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Forord
Erling Olsen
Vi er alle beslutningstagere, og når vi skal hitte ud af, hvad vi skal leve af om 10-15 år, står vi
overfor et stort Tag-Selv-Bord. I hvert fald hvis vi skal tro Torben Bo Jansen. Han mener, at vi selv
i høj grad kan bestemme vores fremtid.
Men han mener også, at der er grænser for hvad, der står på bordet, samt at hver enkelt af os bør
være klare over, hvad vi kan lide, og hvad vi kan tåle. Ellers ender vi med at vælge noget, som vi
ikke bliver glade for.
Derfor har han viet sit liv til fremtidsforskningen. Med videnskabelige metoder har han villet
bestemme indholdet af, hvad der står på bordet, og med videnskabelige metoder har han for hvert af
dets kolde og lune retter villet klarlægge, hvad det rummer, så vi kan overse følgerne af vore valg.
Det er der gennem årene kommet en række gode bøger og artikler ud af, og denne bog er – sagt på
jysk – ikke den ringeste. Men ligesom de fleste af hans øvrige skrifter stiller den store krav til
læseren. Nok fordi forfatteren selv er så belæst og så præget af sit ønske om at leve op til
videnskabelige standarder, at han vil videregive mest muligt til sine læsere og dokumentere, hvorfra
han har det.
Men gør læseren sig de fornødne anstrengelser, bliver hun eller han rigeligt belønnet med nyttig
viden og god inspiration. Ikke mindst i disse tider, hvor en fornyelse af velfærdssamfundet står på
dagsordenen.
Denne bog viser, hvor righoldigt et bord vore forfædre har dækker for os, og den formaner os til at
være mere end omhyggelige, når vi sætter os til det.
God appetit.
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Forfatterens forord
Denne bog søger at opfylde to formål på én gang – trods forfatterens viden om, at man ikke kan
kommunikere flere budskaber samtidigt. Det sker af nød og ikke af lyst. Det ene formål er at
besvare spørgsmålet om, hvad Danmark skal leve af om 10-15 år. Det andet formål er at vise, at
besvarelserne opfylder sædvanlige krav til videnskabelige udsagn.
Politikere, andre ledere og 'almindelige' borgere træffer beslutninger på grundlag af de oplysninger,
der virker mest troværdige. Troværdigheden afhænger ikke af oplysningerne. Den er tværtimod
kriteriet for at afgøre, hvad der er og ikke er oplysninger. Troværdighed afhænger af afsenderens
prestige (anerkendelse) og af den herskende forestilling om virkeligheden. Specielt for udsagn om
den forestående samfundsudvikling afhænger troværdigheden af de herskende forestillinger om
fremtid som begreb og realitet.
Det er fx lykkedes Velfærdskommissionen at fremstille beregningerne af antal pensionister og antal
erhvervsaktive i 2040 som 'kendsgerninger', selv om beregningsusikkerheden er meget stor. Mange
indflydelsesrige mennesker har udtalt, at det er uansvarligt at afvise Velfærdskommissionens
forslag. Forslagene bygger imidlertid på en (underforstået) forestilling om, at Danmark er og
forbliver et industrisamfund til alle tider. Danmark er end ikke et industrisamfund i sædvanlig
forstand i dag.
Der er behov for et nyt billede af fremtid og samfundsudvikling. I dag dominerer en forestilling om
fremtid som tilstande længere fremme på en tidslinje. Fremskrivninger stemmer overens med dette
billede. Billedet er vildledende. Både mennesker og samfund kan udvikles i mange retninger; der
eksisterer en vifte af fremtider og ikke blot én enkelt fortids-forlængelse.
Velbegrundede videnskabelige udsagn om samfundsudviklingen kræver en videnskabsteori om
sociale (levende) systemers udvikling. Det er et meget abstrakt emne, der kun interesserer en lille
kreds. Miljøproblemer, erhvervsudvikling og integration på arbejdsmarkedet er derimod emner, der
er på den politiske dagsorden i dag. Bogen behandler disse emner, og benytter de konkrete emner
som udgangspunkt for en beskrivelse af alternativet til opfattelsen af fremtid som punkter på en
tidslinje.
Torben Bo Jansen, 2007
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Als im Jahre 5000 ein Maulwurf aus der Erde rauskuckte, da stellte er beruhigt fest:
Die Bäume sind immer noch Bäume.
Die Krähen krächzen noch.
Und die Hunde heben immer noch ihr Bein.
Die Stinte und die Sterne,
Das Moos und das Meer
Und die Mücken:
Sie sind alle dieselben geblieben.
Und manchmal –
Manchmal trifft man einen Menschen.
Wolfgang Borchert: Lesebuchgeschichten, 1956

Introduktion: Trusler kontra nye muligheder – Et overblik
Alternativet til fortidsbundne beskrivelser af fremtid
De 'glade 60ere' vender tilbage i 2020erne, forudsat udviklingen ikke følger de samfundsøkonomiske prognoser. Dette udsagn er en (kvalitativ) økonomisk prognose betinget af, at de
samfundsøkonomiske prognoser ikke opfyldes. Selvmodsigelsen illustrerer to ting: Den kan let
overses, og den kan vanskeligt ophæves.
En stor del af den offentlige debat om samfundsudvikling bygger på prognoser. Problemet med
prognoser er, at et samfund i alle tilfælde kan udvikles i mange forskellige retninger. Forudsigelser
af én enkelt udviklingsbane er ingen erstatning for beskrivelser af den vifte af fremtider, der står
åben i nutid. Viden om fremtidsviften er forudsætningen for handlefrihed og beslutninger om den
forestående udvikling. Prognoser derimod forudsætter, at den forestående udviklingsbane er
fastlagt. Lederen, der træffer beslutninger på grundlag af prognoser, virker som 'togføreren': Hun
eller han kan køre eller standse, men sporet er lagt.
"Vrøvl", svarer fagøkonomer: "Prognoser skal ikke læses som forudsigelser. De er alarmsignaler, så
politikerne kan gribe ind og forhindre den prognosticerede krise. I den forstand bliver alle
prognoser udarbejdet for at blive falsificeret" (jf. kapitel I, afsnit 6.1).
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1.1 Dommedagsprofetier – tillært 'uduelighed'?
Dommedagsprofetier og krav om besparelser har altid været populære – fra Thorkild 'Livrem'
Kristensen over Knud Heinesens 'på vej ud over afgrunden på 1. klasse' til nutidige krav om
ansvarlighed overfor kommende generationer.
Prognoseusikkerhed og velfærd
Økonomer i ind- og udland har igennem en årrække advaret om de negative følger af de
velfærdspolitiske udgifter, og en dansk Velfærdskommission har advaret om den fremtidige
'ældrebyrde'.
I Velfærdskommissionens afsluttende rapport fra 2005 advares om økonomisk katastrofe i 2040,
hvis politikerne ikke forringer velfærdssikringen og hæver pensionsalderen. De nationaløkonomiske
dommedagsprofetier bygger på befolkningsprognoser. Ifølge prognoserne vil andelen af
erhvervsaktive falde og andelen udenfor arbejdsmarkedet vokse. Når færre skal forsørge flere, er
det nødvendigt at spare. Det budskab er umiddelbart enkelt, klart og selvindlysende. Alligevel er det
forkert – uanset hvor ofte det gentages af danske og udenlandske økonomer.
Påstanden om en velfærdstruende forsørgerbyrde om 35 år er mere vildledende end vejledende for
de nutidige politiske beslutninger. 15-årige befolkningsprognoser kan ramme 20-25 % ved siden af,
og forudsigelser af befolkningstallet om 35 år er rent gætteværk. Påstande om antallet med og uden
arbejde om 30-35 år er fri fantasi. Det afhænger af forhold, der er totalt ukendte i dag, bl.a.
ansættelsesformer, kompetencebehov, flytning mellem EU-lande, jobeksport, integration af nye
danskere osv. osv.
Usikkerheden fremgår af en sammenligning af seneste prognoser med 20 år gamle prognoser. I
1985 forudsagde man et konstant folketal frem til århundredskiftet og derefter et fald på knapt
400.000 frem til 2025. Den seneste prognose angiver derimod, at befolkningen over de næste 25 år
vokser med godt 400.000 i forhold til befolkningen i 1985.
Hvis den seneste prognose viser sig at være korrekt, så var 1985-prognosens befolkningstal for ca.
2030 knapt 900.000 for lavt. Det er en stor usikkerhed. Fra 1996 til 2004 har prognosen for det
samlede befolkningstal i 2040/2041 svinget mellem 5,3 og 6,2 millioner. Usikkerheden i de seneste
prognoser er således af samme størrelsesorden som tidligere.
I betragtning af den foreliggende usikkerhed, vil det nærmest være et lykketræf, hvis den seneste
prognose er korrekt. Selv relativt små fejl kan betyde, at forsørgerbyrden slet ikke opstår eller bliver
meget større end angivet. Det ved vi først om nogle årtier. Det kan være for sent at handle om 10
eller 15 år. Men det kan være lige så velfærdstruende at indrette samfundet efter usikre og ofte
fejlagtige prognoser.
Prognoserne om erhvervsaktive er dobbelt usikre, fordi antallet af pensionister og erhvervsaktive
afhænger af mange, endnu ukendte ændringer i de kommende år – ud over usikkerheden om
befolkningens størrelse. Prognoseberegningerne inddrager virkningerne af forlænget middellevetid
som følge af bedre sundhed. Det er usikkert, hvor meget middellevetiden forlænges over de næste
35 år, og det er rent gætteri, hvordan den større gruppe af sundere ældre kan og vil tilrettelægge
deres liv (jf. kapitel II, afsnit 4.1). Fx er de faste pensionsgrænser og faste ansættelsesformer så
småt under afvikling til fordel for mere fleksible ansættelsesformer. Om 20-30 år er alder muligvis
helt uden betydning for, om man er erhvervsaktiv eller ikke: Unge familier tager måske et rente- og

11

afdragsfrit lån for at holde fri fra arbejdet nogle år, mens raske og sunde 75-årige løser konsulentog kontraktopgaver.
Fremskrivningerne af det offentliges betalingsevne om 35 år er ikke blot tredobbelt usikre. Det er i
dag totalt uvist, hvordan de offentlige finanser ser ud om 35 år. Alene i løbet af 2005 er det
beregnede overskud på 2005-finansloven vokset fra ca. 12 mia. kr. til over 40 mia. kr. Det skyldes
bl.a. ekstraordinære indtægter på ca. 20 mia. kr. som følge af højere oliepriser og kursstigninger.
Siden 1993 har statens ekstraordinære, årlige indtægter i gennemsnit ligget på omkring 15 mia. kr.
Det er alene fantasien, der sætter grænser for tænkelige ekstraordinære indtægter og udgifter over
de næste 35 år. Statens finanser om 35 år kan netop ikke forudberegnes.
Om 20 år vil EU være endnu større end i dag og overgangsordningerne for arbejdskraftens fri
bevægelse være afviklet. Ingen kan sige i dag, hvad det vil betyde for Danmark. EU’s udvikling i
øvrigt og eksporten af videnstunge jobs er andre kilder til uvished.
Behovet for arbejdskraft kan også ændres meget. Investeringerne i stadigt bedre og billigere
robotter er vokset år for år siden slutningen af 1990erne. Om 20-30 år bliver robotter formentlig
produceret af robotter, således at en stadigt mindre arbejdsstyrke kan producere mere og mere. Det
er et velkendt udviklingsforløb. Fx er landbrugsproduktionen mangedoblet over de sidste 100 år
samtidig med, at antallet af landbrug og beskæftigede i landbruget er faldet drastisk (jf. kapitel I,
afsnit 2.3).
Der hersker større uvished om den forestående udvikling i dag end for 20 år siden (jf. kapitel I,
afsnit 4). Det skaber rige muligheder for både kriser og vækst. Uvisheden udtrykkes i dommedagsprofetier, mens optimistiske vurderinger angribes. Prognoser om befolkningens aldersfordeling
og erhvervsaktivitet om 35 år er muligvis bekymrende og berettiger nogle økonomers velmente
advarsler. Bekymringer er ikke en erstatning for saglige eller videnskabelige begrundelser for
udsagn. Alternativet er grundlæggende fornyelser af velfærdspolitikken, der forener solidaritet med
individuel handlefrihed (jf. kapitel I, afsnit 6.1).
Den asiatiske trussel
Erhvervsledere i Tænketanken for Fremtidens Vækst forudsiger også økonomisk katastrofe om
nogle årtier. Det sker imidlertid på et helt andet grundlag end Velfærdskommissionen.
Erhvervsfolkene forudsiger, at danske virksomheder vil blive udkonkurreret af virksomheder i
Sydkorea, Kina, Indien osv. Det skyldes den såkaldte globalisering. Flere og flere asiatiske
virksomheder forener et meget højt kompetenceniveau med et meget lavt omkostningsniveau. De
kan derfor løse komplekse serviceopgaver for bl.a. danske virksomheder – opgaver, der tidligere
blev løst inden for landets grænser.
Eksport af serviceydelser eller videnstunge jobs består i, at danske virksomheder indgår aftaler med
fx indiske firmaer om løsning af opgaver, der hidtil er blevet udført af højtuddannede danske
eksperter. De indiske eksperter er lige så veluddannede som danske, men meget billigere.
Danmark har eksporteret jobs med lille videnindhold gennem årtier. Det har været en 'god
forretning' for virksomheder og nation. Når de simplere produktionsopgaver udføres billigere i
udlandet, kan virksomheden bruge alle kræfter på den videnstunge del af produktion og afsætning.
Det øger virksomhedens omsætning og indtjening og nationens velstand (jf. kapitel IV, afsnit 1.2).
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Eksport af højteknologiske jobs er derimod noget nyt. Større velstand og velfærd medfører større
omkostninger. Hidtil er forskelle i omkostningsniveau blevet opvejet af forskelle i kompetenceniveau og samfundsvilkår. Det ny består bl.a. i, at sammenhængen mellem omkostninger og
kompetencer svækkes år for år: Sydkorea, Kina, Indien osv. etablerer virksomheder med vestligt
kompetenceniveau og u-landes omkostningsniveau.
Tænketanken for Fremtidens Vækst anbefaler mere uddannelse, forskning og idérigdom til sikring
af fremtidens vækst i Danmark. Regeringen har udmøntet anbefalingerne i tre universitetsreformer
(jf. kapitel I, afsnit 6.1 og kapitel IV, afsnit 1.1).
Enhver højteknologisk opgave, der kan formuleres klart og entydigt, kan løses meget billigere og
lige så godt i fx Indien som i Danmark. Kræver opgaven højteknologisk forskning, har de
sydkoreanske ingeniører samme adgang til amerikanske, japanske eller endog danske
forskningscentre som danske ingeniører. De videnstunge jobs, der eksporteres fra Danmark, kan i
første omgang erstattes af andre videnstunge job. De ny jobs vil også blive eksporteret, og det vil
efterhånden blive vanskeligere og vanskeligere at 'holde trit' med eksporten – og de sydkoreanske
virksomheder har allerede demonstreret deres evne til at overhale 'Vesten' ved hjælp af uddannelse,
forskning og idérigdom.
Dansk (deltagelse i) højteknologisk forskning er værdifuld i sig selv og et led i nationens kulturelle
udvikling på linie med det ny operahus og elitesport (jf. kapitel IV, afsnit 1.2). Det samme gælder
de øvrige EU-lande. Fx har både Tyskland og Danmark åbnet videncentre for nanoteknologi næsten
samtidigt. Forskningen kan måske redde nogle eksisterende virksomheder og skabe grundlaget for
nogle nye. Dansk velstand og velfærd kan imidlertid ikke opretholdes af nogle hundrede nye
virksomheder, end ikke hvis nogle af dem over et par generationer opnåede samme succes som A.P.
Møller Mærsk.
I debatten om 'globaliseringen' overses de multinationale selskabers rolle ofte. 70.000 selskaber
med knapt 700.000 udenlandske datterselskaber stod for 2/3 af verdenshandlen i 2005, heraf
halvdelen internt i selskaberne. Globaliseringen er med andre ord især udtryk for, at nationalstaterne
sætter for snævre grænser for de multinationale selskaber (jf. kapitel II, afsnit 3.2).
Uvished om 'globaliseringen' over de kommende tiår er lige så stor som prognoseusikkerheden om
'forsørgerbyrden'. For godt hundrede år siden skabte jernbaner og dampskibe en
'globaliseringsbølge', der påvirkede Danmark (jf. kapitel I, afsnit 2.1). Den kvalitative fornyelse på
det globale plan siden begyndelsen af 1990erne vedrører kommunikationen – satellitfjernsyn og
internet. Fx kan offentliggørelse af nogle tegninger af Muhammed i Århus beskæftige hele verdenen
(jf. kapitel I, afsnit 6.2).
Hidtil har de ny kommunikationskanaler især affødt nationale omvæltninger og tværnationale
spændinger. Det skyldes også den transnationale 'uorden', der er opstået efter afslutningen af Den
kolde Krig. Det kan udtrykkes på den måde, at global kommunikation afføder global 'støj' eller
misforståelser. Verden er ikke blevet fredeligere siden 1989 – tværtimod. Det skaber stor uvished
om 'globaliseringen' af kapitalstrømme.
Det er ikke kun den politiske og religiøse kommunikation, der er støjplagede. Hvis en indisk
virksomhed skal løse en kompleks opgave for en dansk virksomhed, så skal den danske virksomhed
kunne formulere opgaven præcist og entydigt i den indiske medarbejders sprog. Det er et helt nyt
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krav til danske virksomheder, der traditionelt drøfter opgaverne med leverandøren og korrigerer
undervejs. Dårlige erfaringer spredes hurtigt gennem bl.a. dagbladene og begrænser eksporten af
jobs.
De 'lærde' er uenige. Nationaløkonomerne afviser 'den globale trussel'. Danmark har igennem årtier
eksporteret jobs, og den årlige eksport af ca. 5000 jobs er ubetydelig i forhold til 2-300.000 jobskift
hvert år i Danmark. Omvendt afviser mange erhvervsfolk 'den velfærdspolitiske trussel'. Det er de
høje skatter på arbejde og nedvurderingen af servicejobs, der er skyld i, at mange forlader
arbejdsmarkedet – ikke pensionsalder og efterløn.
Dommedagsprofetier bygger på en grundlæggende misforståelse. Man fremskriver dagens samfund
og lukker øjnene for alle de mange ukendte fornyelser, der bryder igennem over de kommende
årtier. Arne Sørensen (bl.a. initiativtager til fremtidsforskning i Danmark) indførte betegnelsen
'tillært uduelighed' for denne type af påstande. De fremsættes af højt uddannede eksperter, der ser
bekymrende ændringer inden for et snævert fagområde, og drager globale konsekvenser.
2. Alternativet til prognoser
Over de sidste 250 år har samfundsudviklingen i den vestlige verden skiftet mellem længere,
relativt stabile vækstperioder og kortere, modsætningsprægede omstillingsfaser. Eksperter med
naturvidenskabelig eller økonomisk baggrund forudsætter ofte, at samfundsudviklingen foregår på
én og samme måde til alle tider – ligesom mekanikken.
De teknologiske udviklingscykler
Mange undersøgelser viser, at den teknologiske udvikling har gennemløbet fire meget regelmæssige
livscykler af cirka 55 års varighed siden midten af 1700-tallet. De teknologiske cykler har affødt
mindre regelmæssige makroøkonomiske (kondratief) cykler med cirka 10 års forsinkelse.
Livscyklerne kaldes også s-kurver (jf. bilag 1.1).
Omstillingsfaserne fra én teknologisk cyklus til den næste starter omkring 1775, 1830, 1885, 1940
og 1995. Danmarkshistorien afspejler de teknologiske cykler. Skiftet omkring 1775 affødte
omstillingen fra herregårdssamfund til landbrugssamfund (bl.a. Stavnsbåndets ophævelse og
udskiftning, Københavns Fattigforordning). Skiftet i 1830 affødte kommunalt selvstyre
(sogneformynderskab) og (efterhånden) repræsentativt demokrati. Omstillingen fra landbrugssamfund til industrisamfund fra 1890erne (bl.a. andelsbevægelse, social bistand, Arbejdsmarkedets
hovedaftale) fulgte efter det teknologiske skift omkring 1885. Velfærdssamfundet skabtes efter
skiftet omkring 1940.
I de stabile vækstperioder skal politikere og erhvervsledere gøre det hidtidige lidt bedre: Udnytte de
velkendte teknologier lidt bedre og derigennem sikre fortsat udvikling; begrænse trang og fordele
goder lidt bedre og derigennem stimulere den økonomiske vækst; indgå politiske kompromiser som
opfylder alle interesser lidt bedre og derigennem øge stabiliteten.
Problemerne opstår i de turbulente omstillingsfaser. Omstillingsfaserne er stormfulde, præget af
modsætninger, værdikonflikter, manglende orientering osv. Yderligere forbedringer af de velkendte
teknologier er ikke lønsomme, og den ny teknologiske udviklingsretning er endnu ikke afklaret.
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De fire udviklingsbølger er fremstillet her som tilnærmelsesvis determinerede, når væsentlige
teknologier har opnået et gennembrud. Hvordan kan en ledelse vælge fremtidig udvikling, hvis
udviklingsforløbet er tilnærmelsesvis determineret?
Den grundlæggende forskel mellem teknologiske livscykler og ledelsesbeslutninger om individuelle
organisationers udvikling består i, at livscyklerne beskriver det samlede udviklingsforløb, mens
ledelsesbeslutninger vedrører den individuelle organisations (nations) position i det samlede forløb.
Fx kan den enkelte virksomhed opnå en dominerende position i sin udviklingsniche eller blive
udkonkurreret og lukket af andre virksomheder. Det påvirker ikke det samlede udviklingsforløb.
Positionen afhænger af ledelsens evne til at skabe attraktive ydelser, og måden hvorpå dette sker, er
ikke fastlagt på forhånd. Hvis virksomheden har nået et vækstloft, kan ledelsen sikre, at
virksomheden omstilles til at opfylde nye eller udvidede værdier for hidtidige eller nye målgrupper.
Alternativt kan ledelsen fornægte vækstloftet. Det fører til ressourcekrævende aktivitetsforøgelse,
som hverken øger værdiopfyldelse eller ressourceadgang, og som derfor fører til afvikling.
Tilsvarende kan den enkelte nation opnå en stærkere eller svagere position i den tværnationale
teknologiske udvikling og en hertil svarende stærkere eller svagere økonomisk vækst. I
overgangsfaser kan den enkelte nation være mere eller mindre åben for fornyelser af vilkårene for
opfyldelse af nye dominerende værdier. Nye samfundsvilkår er forudsætningen for at ’få fodfæste’ i
den nye teknologiske bølge. Oprettelsen af andelsmejerier illustrerer åbenhed, (jf. kapitel I, afsnit
2.1), mens universitetsreformerne siden 2004 illustrerer det modsatte (jf. kapitel IV, afsnit 1.3).
Den individuelle organisations (nations) udviklingsforløb er således ikke fastlagt, selv om det
samlede globale teknologiske udviklingsforløb er tilnærmelsesvis determineret. Ledelsen skaber
vished for en ønsket udvikling ved at identificere organisationens aktuelle position på livscyklen og
på det grundlag formulere mål for videreudvikling eller omstilling.
Den aktuelle omstillingsfase
Det væsentlige her er, at Danmark og tilsvarende nationer gennemløber en omstillingsfase i disse år
svarende til omstillingen i 1880erne. Den teknologiske cyklus, der startede efter 2. Verdenskrig,
sluttede omkring 1995. Det forklarer den aktuelle turbulens: Dommedagsprofetier, fordi de mange
modsætninger fremskrives 20-30 år; antibevægelser frem for visioner, fordi omstillingen skaber en
oplevelse af et 'risikosamfund'; udnyttelse af afvigende befolkningsgrupper som syndebukke for
egen usikkerhed og utryghed; frygt for tab af national identitet i stedet for nysgerrighed;
centraliseret stordrift (fusioner) frem for fleksibel omstilling; kontrol og standardisering i skoler
frem for fornyelse osv. osv.
Hver ny teknologisk cyklus omfatter dels teknologiske fornyelser, dels værdiskift. De
grundlæggende teknologiske fornyelser omfatter nye transport- og kommunikationsmidler, ny
primær energikilde og nye materialer (jf. bilag 1.1, figur 5-15). Værdiskiftet er en udvidelse af
dominerende værdier til hidtil lavere prioriterede værdier. Kombineret skaber ny teknologi og
værdiskift helt nye produktions- og afsætningsvilkår – nationalt og tværnationalt - såvel som nye
velfærdsøkonomiske og politiske vilkår.
Danske virksomheder udkonkurreres hverken af polske eller indiske virksomheder over de næste
par år. Hvad der sker ud over de næste 10-15 år er til gengæld uvist. Det er let at opregne alle de
faktorer i EU, USA, Kina osv., der er uafklarede. Det er imidlertid ikke disse faktorer, der udgør
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den primære kilde til uvished i Danmark. Uvisheden i Danmark er selvskabt. Den skyldes manglen
på fornyelsesklima i Folketing, på arbejdsmarkedet og i erhvervslivet. Fortidsforlængende
prognoser benyttes til at legitimere forringelser af velfærden, den økonomiske udvikling i bl.a. Kina
og Indien benyttes til at legitimere krav om større erhvervsstøtte. Det danske samfund besidder ikke
længere det klima for omstilling og fornyelse, der eksisterede tidligere, og som førte til ophævelsen
af Stavnsbåndet og udskiftningen for godt 200 år siden, højskolerne og lokalt demokrati
(sogneformynderskab) for 150 år siden, Andelsbevægelse, aldersrente og strejkeret for godt 100 år
siden og velfærdsgarantier for 50 år siden.
I 1970erne var bl.a. Brüel og Kjær og ØK danske succes'er. De findes ikke længere, fordi de afviste
fornyelseskrav. Det aktuelle omstillingskrav til erhvervslivet er meget større end i 1970erne.
Danske virksomheder skal over de næste årtier udvikle kompetencer til at tilbyde noget helt andet
end hidtil. De kan ikke overleve ved at forbedre deres hidtidige ydelser, for det vil de fusionerede,
multinationale selskaber med datterselskaber i bl.a. Indien og Kina kunne yde bedre og meget
billigere. De ny tilbud skal på den ene side opfylde en voksende efterspørgsel og på den anden side
kræve specielle danske kompetencer og samfundsvilkår.
Der er blevet skrevet meget om værdiledelse i de senere år. Det fremhæves, at virksomheder og
offentlige institutioner skal opfylde værdier, som om det var noget nyt. Det har de altid gjort.
Bilforhandleren har aldrig tilbudt stål og gummi, men bevægelsesfrihed eller prestige; skolen
tilbyder ikke undervisningstimer, men kvalificering til at løse fremtidige opgaver. Osv.
Det ny er en udvidelse af de værdier, der skal opfyldes. På det individuelle plan kræver en voksende
del af befolkningen sundhedsbevarelse udover sygdomsbehandling (jf. kapitel II, afsnit 4.2),
personlig udvikling udover uddannelse (jf. kapitel IV, afsnit 3.1), fødevarer uden 'tvivlsomme'
tilsætningsstoffer udover hygiejne, kollisionsbeskyttelse i biler udover bevægelsesfrihed osv. På det
kollektive plan kræves bl.a. produktion uden forurening, energiforsyning uden risici, arbejdsmiljø
uden belastninger, transport uden ulykker osv. (jf. kapitel II, afsnit 6.1).
Værdiudvidelsen præger også de interne forhold i virksomhederne. Flere og flere medarbejdere
kræver ansvar og indflydelse udover en rimelig løn, personlig og faglig udvikling udover normale
arbejdsopgaver, fleksibilitet og selvstændig arbejdstilrettelæggelse udover sædvanlige arbejdsvilkår
osv.
Fællesnævneren for den igangværende værdiudvidelse er voksende krav om behovsopfyldelse
udover produktkvalitet; garanti for den tilsigtede eller aftalte virkning i tilgift til garantier for
angivne produktegenskaber. De højt specialiserede industrivirksomheder kan garantere bestemte
produktegenskaber til faldende priser ved at etablere dattervirksomheder i Kina, men de kan ikke
garantere brugerudbytte. Det er ikke alene de private virksomheder, der skal opfylde nye krav til
effekten af deres produkter ud over krav om effektivitet. Det skal offentlige institutioner også.
Fra underleverandør til medleverandør
Krav til effekten kan kun opfyldes af 'skræddersyede' totalløsninger, der skabes i et samarbejde
mellem mange forskellige, specialiserede virksomheder. Virksomheders samarbejde om
individualiserede totalløsninger er et alternativ til højteknologiske ydelser. De kan 'bære' en meget
højere pris end de specialiserede dele, der indgår i den samlede løsning, og de kan ikke
udkonkurreres af billige, videnstunge ydelser fra Indien eller Kina. Lokale netværk kan opfylde
lokale behov, større netværk kan løse de større opgaver i offentlig licitation.
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Betingelserne for at tilbyde 'skræddersyede' totalløsninger med garanti for brugerudbytte eller effekt
er:
-

