  At det ikke gis en realis0sk frams0lling av medarbeidere i IT-
industrien, deres refleksjonsnivå og evne 0l kri0sk tenkning

•  Kate Losse, ex-talskvinne for Facebook (ansaB #51),  hevder at 
Eggers har plagiert hennes bok ”Boy Kings”

•  En mer moderat kri0kk handler om at boka er mislykket som sa0re, 
men interessant som profe0 (dystopi)

•  Wade Roush skriver at boka er ”the most engaging dis0lla0on yet of 
the real and profound issues we should be deba0ng at a 0me when 
the technologies of always-on connec0vity, sosial media oversharing, 
data mining, algoritmic decisionmaking, total surveillance, and the 
na0onal security state are converging” 

hBp://www.xconomy.com/na0onal/2014/07/25/dave-eggers-the-circle-fails-as-sa0re-succeeds-as-prophecy/
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Den	siste	hjelperen	
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ForfaBeren Kathrine Knudsen har nylig giB ut en roman som heter “Den siste hjelperen”. 
På vaskeseddelen sies det om boka: Bokas handling foregår i et Norge som er 
gjenkjennelig, men likevel ikke helt; sannsynligvis utspiller hendelsene seg i en nær 
fram-d, i et Norge der teknologiens grep om det menneskelige og menneskelige 
reaksjoner, er skrudd -l enda et hakk.




En smakebit fra romanen:
Det er på forhånd definert sju livss-ler som beboerne vurderes ut ifra. Ved hjelp 
av et omfaDende skjema som har spørsmålene formulert på forskjellige måter, 
skal de pårørende svare så godt de kan slik at familiemedlemmet blir plassert I 
den mest rik-ge kategorien. (….) Boenhetene blir innredet med møbler, lamper, 
teks-ler og gjenstander som skal gjenspeile den passende livss-len. Maten som 
blir laget og servert er også spesifikk for hver enkelt kategori. Ak-vitets- og 
kultur-lbudet blir utarbeidet for å gi de rik-ge opplevelsene -l hver gruppe. 
(Knudsen 2018: 127-128)



Interne?	mellom	utopi	og	dystopi	
Per	Hetland,	2012,	Nordicom	Review	33,	s.3-15	

•  I spredning av innnovasjoner står fortellingene om 
forventninger sentralt. Forventningene har en 
formende kraS og er en del av den prosess der 
innovasjoner allminneliggjøres og innarbeides i 
folks dagligliv.

•  Fortellingene knyBet 0l InterneB beskrives oSe 
som en håpets retorikk

•  MotsaB kan InterneB også være omgiB av en 
fryktens retorikk

•  Håpet viser 0l utopier om InterneB, frykten 0l 
dystopier. (Hetland 2012, 3)
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Hvordan	har	massemedier	i	Norge	fortalt	om	
Interne??	

•  Frams0llingene av InterneB kan best forstås som 
bygd rundt tre meta-narra0ver, altså en trikotomi 
heller enn en dikotomi:
– Den utopiske fortelling basert på en posisjon der en er 

for innovasjonen
–  En dystopisk der en er mot innovasjonen
–  En teknologi-som-risiko som er basert på overveielser 

om potensielle problemer som må holdes under en 
form for kontroll

•  En studie av hvordan InterneB omtales i tre norske 
riksaviser (ASenposten, Dagsavisen og Dagbladet) 
i perioden 1995-2006
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Interne?omtale	i	tre	aviser	og	utvikling	av	daglig	
Interne?bruk	i	Norge	(Hetland,	2012:	8)	
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Diskursen	om	Interne?	i	Norge:		
Fire	faser	i	forventningssyklusen		

•  Kunnskap (1995-1996) Pressedekningen når sin første 
topp i 96 og andel pro-innovasjoninnlegg var 48% 
høyere enn innlegg relatert 0l risiko og kontroll. Daglig 
interneBbruk er bare 5%

•  Overtalelse og beslutning (1997-1998) Moderat 
pressedekning, pro-innlegg er 30% høyere og 
interneBbruken når 10%

•  Iverksewng (1999-2000) Økt pressedekning og andel 
pro-innlegg er nå 54% høyere. InterneBdekningen 
s0ger 0l 27%

•  BekreSelse (2001-2006) Pressedekningen faller 0l et 
lavere nivå og andelen pro-innlegg er “bare” 20% 
høyere. Andel med InterneB-0lgang øker 0l 88% og 
daglig bruk er oppe i 60%.
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Fire	kontrollsituasjoner	for	håndtering	av	
Interne?-risiko	(Hetland	2012:	10)	

Kontroll	i	et	0dsperspek0v	

Ansvar	for	kontroll	 Proak0v	 Reak0v	

Individuell	og/eller	sosial	
sjølregulering	

Fokus	på	individuell	
kontroll		
(liter	på	sunn	fornu9,	folks	
dømmekra9	og	forfekter	
at	“teknologibruk	ikke	kan	
styres”)	
	

Fokus	på	sosial	kontroll	
(Interne?	skal	være	en	
arena	for	fri	og	åpen	
dialog.	Spørsmålet	om	
“newke?e”	kommer	på	
banen)	

Delegert	 Fokus	på	teknologisk	
kontroll	
(et	sentralt	dogme	er	at	Nl	
alle	problemer	skapt	av	
teknologi	finnes	det	også	
en	teknologisk	løsning)	

Fokus	på	insNtusjonell	
kontroll	
(Når	grensene	for	det	
sosialt	akseptable	sprenges	
dukker	det	opp	krav	om	
lovregulering	og	
sanksjonering)	
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Forskyvninger	i	diskursen	om	teknologi	

ü I Norge står teknologiop0mismen sterkt. I et 
Eurobarometer fra 2010 er normenn de mest 
op0mis0ske av 32 europeiske land når det gjelder 
åBe utvalgte teknologier

ü Dystopiske fores0llinger om teknologi danner 
unntaket og teknologimotstand møtes oSe med 
avvisning eller vantro

ü Diskusjonen står i hovedsak mellom mer utopiske 
og reindyrkede pro-teknologiposisjoner og de som 
tema0serer kontrollproblemer, uheldige 
bivirkninger og risiko, altså en mer eller mindre 
uBalt teknologiskepsis.
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TeknologiopNmisme	og	teknologskepNsisme	
Noen	eksempler	på	faglige	bidrag	

•  Dertouzos (1997) : ”What will 
be. How the new World of 
Informa0on Will Change our 
Lives.”