Hver enkelt ydelsesfremstilling tilrettelægges som en udviklingsopgave, og den traditionelle
opdeling mellem udviklingsafdeling (forskningscentre) og drift udviskes.
Rettesnoren for udvikling og fremstilling af ydelserne er det aftalte bruger- eller kundeudbytte
(effekten) frem for masseproduktion.
Den enkelte virksomhed skal yde det, den allerede er virkelig god til, og bevare det
selvstændige ansvar for ydelser, overlevelse og udvikling.

Virksomheds-netværket er en social konstruktion. Enhver social konstruktion omfatter teknik
(hardware), kompetencer (software) og organisatoriske rammer (orgware). Hovedelementerne
eksisterer allerede. Fornyelsen består i at sætte dem sammen til et åbent, velfungerende netværk af
små og mellemstore virksomheder. Målet på lidt længere sigt er et bæredygtigt netværk af
virksomheder, der gennem kortlægning af behov og muligheder kan løse produktionsopgaver i
fællesskab, og målet på lidt kortere sigt er igangsættelse af kommercielle, pragmatiske
udviklingsprojekter for etablering af netværk (jf. kapitel III, afsnit 3).
Det danske samfund befinder sig på samme stadie i den teknologiske udviklingscyklus i disse år
som i 1950erne og 1880erne. På dette stadie er der både behov og muligheder for omstilling til ny
vækst og udvikling, der kunne slå igennem i 2020erne. Grundlæggende fornyelser bliver typisk
udskudt, indtil det er umuligt at fortsætte 'som hidtil', og så er det ofte for sent at gøre noget nyt.
Danmark 2007 er (endnu) ikke i krise, de prognosticerede fremtidige kriser er tvivlsomme, og
regeringen nedsætter råd og udvalg, der foreslår 'mere af det hidtidige'. På den måde kan de
prognoser, der skulle forhindre økonomiske kriser, ende med at bidrage til fremtidige kriser.
De ny værdiforestillinger
De yngre generationer i dagens Danmark har opnået en vis materiel mæthed. I stedet for yderligere
materiel vækst prioriterer de personlig udvikling og afprøvning af egne specielle evner – de såkaldte
kognitive værdier. Udvikling af personlig ledelseskompetence i en livslang læring opfylder de
kognitive værdier (jf. kapitel III, afsnit 2.2 og kapitel IV, afsnit 3.1).
Retten til udvikling af egne specielle evner i livslang læring er én måde at konkretisere de ny
målværdier på. Det kræver et brud med den lærerstyrede undervisning, hvor eleven eller den
studerende skal lære 'de rigtige' svar på velkendte opgaver. Alternativet er træning i at finde
tilfredsstillende løsninger på vilkårlige opgaver.
Udnyttelse af hver enkelt borgers specielle evner og personlige ledelseskompetence i åbne
virksomhedsnet er både den nødvendige og tilstrækkelige forudsætning for at bevare konkurrenceevnen i en globaliseret økonomi. Det kræver ikke i første omgang store forskningsbevillinger, men brugervenlig on-line web-kommunikation for samvirket (jf. kapitel IV, afsnit 4 og
6).
Den kognitive livsstil fremstilles ofte som usolidarisk og selvcentreret, udtryk for ringe forståelse
eller interesse for fællesskabet. Fremstillingen bygger på to misforståelser. Den ene er
sammenblandingen af egeninteresse og egoisme. Egeninteresse er motivationen til at præstere noget
særligt, løse vanskelige opgaver, yde en indsats, dvs. en positiv egenskab. Hvis egeninteressen
opfyldes på andres bekostning, slår den om i egoisme, der er en negativ egenskab. Der er intet
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grundlag for en påstand om, at nutidens yngre generationer er mere egoistiske end tidligere
generationer – snarere tværtimod.
Den anden misforståelse vedrører grundlaget for solidaritet. I 1900tallets industrisamfund byggede
solidariteten på lighed: Mennesker med samme uddannelse eller job var medlemmer af samme
fagforening; virksomheder, der producerede det samme, var medlemmer af samme brancheforening, partiernes stamvælgere tilhørte samme socialgruppe osv. Solidaritet baseret på lighed
skaber en 'hakkeorden', fordi nogle er bedre til det, som alle yder. De svageste modtager bistand
uden modydelse. Ydelser uden modydelser er almisser, der ødelægger selvværd.
Det ny grundlag for solidaritet er bæredygtige netværk. Et godt fodboldhold er et eksempel på et
bæredygtigt netværk: Hver enkelt tilfører holdet noget, som de øvrige ikke kan, og som er vigtigt
for hele holdets indsats. På den måde er 'hakkeordenen' erstattet af en horisontal differentiering:
Hver enkelt er 'virkelig god' på sit felt. Ingen modtager almisser, for alle yder noget, som de øvrige i
netværket har brug for.
Nutidens 'unge under 40' deltager i bæredygtige netværk – i jobbet, lokalområdet, børnehaven eller
skolen osv. De kan ikke 'købes' med løfter om skattelettelser eller 'skræmmes' af autoriteter. De er
anerkendte og efterspurgte i virksomhederne, de forener job og familie bedre end 'modellerne' i
billedbladene; de er ikke nødvendigvis 'lykkeligere' end deres forældre, men de er mere bevidste om
egne udviklingsmuligheder i samvirke med andre. De er også solidariske med 'de svage'.
3. Bogens disposition
Den systematiske ramme
Kapitel I-IV anviser praktiske løsninger på nogle aktuelle problemer, mens kapital V indeholder en
abstrakt model af sociale systemers udvikling. Praktiske løsninger er upraktiske, hvis de er
utroværdige. Bogen handler derfor både om de praktiske opgaver, videnskabelige begrundelser og
betingelserne for troværdighed.
Det første kapitel har undertitlen: Fortid beskrevet som fremtid. Det indeholder et genoptryk af en
analyse af dansk landbrug, industri og velfærd, der blev offentliggjort for en snes år siden, og
analysen sammenholdes med den faktiske udvikling over de sidste ca. 20 år. I forlængelse heraf
vurderes den nutidige forståelse af nutid og fremtid. Det sker på grundlag af to konkrete eksempler:
Velfærdskommissionens analyser og Muhammed-tegningerne.
Det andet kapitels undertitel er ’fremtid beskrevet som krav til nutid’. Med miljøproblemer og
miljødebat som konkret eksempel beskrives konkurrencen om troværdighed og behovet for en
såkaldt kopernikansk vending i opfattelserne af miljø- og samfundsproblemerne. Nogle hovedelementer i en sådan vending skitseres.
Undertitlen på det tredje kapitel er ’fremtid beskrevet som nutidig forskningsgenstand’.
Udgangspunktet er, at fremtid er et ord for den vifte af udviklingsmuligheder, der eksisterer i nutid.
I kapitlet redegøres for, hvordan dette udgangspunkt udnyttes til at formulere videnskabelige
udsagn om den forestående udvikling, dvs. udsagn, der er enten rigtige eller forkerte. Fremgangsmåden eksemplificeres med en konkret beskrivelse af de erhvervsmæssige betingelser for ny
vækst og udvikling i Danmark.

18

Det fjerde kapitel med undertitlen 'nutid som konkret valg af fremtid' behandler to led i
uddannelsessystemet. Det ene er universiteternes forskning og højere uddannelse, og det andet er
skolernes tilbud til de 'svage' befolkningsgrupper. De to 'modpoler' i uddannelsessystemet står
overfor samme type omstillingskrav, og kapitlet indeholder anvisninger på, hvordan en ny udvikling
kan igangsættes i dag.
I en systematisk opgaveløsning indgår en eksplicit fastlæggelse af kravene til opgaveløsningen
(målformulering) som et trin mellem teoretisk forklaring og plan for opgaveløsning. Kravene til
løsning af samfundsopgaver specificeres som de dominerende værdiforestillinger. De
værdiforestillinger, som den forestående samfundsudvikling skal opfylde, behandles i alle
kapitlerne, og en særskilt fremstilling er derfor udeladt.
Fremstillingsmåden
Kapitel I-IV er skrevet, så de kan læses hver for sig. Det skyldes på den ene side skiftet i konkret
emne fra kapitel til kapitel og tjener på den anden side til at opdele et 'vanskeligt stof' i mindre dele.
Kapitlerne indeholder derfor nogle overlapninger og gentagelser såvel som mange
krydshenvisninger. Efterfølgende er bogens disposition fremstillet i skematisk form. Det kan
muligvis formidle et helhedsbillede af bogen.
Overlapninger, gentagelser og krydshenvisninger skyldes også behovet for at starte ’flere steder’på
én gang. Fremstillingen af et nyt eller andet helhedsbillede af den igangværende samfundsudvikling
kan sammenlignes med at lægge et puslespil. Man kan først skimte det ny billede, når man har lagt
en del brikker, og indtil det ny billede tegner sig, virker ingen af brikkerne overbevisende.
Forståelse af den enkelte brik forudsætter, at man allerede har lagt tilstrækkeligt mange andre
brikker.
Skriftlige fremstillinger er bundet til at 'lægge brikkerne' i én rækkefølge, selv om en anden, tredje
eller syvende havde været lige så logisk velbegrundet og eventuelt mere forståelig for nogle læsere.
Gentagelser og krydshenvisninger kan muligvis afhjælpe denne svaghed. Puslespil viser ofte det ny
billede uden på æsken. Bilag 2 indeholder bl.a. et signalement af den aktuelle udvikling og et antal
figurer, der illustrerer udviklingsforløbet. Bilaget kunne opfylde samme formål som billedet på
puslespillets æske.
En skriftlig redegørelse stiller (i det mindste for denne forfatter) større krav til begrundelser og
argumentation end mundtlige præsentationer (foredrag). Det øger risikoen for, at hovedlinierne
druknes i detaljer, at læseren ikke kan 'se skoven for bar træer'. Derfor indeholder introduktionen et
resumé eller forenklet helhedsbillede som orienteringsramme for læsning af kapitlerne.
Metodiske indfaldsvinkler
Den foreliggende fremstillings særkende er, at samfundsudviklingen på den ene side beskrives som
en historisk proces med specifikke historiske kendetegn, og at denne proces på den anden side
beskrives som led i meget regelmæssige og reproducerbare udviklingsmønstre. Det betyder for det
første, at udviklingen på ethvert tidspunkt repræsenterer et historisk specifikt udviklingsstadium og
-niveau, og for det andet, at udviklingsforløbet er et produkt af et og samme sæt af ahistoriske
(universelle) 'udviklingsmekanismer'.
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Mere konkret: Den igangværende udvikling i samfund som det danske fremstilles som en
overgangsfase mellem en højt industrialiseret samfundsform til en ny samfundsform – af samme
type som overgangsfaserne i slutningen af 1700tallet og i slutningen af 1800tallet.
Beskrivelserne af den aktuelle samfundsudvikling på de følgende sider er ikke i modsætning til fx
Giddens 'post-traditionalisme', Baumans 'post-modernisme' eller Becks 'risikosamfund'. Derimod er
såvel forklaringerne på som de angivne konsekvenser af de aktuelle modsætninger meget
forskellige.
Den ’røde’ tråd i analyserne af de forskellige samfundsområder er selvregulering. Fremstillingens
andet særkende er således forsøget på at påvise behovet for og udbyttet af at formulere og analysere
konkrete samfundsproblemer som tegn på sociale systemers selvregulerende overlevelse og
udvikling. Kravet har bestået i at forenkle beskrivelserne af selvregulerende sociale systemer
tilstrækkeligt meget til, at modellen kan anvendes på konkrete, foreliggende problemer, men ikke så
meget, at resultaterne bliver trivielle eller ubegrundede.
Modellen af selvregulerende sociale systemer er en udvidelse af klassiske kybernetiske antagelser.
Grundlaget for udvidelsen er, at sociale systemer hverken besidder kvalitativ eller kvantitativ
identitet, men såkaldt overlevelsesidentitet. Udvidelsen rejser en række videnskabsteoretiske
spørgsmål, men er nødvendig for at beskrive sociale systemers selvregulering på frugtbar måde.
Luhman har også beskrevet samfund som (selv)regulerende systemer, men ofte på et højt
abstraktionsniveau, som ikke umiddelbart egner sig til analyse af konkrete problemer.
De teoretiske forudsætninger for kapitel I-IV er søgt samlet i kapitel II, afsnit 2 og kapitel III, afsnit
1 samt i ekskurser til kapitel II, III og IV. Det udelukker ikke en læseroplevelse af teoretiske afsnit i
den øvrige fremstilling. Kapital V er en meget abstrakt og teoretisk redegørelse for en formaliseret
model af sociale systemers udvikling.
Udgangspunktet for kapitel V er, at en udviklingsproces kan antage vilkårlige konkrete former, og
at en videnskabelig beskrivelse af udviklingsforløb derfor ikke kan repræsentere de konkrete
forhold. Den videnskabelige teori skal specificere betingelser for det sociale systems overlevelse og
videreudvikling. Viden om disse betingelser er grundlaget for udsagn om viften af fremtider, mens
de skiftende konkrete egenskaber er relativt betydningsløse. Modellen af selvregulerende sociale
systemer er et forsøg på at vise, hvordan beskrivelser af udviklingsprocesser kan tilrettelægges, så
de opfylder sædvanlige videnskabelige krav.
Kapitel I – IV er omarbejdede og udvidede versioner af artikler i Futuriblerne 2004 – 2006 samt
enkelte ældre artikler. Endvidere udnyttes en række tidligere publicerede bøger og artikler. De
grundlæggende idéer i kapitel V blev publiceret første gang i 1974 (Notat vedrørende politiske
opgaver i 70-ernes Danmark, Futuriblerne 1973/74: 13-61), og kapitlet indeholder få nye ideer, men
modellen er søgt formaliseret i en form, der kan opfylde videnskabelige krav.
Skematisk fremstilling
Bogens systematik kan også beskrives som trin i en systematisk opgaveløsning som vist i
nedenstående skema. Skemaets første og anden kolonne beskriver kapitlerne direkte; tredje kolonne
beskriver kapitlerne som trin i en systematisk problemformulering (jf. kapitel IV, afsnit 2.1), og
trinnene i en systematisk problemformulering illustreres i sidste kolonne med den lægevidenskabelige klinik.
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LE DROIT CHEMIN
A chaque kilomètre
Chaque année
Des viellards au front borné
Indiquent aux enfants la route
D’une geste de ciment armé.
Jacques Prêvert: Paroles, 1949

Kapitel I
Danske fremtider 1980erne – Et lærestykke?
Fortiden beskrevet som fremtid
1. Introduktion af 'Danske Fremtider' fra 1987
I det efterfølgende genoptrykkes tre afsnit i 'Danske Fremtider' (afsn. 2-4). De udsendtes som led i
en 'føljeton' til medlemmerne af Selskabet for Fremtidsforskning 1987 – 1992. De tre afsnit om
landbrug, industri og velfærdssektor gengives uændrede, mens udviklingen i landbruget siden 1987
belyses i et efterskrift til afsnit 2. Efterfølgende vurderes de seneste og de kommende årtiers
udvikling (afsn. 5-6).
Danmark i 1980erne
Det første afsnit om landbruget illustrerer fremtidsforskningens muligheder og begrænsninger.
Mulighederne består i, at fremtidsforskningen kan kortlægge viften af fremtider på et bestemt
samfundsområde konkret og relativt korrekt. Begrænsningen er, at denne kortlægning opfattes som
mindre troværdig end prognoser og forecasts.
Fremtidsforskningens mangel på overtalelseskraft er selvforskyldt. Dermed menes, at fremtidsforskere sjældent fremlægger dokumentation for deres påstande. Det kan derfor være vanskeligt at
adskille fremtidsforskning fra astrologi, spådomskunst o.l. (jf. Afslutning).
I 1980erne kunne landbruget vælge mellem enten videreudvikling og afvikling eller grundlæggende
fornyelse. De fleste landmænd overlod formentlig valget til formænd og bestyrelser i andels- og
landboforeningerne, og lederne fravalgte fornyelser. I dag er afviklingen langt på vej.
Andelsbevægelsen er blevet 'overtaget' af bl.a. Arla og Coop, og landbruget er som erhverv
marginaliseret: Hele erhvervets bruttofaktorindkomst er en brøkdel af A.P. Møller Mærsks
indtjening, opsparingen er hyppigere negativ end positiv, landbofamilierne lever af lønindkomsten
uden for landbruget osv. I analysen af landbruget medio 1980erne konkluderes: "Det er ikke
fornyelseskravene, der truer livskvaliteten i landbruget. Det er tværtimod modstanden mod
grundlæggende fornyelser, der kan fremskynde en 'reguleret afvikling' af livskvaliteten."
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Landbrugets topledere i 1980 valgte det, de kendte og opfattede som 'det sikre' og bidrog dermed til
afviklingen. Det findes der mange andre eksempler på. Ofrene for en fejlagtig strategi er dagens
landbofamilier, der er vokset op i landbrugskulturen. De er ofre for, at deres forældre ikke stillede
de samme krav til landbrugets ledere om fornyelse i 1980erne, som deres oldeforældre stillede i
1880erne.
Landbrugets afvikling er i dag historie; den har formentlig nået det 'point of no return', hvor en
revitalisering ikke længere er mulig. Det er derimod ikke historie, om det øvrige erhvervsliv
gentager landbrugets fejltagelser.
Det andet afsnit indeholder en beskrivelse af det første såkaldte Danvirk-projekt fra medio 1980: Et
IT-baseret netværk for samvirke mellem virksomheder om løsning af entrepriseopgaver, som ingen
af virksomhederne kunne løse hver for sig. En fond under Bikuben finansierede udarbejdelse af
manualer og planer, men et tilsagn om finansiering af pilotprojekt fra SDS blev trukket tilbage (jf.
kapitel III, afsnit 3 og 4).
Projektet foregreb internet-udnyttelsen af IT. Det var 'tiderne' eller danske erhvervsledere ikke
modne til i '80erne. I dag er manualer og planer forældede. Projektets idegrundlag er til gengæld
ikke forældet. De relativt små danske virksomheder kan ikke konkurrere med tværnationale
selskaber på de traditionelle industrimarkeder. De kan derimod løse store entrepriseopgaver og
tilbyde 'skræddersyede' løsninger ved at virke sammen i åbne IT-netværk.
Det tredje afsnit beskriver de modstridende krav til velfærdssektoren (social- og sundhedsvæsenet) i
begyndelsen af 1980erne: Både besparelser og udgiftsforøgende ydelsesforbedringer. Det
konkluderes, at de grundlæggende behov for fornyelser næppe opfyldes. Derfor vil besparelserne
’hen ad vejen’ især ramme de udsatte i samfundet.
Ekspertise 2005
Væksten i verdenshandlen har skabt international debat og modreaktioner og affødt en dansk
tænketank og en strategigruppe om 'Fremtidens Vækst'. Tænketanken offentliggjorde sin første
rapport i 2005: 'Vision 2020'. I rapporten fremlægges 10 principper, som en journalist beskrev på
den måde, at de ”alle [er] af en type, som svarer til at få at vide, at det er klogt at klæde sig varmt på
om vinteren”. Det kan også udtrykkes på den måde, at eksperterne slet ikke har opdaget behovet for
nytænkning.
Ud over Økonomi- og Erhvervsministeriets tænketank har bl.a. Det Økonomiske Råd, Ugebrevet
A4, Ugebrevet Mandag Morgen og Dansk Industri vurderet jobeksporten og betingelserne for
fremtidig vækst. For alle rapporterne gælder, at vurderingerne af den fremtidige outsourcing bygger
på de seneste års eksport af 4-5000 lavtløns job om året. Denne eksport repræsenterer hverken et
nyt eller et stort problem, og 'skrækscenarier' på dette grundlag er derfor fri fantasi. Det kan være én
af forklaringerne på de trivielle anbefalinger fra 'Tænketanken for Fremtidens Vækst'.
Velfærdskommissionens fremskrivning af 1900tallets industrisamfund til 2040 er heller ikke udtryk
for en erkendelse af behovet for nytænkning (jf. Introduktion, afsnit 1.1 og afsnit 6.1 nedenfor).
Politikere, erhvervsledere og fagkyndige ser alle det fremtidige Danmark som et industrisamfund,
der kan blive lidt bedre eller lidt ringere end i dag. For at undgå forringelser er det nødvendigt at
gennemføre nutidige tilpasninger af pensionsalder, aktivering af arbejdsløse, uddannelse og
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forskning, kommunalt selvstyre og hospitalsdrift osv. Den aktuelle politik består derfor i at skabe
nye regler (vilkår) for ’det gamle spil’. Påstanden her er, at opgaven består i at skabe regler (vilkår)
for ’et helt nyt spil’ – som andelsbevægelsen repræsenterede regler for et nyt spil for godt 100 år
siden.
Nis Petersen afslutter 'Spildt Mælk' med en legende om, at ethvert menneske ind imellem må stoppe
op og 'fejlkorrigere sit kompas' for at 'holde kursen'. 'Kompasset' i samfundslivet er et
helhedsbillede af den igangværende samfundsudvikling. Helhedsbilledet er rettesnoren for
forståelse og vurdering af de konkrete, nutidige begivenheder og ændringer (jf. afsnit 5 nedenfor).
Det er nødvendigt at 'fejlkorrigere' helhedsbilledet, når samfundet præges af skift i dominerende
værdiforestillinger og livsstil, produktionsvilkår og markeder, international afhængighed og
national sikkerhed osv. Det nye helhedsbillede er forudsætningen for at formulere regler for et helt
nyt spil.
Kommissioner og tænketanke nedsættes, fordi der er behov for en 'fejlkorrektion af kompasset'. Det
'korrigerede kompas' er i sin tur grundlaget for alle analyser og resultater. Når man kun kan 'se' en
fremtid, der ikke er væsensforskellig fra fortiden, er alle analyser og resultater på forhånd begrænset
til 'mere af det hidtidige'.
Sagkyndige udvalg, der ikke erkender behovet for eller ikke er i stand til at 'korrigere kompasset', er
ikke alene fortidsbundne. I en lille nation som Danmark kan de også forhindre andre i at skabe
fornyelser, fordi de tillægges større ekspertise om den fremtidige udvikling end alle andre: De er
udpeget til at være 'de bedste'.
Beskrivelserne af landbrugets, det øvrige erhvervslivs og velfærdssektorens fremtider medio
1980erne viser for det første, at de aktuelle omstillingskrav allerede var synlige den gang.
Landbrugets afvikling, globaliseringskrav til det øvrige erhvervsliv og voksende modsigelser i
velfærdssektoren kunne forudses i midten af 1980erne. Det skyldes, at beskrivelserne netop ikke
bygger på fortidsforlængende fremskrivninger.
For det andet viser de genoptrykte analyser, at magtelite og opinionsdannere i Danmark tænker og
taler om danske fremtider på samme måde den gang og i dag. Berlinmurens fald, USSR’s
opløsning, eksplosionsagtig vækst i internet-anvendelse, individualistisk livsstil, dansk deltagelse i
krige osv. osv. har ikke affødt et nyt helhedsbillede af den igangværende samfundsudvikling. De
skelsættende begivenheder er tværtimod blevet indpasset og tilpasset et helhedsbillede fra årene
efter 2. Verdenskrig. De politiske partiers interne modsætninger og tab af medlemmer afspejler
dette.
2. Andelsbevægelsen – model for dansk storhed og forfald*
Landbrugets omstilling for 100 år siden er et eksempel på et kritisk valg af teknologi. Historiske
eksempler beviser ikke noget. De tjener til at anskueliggøre og konkretisere en betragtningsmåde.
De aktuelle fornyelseskrav kan sammenlignes med kravene i 1880erne, da landet befandt sig i en
tilsvarende kritisk periode.

*

Afsnit 2.1-2 er et genoptryk af Danske Fremtider, afsnit 4.2, pp.116-127; henvisninger til andre afsnit udeladt, ny
skemanummerering og -placering, nye overskrifter og notenumre; sproglige ændringer markeret med parentes.
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2.1 Opbrud i 1880erne
Det danske korneksporterende landbrug var præget af krisetegn i begyndelsen af 1880erne. Det var
blevet udkonkurreret på de europæiske markeder af datidens ulande: USA og Rusland, (der) rådede
over store landbrugsarealer og udnyttede nye jernbaner og nye dampskibe til at transportere
kornhøsten til nye europæiske markeder. Samtidig blev okseeksporten ned over den dansk-tyske
grænse standset.
Andelsbevægelsen
Bønderne reagerede på krisen ved at skabe et helt nyt produktionsapparat. På lokalt initiativ
byggedes over 600 andelsmejerier fra 1882 til 1889, og siden fulgte de øvrige andelsforeninger. De
sognesparekasser, der var blevet oprettet i årene op til landbrugskrisen, formidlede den nødvendige
kapital, og (nydannede) eksportselskaber formidlede salget.1, 2)
Andelsforeningerne er et typisk eksempel på en teknologisk fornyelse, som både udnytter og
genudvider viften af udviklingsmuligheder. Set i tilbageblik repræsenterede andelsforeninger bl.a.:
1) Kvalitativ fornyelse: Bønderne søgte ikke at fastholde en korneksport til faldende priser.
De udnyttede tværtimod adgangen til billigt korn ved at anvende kornet som råvare for
nye, videnstunge kvalitetsprodukter: Lurmærket smør og dansk bacon. De nye produkter
kunne bære en høj pris sammenlignet med kornet.
2) Nye sociale 'færdselsregler': Andelsmejerierne sikrede alle bønder lige adgang til at
udnytte den nye mælkecentrifuge. Uden andelsforeninger havde den nye teknik været
forbeholdt de store landbrug, der havde råd til at bygge mejerier, ansætte mejerister osv.
Andelsforeningerne hindrede, at de 'økonomiske interesser' kanaliseredes i retning af
kapitalkoncentration, yderligere forarmelse af de små brug og skærpelse af
landbrugskrisen. Det er netop ikke teknikken – i dette tilfælde mælkecentrifugen – som
sådan, der er 'god' eller 'dårlig'. Teknikkens konsekvenser afhænger af de sociale
rammevilkår, der skabes for teknikkens anvendelse. Det er en af grundene til, at
teknologivurdering, der fokuserer ensidigt på teknikken, kan være meget vildledende – og
samtidig meget overtalelseskraftig.
3) Decentral fornyelse: Bønderne skabte på lokalt plan et helt nyt produktionsapparat i løbet
af kun 7 år. Det vidner om et fornyelsesklima og en iværksætterholdning, som formentlig
vanskeligt genfindes i dag. Andelsforeningerne opstod også 'nedefra' som lokale,
decentrale kvalitetscirkler.
4) Mental revolution: Andelsbevægelsen gav den lille husmand med en ko og den store
gårdmand med 12 køer samme indflydelse i andelsmejeriet. Derved brød man med
datidens normer i et omfang, som efterfølgende generationer kun delvis kan forstå.
Andelsbevægelsen var en 'mental' revolution, der ikke fornægtede sin egen fortid, og som
gav anledning til større fornyelser end de fleste militære revolutioner.
5) Revitalisering: Andelsbevægelsen bevarede landbruget ved at åbne op for nye aktiviteter
og nye udviklingsmuligheder. Denne 'revitalisering' af det eksisterende landbrug affødte
en lokal efterspørgsel efter industriprodukter. Industrisektoren opstod således ikke
uafhængigt af landbrugsproduktionen. Industrialiseringen var tværtimod en følgevirkning
af revitaliseringen af datidens hovederhverv. Den afgørende betingelse for revitaliseringen
var interessen for ny udvikling – set i modsætning til såvel afvikling som forøgelse af
hidtidige produktioner. Interessen afspejler en forståelse af, at man bevarer livskvalitet
ved at forny i omstillingsperioder.
6) Dobbelt-beslutninger: Andelsbevægelsen udnyttede de reelle valgmuligheder, der
eksisterede i begyndelsen af 1880erne til at effektivisere og forny på én gang. I kraft af
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andelsmejerierne fik den enkelte bonde både større indtægt 'her og nu' og samtidig adgang
til helt nye udviklingsmuligheder. Set i tilbageblik var de nye udviklingsmuligheder mest
betydningsfulde, men den øgede indtjening på kort sigt var formentlig afgørende for
tilslutningen til andelsbevægelsen i 1880erne. Fremtidsorienterede beslutninger består
netop i at skabe nye udviklingsmuligheder, der også er fordelagtige på kort sigt frem for
enten at effektivisere på bekostning af nødvendige fornyelser eller forny på bekostning af
nødvendige forbedringer.
7) Nye beskæftigelser og nyt arbejdsbegreb: Faldet i landbrugsbeskæftigelsen er forløbet
efter en ret linie siden 1880. Det medførte ikke i sig selv varig underbeskæftigelse eller
massearbejdsløshed. Revitaliseringen af landbruget skabte en ny form for arbejde i den
nye industrisektor – om også med en vis forsinkelse. Omstillingen til industriproduktion
var ikke blot – og formentligt ikke primært – en økonomisk omstilling. Det var en social
omstilling til et kvalitativt nyt arbejdsbegreb.
8) De repræsentative organers magtesløshed: Det var bønderne nær Ølgod i Vestjylland og
senere i det øvrige land, der besluttede og gennemførte omstillingen og revitaliseringen af
landbruget. Det var ikke politikerne på Christiansborg. Folketinget var tværtimod splittet
af personmodsætninger, partispaltninger og provisorielove. Omstillingskravene skabte nye
opdelinger i samfundet og nye samfundsgrupper og dermed et behov for nye politiske
partier. Fornyelse af partier og interesserepræsentation følger efter fornyelserne i
samfundet og tager en vis tid. I denne periode er de repræsentative organer tilsvarende
ineffektive.
Andelsbevægelsen fra 1882 kan ses som det afgørende skridt i omstillingen fra landbrugssamfund
til en industriel samfundsform – om også omstillingen startede tidligere.3) Efter andelsbevægelsen
fulgte tilsvarende grundlæggende fornyelser på andre områder – bl.a. social bistand uden
fattigstempel, Arbejdsmarkedets hovedaftale, parlamentarisme og hemmelige valg.
De vidtgående fornyelser af de 'sociale færdselsregler' for produktion, velfærd og politik
gennemførtes på en snes år og sikrede en relativ harmonisk omstilling til et industrisamfund.
Omkostningerne var i det mindste små for det danske samfund i sammenligning med
Kontinentaleuropa, hvor omstillingen førte til 1. Verdenskrig, og også i forhold til Sverige, der løste
omstillingsproblemerne ved at 'eksportere' den fattigste tredjedel af befolkningen til USA. I denne
forstand kan Danmark siges at besidde særlige traditioner for at løse sociale omstillingsproblemer i
overensstemmelse med kulturelle værdier.
2.2 Landbrugets vifte af fremtider i 1980erne
De landbrugsorganisationer, der er blevet opbygget siden århundredskiftet, er nu ved at blive en
hindring for nye udviklinger. De fremstår ikke som organisationer, der har erkendt, at man kun kan
bevare de grundlæggende livskvaliteter i en omstillingsperiode ved at forny de 'sociale
færdselsregler'.
Forarmelse
I dag er subsidierne til landbruget af samme størrelsesorden som den værditilvækst, som landbruget
selv præsterer. Landbrugets bidrag til bruttofaktorindkomsten var i 1985 25,8 mia. kr. – en
tilbagegang på godt 1 mia. i forhold til 1984. En sektors bruttofaktorindkomst er et resultat af dels
sektorens arbejdsindsats, dels subsidier. Den direkte støtte til landbrugsbedrifter var i 1984 knapt 9
mia. kr. Hertil skal føjes såvel støtten, der ydes landbrugets fremstillingsvirksomhed, salg osv., som
virkningerne af EF-ordningerne. Den direkte og indirekte støtte til landbruget er derfor ikke mindre
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end 12-13 mia. kr. Det betyder, at værdien af landbrugets egen arbejdsindsats –
bruttofaktorindkomst fratrukket subsidier – ikke kan overstige subsidierne. Tallene for de
foregående år er ikke væsensforskellige.4) Sat på spidsen er landbrugets samfundsøkonomiske
betydning således af beskæftigelsesmæssig art. Restriktioner, rentebyrde, beskatning, 24-timers
arbejdsdag osv. har affødt urimelige vilkår for mange landmænd.
De urimelige vilkår for den enkelte landmand fremgår af opgørelser over landbrugsbedrifternes
driftsøkonomi, se tabel I.1. Ifølge tabellen skal ejerne af deltidsbrug etableret 1980-84 betale over
50.000 kr. om året for af drive deres brug. Deltidsbruget udgør med andre ord en relativt dyr
fritidsbeskæftigelse. Da privatforbruget og udgifter til deltidsbruget tilsammen overstiger
indtjeningen i andet erhverv og resulterer i negativ konsolidering, vil de pågældende mennesker i
løbet af en kortere årrække have mistet deres egenkapital.
Etableringsperiode

Alle brug
1980-84

Deltidsbrug
1980-84

Antal (stikprøve)

Brug
indtil
1978
4098

326

Heltidsbrug
under 30 ha
1980-84
185

Heltidsbrug
30-50 ha
1980-84
133

Heltidsbrug
over 50 ha
1980-84
67

711

Areal, ha

21,6

26,8

19

20

38

65

Års normaltimer, gns. pr.
ejendom
Egenkapital,
1000 kr.
Gældsprocent

1494

2103

863

2715

3234

4195

643

131

140

126

69

226

40,5

92,3

88,6

92,1

96,9

93,1

Driftsoverskud,
1000 kr.
Finansieringsomkostninger,
1000 kr.
Indtj. i landbrug,
1000 kr.
Anden indtj.,
1000 kr.
Konsolidering,
1000 kr.

130

141

45

183

230

313

68

137

100

119

181

276

62

4

-55

64

49

37

69

121

176

75

69

88

21

-4

-12

16

2

-27

Tabel I.1. Landbrugets driftsøkonomi 1985 5)
Tabellen viser bl.a., at indtjeningen i landbrug etableret 1980-84 er tilnærmelsesvis nul og meget negativ for
deltidsbrug, og at indtjeningen i landbrug etableret 1980-84 er ringere end i landbrug etableret 1978 eller
tidligere, især på grund af meget høje gældsprocenter.

Det er først og fremmest den høje gældsprocent, der er skyld i forarmelsen. Gældsprocenten er i
gennemsnit over 90 for landbrug etableret 1980-84 mod 40,5 % for landbrug etableret 1978 eller
tidligere. Da gældsprocenten er høj for såvel mindre som større brug, er indtjeningen lige dårlig for
alle brugsstørrelser.
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1986-resultaterne tegner det samme billede som 1985-resultaterne. Konsolideringen i 1986 for
landbrug etableret 1981-85 er – 13.000 kr. og for landbrug etableret før 1981 er konsolideringen –
8.000 kr. Betragtes specielt heltidsbrug etableret 1981-85, er konsolideringen forbedret for landbrug
over 50 ha, men forringet for de små og mellemstore brug.6)
Landbrugets forarmelse kan anskues som et driftsøkonomisk problem. Der er i så fald mange,
iøjnefaldende grunde til den dårlige indtjening. Selveje traditioner og handelsrestriktioner har
presset jordpriserne langt op over jordens værdi som produktionsmiddel. Jordlovgivningen har
kanaliseret væksten i retning af specialiserede brug, der er meget sårbare for uundgåelige
konjunkturudsving. Den ringe indtjening er søgt afhjulpet ved at kapitalisere inflationsgevinsten
med høje gældsprocenter til følge. Nødvendige arbejdskraftbesparelser såvel som specialiseringen
har krævet større årlige investeringer. Når de samlede investeringer beregnes i forhold til
bruttofaktorindkomsten, har landbrugets investeringer været 2½ - 5 gange større end industriens fra
1977 til 1983 og varieret stærkt fra år til år. Prognoser for landbrugets indtjening og investeringer
har da også været meget fejlagtige.7)
Strukturen
De driftsøkonomiske forklaringer bygger på den foreliggende landbrugsstruktur. De viser, at den
eksisterende struktur hindrer rentabelt landbrug. Der eksisterer et behov for grundlæggende
struktur-fornyelser på samme måde som i 1780erne og 1880erne. De toneangivende organisationer
har imidlertid knapt erkendt behovet for en grundlæggende ny struktur og formulerer i stedet
strategier for effektivisering, forædling og bedre udnyttelse af biprodukter. 8, 9)
Den aktuelle 'struktur-debat' i landbruget kan ses som udtryk for konflikten mellem effektiviseringsog fornyelseskrav. Så længe omgivelserne kun kræver 'lidt mere af det hidtidige' præsteret 'lidt
bedre end hidtil', opstår der sjældent uenighed om, hvad der er den mest effektive struktur. Der
opstår til gengæld uenighed, når omgivelserne kræver 'noget andet end hidtil', og dette krav opfattes
og diskuteres som et effektivitetsproblem. Så diskuteres 'rigtigere' løsninger på velkendte problemer
i stedet for at diskutere, hvad der er de 'rigtige' problemer.
Den aktuelle landbrugsstruktur er et produkt af andelsbevægelsen. Andelsforeningerne skabtes for
100 år siden omkring et fælles idegrundlag, der angav grundlæggende rammer (organisationsprincipper) og udførende organer for opfyldelse af væsentlige værdiforestillinger (hensigter) under
de daværende samfundsvilkår (forudsætninger). Over de sidste 100 år er idegrundlaget gradvis og
mere eller mindre upåagtet blevet ændret og søgt tilpasset udviklingen i det øvrige samfund. Det er
denne ajourføring og effektivisering, der ikke længere er tilstrækkelig til at opfylde medlemmernes
behov.
Andelsforeningerne repræsenterer ikke længere ensartede bedrifter, værdigrundlaget er blevet
erstattet af rationaliseringsprincipper, den lokale ledelse er en direktion i København eller en anden
by og markedet er – i det mindste for så vidt angår fødevarer – blevet afløst af et overflodssamfund.
Landbruget udgør heller ikke længere en stor, velorganiseret interessegruppe, der i vidt omfang selv
kan bestemme sine vilkår. Fx var landbrugets afvisende holdning til forureningsproblemer ikke
tilstrækkelig til at hindre indgreb. Den skærpede uvilje overfor landbruget og tilbøjeligheden til at
se bort fra landbrugets repræsentanters indsigt i jordbrugssager er blot eksempler. Den hidtidige
udvikling, de vanskeligheder, som denne udvikling har affødt, såvel som de alternative
udviklingsmuligheder er søgt sammenfattet i stikordsform i skema I.2a og I.2b nedenfor. Det er
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forståelse af og stillingtagen til de alternative udviklingsmuligheder, der er kernen i de aktuelle
udfordringer.
De to ydergrænser for landbrugets udviklingsmuligheder repræsenterer henholdsvis ensidig
udnyttelse af en foreliggende fremtidsvifte og dobbelt-beslutninger. I begge tilfælde tilpasses
produktioner til efterspørgslen. 'Reguleret afvikling' er en tilpasning gennem centraliseret (politisk)
fastlæggelse af produktionsmål, mens 'revitalisering' bygger på fornyelse af de sociale rammevilkår,
der giver landbruget adgang til selv at udvikle sig realøkonomisk optimalt. EF’s mælkekvoter kan
ses som et skridt i retning af den førstnævnte ydergrænse.
Under de eksisterende vilkår vil mere effektive storproducenter overtage den lønsomme del af
landbrugsproduktionen i løbet af en kortere årrække. Inden for svineproduktionen præsterede
storproducenterne i begyndelsen af 1980erne eksempelvis ca. 20 % mere flæsk pr. kg. korn end den
bedste fjerdedel af de traditionelle landbrug (2,85 kg korn/1 kg flæsk mod 3,25 kg korn/1 kg flæsk).
Storproducenternes so-produktion pr. år var ligeledes ca. 20 % bedre end gennemsnittet.10) I dag
findes 75-85 % af dyrebestanden på godt 33.000 bedrifter. Et bedriftantal på under det halve, der
råder over 80-90 % af dyrebestanden, er en reel mulighed i begyndelsen af '90erne – men ikke
nødvendigvis en ønskværdig udvikling.
Ingen af de angivne ydergrænser for landbrugets udvikling vil formentlig blive realiseret. De
afgrænser landbrugets aktuelle fremtidsvifte og udgør på den måde en formulering af den
problemstilling, som landbruget skal tage stilling til i disse år. Det er ikke fornyelseskrav, der truer
livskvaliteten i landbruget. Det er tværtimod modstanden mod grundlæggende fornyelser, der kan
fremskynde en 'reguleret afvikling' af livskvaliteten. Landbrugets traditioner for at løse sociale
omstillingsproblemer synes at være gået i glemmebogen. Den historiske virkelighed – de såkaldte
'rødder' - fortrænges eller fornægtes som uvirkelige.
Fortid

Nutid

Udviklingsmuligheder

Samfundsvilkår:

Voksende bybefolkning
Kvalitetskrav til fødevarer
Ensartet bedriftsform:
Familiebrug med planteog dyreavl
Fysisk og social mobilitet:
Udbud af og efterspørgsel
efter jobs og ejendomme

Fødevareforbrugets andel af
samlede efterspørgsel falder i
højtindustrialiserede lande.
Sundhedskontrolkrav til
fødevarer.
Bedriftspecialisering.
Lille og faldende
beskæftigelse i landbruget

Hensigt:

Bevare/styrke selvejet ved
at give alle bedrifter lige
adgang til realøkonomiske
forbedringer

Bevare/styrke
konkurrenceevne ved at give
alle lige adgang til
produktionskvoter

Overproduktion, subsidier,
landbrugets andel af
produktionslivets
værditilvækst falder.
Øget regulering
Interesseforskelle i
landbruget.
Deltidslandbrug,
effektivisering på bekostning
af fornyelser
Forskydning i producenternes
tilknytning til foreningerne i
retning af underleverandørstatus

Organisationsform:

Åben forening for indkøb
eller afsætning
Hurtig afregning, hele
overskuddet føres tilbage
til medlemmerne

Integration af produktionskædens enkelte led fra
grovvarer til detailhandel.
Sammenlægning af
lokale/mindre foreninger til

Ledelsesproblemer på grund
af vertikal og geografisk
integration.
Interesseforskelle mellem
organisation og medlemmer,
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Udførende
organ:

Medlemsindflydelse
uafhængig af bedriftsstørrelse, afhængig af
foreningsdeltagelse
Overskuelighed og
gennemsigtighed for
medlemmerne
Daglig leder i samarbejde
med foreningsbestyrelse

lands-/landsdelsdækkende
foreninger med signifikant
markedsposition

Bestyrelse og direktion

bl.a. vedr. kapitalopsamling
og produkt- og markedsudvikling.
Stigende afstand mellem
medlem og organisation på
grund af voksende
organisationsstørrelse
Direktionens reelle ansvar og
indflydelse vokser på
bekostning af repræsentantskab og bestyrelse

Skema I.2a: Andelsbevægelsens hidtidige udvikling

Samfundsvilkår:

Hensigt:

Reguleret afvikling

Revitalisering

Tværnationale produktionskvoter
Priskontrolkrav
Spaltning af landbruget i 'fabrikker' og
fritidsbedrifter
Lille nationaløkonomisk betydning, totalt
og pr. beskæftiget
Bevare/styrke indkomstgaranti for
autoriserede landmænd ved at give disse
lige adgang til produktionskvoter