•  Friedman (2005): ”The world is 
flat”

•  TapscoB og Williams (2007): 
(”Wikinomics”)

•  AuleBa (2010): ”Googled. The 
End of the World as We Know 
It”

•  ”Wired” – teknoop0misme i 
0dsskriSformat

•  Hassan (2008): The 
informa0on society

•  Halavais (2009): Search engine 
society

•  Lanier (2011): ”You are not a 
gadget”; Who owns the future 
(2013)

•  Pariser (2011): ”The filter 
Bubble”

•  Turkle (2011) Alone Together/
Reclaiming Conversa0on 
(2015)

•  Morozov (2011)/(2014): The 
net delusion/Save everything

19.04.18	 29	svein	



Utopi	og	opNmisme	
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•  Gjør det mulig å automa0sere/robo0sere monotone 
arbeidsoperasjoner og eliminere ”driBarbeid”

•  Digitalisering leBer 0lgangen 0l informasjon i seg selv. 
”Informasjonsrevolusjonen” øker kunnskapsnivået i 
befolkningen, skaper et press i retning frihet og demokra0.

•  Den fremmer et omfaBende samarbeid (og konkurranse) på 
tvers av landegrenser (en flatere verden) 

•  Informasjonssamfunnet øker individers personlige mobilitet og 
frihet, understøBer verdifulle og nywge sosiale neBverk, 
formidler adspredelse og underholdning og leBer 0lgangen 0l 
ulike underholdningsprodukter. 

•  IKT forbedrer kontakten mellom borgere og myndigheter (E-
forvaltning) og reduserer transaksjonskostnader i utveksling av 
varer og tjenester (E-handel)
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KriNkk	og	skepsis	(dystopi)	
•  Tilgangen 0l informasjon er ulikt fordelt (”The digital divide”)
•  Informasjon er noe det kan bli for mye av – det kan oppstå 

overbelastningsproblemer. 
•  Teknologi kan være dårlig 0lpasset menneskelig egenart og 

forårsake fremmedgjøring. Det utvikler seg ulike former for 
”addic0on” – spillavhengighet, facebook-avhengighet osv. 

•  Kravet om 0lgjengelighet kan forårsake stress og tap av 
oppmerksomhet i nære relasjoner.

•  Via neBet forsterkes kommersielle kreSer og gir disse større 
gjennomslagskraS

•  Den informasjonen vi får via neB er filtrert og har ulike 
slagsider som kan være mer eller mindre kamuflert.

•  Når informasjonen personifiseres (skreddersys) vil vi i økende 
grad omsluBes av en filterboble og kaste oss inn i ”You-loops”
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Teknologisk	tvisyn	

ForesNllinger	om	
informasjonens	
frigjørende	kra9	og	
potensiale	
	
En	nye	fase	i	
menneskehetens	
opplysningsprosess	
	
En	utvidet	
mulighetshorisont	–	det	
forbedrede	mennesket	

ForesNllinger	om	
informasjon	i	det	digitali-
serte,	mobile,	kyberrommet	
som	problemaNsk	i	forhold	
Nl	det	en	betrakter	som	
genuint	menneskelig	
	
Teknologi	som	potensielt	
manipulerende,	
fremmedgjørende	eller	noe	
som	forsterker	asosiale	
karaktertrekk	
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Teknologi-vurderende	posisjoner	
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Teknologisk	
innovasjon	gir	
livsforbedrende	og	
frigjørende	
muligheter	som	må	
understø?es	mest	
mulig.		

Kilde	tegning:	h?p://www.cw.no/arNkkel/peters-plass/hei-janus	

Innovasjon	og	iverksewng	av	
ny	teknologi	utløser	nye	
muligheter,	men	innebærer	
også	nye	sårbarheter	og	risiko	
som	må	håndteres.	

Teknologisk	utvikling	
fører	primært	Nl	at	vi	
fremmed-gjør	oss	fra	
vår	opprinnelse	som	
art	og	har	generelt	
negaNve	sosiale,	
kulturelle	og	poliNske	
konsekvenser	

OpNmisNsk	når	det	gjelder	beNngelsene	for	å	
fange	opp	og	løse	teknologiskapte	problemer	

SkepNsk/tvilende	når	det	gjelder	mulighetene	for	å	
fange	opp	og	løse	teknologiskapte	problemer	



Spørsmål til ettertanke 
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Snakker teknologioptimistene og teknologikritikere 
om de samme tingene? 
 
Er spådommene om en ”lysende” framtid basert på 
samme perspektiv og de samme verdier som de som er 
tilbøyelige til å spå en mer ”dyster” framtid (gitt at en 
viderefører/forsterker de utviklingstrekk som IT nå 
gir opphav til)? 
 
Har vi en reell faglig debatt om framtiden i det IT-
sentrerte samfunn? 
 
Kan det tenkes at informasjonsteknologien (igjen) 
forandres på en grunnleggende måte og introduserer 
noe ”helt nytt”, noe vi foreløpig ikke kan forestille 
oss? 
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