Sammenlægning, to-familiebrug
Ingen specielle støtteordninger, reguleringer
eller lign. for landbruget
Dyreavl uafhængig af jord
Værditilvækst pr. beskæftiget som andre
erhverv
Bevare/styrke realøkonomisk optimering af
landbrugsproduktionen ved at give alle lige
adgang til ny teknologi, som kan øge
vidensindholdet i produktion og produkter
Landsdækkende, åbne foreninger, der ejer
informationssystemer. Foreningen indgår
aftaler på medlemmernes vegne med de
grovvare-, forarbejdnings- og afsætningsvirksomheder, der kan tilbyde mest
Medindflydelse afhænger af deltagelse i
foreningens arbejde
Medlemmerne

Organisationsform:

Landsdækkende, lukkede foreninger, der
'ejer' produktionskvoter, såvel som
grovvare forarbejdnings- og
afsætningsvirksomheder

Udførende
organ:

Administrationen

Skema I.2b: Andelsbevægelsens udviklingsmuligheder

Mentaliteten
Over de sidste 100 år er Danmark blevet industrialiseret, og landbrug og industri befinder sig i dag i
samme situation som landbruget for 100 år siden, se skema I.3. De simple produktioner som stål,
skibe, maskiner, sko, tekstil og lignende er ved at blive overtaget af nyindustrialiserede lande med
meget lavere lønninger og meget begrænsede velfærdssystemer. Enkelte virksomheder eller dele af
en branche kan styrke deres position på kortere sigt ved at effektivisere og automatisere hurtigere
end konkurrenterne. Besparelser er imidlertid ingen erstatning for fornyelse og omstilling.
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Fra 1860

1882-89

Teknologi:

Erhvervsudvikling:

Jernbaner i USA og
Rusland, dampskibe

Billigt korn på de europæiske
markeder
↓
Krise for det korneksporterende
danske landbrug med mange små
producenter/selveje
↓
Etablering af andelsmejerier over hele
landet
↓
Andelsslagterier, regionale andelsforeninger
↓
Efterspørgsel efter industrielt
producerede hjælpemidler til
landbruget
↓
Etablering af dansk underleverandør
industri til landbruget
↓
Etablering af en bred vifte af industribrancher; industriel forarbejdning
af landbrugsprodukter
↓
Dansk eksportindustri;
industrialisering af landbruget;
landsdækkende andelsorganisationer
↓
Billige industriprodukter på de
europæiske markeder; overproduktion
af landbrugsprodukter i EF
↓
Krise for de traditionelle
industribrancher: Skibe, biler, stål,
sko, tekstil osv.
↓
EF’s landbrugsordninger under pres:
Indførelse af produktionskvoter
↓
?
Etablering af eksportselskaber for
mange små virksomheders fælles
'systemeksport'

Centrifuge, andelsforeningsprincipper

Fra 1900
Fra 1950

Fra 1970

Internationalisering af
markederne

Fra 1980

↓
?
Informationsforbrug, jf.
skema I.4

Vilkår:

Ny international
arbejdsdeling
Stordriftsfordele for små
producenter
Økonomiske fordele her
og nu, fornyelser på langt
sigt

Vidensindholdet i
produkter og processer
mangedoblet i forhold til
1880

Ny international
arbejdsdeling

Skema I.3: Industrialiseringen, Danmark 1880-1980
Skemaet illustrerer stadier i omstillingen af dansk erhvervsliv fra overvejende simple
landbrugsprodukter til mere videnstunge industriprodukter.
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Betragtes erhvervslivet som helhed er nogle af de karakteristiske træk i dag sammenlignet med det,
der skete for 100 år siden, bl.a.:
-

Selv om Danmark har befundet sig i en overgangsfase mellem en industriel og en – endnu
ukendt – efterindustriel samfundsform siden midten af 70erne, er lovgivning, interesserepræsentation og ledelse endnu upåvirket af de kvalitativt nye krav.

-

I stedet for at skabe nye rammevilkår for udnyttelse af ny teknologi søges specielt informatikken
anvendt til at effektivisere 'gårsdagens' arbejdsgange. Det sker for at begrænse omkostningerne,
men afføder nye – og formentlig ofte – større udgifter. Virksomheder indfører automation for at
opnå større fleksibilitet, men ender med at miste omstillingsevne, fordi organisations- og
ledelsesformen ikke fornyes osv.

-

Trods megen tale om decentralisering og medbestemmelse er beslutningerne blevet centraliseret
og kun udførelsen decentraliseret – bl.a. ved hjælp af edb. Typiske eksempler er det kommunale
selvstyre, den fysiske planlægning og landbrugsorganisationerne. Når ansvaret for beslutninger
og for udførelse adskilles, kan ingen drages til ansvar for noget, og alle forsøg på fornyelser
løber af sig selv ud i sandet.

-

Græsrødder søger at bryde med etablerede normer og ender ofte med at isolere sig fra det øvrige
samfund. I etablerede kredse har omstillingskrav og uvished fremkaldt fremtidsangst, der rettes
mod de nye teknologier som informatik og a-kraft.

-

Industriens organer vil vende en begyndende afindustrialisering til en genindustrialisering.
Offentlige og private ledere betragter service-management som et spørgsmål om større
'kundevenlighed' og samkøring af flere persondata i edb-anlæggene. Udviklingen af videnstunge
produkter, hvor de fysiske dele blot er indpakningen om den ekspertise, der sikrer
behovsopfyldelse eller indtjening, er fortsat undtagelsen.

-

Omstilling, fornyelse, modernisering osv. er blevet betegnelser for sparekrav og strammere
overordnet planlægning. På den måde begrænses de sociale og mentale 'frihedsgrader'. Den
autoritære ledelsesform er ikke blot i strid med de specielle danske traditioner. Den er også en
hindring for fornyelse.

-

Beskæftigelse og arbejdsløshed analyseres og prognosticeres, som om industrisamfundets
arbejdsbegreb havde evigtvarende gyldighed.

-

Interne modsætninger hindrer partier og interesseorganisationer i selv at gennemføre fornyelser
samtidig med, at den vidtgående regulering og organisering af samfundet sætter hver enkelt
organisation i stand til at hindre andre i at skabe fornyelser. Fagforeningerne udskyder
grundlæggende fornyelser til efter århundredskiftet.

Sammenligningen af ledelsesevne og -vilje i dag med forholdene for 100 år siden fremhæver på én
gang mulighederne for at træffe kritiske valg og det aktuelle behov for at erkende omstillingskrav
og vælge udviklingsmål.
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Det skal endelig tilføjes, at omstillingen for 100 år siden selvfølgelig ikke var konfliktløs.
Forfatningskampen er velkendt, og forfattere som Egede Schack, Pontoppidan og Andersen Nexø
har beskrevet de sociale omkostninger i en form, som det er let at identificere sig med i dag.
2.3 Efterskrift: Den aktuelle afvikling
Antallet af landbrug i Danmark voksede fra ca. 150.000 i 1850 og ca. 170.000 i 1900 til ca. 210.000
under 2. Verdenskrig. Siden er antallet faldet, først langsomt til knapt 150.000 i 1960 og derefter
hurtigere til ca. 50.000 i 2000 ifølge Danmarks Statistik og til ca. 42.000 ifølge landbrugets egne
opgørelser.11) Knapt halvdelen af nutidens landbrug er heltidsbrug, resten deltidsbrug. Faldet i antal
brug skyldes især sammenlægninger, idet det dyrkede areal, mælkeproduktionen og produktionen af
oksekød kun er faldet svagt, og produktionen af slagtesvin er vokset stærkt.12)
Bruttofaktorindkomsten har svinget omkring 20 mia. de senere år – mod knapt 27 mia. i 1984.
Bedrifternes driftsresultat har svinget omkring 4-5 mia. om året i de senere år, men satte en hidtidig
bundrekord i 1999 på ca. 700 mio. og i 2002 på ca. 2 mia. Opsparingen i heltidsbrugene var negativ
de tre af de fem år fra 1998 til 2002.13) Gældsprocenten for alle landbrug var 53 % i 2002 og 57 %
for heltidsbrug. Det er en lille forbedring i forhold til 1990 og en betydelig forringelse i forhold til
slutningen af 1970erne, hvor gældsprocenten var ca. 40 %. Svarende hertil var de
landbrugsrelaterede renteudgifter for heltidsbrug 77 % af den landbrugsrelaterede indkomst i 2002,
og for deltidsbrugene var det tilsvarende tal ca. 300 %.14)
Tallene dokumenterer den stabile, regulerede afvikling: Faldende bruttofaktorindkomst, faldende
driftsresultat, negativ opsparing og voksende gældsprocent; færre og færre landmænd, der
producerer det samme som tidligere, når bortses fra større og større svinefabrikker.
Sammenfattende gælder, at sammenlægning af brugene er forstærket igennem de seneste årtier, at
landbofamilierne kun kan 'overleve' i kraft af lønindtægter uden for landbruget, og at landbruget
som erhverv spiller en mindre og mindre nationaløkonomisk rolle. Siden 1987 har dansk landbrug
således gennemløbet en væsentlig del af den regulerede afvikling, der blev fremstillet som det mest
plausible udviklingsforløb i 1987.
Det er trivielt at fastslå, at udviklingsmulighederne for et erhverv uden fornyelsesklima, og som
ikke kan forrente investeringer, er meget begrænsede. Det forsøgte forskellige (interne og eksterne)
grupper at forklare landbrugets ledere i slutningen af 1980erne og op igennem 1990erne uden held.
Andelsbevægelsen har ikke alene skabt dansk landbrugs storhed, men også dansk landbrugs forfald,
fordi den ikke var i stand til at 'springe over (sin) egen skygge' – skabe vilkår for et helt nyt spil.
3. Informationsforbrug i virksomhederne *
Informationsopgaven består ikke længere i at øge informationsmængden. Opgaven består tværtimod
i at begrænse en stadigt rigeligere og billigere information. Informationsbegrænsning er velkendt i
naturen. Hverken mennesker eller dyr kunne overleve, hvis de skulle bearbejde alle de sansepåvirkninger, de modtager. Hjernen foretager en meget vidtgående udvælgelse af påvirkningerne
udefra. På tilsvarende måde skal informatikken udnyttes til at begrænse mængden af information.
Det kræver grundlæggende fornyelser af såvel teknologien som brugeruddannelse.

*

Afsn. 3 er et genoptryk af Danske Fremtider, afsnit 4.4 og 4.5, pp. 135-144; henvisninger til andre afsnit udeladt, ny
nummerering af skemaer og noter samt nye overskrifter.
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(…) Rigelig og billig information må udnyttes som en råvare. Det sker ved først at klargøre det
behov eller det formål, der skal opfyldes. Derefter indsamles og formes data til en ’skræddersyet’
løsning på den pågældende opgave. Denne viden anvendes til at opfylde behovet og er derefter
værdiløs og kan kasseres, da behovet ikke opstår i samme form igen. Når informationer indsamles,
formes til viden, anvendes og til sidst kasseres, forbruges information som en råvare. Denne
anvendelse kan betegnes informationsforbrug.
Videnbegrebet får nyt indhold gennem informationsforbrug. Forestillingen om viden som en stabilt
voksende ’kapital’, der skal forrentes og forøges, erstattes af forestillingen om information som en
råvare, der forarbejdes til unik viden og løsning af en specifik opgave.
3.1 Omstillingskrav
Alle virksomheder skal tilpasse sig skiftende kundeønsker, konkurrencekrav, leverandørtilbud osv.
Det kræver ikke i sig selv omstilling af virksomheden. Det er ændringer i overlevelsesvilkårene, der
stiller virksomheden over for omstillingskrav. De konkrete vilkår ændres, når både yderne, brugerne
og almenvellet på én gang stiller nye krav til virksomheden eller hele erhvervslivet. Det er det
sidstnævnte, der sker i disse år. Den personlige ejer spiller en stadigt mindre rolle som yder, mens
medarbejderne til gengæld forventer øget medindflydelse på og selvudvikling i arbejdet, ligesom ny
teknologi presser sig på. Samtidig står virksomhederne overfor nye brugerkrav og
konkurrencebetingelser, og grundlæggende retfærdighedsidealer vedrørende bl.a. ejendomsret
drages i tvivl.
Større videnindhold
Betragtet hver for sig kan de mange forskellige tendenser forekomme uvæsentlige eller
modstridende. I fællesskab tegner de et billede af nye overlevelsesvilkår for virksomhederne.
1. trin
2. trin

3. trin
4. trin

5. trin

Udvikle informationssøge-system for stof- og modelvalg: Den enkelte forbruger vælger
model, stof, farve osv. ved at søge på database i den lokale tøjbutik.
Udvikle system for måltagning, snitmønster og klipning: Kundens mål registreres ved hjælp
af videokamera tilsluttet datamat. Datamaten
udarbejder snitmønster på basis af måldata og data om valg af stof og design.
Computerstyret laserpistol udskærer stoffet efter snitmønstret og afmærker sømme og lignende.
Udvikle 6-måneders sykursus: Deltagerne skal lære at betjene datamaterne, at sy tøjet og at
vejlede kunder.
Oprettelse af salgsorganisation for systemet: Organisationen skal omsætte udviklingsresultaterne i praksis, dvs. købe datamater, gennemprøve programmer, forestå sykurser og
markedsføre systemet til tøjbutikker. Tøjbutikker og/eller deltagere i sykurser tilbydes
datamaterne på leasingbasis. Anvendelsen betales på grundlag af tidsforbrug.
Markedsføring til forbrugerne: De tilsluttede butikker forpligter sig til at følge fælles
kvalitets-, pris- og garanti-ordninger og til at betale til fælles markedsføring (franchising). Øget
salg af butikkens 'egne' varer som følge af tøjsyningen og reduktion af kravene til lagerføring af
tøj, hvoraf en del må sælges til nedsat pris, begrænser ekstraudgifterne. Det målsyede tøj
behøver derfor ikke at koste mere end konfektionssyet tøj.

Skema I.4. Omstilling til informationsforbrug i tekstilbranchen:
Tøj efter mål til konfektionspris 15)
De fem trin i skema I.4 resulterer i et individualiseret produkt. Videreudvikling af systemet kan
omfatte:
• Udbygning af informationssøge-systemet til flere kundekategorier og beklædningstyper.
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•
•
•
•

Indkøb af modeller fra internationalt kendte modehuse specielt designet for systemet.
Fælles indkøbs- og distributionsorganisation.
Eksportorgan for salg af systemet til andre lande.
Udbygning af indkøbs- og distributionsorganisation til virksomheder, der kan opfylde fx
hospitalers behov for tekstiler.

Kernen i omstillingskravene er en forøgelse af videnindholdet i produkter og processer. Både den
private og den offentlige sektor skal skabe videnstunge eller komplekse ydelser, der er
'skræddersyede' til at opfylde brugerens behov – set i modsætning til masseproducerede
standardydelser. Dansk landbrugs omstilling for hundrede år siden fra korneksport til eksport af
lurmærket smør og dansk bacon udgjorde netop et sådant kvalitetsspring.
Komplekse ydelser, hvor de fysiske dele blot er 'indpakningen' om stor viden om brugernes forhold,
er forudsætningen for såvel konkurrenceevne som behovsopfyldelse. Det danske samfund kan ikke
bevare og udbygge sit velstands- og velfærdsniveau uden at påføre erhvervslivet øgede
produktionsomkostninger. Danske virksomheder er derfor nødt til at øge deres værditilvækst
tilsvarende. Det kan kun ske ved at producere videnstunge ydelser.
Der er også behov for videnstunge ydelser. En stor og voksende kløft mellem i- og u-lande kan ses
som en følge af ulandsbistand, der er indrettet på industrielle vilkår og ikke på modtagerlandets
specielle sociale, religiøse og økonomiske forhold. Bistanden har netop ikke været 'skræddersyet' til
modtagerlandets behov, men bygget på eksperters viden om i-lande. Oprustning af atomvåben, der
produceres for ikke at blive brugt, kan ses som en følge af sammenblanding af nedrustning og
udvikling af fred.
For Danmarks vedkommende er forureningsproblemer, fødevareproblemer, problemer i arbejdsmiljøet osv. udtryk for, at videnindholdet i produkter og produktionsprocesser er for ringe.
Voksende sygehusudgifter trods øget forebyggende arbejde er udtryk for utilstrækkelig viden om
sundhedsbevarelse. Offentlig forsørgelse af knap en tredjedel af den voksne befolkning medfører
ikke alene samfundsøkonomiske problemer, men også sociale spændinger. De sociale problemer
kan administreres, men ikke løses uden at øge videnindholdet i den sociale bistand.
Der er således et behov for ydelser med større viden om brugerkrav og udnyttelsesbetingelser. Det
er også kun disse ydelser, der kan bevare erhvervslivets konkurrenceevne og samtidig øge velstandog velfærdsniveauet. Skema I.4 illustrerer en af de muligheder for omstilling til komplekse ydelser,
der står åben for erhvervslivet i dag. En anden mulighed består i, at virksomhederne producerer og
sælger de hjælpemidler, der sætter forbrugerne i stand til selv at opfylde deres behov for komplekse
ydelser.16, 17)
Virksomhederne er kun i stand til at udnytte ny teknologi på effektiv måde og at opfylde
medarbejdernes forventninger til arbejde og aflønning ved at udvikle videnstunge ydelser.
Informatikken er det nødvendige tekniske hjælpemiddel til at skabe ydelser, der er 'skræddersyet' til
brugerens behov. Hidtil er datamaterne imidlertid især blevet anvendt til at opretholde gårsdagens
arbejdsgange og ikke til fornyelse. Informatikken udnyttes til at skabe ydelser med stort
videnindhold ved at betragte information som en råvare, der forbruges. Det kan fx ske ved at
benytte såkaldte heuristiske ekspertsystemer.
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Informatikken
Ny udnyttelse af informatikken er den ene betingelse for informationsforbrug. Den anden betingelse
er, at hver enkelt medarbejder bliver sin egen leder. Udformning af en ydelse, der er tilpasset
kundens specielle behov, er en ledelsesopgave. Den kan ikke løses ved at lede og fordele arbejdet
'oppefra', men kun ved at give medarbejderne ledelsesrettigheder og ledelsespligter. På den måde
ændres arbejdsopgavernes indhold svarende til ændringerne i befolkningens holdninger og
forventninger til arbejdet.
I industrisamfundet er ejendomsretten til produktionsmidlerne væsentlig. Det skyldes, at
produktionsapparatet (kapitalen) er grundlaget for værditilvæksten i den industrielle
masseproduktion. Komplekse ydelser, hvor de fysiske dele kun er 'indpakningen' om en stor viden,
er ikke på samme måde afhængig af produktionsapparatet. Grundlaget for værditilvæksten er i dette
tilfælde erfarne medarbejderes evne til at afklare og opfylde kundens behov, og virksomheden
behøver ikke at producere nogen af ydelsens fysiske dele selv. Det betyder, at det fysiske
produktionsapparat efterhånden vil komme til at spille samme rolle for erhvervslivet som veje og
jernbaner spiller i dag. I takt hermed vil den kollektive ejendomsret over bl.a. samfærdselsmidlerne
kunne udvides til at omfatte det fysiske produktionsapparat.
Serviceproduktion:

Produkter og processer med stort videnindhold.

Uddannelse:

Træning i informationsforbrug, bl.a. problemformulering, informationsfremskaffelse, anvendelse af informationer på nye måder eller områder,
afprøvning af problemformulering og lignende, faglig specialisering baseret på
brugerbehov og teorier om levende systemers virkemåde.

Produktionssystemer:

Udnyttelse og systematisk videreudvikling af ekspertsystemer, der sætter
virksomheden i stand til at forme 'skræddersyede' ydelser på basis af
information om:
- Tekniske udviklingsmuligheder.
- 'Gode' såvel som 'dårlige' anvendelser af ny teknologi.
- Væsentlige anvendelser af eller interesser for en ny teknik.
- Konsekvenser af tilegnelse af ny teknik.
- Nye produkters og processers introduktionsomkostninger, produktionspriser
og produktionsbesparelser samt afsætning/effekt.
- Ændringer i de vilkår, der regulerer udvikling, anvendelse og konsekvenser af
ny teknik.

Ansættelsesform:

Reel decentralisering af både beslutninger og udførelse, fx entreprisekontrakter
for selvregulerende grupper.

Ledelsessystem:

Fastlægger vilkårene for selvregulerende arbejdsgruppers målopfyldelse,
fordeler ressourcer mellem aktivitetsmål og mellem nutidige og fremtidige
opgaver samt kontrollerer målopfyldelse.

Skema I.5: Erhvervslivets overlevelsesvilkår 18)
De forskellige udviklingstendenser i produktions-, afsætnings- og ejendomsretlige vilkår kan
således sammenfattes i krav om omstilling til produktioner med stort videnindhold baseret på nye
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udnyttelser af informatikken, og hvor hver enkelt medarbejder har ledelsesrettigheder og
ledelsespligter (jf. skema I.4). Disse overlevelsesvilkår repræsenterer én udviklingsmulighed, og
udgør ikke en forudsigelse af erhvervslivet år 2000.
De aktuelle omstillingskrav er næppe større end kravene til landbruget for 100 år siden. Ligesom
dengang består opgaven i dag i at sætte det eksisterende erhvervsliv i stand til at forøge
videnindholdet i produkter og processer ved at udnytte eksisterende og ny teknik på ny måde. Det
enkelte gård- eller husmandsbrug i 1880erne var for lille til at skabe og markedsføre et
kvalitetsprodukt, og den enkelte virksomhed i dag er ligeledes for lille til at udvikle og markedsføre
produkter, der er 'skræddersyet' til den enkelte kunde. Det nødvendige samarbejde kan til gengæld
ikke udføres på samme måde i dag som for 100 år siden. Dengang skulle ensartede producenter
arbejde sammen om at forarbejde den samme råvare til et kvalitetsprodukt. Andelsforeningen var en
velegnet ramme for dette samarbejde. I dag skal specialiserede virksomheder arbejde sammen om et
komplekst produkt. En åben forening af virksomheder, der tilslutter sig et fælles informatiknet,
opfylder de aktuelle behov for samarbejde. Denne løsning er bl.a. gennemarbejdet i Danvirkprojektet.19)
3.2 Danvirk-projektet 1987
Danvirk-projektet sigter på at knytte små og mindre virksomheder direkte til eksportmarkederne
ved hjælp af et informations- og betalingsformidlingssystem. Systemet bygger på en nøje
kortlægning af virksomhedernes produktionsapparat, en nøje kortlægning af de arbejdsopgaver, der
skal løses (entrepriser), samt anvendelse af eksisterende og fremtidig datateknik. Informatikken skal
dels udnyttes til kortlægning og bearbejdelse af data, dels til at knytte virksomhederne sammen i et
åbent, fleksibelt netværk, således at virksomhederne i fællesskab kan løse komplekse
produktionsopgaver.
Danvirk-projektet skaber en ramme for produktionssamarbejde, der ikke på forhånd er bundet til
bestemte markeder, produkter eller brancher. Sigtet er ikke bestemte produktionsmål, men nye
produktionsvilkår for virksomhedernes udnyttelse af eksportmuligheder på allerede kendte og
endnu ukendte markeder. Virksomhederne kan virke sammen i mange forskellige kombinationer og
vil kunne løse et tilsvarende antal forskellige opgaver. Samvirket skaber på den måde en
fleksibilitet, der er mange gange større end den enkelte virksomheds omstillingsevne, og det giver
den enkelte virksomhed adgang til at deltage i komplekse produktionsopgaver. Det er dette sigte,
der adskiller Danvirk-projektet fra andre forsøg med informatiknet. 20, 21)
Projektets første fase bestod i at udarbejde manualer for de to databaser, som Danvirk skal udvikle
og ajourføre. Baserne vedrører dels virksomhedernes kvalifikationer, dels arbejdsopgaver, bl.a. det
licitationsmateriale, der offentliggøres inden for EF hvert år. På grundlag af kortlægningen af
virksomhedernes produktionsapparat (opdeles) licitationsudbuddene i arbejdsopgaver, der kan
udføres af den enkelte virksomhed. En virksomhed modtager alle oplysninger og kun oplysninger
om opgaver, den kan løse, og undgår på den måde at blive 'druknet' i uvæsentlige informationer.
Virksomhederne afgiver tilbud på delopgaverne, og Danvirk udarbejder et samlet tilbudsmateriale
for hele opgaven. Hvis tilbuddet modtages, etableres der et ad hoc selskab for den pågældende
produktion. Det kræver dels ledelses know how, som bl.a. de store entreprenørvirksomheder råder
over i dag, dels juridiske, finansielle og lignende rammer for ad hoc selskabets virke.
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Projektets anden fase bestod i at fastlægge de organisatoriske rammer for de enkelte led i samvirket
og for koordineringen af disse led. Den tredje, igangværende fase består i at indsamle erfaringer om
de praktiske vilkår for samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder.
Danvirk repræsenterer én udviklingsmulighed for dansk erhvervsliv. Det kan give virksomhederne
adgang til at modtage små og store entrepriseopgaver over et telenet og at deltage i komplekse
produktioner inden for rammerne af et ad hoc selskab. Derved bliver den enkelte virksomhed i stand
til at forbedre sin indtjening og samtidig udvide sine indtjeningsmuligheder, uden at virksomhedens
selvstændighed begrænses, og uden at det kræver væsentlige ændringer i virksomhedens
arbejdsprocesser. I tillæg hertil kan Danvirk give virksomhederne adgang til et betalingsformidlingssystem, der sikrer virksomhederne betaling uden forsinkelse, til informationssøgesystem
osv.
Produktion, der 'skræddersyes' til den enkelte brugers behov på basis af informationsforbrug, har
nogle konsekvenser, som illustreres af nedenstående skema I.6:
•

Opdelingen mellem udbud og efterspørgsel udviskes, fordi ydelserne 'skræddersyes' til et
behov og produceres på bestilling.

•

Opdelingen mellem industri og service udviskes, fordi ydelsernes konkrete dele har
sekundær betydning for pris, værditilvækst og afsætning.

•

Opdelingen mellem ydelse og behov udviskes, fordi producenten afklarer behov og
garanterer opfyldelse.

•

Opdelingen mellem ejerskab og ansættelse udviskes, fordi de traditionelle
produktionsfaktorer, dvs. jord, kapital og arbejdskraft, er mindre betydningsfulde for
konkurrencedygtighed end ledelses- og informationsteknologi.

•

Opdelingen mellem arbejdstid og fritid udviskes, fordi den enkelte ikke er forpligtet til at
opholde sig et bestemt sted i et bestemt tidsrum, men til at løse sine opgaver på eget ansvar.

Skema I.6: Omstilling til serviceproduktion
Danvirk illustrerer:
-

at der ikke er tekniske eller datalogiske hindringer for at udnytte informatikken i en trinvis
omstilling af de eksisterende virksomheder til nye overlevelsesvilkår,
at informatikken kan udnyttes på en sådan måde, at de mange små virksomheder og
håndværksmestre, der er dansk erhvervslivs særkende, styrkes og bliver en styrke i den
internationale konkurrence,
at hindringen for omstilling er de sociale normer og traditioner for, hvad virksomhederne kan og
ikke kan arbejde sammen om, hvem der kan arbejde sammen, samarbejdsformen osv.
at udviklingsopgaver løses ved at indsamle praktiske erfaringer om nye former for samvirke
gennem konkrete sociale eksperimenter.

Forsøgene skal udvikle nye erfaringer om:22, 23)
Ledelse/ansættelse: Medarbejderen, der sælger sin arbejdskraft som udenforstående
råvareleverandør til en arbejdsmarkedspris, har hverken ansvar, kompetence eller incitament til at
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løse ledelsesopgaver. Lønansættelsen kunne erstattes af en formel eller reel ret for medarbejderne til
at overtage arbejdsopgaver i entreprise. Den 'selvstændige medarbejder' er et selvmodsigende
begreb i dagens samfund, og betydningen må derfor fastlægges på basis af nye erfaringer.
Løn/ejendomsret: En rimelig løn er blevet en selvfølgelig forudsætning for ethvert arbejde. Arbejdet
skal herudover give adgang til nye oplevelser, selvudvikling og ledelsesansvar. Det er også
medarbejderne, der er virksomhedens væsentligste aktiv, når produktionsmidlerne leases, og
virksomhedens konkurrencedygtighed bestemmes af ledelses- og informationsteknologi. Det skaber
et behov for 'sociale færdselsregler' vedrørende ejendomsretten til ny viden og nye erfaringer om
løsning af komplekse produktionsopgaver.
Kvalificering/behovsopfyldelse: Industrisamfundets masseproducerede standardydelser skabte en
behovsopfyldende kvantitativ vækst. Behovet for 'mere af det hidtidige' er ved at blive erstattet af
behov for kvalitativ vækst. Informationsforbrug er nøglen til kvalitative forbedringer. Anvendelsen
af information som råvare sætter den enkelte i stand til at udføre ledelsesfunktioner i arbejdet og til
at forme egen vifte af udviklingsmuligheder. Det forudsætter til gengæld uddannelse, der
kvalificerer til at skabe viden frem for at genskabe autoriserede løsninger og nye normer for
producents og brugers ansvar.
Et samfund, der skaber rammevilkår for 'selvstændige medarbejdere', for ejendomsretten til
produktionserfaringer og for uddannelse i og ansvar for opfyldelse af individuelle behov, vil ikke
ligne nogen kendt samfundsform. Det vil adskille sig lige så meget fra et kapitalistisk eller
planøkonomisk industrisamfund, som industrisamfundet adskiller sig fra et liberalistisk
landbrugssamfund, jf. skema I.6.
Til sidst skal understreges, at nye 'sociale færdselsregler' for velfærd og politik er lige så påkrævede
som fornyelse af produktionsvilkårene, og at det er disse fornyelser, der bestemmer, om
velfærdssikring og politisk legitimitet styrkes eller svækkes.
4. Velfærdssektorens fremtider *
Både social- og sundhedsvæsenet er 'børn' af industrialiseringen. Begge sider af den offentlige
velfærdssektor er blevet udbygget stærkt under den økonomiske højkonjunktur efter 2. Verdenskrig,
og de offentlige velfærdsudgifter er derfor vokset tilsvarende. Det er sket med bred offentlig og
politisk tilslutning.
I dag er velfærdssektoren præget af såvel spare- som fornyelseskrav. Offentlige udgiftsstigninger og
indtægtsfald har tvunget skiftende regeringer til at gennemføre spare-, moderniserings- og
rationaliseringsplaner. Velfærdssektoren er indrettet til at opfylde et industrisamfunds behov, men
Danmark er ikke længere et industrisamfund i sædvanlig forstand. Befolkningens levevilkår,
værdiforestillinger og adfærdsnormer er under ændring, og det skaber såvel nye krav til som nye
behov for velfærdssikring.
Udfordringen til velfærdssektoren består i på én gang at åbne op for grundlæggende fornyelser og
begrænse ressourceforbruget.

*

Afsnit 4 er et uddrag af afsnit 6.1, 6.3 og 6.4 af Danske Fremtider, pp. 186-207; henvisninger til andre afsnit udeladt,
nyt skemanummer og nye overskrifter
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4.1 Grænser for velfærdssektorens vækst
I dag indtager den offentlige velfærdsindustri en dominerende plads i samfundsøkonomien.
Væksten gennem det sidste halve århundrede skyldes en nyfortolkning af de grundlæggende
lighedsidealer. Lige muligheder er blevet udvidet til at omfatte sikring imod ulykker eller
problemer, som individet ikke selv er direkte skyld i. Det betyder, at samfundet – og det vil i praksis
sige det offentlige – skal holde den enkelte borger skadesløs for alle vanskeligheder, som
vedkommende ikke selv er herre over. Siden 1960ene er sociale uligheder også blevet betragtet som
et samfundsskabt problem.
Den selvforstærkende vækst
Nyfortolkningen af lighedsidealet har på én gang øget udgiften til de enkelte velfærdsforanstaltninger og har krævet mange nye foranstaltninger. Når afgrænsningen af velfærdsproblemer udvides fra livstruende nød til social ulighed, når behovsgrænser udviskes, og når
forsikringsprincippet opgives, skal velfærdsindustrien blive ressourcekrævende. Paradokset er da, at
en effektiv velfærdsindustri, der afhjælper samfundsudviklingens følgeproblemer, afføder nye og
endnu mere kostbare følgeproblemer. Velfærdsindustrien fjerner hindringerne for yderligere
industriel udvikling, og understøtter på den måde ny vækst med nye og vanskeligere problemer til
følge osv. En velfærdsindustri, der afhjælper følgeproblemerne af den økonomiske vækst, skal
derfor lægge beslag på en voksende del af nationalproduktet.24)
Der kan nævnes mange eksempler på, hvorledes effektive velfærdsforanstaltninger skaber behov for
nye og mere ressourcekrævende foranstaltninger. Når skoletandlægerne begrænser caries effektivt,
bevarer flere mennesker deres egne tænder hele livet. Dermed vokser behovet for tandbehandling
og for mere kostbare behandlinger. Når mennesker ikke længere dør af lungebetændelse eller
tuberkulose, skal lægevidenskaben behandle kræft, forhøjet blodtryk og forkalkning, og
socialvæsenet skal yde stadigt mere omfattende plejebistand til en voksende gruppe meget gamle
mennesker. Når effektive rensningsanlæg har sænket forureningen under de tilladte grænser, kan
nye virksomheder få tilladelse til at udlede spildevand, som kræver nye rensningsanlæg. Når rimelig
arbejdsløshedsforsikring udelukker materiel nød, skal de psykologiske følger af arbejdsløshed som
f.eks. tab af selvtillid overvindes osv. osv.
Velfærdsindustrien virker ikke længere efter hensigten. Tabel I.7 er én måde at dokumentere
væsentlige uløste velfærdsopgaver på. Tabellen viser, at andelen af befolkningen over 15 år, der
ikke kan forsørge sig selv, voksede stærkt i samme periode, som landet gennemløb den største
velstandsstigning nogen sinde.
Det er relativt let at forklare den udvikling, der fremgår af tabel I.7. Ingen forklaring ændrer dog
den kendsgerning, at en tredjedel af den voksne befolkning i dag er væsentligt begrænset i deres
muligheder for at forme eget liv trods en enestående velstandsstigning, og at mulighederne for at
opnå uafhængighed af statsmagten er blevet mere ulige som følge af velfærdspolitikken. Dagpenge
har ikke blot begrænset de økonomiske følger af arbejdsløshed for den enkelte arbejdsløse, men
også begrænset den arbejdsløses handlefrihed og skabt politisk grundlag for en afventende holdning
til beskæftigelsesproblemerne. Velfærdspolitikken har omfordelt en stor del af velstandsstigningen,
men den har ikke sikret lige adgang til denne velstand. Andre beregningsmåder fører til lavere
andele, men ændrer ikke konklusionen.25)
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(1000 personer)

1954/55

1983

Aldersrentea) /folkepension

225

705

13

151

Invaliderente/invalidepension
Enkepension

15

Arbejdsløshedsunderstøttelseb)/-dagpengec):

61

275

Kommune- & fattighjælp/kontanthjælp

21

80

Kronisk sygehjælp, særforsorgspatienter, erstatning efter ulykkesforsikringslov m.fl.d)

29

Efterlønsmodtagere

70

I fængsel

3,6

I alt
Procent af befolkningen over 15 år

371,6

1296

11,6

30,2

Tabel I.7: Offentligt forsørgede i Danmark 1954/55 – 1983 26)
Noter til tabel I.7: a) Antal med egen indtægt under fradragsfrit beløb. b) Antal med mere end 7 dages
ledighed. c) Gennemsnit for 1983. d) Anslået for ultimo marts 1955.

De nye krav
Den udvikling, som tabellen er udtryk for, har en række følgevirkninger, bl.a.:
-

Samfundsøkonomiske modsigelser: Den samfundsøkonomiske vækst, der skabte det finansielle
grundlag for udvidelse af velfærdssikringen, er nu truet af velfærdsomkostninger. Problemet
forstærkes af, at stagnerende konjunkturer i sig selv øger velfærdsudgifterne.

-

Velfærdspolitiske modsigelser: En velfærdspolitik, der er blevet udformet som et sikkerhedsnet
under de befolkningsgrupper, der er midlertidigt forhindret i at arbejde, og til at afbøde
markedsmekanismernes mangler, men nu udgør eksistensgrundlaget for knapt 1/3 af den voksne
befolkning, er i modstrid med sig selv.

-

Politisk-ideologiske modsigelser: En stor del af stigningen i velfærdsudgifter skyldes væksten i
andelen af befolkningen, der ikke kan forsørge sig selv. Velbegrundede sparekrav, der typisk
fremføres af borgerlige partier, vil derfor i væsentligt omfang ramme 'svage' befolkningsgrupper. De vil lige så velbegrundet blive afvist som asociale af ikke-borgerlige partier. De
modstridende, men hver for sig velbegrundede argumenter, fører til ideologisk oprustning.

-

Legitimitetsproblemer: Når knapt 1/3 af den voksne befolkning er ude af stand til at forsørge sig
selv, er vilkårene for produktion og arbejde utidssvarende og systemets legitimitet truet.
Tilslutningen til ’anti-bevægelser’ er da også relativt stærkere i de 'svage' befolkningsgrupper.
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Under ét viser de opregnede problemer, at grænsen for velfærdssektorens vækst er nået, og at der
eksisterer et behov for grundlæggende fornyelser af velfærdspolitikkens forudsætninger og
formål.27) En ny velfærdspolitik kræver et nyt aktivitetsgrundlag, dvs. ny teknik, nye kvalifikationer og nye organisatoriske rammer. De nødvendige fornyelser er:
-

Nye forestillinger om velfærdsydelser frem for af-institutionalisering: Hjælp-til-selvhjælp i
miljøet ud over professionel behandling af kritiske eller akutte problemer.
Nye forestillinger om viden frem for af-specialisering: Udnyttelse af information som råvare
udover specialviden.
Nye forestillinger om ledelse og koordinering frem for privatisering: Selvregulerende enheder i
netværk ud over specialinstitutioner.

En velfærdssektor baseret på det ny idegrundlag kan betegnes en helsetjeneste.
4.2 Den sociale inerti
Den ene ydergrænse for velfærdssektorens fremtidsvifte er en fortsat institutionsudbygning, øget
problemadministration og yderligere opsplitning af befolkningen i 1. og 2. klasses borgere. Den
anden ydergrænse er en helsetjeneste.
Helsetjenesten udnytter kendt teknik og foreliggende viden på ny måde til på én gang at opfylde
sparekrav, løse nye sociale og sygdomsmæssige problemer og imødekomme nye forventninger i
befolkningen. Alligevel er der gode grunde til at tvivle på, at social- og sundhedssektoren vil blive
udviklet i retning af en helsetjeneste.
For det første er offentlige ledere som gruppe mindre risikovillige og mere integrativt orienterede
end private ledere.28) Det sætter grænser for fornyelser, da enhver fornyelse indebærer risici.
Den anden grund til skepsis er den professionelle konservatisme. Den eksisterer også blandt læger.
En læge har beskrevet lægestandens konservatisme på følgende måde:
”Den fortsat faldende dødelighed over de sidste 250 år er således ikke lægevidenskabens
fortjeneste, så gerne vi end vil tro det. Det betyder ikke, at lægevidenskaben er værdiløs, men at
den skal undlade at overvurdere sin egen betydning. Det hører læger ikke gerne. Hvis man for
150 år siden have rejst tvivl om den helbredende virkning af åreladning, lavement, blodkopper
eller mælkekure, ville man være blevet afvist meget skarpt, eller hvis man for 50 år siden havde
spurgt en lungespecialist om den tuberkuløse patients liv virkelig blev forlænget af liggekure,
alpe- og havluft ….Men hvorledes står det til med os? Er vi ikke lige så forudindtagede, lige så
lidt i stand til at springe over vor egen skygge? … Som læger er vi jo alle sammen overbevist
om, at vi altid gør det eneste rigtige. Men giver det os ikke noget at tænke over, når vi af
Cochrane hører, at ældre patienter med blodprop i hjertet klarer sig bedre, når de behandles
hjemme, end når de køres med udrykning til intensivafdelingen? Eller når han gør os
opmærksom på, at visse operationer er ti gange så hyppige pr. indbygger i USA som her? Eller
at der ordineres 100 gange så meget B 12 vitamin i Frankrig som i Storbritannien? Eller at det
ikke gør nogen forskel, om man mobiliserer en patient med blodprop i hjertet efter 2 dage eller
efter 20 dage?”29)
Overbevisningen om, at det, man gør, er det eneste rigtige, begrænser den mentale åbenhed over for
en ny udvikling.
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For det tredje er magten eller indflydelsen i sundhedssektoren spredt ud på mange forskellige
organer. Der er intet enkeltorgan, der selvstændigt kan beslutte og gennemføre væsentlige
fornyelser. Derimod har mange forskellige organer vetorettens magt til at forhindre andre i at forny.
Et særskilt sundhedsministerium ændrer ikke ved dette forhold.
Den fjerde grund til skepsis er den usikkerhed og fremtidsangst, der præger samfundet som helhed.
Indtil ca. 1970 var det almindeligt at forestille sig fremtiden som en ’bedre udgave’ af nutiden,
mens mange i dag forventer, at fremtiden vil blive ringere end nutiden og fortiden. Fremtidsangst
bremser fornyelser.
5. Sammenfatning: Tilbageblik på fremtiderne
Udviklingen siden 1980erne har bekræftet beskrivelserne af danske fremtider fra 1987. Den
negative udvikling i landbruget, der tegnede sig dengang, er en realitet i dag (jf. afsnit 2.3 ovenfor).
Den netværksbaserede omstilling af industrien til serviceydelser med stort videnindhold, der blev
formuleret som udviklingsmål i 1987, er endnu mere relevant i dag (jf. kapitel III, afsnit 3). De
velfærdspolitiske problemer i 1980erne fremstilles nu af Velfærdskommissionen som en nationaløkonomisk trussel (jf. afsnit 6.1 nedenfor).
De første tegn på den aktuelle overgangsfase var synlige for en snes år siden: Stagnation i
landbruget, ny international konkurrence og både fornyelses- og sparekrav til velfærdssektoren.
Grundlaget for såvel den tidligere som den foreliggende beskrivelse af danske fremtider er de
teknologiske udviklingsbølger. Velstand og velfærd i Danmark 2006 er meget større end i 1906, og
forholdene i 1906 var meget bedre end i 1806. Det skyldes den teknologiske udvikling.
Samfundsudviklingen formes af ca. 55 år lange teknologiske bølger eller s-kurver. De er
dokumenteret i mange undersøgelser (jf. kapitel II, afsnit 3.2 og bilag 1.1, figur 5 - 15). Den sidste
bølge startede ca. 1940 og sluttede midt i 1990erne.
Væksten i BNP efter 2. Verdenskrig har fulgt en s-kurve i OECD-landene. Vækstraten voksede
indtil omkring 1968 og derefter aftog den, (jf. bilag 1.1, figur 20 og 21). Den aftagende vækst fra
1970erne kombineret med oliepriskriserne i 1973 og 1980 skabte økonomiske problemer i bl.a.
Danmark i 1980erne og vedvarende stagnation i såvel Sydamerika som daværende USSR.
Den helt afgørende forskel mellem prognoser og teknologiske s-kurver er, at s-kurverne beskriver et
udviklingsmønster, der kan begrundes teoretisk (jf. kapitel II, afsnit 2.1), og som ikke blot
forlænger den ene eller anden fortid ud over nutiden. S-kurverne angiver både perioder med stabil
vækst, perioder med stagnerende vækst og omstillingsfaser med modstridende og nye krav. Ingen
trend fortsætter i det uendelige, og det kritiske spørgsmål i enhver fremskrivning er derfor, hvornår
trenden brydes. De teknologiske udviklingsbølger er grundlaget for at besvare det kritiske
spørgsmål. Fra midten af 1980erne var de nationale og tværnationale omstillingskrav evidente, fordi
højtindustrialiserede lande som Danmark nærmede sig det teknologiske vækstloft.
Beskrivelsen af danske fremtider 1987 viser for det første, at den sidste snes års udvikling har været
uden overraskelser. Den viser for det andet, at fremtidsforskningen kan kortlægge den forestående
udvikling på rimeligt dækkende måde. Det var forventeligt i 1987, at dansk landbrug valgte en kurs,
der var nærmere afvikling end ny udvikling, og at erhvervslivet i øvrigt, mange offentlige
institutioner og politikerne gennemførte 'nødvendige' besparelser, men ingen fornyelser.
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1987-analysen var ikke tilstrækkelig troværdig eller overtalelseskraftigt til at starte en debat og
revurdering af trends og udviklingsmål. Analysers overtalelseskraft afhænger ikke af analyserne
som sådanne; de afhænger af herskende forestillinger eller helhedsbilleder (jf. kapitel II, afsnit 1.1).
Helhedsbillederne virker som et filter for oplysninger og analyseresultater – dengang og i dag; de
udgør dermed en nutidig betingelse for den forestående udvikling.
Helhedsbilleder
Opfattelser af virkeligheden er ikke en 'passiv' affotografering af omverdenen. Virkelighedsopfattelser er et produkt af en aktivt udvælgende, genkendende og meningsskabende proces.
Menneskers observationer (sanseoplevelser) består i at fastslå, at noget er tilstede eller ikke
tilstede30) (jf. kapitel III, afsnit 6.2). Fx kan et menneske kun fastslå, at noget ikke er tilstede, hvis
det allerede besidder et 'mentalt billede' af det pågældende emne. Det, som et menneske ikke
genkender, er ikke blot ukendt; det er 'støj'. Observation forudsætter (sproglige) billeder af
omverdenen, og det betyder, at mennesker lærer at bruge synssansen. Det har man vidst længe:
Mennesker, der fødes blinde og får synssansen 'tilbage' gennem en operation, oplever et kaos af
påvirkninger; de skal igennem en længere læringsproces for at lære at udnytte synssansen.31)
Siden Oplysningstiden har den vestlige verden været præget af forestillinger om erfaringer som
objektiv observation og rational bearbejdelse af observationerne. Forestillingerne er ikke alene
ukorrekte; de er også anledning til misforståelser, fx at menneskers holdninger og meninger kan
ændres af kendsgerninger og argumenter.
Det er helhedsbillederne, der bestemmer opfattelsen af 'kendsgerningerne', og ikke kendsgerninger,
der samles – som brikker i et puslespil – til et helhedsbillede. Det er grunden til, at reklamefolk taler
om branding og image, at spindoktorer taler om troværdighed osv. De eksakte naturvidenskaber
bygger også på (meget abstrakte) helhedsbilleder, der ikke kan efterprøves, fx de termodynamiske
love, og som tjener som grundlag for at adskille videnskabelige udsagn fra uvidenskabelige.
Helhedsbilleder er en uundværlig forudsætning for menneskelig kommunikation.
Helhedsbilleder er et produkt af og 'adgangsbilletten' til fællesskabet i familien og nærmiljøet.
Barnet tilegner sig de fælles helhedsbilleder samtidig med, at det lærer at se, at gå, at tale osv. De
fælles helhedsbilleder skaber den forhåndsforståelse, der er forudsætningen for kommunikation.32)
Omvendt er den fremmede et menneske med afvigende helhedsbilleder.33) Helhedsbillederne er
således på én gang nøglen til forståelse og kommunikation i samme miljø og en begrænsning for
forståelse og kommunikation på tværs af miljøer.
Livet igennem udvides, uddybes og korrigeres de første helhedsbilleder, men mennesker kan ikke
'forkaste' de tilegnede helhedsbilleder og skabe helt nye. Helhedsbillederne repræsenterer en form
for 'programmering' af hjernen – sammenknytninger af hjernecellerne i mønstre, og udvikling af
helt nye helhedsbilleder ville kræve en form for 'hjernevask'. På skolerne undervises i
helhedsbilleder på områder, der vedrører hele samfundet. Eleven skal tilegne sig de autoriserede
billeder i et fastlagt omfang og en fastlagt dybde; på den måde overføres et samfunds kultur (viden,
normer og traditioner, tro osv.) til den næste generation (jf. kapitel IV, afsnit 2.3).
Forskningen udvider og uddyber de herskende helhedsbilleder. Det fører før eller siden til
modsigelser, der tvinger til nyformulering af det ene eller andet billede.34) Et sådant skift i
forskningen betegnes bl.a. en kopernikansk vending. Skiftet foregår ikke 'fra den ene dag til den
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næste', men i takt med, at en ældre generation uddør. Typiske eksempler på kopernikanske
vendinger er skiftet fra billedet af Jorden som en flad tallerken til billedet af Jorden som en kugle,
fra opfattelsen af Jorden som universets centrum til opfattelsen af Jorden som en planet i bane om
Solen, skiftet fra opfattelse af hjertet som centrum for følelser til opfattelsen af hjertet som en
pumpe, og i nyere tid bl.a. skiftet fra Newtons givne og konstante rum til Einsteins relative tid og
afstand (jf. kapitel II, afsnit 5.1).
De kopernikanske vendinger afføder sociale og teknologiske, politiske og erkendelsesfilosofiske
fornyelser. De skaber nye forudsætninger for produktion og interaktion i samfundet, for menneskers
forhold til de fysiske omgivelser, for forholdet mellem samfund osv. En kopernikansk vending – et
skift i et helhedsbillede – udløser således ny samfundsudvikling. Skiftet kan også fremstilles som en
kritisk vurdering og revision af veletablerede traditioner eller som en opløsning og fragmentering af
hidtidige normforventninger.35)
Der er iøjnefaldende lighedspunkter mellem kopernikanske vendinger og de genmutationer, der
afføder biologisk udvikling ifølge (neo-)darwinisme. Analogien er imidlertid falsk. Kopernikanske
vendinger er hverken tilfældige eller uundgåelige fejl i overførelsen af helhedsbilleder fra én
generation til den næste. De er tværtimod forudsigelige følgevirkninger af udnyttelsen og
uddybningen af etablerede helhedsbilleder under bestemte samfundsbetingelser.
De nødvendige eller kritiske samfundsbetingelser for kopernikanske vendinger er dels friheden til at
drage de herskende helhedsbilleder i tvivl, dels motivation til at betvivle disse billeder. Fx er den
umiddelbare og direkte forklaring på en årtusinde gammel kinesisk kulturs stagnation i forhold til
udviklingen i Europa siden Oplysningstiden, at den kinesiske kultur ikke opfordrede til
kopernikanske vendinger. En blomstrende arabisk kultur omkring Middelhavet 'kvæles' fra
Senmiddelalderen ligeledes af mangel på frihed og motivation til at drage de autoriserede
helhedsbilleder i tvivl. Både statsmagt og kirkemagt rundt om i verden bekæmper i dag afvigelser
fra herskende eller dogmatiske helhedsbilleder (jf. afsnit 6.2 nedenfor).
Det ovenstående kan sammenfattes på den måde, at samfundsudvikling er et produkt af
kopernikanske vendinger i de samfund, der legitimerer og opfordrer til at drage herskende
helhedsbilleder i tvivl. Betingelserne herfor må i første omgang søges indkredset som nationale
traditioner for at acceptere kopernikanske vendinger (jf. kapitel II, afsnit 6.2).
Sædvanligvis antages, at politisk demokrati skaber større frihed og motivation til at drage de
autoriserede helhedsbilleder i tvivl end andre politiske styreformer. Antagelsen begrundes bl.a. med
henvisning til, at den økonomiske velstand og vækst er større i demokratiske samfund end i andre
samfund,36) at demokratiske samfund er åbne37), at kernen i demokratier ikke blot er personlig frihed
(liberalisme), men forpligtelsen til at afvise betingelsesløse fordringer38) osv. (jf. kapitel II, afsnit
5.3)
I modsætning til andre pattedyr besidder alle mennesker forestillinger om fortid og fremtid.39)
Fremtidsperspektivet er aldrig længere end fortidsforståelsen. Fortidsforståelse skaber grundlaget
for billeder af det fremtidige, der endnu ikke kendes eller eksisterer – individuelt og kollektivt. Fx
omskriver hver generation af historikere den fælles fortid i lyset af et herskende fremtidsbillede, og
fremtidsperspektivet tegnes med fortidsforståelsens distance.40) Tilsvarende gælder for det enkelte
menneske.
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Helhedsbilleder af for- og fremtid er grundlaget for valg og fravalg af mål og midler. Populært
udtrykt: Forestillinger om fortid og fremtid knyttes sammen til et virkelighedsbillede, der tjener
som søkort for at fastlægge og holde en kurs. Et menneske eller et samfund i en stabil
udviklingsperiode kan fokusere på 'det næste skridt' uden at se længere frem og uden at være i tvivl
om, hvad det næste skridt er. Det samme gælder ikke i overgangsfaser. Overgangsfaserne skaber
'storme', hvor overlevelsen afhænger af 'søkort og kompas'.
Den igangværende nationale omstilling til ny samfundsform og den voksende globale
sammenknytning skaber et behov for et nyt helhedsbillede, der forener demokratiske danske
traditioner og regler og befolkningsgruppers oplevede usikkerhed og frygt.
6. De sidste 20 år og de næste 35
Uddragene fra 'Danske Fremtider 1987’ tjener til at sætte nutiden i perspektiv. I én forstand er der
ikke sket ret meget over den sidste snes år – når bortses fra, at problemerne har fået nye navne:
Globalisering i stedet for internationalisering, kompetencer i stedet for kvalifikationer, anden
generations indvandrere i stedet for fremmedarbejdere osv. Tilsvarende er fornyelseskravene blevet
omdøbt til en ’velfærdstrussel’ og en ’asiatisk trussel’ (jf. Introduktion, afsnit 1). Overgangsfasens
modstridende krav og interesser skaber også en 'demokratitrussel' i form af polarisering og
dobbeltmoral. Det viste debatten om de såkaldte Muhammed-tegninger. I det følgende behandles
velfærdstrussel (6.1) og demokratitrussel (6.2).
6.1 Den aktuelle overgangsfase 1: Velfærdstrussel
En ny teknologisk bølge er nu undervejs. Den skaber på én gang behov og muligheder for
vidtgående sociale, økonomiske og politiske fornyelser. Fx startede en ny teknologisk bølge ca.
1885 og affødte omstillingen til 1900tallets industrisamfund. Overgangsfasen fra én samfundsform
til den næste er kaotisk og modsætningsfuld, jf. 1880ernes og ’90ernes Provisorieår, generalstrejke,
landbrugskonkurser, selvmordsbølgen blandt ældre osv.
En generationskløft
Politikere og erhvervsledere er enige om, at mere uddannelse og forskning er midlet til at styrke
Danmarks internationale konkurrenceevne. Det er ét blandt mange eksempler på en fortidsbundet
virkelighedsopfattelse. Mere uddannelse og forskning som middel til at styrke konkurrenceevnen er
ikke udtryk for nytænkning. Der er ingen direkte sammenhæng mellem flere kandidater og
forskningsrapporter og flere kommercielle succes’er (jf. kapitel IV, afsnit 1.2).
Forestillingen om, at de aktuelle omstillingskrav kan opfyldes af mere uddannelse og forskning
bygger på et helhedsbillede af industrisamfundet. Uddannelse og forskning skabte vækst og
udvikling i 1900tallets industrisamfund, fordi viden var knap og kostbar. I dag er viden rigelig og
billig, og den stadigt voksende mængde af viden er ofte en belastning. Videnindholdet i danske
produkter og processer øges ikke af mere af den hidtidige uddannelse og forskning; et øget
videnindhold kræver nye forestillinger om viden, produktion og organisationer (jf. kapitel III, afsnit
2.2 og 3.1).
Oprustning af forskningsråd og forskningsbevillinger, flere forskerstillinger og nye videncentre,
udvælgelse af forskningsområder med danske spidskompetencer osv. skal bringe Danmark i en
førerposition i den videnskabelige verden. Samtidig er forskningsmiljøerne imidlertid blevet præget
af de industrielle organisationsformer med centralisering, standardisering og kvantificering (jf.
kapitel IV, afsnit 1.2).
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Ifølge en tysk forsker med internationale erfaringer er "...die Frage, ob der Typus eines
Wissenschafters, wie ein Einstein, aber auch der Philosoph Ludwig Wittgenstein verkörpert hat,
überhaupt Fuss fassen könnte. Meine Antwort lautet in beiden Fällen definitiv: ’Nein’. Weder
Einstein noch Wittgenstein hätten auch nur die Spur einer Chance, im heutigen
Wissenschaftsbetrieb erfolgreich zu sein..... weil der heutige Wissenschaftsbetrieb keine Nischen
mehr vorsieht, die derart unkonventionellen Köpfen Entfaltungsmöglichkeiten geben.“ 41)
Einstein (1879-1955) havde en middelgod afgangseksamen fra universitetet og var ansat på et
patentkontor i Bern i 1905, da hans – dengang meget kontroversielle – artikler blev offentliggjort.
De blev trykt, fordi redaktøren kendte ham på forhånd og derfor accepterede artiklerne, selv om han
anså indholdet for tvivlsomt. Nutidens anonyme peer-review ville have stoppet artiklerne.
Wittgenstein (1881-1951) publicerede kun en enkelt filosofisk afhandling, mens han levede, og selv
om han senere selv forkastede denne afhandling, blev den på G.E. Moores (1873-1958)
foranledning anerkendt som doktordisputats. Det var betingelsen for, at Wittgenstein kunne
efterfølge Moores som professor i filosofi i Cambridge. Indtil da arbejdede Wittgenstein som
folkeskolelærer i Østrig. Uden lang publikationsliste og forskerjobs bliver ingen professor i dag.
Man kan ikke organisere sig til kreativ forskning og banebrydende fornyelser. Fornyelser skabes af
’levende’ mennesker, og videnskabelige gennembrud forudsætter ’plads’ til originale og
ukonventionelle individer (jf., kapitel IV, afsnit 2.2).
I en anden forstand er der sket meget over den sidste snes år. De store ændringer vedrører livsstilen
blandt generationerne under 40-45 år – de såkaldte ’café latte’, egoistiske, kreative osv.
generationer. De prioriterer sammenhæng i arbejde, familieliv og fritid; de accepterer høje
’velfærdsskatter’, men er skeptiske over for autoriteter og forventer dialog frem for påbud.
1980ernes sociale eksperimenter og provokationer er blevet afløst af en ny livsstil, der udfoldes i
det daglige, og som bygger på selvtillid, dialog, samvær, forpligtelser og personlige udviklingsmål
– på valg af egen fremtid (jf. kapitel III, afsnit 2.2). Det gælder selvfølgelig ikke de yngre
generationer, der var handicappet fra fødslen af en negativ social arv, fx anden generations
indvandrere (jf. kapitel IV, afsnit 4.1).
Ledelse består i at formulere de 'næste' mål og dermed foregribe nye krav. Ledere skal være et
'skridt forud' for befolkning eller medarbejdere. Det specielle og karakteristiske for dagens
Danmark (2006) er da, at mange ledere, eksperter og redaktører er et 'skridt bagud' i forhold til såvel
samfundsudviklingen som store dele af befolkningen.
Et typisk eksempel er Velfærdskommissionens analyser.42) Den har udarbejdet en betænkning,
forslag til, hvordan velfærden sikres over de næste 35 år, og en teknisk rapport. Analyserne bygger
på prognoser, der forlænger fortiden frem til 2040, som om udviklingen frem til 2040 ikke kunne
drejes i helt ny retning af begivenheder i fx 2015 eller 2030. Det billede, som kommissionen tegner
af Danmark 2040, er identisk med billedet af dagens samfund – blot lidt mere af det hele.
Velfærdskommissionens betænkning anno 1973 hed ’Perspektiv Plan II’. Den blev offentliggjort et
par uger efter første oliepriskrise. Oliepriskrisen skabte helt nye forudsætninger, så alle kunne se, at
PP II’s fremskrivninger var meningsløse. Formanden dengang måtte forsvare fremskrivningerne
som ’regneeksempler’. Velfærdskommissionens fremskrivninger er tilsvarende ’regneeksempler’.
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Samfundsudvikling er ikke forhåndsbegrænset til kvantitative ændringer i fx jobs og
erhvervsaktive, opsparing og forbrug. Samfundet kan også udvikle helt nye aktiviteter og
egenskaber, der overskrider hidtidige erfaringsgrænser. Madonna-koncerter i Horsens og internationale krigsforbryderdomstole, møder i virtuelle rum og fælles mønt i (dele af) EU osv. er en
ikke så fjern fortids drømme.
Det eneste, der kan siges med sikkerhed om Danmark 2040, er, at det ikke længere er et
industrisamfund i sædvanlig forstand. Omstilling til en ny samfundsform kan skabe grundlaget for
ny velstand og velfærd, og bagudvendte reformer baseret på fortidsforlængende prognoser kan
omdanne Danmark til en stagnerende region i EU. Der foreligger med andre ord en bred vifte af
fremtider.
Velfærdskommissionens betænkning fremstår som 'fagkyndigt håndværk' på meget højt niveau – på
samme måde som Tycho Brahes observationer. Svagheden består i begge tilfælde i
traditionsbundne forudsætninger. Tycho Brahe var bundet af forestillingen om Jorden som centrum
for universet. Velfærdskommissionen er bundet af forestillingen om, at industrisamfundet eksisterer
ud i al fremtid (jr. nedenfor).
Spaltningen af befolkningen i fremadrettede, yngre generationer og bagudvendte, ældre
befolkningsgrupper følger ikke de sædvanlige socioøkonomiske skel. Spaltningen genfindes inden
for de enkelte politiske partier og folketingsgrupper, i virksomheder og direktioner, i offentlige
institutioner og forvaltninger osv. Fx kan de privilegerede og de ’udsatte’ befolkningsgrupper ofte
enes om at forsvare det bestående og om at søge at dreje udviklingen tilbage. Det samme var
tilfældet i overgangsfasen i slutningen af 1800tallet fra landbrugskulturen til industrikulturen.
Bønderne stemte imod Estrup ved folketingsvalg og ydede samtidig frivillige bidrag til Københavns
befæstning.
Ny vækst og udvikling frem til 2040 forudsætter et gennembrud for forestillingen om mange
fremtider. En voksende bevidsthed om fremtidsvalg i de yngre generationer kunne føre til dette
gennembrud. Det ville påvirke den fremtidige velstand og velfærd mere end alle kommissioner og
ekspertudvalg, kanoner og partipolitiske værdikampe tilsammen.
Forsøg på at forudsige et gennembrud for forestillingen om mange fremtider ville være lige så
uvidenskabelig som Velfærdskommissionens prognoser. Historiske erfaringer tyder også på, at
sociale innovationer bryder igennem på forskellige tidspunkter i forskellige nationer og i forskellige
historiske perioder i samme nation. Fx var Storbritannien teknologisk førende i 1800tallet, mens
omstillingen til den teknologiske bølge, der startede i 1940, fandt sted med stort efterslæb.
Bevidstheden om mange fremtider kunne bryde tidligere igennem i Danmark end i mange andre
EU-lande. Der findes i det mindste en tradition i Danmark for et åbent samvirke mellem 'ligemænd',
og det er en af betingelserne for grundlæggende sociale innovationer. Højskoler og andelsforeninger
er mere end hundrede år gamle udtryk for denne tradition. De yngre, fremtidsbevidste generationer
kunne være de nutidige repræsentanter for samme tradition (jf. afsnit Kapitel IV, afsnit 3.1).
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Forestillingerne om Danmark 2040
Fælles for alle deltagere i debatten om Velfærdskommissionens betænkning er den underforståede
forestilling om, at Danmark er og forbliver et industrisamfund over de næste mange årtier. Det er
psykologisk let og intellektuelt svært at forklare disse forestillinger.
Alle politikere og erhvervsledere, eksperter og medlemmer af kultureliten, redaktører og tvproducenter osv. kender deres Danmarkshistorie – fx skiftet fra herregårdskultur til landbrugskultur
i slutningen af 1700-tallet (bl.a. Stavnsbåndets ophævelse) og skiftet fra landbrugskultur til
industrikultur i slutningen af 1800-tallet (bl.a. social bistand uden fattigstempel og Arbejdsmarkedets Hovedaftale). Den historiske viden har imidlertid ikke skabt en historisk indsigt i, at de
grundlæggende samfundsvilkår for familieliv og produktion, velfærd og politik kan skifte i
bestemte historiske perioder (jf. bilag 1.1, skema 22).
Ledere og eksperter fremstiller den forestående udvikling, som om samfundsudviklingen altid er en
retliniær forlængelse og videreudvikling af fortiden. De afviser ikke muligheden for et nyt skift i
samfundsformen, for et skift indgår slet ikke i deres forestillingsverden.
Debatten om dansk velfærd 2040 er blevet indsnævret til en debat om opretholdelse af dansk
velfærd primo 2000tallet. Samfundsformen opfattes som fastlagt én gang for alle. Det er kun den
fremtidige fordeling af velstand og velfærd, der er ukendt, og som derfor må beskrives ved hjælp af
prognoser og fremskrivninger.
Debatten vedrører de ’rigtige’ forudsætninger for fremskrivningerne – ikke fremskrivningernes
meningsløshed. Forestillingen om, at den fremtidige samfundsform allerede er fastlagt, kan
sammenlignes med forestillingerne i Middelalderen om, at Jorden er flad som en tallerken.
Eksperterne i og uden for Velfærdskommissionen vil selvfølgelig afvise en påstand om, at deres
analyser underforstår en ’middelalderlig’ forestilling om samfundsudviklingen. Velfærdskommissionen kan henvise til, at den har udarbejdet forslag til, hvordan de trusler mod velfærden,
som prognoserne har 'afsløret', kan foregribes. Kommissionen forudsætter netop ikke, at den
nationale rigdom eller forarmelse 2040 allerede er fastlagt. Det er imidlertid kun den halve sandhed.
Nulprognoser
Alle Kommissionens forslag bygger på en fremskrivning af antal pensionister og antal
erhvervsaktive. Fremskrivningen er en såkaldt nulprognose, dvs. beregninger af de nutidige trends i
aldersfordeling, forventet levetid, sygelighed, erhvervsaktivitet o.l. Nulprognoser udarbejdes for at
advare mod konsekvenserne af ‘at fortsætte som hidtil’, og Kommissionens forslag anviser det
værdiopfyldende alternativ til den hidtidige politik.
Den anden halvdel af sandheden er da, at nulprognoser forudsætter, at man ved at vælge ny
begyndelsestilstand både kan ændre udviklingsforløbet og gennem disse ændringer bestemme det
samlede forløb. Denne forudsætning opfyldes – og opfyldes kun – af den klassiske mekaniks emner,
dvs. billardkugler, planeter og andre livløse genstande.
”Det kan også her være på sin plads at gøre opmærksom på, at den Newton-Laplace’ske
determinisme [dvs. den klassiske mekanik] ikke er det samme som den fatalisme, vi finder hos
Demokrit eller stoikerne…. Den klassiske mekaniks deterministiske bevægelseslove er derimod
hypotetiske udsagn, der for fysikeren eller 'naturen' åbner muligheden for et valg af
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begyndelsesbetingelser. Først når et sådant valg er truffet, er der mulighed for at bestemme et
mekanisk systems adfærd, og denne adfærd er først determineret, når visse differentialligninger er
løst…”43)
Velfærdskommissionens godt 40 forslag til, hvordan velstand og velfærd opretholdes over de
kommende 35 år, er et valg af nye begyndelsesbetingelser for de kommende årtiers udvikling.
Påstanden om, at disse forslag er nødvendige for og tilstrækkelige til at sikre velstand og velfærd
'eftervises' ved at beregne forløbet under de valgte begyndelsesbetingelser. Både de valgte forslag
og beregninger underforstår, at samfundet som emne eller system ikke ændres, men eksisterer i
samme form til alle tider underkastet de samme økonomiske 'bevægelseslove' for mængden og
fordelingen af knappe goder. Betragtningsmåden indebærer bl.a., at fremtiden betragtes som den
delmængde af fænomener, der eksisterer (til alle tider), men endnu ikke kan sanses44) (jf. kapitel II,
afsnit 2.3)
Nulprognoser bliver bl.a. forsvaret med, at de muligvis ikke er rigtige, men i alle tilfælde bedre end
at handle i blinde. Dermed underforstås, at der ikke findes et alternativ til prognose-tænkning og det
tidslinie billede af fremtiden, som prognoserne bygger på. Men der findes et alternativ. Alternativet
består i at vælge fremtid på samme måde, som fx bønderne valgte fremtid for godt 100 år siden, da
de dannede andelsforeninger og byggede andelsmejerier. Det var næppe sket, hvis Velfærdskommissionens nationaløkonomer havde rådet dengang.
De mange fremtider
Det første trin i en frigørelse fra den mekanistiske samfundsforestilling er adskillelsen af tid og
fremtid. I klassisk fysik kan de konkrete ændringer observeres og repræsenteres som punkter i et
tid-rum koordinatsystem. Koordinatsystemet er den 'udenforstående' observatørs måde at gengive
sine observationer på. Koordinatsystemet er velegnet, fordi de mulige ændringer er begrænset til
punkter i koordinatsystemet (jf. kapitel II, afsnit 2.1).
Samfundsudvikling er som anført ovenfor ikke forhåndsbegrænset til kvantitative ændringer i
foreliggende egenskaber. Samfundet kan også udvikle helt nye egenskaber, der overskrider
hidtidige erfaringsgrænser. På ethvert tidspunkt sætter det eksisterende samfunds kompetencer
grænser for de mulige udviklinger, herunder udvikling af nye kompetencer. Disse grænser
fastlægger en vifte af fremtider eller udviklingsmuligheder. Det er denne 'vifte af fremtider', der
udgør ’koordinatsystemet’ for beskrivelse af et samfunds udvikling. Viften af fremtider er unik for
det enkelte samfund og ændres fra ét år til det næste.
Betragtes eksempelvis uddannelsesområdet er viften af udviklingsmuligheder på kort sigt begrænset
til ændringer i andelen af de yngre generationer, der gennemfører videregående eller lange
uddannelser. Viften af udviklingsmuligheder på længere sigt – fx frem til 2040 – er derimod meget
bred. Den omfatter også grundlæggende fornyelser af uddannelsessystemet, fx udnyttelse af on-line
web-kommunikation (virtuelt rum) til sammenknytning af virksomheder og den lokale erhvervsskole i et åbent netværk, hvor erhvervsskolerne tilbyder rådgivning om nye produktionsopgaver og
videreuddannelse af medarbejderne til at løse de nye opgaver. Uddannelserne er ikke længere
begrænset til et standardiseret og autoriseret forløb, men 'skræddersys' til elevens og virksomhedens
behov (jf. kapitel IV, afsnit 3).
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Prognoser beskriver en udvikling uden grundlæggende fornyelser. Prognosekorrekthed er derfor
omvendt proportional med prognosernes tidshorisont: Jo længere tidshorisont, desto større
prognosefejl.45)
Det andet trin i frigørelsen fra den klassiske mekaniks univers er adskillelsen af mekanikkens
deterministiske systemer og samfundsvidenskabernes selvregulerende systemer. Begyndelsesbetingelserne bestemmer mekaniske systemers adfærd i fortid og fremtid. Selvregulerende systemer
udvikler ny adfærd for at opfylde overlevelseskrav. Det kan ske som en afprøvning af tilfældige
genetiske variationer i foreliggende omgivelser som beskrevet af Darwin. Det kan også ske som et
strategisk valg af udviklingsmål for et samfund eller en virksomhed. Både for samfund og
virksomheder gælder, at udviklingsforløbet afhænger af opfyldelsen af overlevelseskravene og ikke
af begyndelsesbetingelserne (jf. kapitel II, afsnit 2).
Det danske samfund har kunnet opretholdes og udvikles igennem århundreder, fordi det er
selvregulerende. Det har overlevet utallige kriser og fornyelseskrav ved at tilpasse eller forny
individuelle og produktionsmæssige kompetencer, private og offentlige organisationsformer, de
etiske spilleregler osv. Det er sket i takt med nye eksterne krav og interne skift i de dominerende
værdiforestillinger i befolkningen.
Grundlæggende fornyelseskrav opstår i bestemte historiske perioder. Det skete bl.a. i slutningen af
1700-tallet og i slutningen af 1800-tallet. Det er den samme type udfordringer, som det danske
samfund står overfor i disse år. Danmark er ikke længere et industrisamfund i sædvanlig forstand og
befinder sig i overgangsfasen til en ny samfundsform
De mange kommissioner, råd og udvalg vedrørende globalisering, innovation, velfærd osv. er tegn
på en voksende erkendelse af den aktuelle overgangsfase og af nye krav. De forskellige forslag
viser imidlertid også, at ledere og eksperter stadig tænker og taler om fremtid som forestående
tilstande på en tidslinie. Der har endnu ikke fundet et gennembrud sted for forestillingen om mange
fremtider.
De første danske bistandslove blev vedtaget i begyndelse af 1880erne. Antag, at en kommission i
1885 havde fremskrevet 'forsørgerbyrde' og det offentlige over- eller underskud over en 35årig
periode til 1920. Perioden var kaotisk og omfatter 1. Verdenskrig, hvor danske 'gullaschbaroner'
tjente formuer på at sælge fødevarer til den tyske hær. Resultaterne havde ikke kunnet bruges til
noget. Det var umuligt i 1885 at vurdere de offentlige finanser eller samfundets 'bæreevne' i 1920,
fordi samfundet befandt sig i en meget ustabil periode.
Ifølge prognoserne vil antallet af pensionister vokse med 400.000 og antallet af erhvervsaktive falde
med 350.000 frem til 2040. Prognoserne for befolkningen i Danmark 2040/41 har svinget mellem
5.3 og 6.2 mill. fra 1996 til 2004.46) Udsvinget i prognoserne for hele befolkningen er således meget
større end de fremskrevne ændringer i antal pensionister og erhvervsaktive – helt bortset fra, at
kategorierne ’pensionister’ og ’erhvervsaktive’, som vi kender dem i dag, muligvis ikke eksisterer
2040.
Danmark og andre højt industrialiserede samfund gennemløber en ustabil periode i disse år. Specielt
for så vidt angår forsørgerbyrden gælder, at den faste pensionsalder er under afvikling, at s-kurven
for automation (udnyttelse af robotter) nærmer sig den hurtige vækstfase, så behovet for
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arbejdskraft falder stærkt, og at arbejdskraftens fri bevægelighed i EU om 35 år (med eller uden
Tyrkiet) udelukker opgørelser over national arbejdskraft osv. (jf. kapitel II, afsnit 5.3).
Velfærdskommissionens medlemmer kender eller burde kende usikkerheden om fremskrivningerne
og uvisheden om ’kategorierne’. Alligevel fremstilles fremskrivningerne, som om det var direkte
observerbare kendsgerninger, og som om fx faste aldersgrænser for pensionering eksisterer til alle
tider. Det er uforståeligt på enhver måde.
Danske fremtider: To eksempler
Der er intet nyt i fremstillingen af omstillingskravene som trusler – i dag globaliseringen og
videnteknologien, for 100 år siden industriteknologien: "... Desuagtet er hele denne nyere Udvikling
ofte og med meget Bitterhed blevet angrebet og dadlet som ulykkesbringende for Samfundet, og de
Produktionsmidler, som have fremkaldt al denne Rigdom og Overflødighed, ere blevne fordømt i de
haardeste Udtryk som Genstande, der kun kunne anrette Skade og som helst aldrig maatte være
blevne til ...Den Hovedindvendig, der hyppigst bliver hørt fremsat mod Maskinerne, er den, at 'de
berøver Arbeiderne Brødet', og hver gang der bliver Tale om Opfindelser og Indførelse af en ny
Maskine, kan man høre det Spørgsmaal almindeligt fremsat: 'Hvad skal der nu blive af alle de og de
Arbeidere?'" 47)
Erhvervslivet
Alternativet til 'maskinstormere' kan beskrives i fire led:
For det første kræver fremtidig dansk velstand og velfærd et nyt produktionsgrundlag, der ikke kan
udkonkurreres af billige, videnstunge ydelser fra Indien og Kina.
Det andet krav er, at ethvert nyt produktionsgrundlag nødvendigvis er en ny udnyttelse af
foreliggende kompetencer, dvs. et nyt samvirke mellem eksisterende virksomheder.
For det tredje udnyttes foreliggende kompetencer på ny måde ved at knytte specialiserede
virksomheder sammen, så de i fællesskab kan fremstille mere komplekse ydelser, der kan ’bære’ en
høj pris, og som virksomheder i fx Kina ikke kan producere.
Derfor – som det fjerde og sidste punkt – er et af målene for det næste årti at skabe mange
bæredygtige virksomhedsnetværk, hvor mindre, selvstændige virksomheder samarbejder i et virtuelt
rum om løsning af store licitationsopgaver i EU (jf. kapitel III, afsnit 3).
Specialiserede virksomheder, der samarbejder i et virtuelt rum om løsning af komplekse opgaver, er
ét eksempel på ny udnyttelse af eksisterende kompetencer og teknologi til at opfylde eksisterende
behov bedre og billigere end andre. Den primære forudsætning er de ny generationer af
medarbejdere, der kan samarbejde og tage ansvar for opgaveløsningen. Eksemplet kan ses som et
alternativ til forslagene fra bl.a. Tænketanken for fremtidens Vækst om mere uddannelse og
forskning.
For godt 100 år siden kunne bønderne gennemføre en tilsvarende gennemgribende organisatorisk
fornyelse af datidens hovederhverv på under 10 år – ikke fordi de var specielt innovative eller
fremtidsorienterede, men fordi de havde 'erkendt nødvendigheden'.48)
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Velfærden
Et velfærdssamfund kan defineres som et samfund, der skaber økonomisk tryghed på solidarisk
grundlag. Det aktuelle ’velfærdsproblem’ består i, at velfærdssikringen ikke længere opfylder
værdiforestillingerne om økonomisk tryghed på solidarisk grundlag, fordi rettigheder uden
forpligtelser opfordrer til økonomisk misbrug af ’systemet’.
Velfærdskommissionen foreslår problemet løst gennem forringelse af velfærdssikringen.
Alternativet består i at forene kollektive (solidariske) garantier og individuel frihed på en ny måde.
Det kunne fx ske i form af en obligatorisk, individuel livsforsikring med opsparing for alle over 18
år. Livsforsikringen skal dække (1) en kollektiv minimumssikring af alle borgere i trang livet
igennem og (2) individuel opsparing til de supplerende ydelser, som den enkelte borger selv
beslutter. Den politiske opgave består i at fastlægge minimum for indbetaling og ydelser, mens den
enkelte borger selv bestemmer, hvor meget vedkommende vil indbetale og bruge ud over det
fastlagte minimum. På den måde forenes solidaritet og individuel handlefrihed, og ordningen kunne
trinvis udvides til flere ydelsesområder som erstatning for indkomstoverførelserne.49)
En obligatorisk, individuel livsforsikring med opsparing for alle over 18 år kan være politisk
uigennemførlig af mange grunde. Eksemplet er alene anført for at illustrere en løsning af
Velfærdskommissionens opgave, der ikke bygger på tvivlsomme prognoser, en historieløs
samfundsopfattelse og forringelse af pensionsvilkårene.
Afsluttende skal anføres, at Velfærdskommissionens analyser og den ovenstående kritik af
analyserne er begrænset til velfærd som en økonomisk problemstilling. Velfærdspolitik kan
betragtes på andre måder, fx som et led i en national oprustning.
6.2 Den aktuelle overgangsfase 2: Demokratitrussel
"Retsbevidstheden er silkepapiret mellem civilisation og barbari", skrev Arne Sørensen,
initiativtager til fremtidsforskning i Danmark. Silkepapiret blafrede globalt siden slutningen af 2005
på grund af offentliggørelse af nogle Muhammed-tegninger. Tegningerne blev opfattet i nogle
islamiske kredse som en alvorlig krænkelse af deres tro og – i danske islamistiske trossamfund – af
deres rettigheder i et demokratisk samfund.
Den globale reaktion på Muhammed-tegningerne viste blot, at massekommunikationen er mere
globaliseret end initiativtagere og politikere forventede. De udenlandske reaktioner var medieskabte
begivenheder og dermed af forbigående interesse for alle andre end de mennesker og virksomheder,
som led tab.
Til gengæld afdækkede debatten i Danmark modstridende – eller i det mindste meget uklare –
opfattelser af rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, specielt for religiøse mindretal.
Betragtet på den måde var Muhammed-tegningerne en frugtbar – om end lidt klodset – anledning til
en offentlig debat om demokratiske spilleregler.
I debatten om Muhammed-tegningerne i og uden for Danmark fremhæves igen og igen, at
tegningerne er krænkende, en helt overflødig provokation, tegn på manglende forståelse af religiøse
følelser osv. De meget forsinkede reaktioner på tegningerne giver også indtryk af skjulte
dagsordener. "Tankevækkende nok har den franske presses langt frækkere gøren grin med profeten
ikke udløst tilsvarende reaktioner..." 50) Selv om tegningerne har krænket nogle mennesker, så betyder det ikke nødvendigvis, at de krænkede mennesker er uskyldige eller har 'ret' til undskyldning.
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I Danmark har forskellige personer, institutioner og grupper formuleret mange forskellige
opfattelser af relationerne mellem frihedsrettigheder og religiøse dogmer, demokrati og
globalisering, national ytringsfrihed og tværnationale krænkelser osv. osv. De modstridende
virkelighedsopfattelser har affødt mange velmente opfordringer til at vise tilbageholdenhed,
fremsætte officielle undskyldninger, oprette demokratiske foreninger eller workshops om global
forståelse og indsigt osv. Det er imidlertid ikke ord, der mangler, men et nyt samlet helhedsbillede,
der giver ordene mening.
Emnet tages op her, fordi det illustrerer de ikke-økonomiske hindringer for en omstilling. Forslag
om uddannelse og forskning er lette at udmønte i uddannelsesreformer og bevillinger, fordi
ændringerne ikke overskrider erfaringsgrænser (jf. kapitel IV, afsnit 1.1). Hvis 'tegnings-krisen'
kunne løses af en dialog, var den slet ikke opstået. Den opstod, fordi forudsætningerne for en dialog
ikke er til stede. Udvikling af forudsætningerne for en dialog er en social innovation – en
overskridelse af hidtidige erfaringsgrænser. Det første trin i en sådan udvikling er en præcisering af
problemerne.
Tre spørgsmål
Det fragmenterede billede kan skyldes i det mindste tre grundlæggende misforståelser:
1.

Sammenblanding af grundlovssikrede frihedsrettigheder og Menneskerettigheder. Grundlovssikrede frihedsrettigheder er juridiske midler. Juridiske midler kan bruges og misbruges. Det er
domstolenes eksistensberettigelse. I modsætning hertil repræsenterer Menneskerettighederne
grundlæggende værdier. Opfyldelsen af grundlæggende værdier som Menneskerettighederne er
ikke underkastet begrænsninger. Ethvert menneske ønsker Menneskerettighederne opfyldt for
sig selv, men nogle mennesker (stater) afviser, at Menneskerettighederne er en 'fødselsret' for
alle.
En grundlæggende værdi er et vilkår eller forhold, der er ønskværdigt i sig selv, og som det er
meningsløst at søge at begrunde. Det har fx ingen mening at spørge, hvorfor social tryghed
eller retten til at bestemme over sig selv er ønskværdig. Det er derimod meningsfuldt at spørge,
hvad de grundlovssikrede frihedsrettigheder er midler til. Hvilke grundlæggende værdier
opfylder disse 'sociale færdselsregler', og hvilke begrænsninger af frihedsrettighederne er
nødvendige for at udelukke misbrug?
Mange – fra FNs generalsekretær og den danske statsminister til redaktører og skribenter – har
udtalt, at grundlovssikrede frihedsrettigheder som ytringsfriheden er 'ukrænkelige' værdier. Når
juridiske midler fremstilles som værdier, der ikke kræver begrundelse, så forvandles de til
dogmer. En del af 'tegningskrisen' skyldes sammenstød mellem et sekulært ytringsfrihedsdogme og et religiøst afbildningsdogme. Det er ikke kun den ene part, der er dogmatisk.
Alternativet til den dogmatiske fremstilling af juridiske midler består i at klargøre, hvorfor
Grundlovens frihedsrettigheder er ønskværdige. Demokrati er ikke et entydigt begreb; fx fik
Danmark en demokratisk forfatning i 1848, men kvinderne fik først stemmeret til Folketinget i
1915.
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I hvilken forstand er demokrati en grundlæggende værdi, og hvilke betingelser eller vilkår for
et demokrati skal det danske samfund for enhver pris forsvare, bl.a. ved hjælp af en
grundlovssikret ytringsfrihed?
2.

Sammenblanding af religiøse lederes legitimitet og autoritet i trossamfundet og i det sekulære
samfund. (En leder besidder legitimitet, hvis vedkommendes ret til at lede er bredt accepteret,
og en leder besidder autoritet, hvis vedkommendes evne til at opfylde mål og aftaler er bredt
accepteret. Ledere kan besidde autoritet uden at besidde legitimitet, jf. Estrups Provisorier i
1880erne, og legitime ledere kan mangle autoritet, jf. Socialdemokratiets lederkarrusel siden
Anker Jørgensen (jf. kapitel II, afsnit 5.3)).
Religiøse ledere besidder legitimiteten og autoriteten til at kræve respekt for religionens
dogmer af de troende. Vedkommende har til gengæld ingen som helst legitimitet til at stille
krav om særlig respekt for religionens dogmer af ikke-troende. Legitimering af religiøse
lederes krav til ikke-troende ville føre til 'religionskrige' som 30-årskrigen i første halvdel af
1600tallet.
Religiøse ledere kan – som alle andre ledere – besidde autoritet i hele samfundet. God ledelse
skaber autoritet, og autoritet er dermed noget, som en leder gør sig 'fortjent' til. Det gælder også
religiøse ledere. De kan ikke stille krav til ikke-troende, men de kan skabe grundlaget for
gensidig respekt. Det sker ved at sikre, at trossamfundets medlemmer viser samme respekt
overfor andre samfundsgruppers dogmer eller adfærdsregler, som de ønsker eller forventer af
disse samfundsgrupper.
Fx er Muhammed-tegningerne blevet kritiseret fra mange (de fleste?) sider som en ubegrundet
provokation. Kritikerne tog slet ikke stilling til redaktørens begrundelse for offentliggørelse af
tegningerne: Tegningerne skulle bryde med den voksende selvcensur, som nogle muslimske
kredses trusler havde skabt. I bagklogskabens klare lys er det let at kritisere 'midlerne' og på
den måde forbigå det egentlige spørgsmål: Hvornår og hvordan skal borgere og medier – og
ikke blot anklagemyndigheden – reagere på mord på 'ulydige' døtre/søstre, opfordringer til
støtte af terror, angreb på demokratiske spilleregler osv.? Hvad kommer først: Ægget eller
hønen?
Ægget-eller-hønen spørgsmål er hverken meningsfulde eller frugtbare. Det relevante spørgsmål
vedrører religiøse lederes forpligtelser i et demokratisk samfund. De troende har (selvfølgelig)
samme frihedsrettigheder som alle andre borgere, men den katolske biskop, overrabbineren,
imamen er ikke blot 'borgere'. Deres legitimitet og autoritet i trossamfundet afføder både
rettigheder og pligter uden for trossamfundet – forudsat de besidder en sådan legitimitet og
autoritet.
Hvis en religiøs leder ikke kan eller vil skabe respekt i trossamfundet for andre
samfundsgruppers dogmer eller adfærdsregler og dermed opfylde sine forpligtelser, så kan den
pågældende leder heller ikke påberåbe sig rettigheder i det sekulære samfund. Det sekulære
samfunds ledere – regering og folketing – er tværtimod forpligtede til at genoprette respekten
for det sekulære samfunds adfærdsregler – som de er forpligtet til at bekæmpe skattesnyd,
blasfemi, prisaftaler osv.
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Muhammed-tegningerne har muligvis afdækket et behov for dialog og større forståelse. Det
mere grundlæggende behov, som tegningerne har afdækket, er klargørelsen af de forpligtelser,
som religiøse ledere og trossamfund skal opfylde for at påberåbe sig det sekulære samfunds
rettigheder.
Hvordan trækkes grænsen mellem dogmatisk religionsudøvelse i trossamfundet og
antidogmatisk livsudfoldelse i det sekulære samfund, og hvilke forpligtelser indebærer denne
grænse for religiøse og sekulære ledere?
3.

Sammenblandingen af globalisering og samfundsudvikling. Historisk set har der altid eksisteret
økonomiske forskelle i det enkelte samfund og mellem nationer. Nogle nationer udvikles
hurtigere end andre og er større, stærkere og rigere end andre. Hvis nationer med forskellige
interesser er nødt til at interagere, så kan forskellene afføde konflikter, fordi den enkelte nation
søger at opfylde egne interesser på andre nationers bekostning. Kan interesserne ikke opfyldes
med diplomatiske midler (forhandlinger, trusler), er anvendelsen af militære midler det næste
skridt.51) Der er ingen tegn på, at denne clausewitz'ske rationalitet er forældet i dag - trods en
markant global økonomisk, teknologisk, social og politisk udvikling siden von Clausewitz
skrev om krige.
Lokal, national og tværnational interaktion afhænger af transport- og kommunikationsmidlerne
(jf. kapitel II, afsnit 3.1). Globaliseringen er et andet ord for, at den tværnationale transport og
kommunikation er vokset meget over de senere årtier, fordi omkostningerne faldt stærkt.52)
Det er den globale kommunikations-landsby, der har reageret på Muhammed-tegningerne. Det
nye består i, at befolkninger i bl.a. de arabiske lande kan sammenligne deres egne håbløse
levevilkår med forholdene i USA og Europa, fordi de kan se i fjernsynet, hvordan man lever i
Vesten. Restriktioner, der er fælles for alle, kan man affinde sig med – lidt ligesom de bilfrie
søndage under første oliepriskrise i 1973. Håbløse forhold er derimod dybt frustrerende,
uretfærdige og ydmygende, når man kan se i fjernsynet, at andre lever meget bedre.
Sat på spidsen kan man sige, at 11. september, terrornetværk og de anti-vestlige holdninger –
såvel som illegale indvandringer og økonomisk betingede flygtninge – skyldes fjernsyn og
internet. Det er en voksende global forståelse af de store økonomiske og sociale forskelle, der
skaber den nye type af tværnationale spændinger – snarere end mangel på forståelse.
Mennesker, der ikke alene lever under håbløse forhold, men også kan se, hvor godt andre lever,
er ikke nødvendigvis særligt forskellige fra de velstillede – tværtimod. Frustrationer og angreb
skyldes netop ønsker om at opnå de samme goder, som befolkningerne i Vesten. Der er ingen
form for dialog, der kan overvinde denne frustration.
Europa skulle igennem to verdenskrige og 40 års kold krig, før det lykkedes at bryde med den
clausewitz'ske rationalitet, og det forhindrede ikke krige på Balkan. Anvendelsen af militære
midler i Afghanistan og Irak for at bryde en 'ond cirkel' har ikke hidtil været en succes. Det
samme gælder de mange milliarder ulandsbistand over de sidste årtier.
Bevidstheden om (forståelse af) egne håbløse levevilkår har skabt en frustration i mange
ulande, og denne frustration har tilføjet en ny dimension til de tværnationale
interessekonflikter. Kløften mellem i-lande og u-lande er blevet en reel overlevelsestrussel for
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i-landene. Den skaber et akut behov for ny viden om, hvordan den 'onde cirkel' af fattigdom,
diktatur og frustration brydes.
Hvordan udvikles et alternativ til nationaløkonomisk ulandshjælp og militære løsninger af
interessekonflikter, og hvordan omsættes en ny viden i praksis?
De tre spørgsmål hænger sammen på den måde, at formålet med ulandsbistand og intervention i
Afghanistan og Irak er at tilvejebringe betingelserne for demokrati, og i et demokrati besidder de
forskellige trossamfund ikke blot retten til respekt for deres tro, men også forpligtelsen til at
respektere det sekulære samfunds adfærdsregler.
Bagklogskab
Familier opløses og erstattes af nye familier, virksomheder lukker og giver plads til nye
virksomheder, men nationer opfattes ofte som 'enheder', der hverken opløses eller nydannes.
Opfattelsen er forkert. De fleste af FNs knapt 200 medlemmer er unge nationer og kun 11 (måske
14) eksisterede i 1820.53) National suverænitet opnås og opretholdes kun under bestemte vilkår.
Nogle nationer besidder en demokratisk styreform, andre ikke. Demokrati er også et instabilt
samfundskendetegn. Historikerne kan opregne over 70 brud med den demokratiske styreform i
nyere tid.25) Det danske demokrati betragtes ofte som meget stabilt – trods Provisorieår og
Påskekrise, og det tilskrives den nationale homogenitet.54)
USA er alt andet end et homogent samfund. Alligevel besidder det et stabilt demokrati, så
betingelsen for demokrati er ikke homogenitet som sådan. USA og Danmark har derimod et andet
fælles kendetegn: Der findes ingen gensidigt forstærkende opdelinger eller spaltninger af
befolkningerne i to eller flere 'delsamfund'. De to nationer er opdelt på mange måder, men
opdelingerne 'går på kryds og tværs', og disse såkaldte krydspres udelukker den spaltning eller
polarisering af samfundet, der truer demokratiet. Omvendt kan de slesvigske krige ses som en
følgevirkning af en 'Gud-konge-fædreland' spaltning af kongeriget i en slesvig-holstensk og en
dansk befolkning.
Et samfund med mange, omfattende og krydsende netværk af selvstændige magtgrupper, der er
afhængige af brugernes tilfredshed, kan bl.a. betegnes pluralistisk. USA er formentlig det mest
pluralistiske land i verden, mens de arabiske lande hører til blandt de mindst pluralistiske. De
europæiske lande med rødder i enevældige konge- og kejserriger er langt mindre pluralistiske end
USA.
De grundlovssikrede frihedsrettigheder – herunder ytringsfriheden og en uafhængig presse – kan ses
som midler til at skabe og opretholde pluralisme og dermed bevare demokratiske styreformer.
Muhammedtegningerne blev offentliggjort, fordi redaktøren var blevet bekendt med flere eksempler
på selvcensur af kritik af islam. Redaktørens begrundelse kan opfattes som rimelig eller
utilstrækkelig. Selv om man anser begrundelsen for helt utilstrækkelig, berettiger det ikke en
påstand om, at offentliggørelsen af tegningerne var en ubegrundet og dermed urimelig provokation,
eller at ytringsfriheden er en syg undskyldning.55) Så benytter man selv den kritiserede argumentationsform.
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Selvfølgelig er opretholdelse af ytringsfriheden inden for lovens grænser et væsentligt element i et
pluralistisk samfund. Den dogmatiske holdning til ytringsfriheden kan imidlertid være mere
skadelig end gavnlig for pluralismen i dagens Danmark. Spørgsmålet er da, hvordan en udogmatisk
holdning praktiseres uden af skabe tvivl om ytringsfrihed og pressens uafhængighed.
I den konkrete sag ønskede ambassadører fra islamiske lande et møde med statsministeren. Det
afviste han. Han kunne i stedet have svaret ambassadørerne, at deres henvendelse var oversendt til
udenrigsministeren, og derefter kunne udenrigsministeren havde inviteret ambassadørerne til et
møde. Et møde med udenrigsministeren havde ikke rejst tvivl om pressens uafhængighed og
ytringsfrihed, da udenrigsministerens sagsområder ikke omfatter pressen, og det havde været
velbegrundet, da svaret til ambassadørerne blev udarbejdet i udenrigsministeriet.
Betragtet på denne måde er det ikke så meget statsministerens afvisning af et møde med
ambassadørerne, der var uheldig, som undladelsen af at tilbyde en passende alternativ form for
møde. Hvis ambassadørerne havde afvist et sådant alternativ og insisteret på at møde
statsministeren, ville der have foreligget en ny situation, som muligvis begrundede en dogmatisk
holdning til ytringsfriheden.
Det skal endelig tilføjes, at ingen kan vide, om møder havde forhindret en eskalering af
modsætningerne.
Dialog
Religiøsitet bliver i nogle tilfælde fremstillet, som om det er modsætningen til rationalitet og
videnskab. Det er selvfølgelig ikke tilfældet. Religioner er beskæftiget med de spørgsmål, der ikke
kan besvares videnskabeligt. For det første kan videnskaberne aldrig udpege 'den første årsag', selv
om de kan forfølge årsagskæden tilbage trin for trin. For det andet kan videnskaberne 'kun' beskrive,
hvordan noget påvirker noget andet (virkemåde), og ikke, hvad noget – fx tid eller partikler –
'egentlig' er.56) Endelig kan videnskaberne ikke besvare spørgsmål om det individuelle jeg – hvem
og hvad 'jeg' er. Religioner giver ofte svar på spørgsmål om 'den første årsag', den 'egentlige'
virkelighed og den eksistentielle identitet.
Et menneske kan erkende disse spørgsmål og enten vælge at beskæftige sig med dem eller vælge
ikke at beskæftige sig med dem. Det ene er ikke mere eller mindre rationelt end det andet, og der er
heller intet til hinder for at søge at bygge bro mellem de to verdener.57)
Fremstilling af religiøsitet som modsætningen til videnskab og rationalitet er en diskriminerende
fordom, der skaber modsætninger og konflikter. Det er den første blokering for en dialog. Sekulære
kredses religiøse fordomme og disrespekt tvinger trossamfund til at 'gå i forsvar', og det blokerer
enhver dialog. Tilsvarende gælder andre diskriminerende fordomme som antisemitisme.58)
Når individet eller hele samfundet står overfor grundlæggende omstillingskrav bliver
fremtidsperspektivet erstattet af usikkerhed og uvished. I denne situation kan en skråsikker politisk
ideologi eller et religiøst fællesskab opfylde et behov for tryghed. Fx opnåede en nærmest
fundamentalistisk Indre Mission stor tilslutning og styrke i brydningsårene i slutningen af 1800tallet, og menighederne kunne 'erobre' et sogn, som beskrevet af Hans Kirk i 'Fiskerne'. Der skal
ikke megen fantasi til at overføre Kirks roman til et indvandrer-præget kvarter på Nørrebro i dag.
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Trossamfund, der opfylder behovet for tryghed og vished, har ikke plads til tvivl, og de præges
derfor af fundamentalistiske tendenser. Den religiøse leder af et dansk trossamfund, der tilbyder
fællesskabets tryghed og vished, er klemt mellem trossamfundet krav kontra forpligtelserne i det
sekulære samfund. Trossamfundet kræver en leder, der formulerer og bekræfter de religiøse
dogmer, herunder retten til særlig respekt for deres religion. Det sekulære samfund kræver det
modsatte: Ingen har særlige rettigheder og alle skal respektere det sekulære samfunds
adfærdsnormer. Det er den anden blokering for en dialog.
Der findes ingen 'let løsning' på integration af trossamfund. Integrationen af Det mosaiske Samfund
i Danmark har krævet flere hundrede år. Nathansens 'Inden for Murene' (1912) og Gyllembourgs
'Jøden' (1836) viser, at muslimernes situation i dagens Danmark ikke er så forskellig fra jødernes
situation for 100-150 år siden – når bortses fra, at skuespil og roman handler om meget velhavende
familier. Integrationen af jøder i det danske samfund har til gengæld øget afstanden til andre jødiske
grupper. Efter sigende blev den israelske premierminister Ben-Gurion vred under sit besøg i
Danmark i 1950erne, da den daværende overrabbiner fortalte ham, at i Danmark er en jøde først
dansker og derefter jøde. Historien kan være en fabel, men den illustrerer de modstridende krav til
religiøse ledere.
De demokratiske spilleregler sætter ingen grænser for dialog med og understøttelse af religiøse
ledere. De kritiske grænser vedrører religionsudøvelse i det offentlige rum. Religionsudøvelse i det
offentlige rum er enten religionskrig eller kirkelig dominans over det sekulære samfund. De
islamiske trossamfund kunne fx lære meget af den katolske kirke om påvirkning af et lands
lovgivning, fx i Spanien og Chile.
Det er ikke religioner, men religionsudøvelse, der er et privat anliggende. Religionen udøves i
kirken, moskeen, synagogen osv. og ikke på rådhuspladser eller i butikscentre, i hjemmet og ikke på
gaden, sammen med trosfæller og ikke som optog eller gadeteater osv.
Medlemmer af et trossamfund har ret til at udøve deres religion i trossamfundet. På samme måde
har FCK’s fans retten til at understøtte 'deres' hold fra tilskuerbænken, og Amnesty International har
ret til at påtale tortur. For alle parter gælder, at det enkelte menneskes opfyldelse af individuelle mål
er et privat anliggende. Trossamfundene – herunder folkekirken – har alle en plads i det offentlige
rum, men religionsudøvelse er et privat anliggende. Det var kernen i Luthers angreb på den katolske
kirke og burde derfor være en selvfølge i et protestantisk samfund.
Adskillelsen mellem offentlig religionsfrihed og privat religionsudøvelse er en del af den danske
kultur. Sådan har det ikke altid været. Indre Mission er nævnt ovenfor, og 1700-tallets pietisme greb
langt ind i privatlivet. I dag er den danske folkekirke understøttet af staten og løser nogle offentlige
forvaltningsopgaver, men den er ikke en del af staten. Menighedsrådet er den øverste myndighed i
ethvert sogn, og der findes intet hierarki i den danske folkekirke: Hverken provst eller bisp kan
udtale sig på kirkens vegne.
Adskillelsen mellem religionsfrihed og privat religionsudøvelse er formentlig en langt vigtigere
betingelse for pluralisme end (dogmatisk eller demonstrativt) forsvar for ytringsfriheden. I et
pluralistisk samfund er det statsmagtens pligt og 'almindelige' borgeres ret at forsvare den offentlige
religionsfrihed og at afvise enhver form for religionsudøvelse i det offentlige rum, ethvert forsøg på
at legitimere religiøse krav til hele befolkningen (samfundet) og enhver form for religiøst
begrundede trusler og vold – nationalt og tværnationalt.
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To forskellige kriser
Danske politikere, intellektuelle, erhvervsfolk osv. har set afbrændinger af det amerikanske flag på
tv gennem mange år. De færreste har formentlig tænkt over, at det kun var et spørgsmål om tid,
hvornår 'gadens parlament' brændte andre og lige så synlige nationers flag. Muhammed-tegningerne
har synliggjort Danmark, og derfor er landet blevet udsat for samme behandling som USA.
Krisens særkende er, at et indenrigspolitisk problem i Danmark via den globaliserede
kommunikation er blevet udnyttet indenrigspolitisk i Mellemøsten. Der foreligger i den forstand to
forskellige kriser af to forskellige grunde, der skal løses på to forskellige måder. Først og fremmest
skal de to kriser adskilles.
Det indenrigspolitiske problem er en integrationskrise i Danmark, som også findes i andre
europæiske lande. Den er snævert forbundet med arbejdsløsheden blandt mennesker med anden
etnisk baggrund, specielt de helt unge. Hvis beskæftigelse af mennesker med anden etnisk baggrund
blev prioriteret tilstrækkeligt højt, og hvis man var parat til at gå helt nye veje, så kunne
arbejdsløsheden i disse grupper sænkes til landsgennemsnittet (jf. kapitel IV, afsnit 3.3). Det ville
også løse 80 % af de økonomiske problemer, der truer nationen over de næste 35 år ifølge
Velfærdskommissionen.
Den anden krise er fattigdommen og frustrationen i muslimske diktaturer med unge befolkninger
uden fremtidsperspektiv og udbredt korruption og nepotisme. Befolkningerne i disse lande kan
muligvis bedst beskrives som proletariseret i Marx's forstand. I den globale kommunikationslandsby kan regeringerne vende frustrationerne mod Vesten. Det er sket i mange år med voksende
anvendelse af vold, og demonstrationerne mod Muhammed-tegningerne er blot et yderligere
eksempel.
En nation som Singapore viser, at det ikke er religionen, der hindrer økonomisk vækst og udvikling;
det er de totalitære og korrupte regeringer. Singapore, Malaysia og tilsvarende lande har selv skabt
den økonomiske vækst og modtaget meget lidt økonomisk bistandshjælp. De nationale midler
omfatter indskrænkninger af frihedsrettigheder og retssikkerhed. I slutningen af 1800-tallet søgte
danske regeringer også at begrænse frihedsrettigheder, fx retten til at danne fagforeninger og til at
strejke. Nationer som Singapore og Malaysia synes således at følge samme udviklingsbane som
Danmark – blot med et par generationers forsinkelse.
Regeringerne i nogle (mindre) lande i Mellemøsten har gennemført eller igangsat reformer i retning
af mere demokratiske styreformer. Det er formentlig sket i erkendelse af, at de lever i den globale
kommunikations-landsby. Der er til gengæld også mange (store) lande i bl.a. Mellemøsten og
Afrika nord for Sahara, der undertrykker enhver udvikling og enhver opposition – som Saddam
Hussein gjorde i Irak.
Vestens muligheder for at påvirke de korrupte diktaturer er meget små, jf. Irans atomenergiprogram. Samtidig kan udviklingen i disse lande påvirke Vesten meget stærkt – både kortsigtet ved
at skabe et klima for terroraktioner (Madrid, London) og på lidt længere sigt i form af borgerkrige
(Libanon, Darfur), kollaps (Somalia) eller afpresning med ABC-våben (Nordkorea).
Irak-invasionen viser, at den gordiske knude ikke løses ved at hugge knuden over. Irak blev ikke et
pluralistisk samfund, fordi Saddam Hussein blev fjernet og stillet for en domstol. I tilbageblik
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virker det, som om den amerikanske administration overførte erfaringerne fra (Vest)tyskland efter
afslutningen af 2.verdenskrig til Irak, og det var ikke rimeligt.
Mulighederne for at begrænse Vestens sårbarhed er lige så små som påvirkningsmulighederne. Så
længe 'krigen mod terror' føres på militære præmisser, har terroristerne alle fordele. Skærpede
sikkerhedslove kan (muligvis) styrke efterforskningen, når bomberne er eksploderet.59) Hvis
udvidelse af sikkerhedslovene er nødvendig, så er udvidet kontrol af overholdelse af disse love også
nødvendig for at opretholde retsbevidsthed og demokratiske spilleregler.
Vesten kan heller ikke isolere de samfund, der truer Vesten. Selv om olieafhængigheden kunne
begrænses, så er den globale kommunikations-landsby kommet for at blive. Den globale
kommunikations-landsby har styrket demokratiske bevægelser i nogle lande, senest i Ukraine,
Georgien og Kirgisistan, men skærpet undertrykkelse i andre, bl.a. Hviderusland. Demokratiske
forfatninger har heller ikke elimineret korruption og nepotisme.
National og tværnational dialog og forståelse 'på gadeplan' er i alle tilfælde værdifuld for sin egen
skyld og repræsenterer et 'tredje spor' i forhold til såvel dogmatiske sekulære holdninger som
dogmatiske religiøse holdninger. De repræsenterer derimod ikke et middel til demontering af den
'tikkende bombe', som korrupte diktaturer i den globale kommunikations-landsby udgør.
Den globale kommunikations-landsby har skabt et behov for en ny folkeret, der begrænser den
nationale suverænitet, og som fastlægger juridiske betingelser for 'verdenssamfundets' (FNs) pligt
til at tilsidesætte den nationale suverænitet.60) Krigsforbryderdomstolen i Haag er et skridt i denne
retning – trods USA's modstand.
En ny global folkeret med forpligtende 'spilleregler' for at foregribe væbnede konflikter, hvor
anklagerne blev bedømt af en uafhængig, transnational domstol, som alle større magter anerkendte,
er en utopi i dag. Krigsforbryderdomstolen i Haag er starten på en proces, der kan forløbe hurtigere
eller langsommere og med større eller mindre tilbageslag; den kan imidlertid ikke standses.
Troldspejlet
Muhammed-tegningerne har virket som troldspejlet i H.C. Andersens eventyr: Det blev slået i
stykker, så bitte små splinter satte sig i øjet og forvrængede alting:
"Se så! Nu begynder vi. Når vi er ved enden af historien, ved vi mere, end vi nu ved, for det var en ond trold!
.. En dag var han i et rigtigt godt humør, thi han havde gjort et spejl, der havde den egenskab, at alt godt og
smukt, som spejlede sig deri, svandt sammen til næsten ingenting, men hvad der ikke duede og tog sig ilde
ud, det trådte ret frem og blev endnu værre. ... det fór dem af hænde og .. gik i hundrede millioner, billioner
og endnu flere stykker, og da just gjorde det meget større ulykke end før; thi nogle stykker var knap så store
som et sandkorn, og disse fløj rundt om i den vide verden, hvor de kom folk i øjnene, der blev de siddende,
og da så de mennesker alting forkert eller havde kun øjne for, hvad der var galt ved en ting, thi hvert lille
spejlgran havde beholdt samme kræfter, som det hele spejl havde; nogle mennesker fik endogså en lille
spejlstump ind i hjertet, og så var det ganske grueligt, det hjerte blev ligesom en klump is. ..."

H.C. Andersen: Snedronningen
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L’ENVOI.
(to whom it may concern.)
The smoke upon your Alter dies,
The flowers decay,
The Goddess of your sacrifice
Has flown away.
What profit then to sing and slay
The sacrifice from day to day?
“We know the Shrine is void,” they said,
“The Goddess flown –
Yet wreaths are on the Altar laid –
The Altar-Stone
Is black with fumes of sacrifice,
Albeit She has fled our eyes.
“For, it may be, if still we sing
And tend the Shrine
Some Deity on wandering wing
May there incline;
And, finding all in order meet,
Stay while we worship at Her feet.”
Rudyard Kipling: Poems, u.å.

Kapitel II
Miljø, samfundsudvikling og kopernikansk vending – Et essay om den aktuelle
historiske periode
Fremtid beskrevet som krav til nutid
Miljødebat kan vække de stærke lidenskaber. Det kan der være flere grunde til. For over 30 år siden
skrev Arne Sørensen, fhv. præsident for Akademiet for Fremtidsforskning: "...skyldes [miljø]debattens lidenskab også, at folk i den vestlige verden er begyndt at tvivle om deres egen civilisation?
Eller skyldes lidenskabeligheden, at netop som vi er nået til at kunne skabe en helt ny kultur ovenpå
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vort enestående industrielle apparat, så bliver folk angst for en sådan udfordring og eskaperer ind i
drømme om 'en ny fattigdom', der vil fremme 'en ny åndelighed'?".1)
Det er menneskers helhedsbilleder, der er grundlaget for at forstå og fortolke begivenheder og
hændelser, politiske forslag og politiske angreb, statistiske opgørelser og videnskabelige påstande
osv. Kendsgerninger samles ikke af sig selv i et helhedsbillede. Det er tværtimod helhedsbilledet,
der knytter 'kendsgerningerne' sammen og giver dem mening eller betydning (jf. kapitel I, afsnit 5).
Et helhedsbillede er – som det fremgår af betegnelsen – ikke begrænset til en enkelt side af
samfundet, en enkelt problemkreds eller en enkelt videnskab. Helhedsbilledet er det 'mentale
landkort for at lægge kurs og identificere pejlemærker'. Det tegnes tidligt i livet og præciseres og
videreudvikles på grundlag af erfaringer og begivenheder livet igennem. Mennesker udvikler derfor
sjældent helt nye helhedsbilleder. I stedet tilpasses billedet til erfaringer og erfaringer til billedet (jf.
kapitel I, afsnit 4.2 og kapitel III, afsnit 5).
Det danske samfund gennemløb en videreudviklingsperiode fra 2. Verdenskrig til 1990erne.
Generationen, der modnedes i 1950erne, og som nu er pensionister, var aktive i et samfund, der
videreudvikledes. De kunne tilpasse helhedsbilledet fra '50erne til samfundsudviklingen igennem
hele deres erhvervsaktive liv. Dagens 30-40årige formede et helhedsbillede i 1990erne, da Danmark
ikke længere var et industrisamfund. De har derfor andre forudsætninger for at opfatte og vurdere
en ny udvikling. Nutidens ledere i erhvervsliv og stat, forskning og politik tilhører generationen
mellem pensionisterne og de unge. De besidder et helhedsbillede af et industrisamfund, der ikke
længere eksisterer.
Fortidsbindingerne skaber basis for politisk konservatisme og traditionsbundet ledelse. Bindingerne
forhaler omstillingen til en ny samfundsform. De har tidligere ført til revolutioner eller diktaturer i
andre europæiske lande – og for godt 100 år siden til Provisioreårene i Danmark.
Det er nutidens 30-40årige, der indtager ledende positioner om 10-20 år, og som skal tegne det nye
helhedsbillede. Et frugtbart nyt helhedsbillede skal udvide og forny herskende forestillinger – set i
modsætning til 'revolutionære' brud. Det kan ske på flere måder. Én fremgangsmåde består i at
udvælge et af tidens centrale politiske problemer og tegne helhedsbilledet som en ny
problemformulering. Det politiske problem tjener som en konkret rød tråd for fremstilling af
forudsætninger og argumenter for et nyt helhedsbillede, som ellers kunne blive meget abstrakt og
uvedkommende. Det er den metode, der er valgt her. Det valgte politiske problem er miljøbelastningen.
Miljøbelastningen er valgt af mange grunde. Det er både et lokalt og globalt problem,
videnskabeligt og praktisk, anledning til store overskrifter og stærke følelser osv. Det drejer sig om
et reelt problem. Kravene om begrænsning af miljøbelastning, forurening, sundhedsrisici o.l. er ikke
et modefænomen, ikke en 'boble'. Kravene forstærkes snarere end afsvækkes over de kommende år.
Det er også et reelt problem i den forstand, at miljøbeskyttelsen hidtil er gennemført på bekostning
af vækst og udvikling. Denne modsigelse skaber behovet for et nyt helhedsbillede, der forener
samfundsudvikling og miljøforbedring. Alternativet er en fortsat skærpelse af modsætningerne
mellem 'miljøfolket' og 'vækstfolket', indtil konflikterne blokerer såvel udviklingen i samfundet som
forbedringer af miljøet.
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Kapitlet indeholder ingen nye eller originale videnskabelige udsagn. I stedet knyttes foreliggende
viden sammen til et nyt helhedsbillede. Fremstillingen følger dermed de klassiske humanistiske
traditioner i samfundsvidenskaberne: "Good work in social science today is not, and usually cannot
be, made up of one clear-cut empirical 'research'. It is, rather, composed of a good ’many’ studies,
which at key points anchor general statements about the shape and the trend of the subject".2)
I første afsnit fremlægges et signalement af miljødebatten, og i afsnit 2 redegøres for nogle af
kravene til analyser af miljøproblemer. Afsnit 3 og 4 illustrerer behovet for en ny betragtningsmåde
– en kopernikansk vending. Den kopernikanske vending skitseres i afsnit 5, og nogle konsekvenser
sammenfattes kort i sidste afsnit.
1. Miljødebatten i perspektiv: Gammel vin på nye flasker
Miljødebatten har igennem mange år været præget af mistænkeliggørelse. 'Miljøfolket' afviser
enhver kritik ud fra devisen: 'De, der ikke er for os, er imod os'. Kritikerne afviser miljøbevægelserne som uromagere uden demokratisk legitimitet.
Parterne er aldrig kommet på talefod, fordi en dialog kræver fælles forudsætninger. Selv om alle
ønsker at beskytte naturen, begrænse risici, bevare sundhed osv., så kan parterne ikke enes om
grundlaget for problemformulering og prioriteringer. Nogle ser fx klodens opvarmning som den
største og mest presserende globale trussel nogen sinde. Andre mener, at problemerne løser sig selv
'hen ad vejen', eller at de er mindre presserende end fx aids-bekæmpelse i Afrika.
De to opfattelser af 'naturen' kan begge ses som et nutidigt udtryk for kristelige kulturtraditioner.3)
Kristendommen fremstiller mennesket som skabningernes herre, der er uden for og over naturen,
mens naturen er uden ånd og derfor uden værdi. Både 'miljøfolket' og 'de etablerede' er påvirket af
den samme kristne forestillingsverden. 'Miljøfolket' fremstiller mennesker som en 'udenfor stående'
trussel mod naturen, mens de etablerede ser (en del af ) naturen som bevarelsesværdige 'genstande'
på linie med gamle bygninger. Den ene part vil beskytte naturen mod mennesker, den anden part vil
beskytte naturen mod sig selv. Ingen af parterne fremstiller mennesker og natur som dele af ét og
samme sociale system.
Videnskabelige analyser kan også benyttes som begrundelse for nyreligiøse løsninger. En af de
grundigste videnskabelige beskrivelser af menneskers energiforbrug og miljøbelastning konkluderer, at den gyldne epoke med rigelig energi snart er forbi: "As with ecological planning there is
the same need to use awailable excess energies [today] to plan for future system control of a lowenergy network of man ... While there is energy, we need to stimulate religious evolution. … A new
and more powerful morality may emerge through the dedication of the millions of men who have
faith in the new networks and endeavor zealously for them. Prophet where art thou?"4)
Arne Sørensen fornemmede med rette en nyreligiøs drøm om "en ny fattigdom, der vil fremme en
ny åndelighed" bag lidenskaberne i miljødebatten.1)
1.1 Overtalelseskraft
J.O. Krag skal have noteret i margin til en tale i Folketinget, at stemmen skal hæves, for
argumentationen er svag. Svag eller usikker argumentation skaber behovet for overtalelseskraftige
fremstillinger.
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Nogle miljøforskere, miljøpolitikere og miljøaktivister taler i et 'vi er os og de er dem' sprog. "Vi
forskere, lovgivere, ildsjæle osv. beskytter naturen, mens 'de andre' spiller hasard med kloden". 'De
andre' er alle, der ikke kæmper for miljøet, bl.a. erhvervslivets profitmagere, amerikanske bilister,
kunder til alt-for-billigt kinesisk produceret tøj osv.
Denne sprogbrug slog igennem i 1980erne på mange områder: Miljø, syge, de allerfattigste stater
(4. verden), prostituerede osv. Området tillægges offerrollen, som ildsjælene skal frelse fra ansvarsløst misbrug og udnyttelse. Og de kritiserede angriber selvfølgelig kritikerne, hvis de er i stand til
det.
Overtalelseskraft versus korrekthed
'Vi er os og de er dem' sprogbrugen er ikke enten rigtig eller forkert. Det er et – ofte – effektivt
(overtalelseskraftigt) retorisk hjælpemiddel i konkurrencen om kunder eller tilhængere. Det
benyttes, fordi velbegrundede udsagn sjældent er overtalelseskraftige, og fordi overtalelseskraftige
udsagn ikke behøver at være korrekte.
Bevægelser – det være sig grønne, partipolitiske, feministiske eller andet – benytter overtalelseskraftige udsagn for at fremme deres sag. Det er hverken odiøst eller kritiserbart at udnytte
overtalelseskraft i den offentlige debat. Statsmagten har fastlagt grænser for sprogbrugen, og
domstolene kan behandle påståede afvigelser: Injurier, diskrimineringer, racisme, opfordring til
vold, blasfemi osv. Idealet er selvfølgelig at fremsætte udsagn, der forener overtalelseskraft og
korrekthed.
Der findes en gråzone mellem morsomme bemærkninger og mobning, mellem karikaturer og
blasfemi, mellem (videnskabelig) saglighed og ideologisk overtalelseskraft. Gråzonen skaber
problemer. Lomborg-sagen illustrerer gråzonen mellem videnskab og ideologi. Lomborg blev først
halvvejs dømt af et videnskabsetisk nævn, der domineredes af kritikerne og legitimeredes af en
landsdommer som formand. Efterfølgende annulleredes dommen af ministeriet på grund af
formfejl. På den måde blev Lomborg hverken renset eller dømt. Uanset om det er et problem for
Lomborg, så kan det være et problem for andre forskere med mindre selvbevidsthed.
Lomborg vurderer miljøforanstaltninger på grundlag af økonomisk effektivitet (cost-benefit). Det er
netop dette effektivitetskrav, som 'miljøfolket' afviser. Der er mange gode grunde til at kritisere
cost-benefit analyser, når de inddrager 'bløde værdier' som fx menneskeliv. Lomborg er imidlertid
langt fra ene om at anvende metoden på kritiserbare områder. Det samme gør bl.a. meget
anerkendte rådgivende ingeniørfirmaer. De beregner fx det økonomiske udbytte af en omfartsvej
ved at tillægge et menneske, der omkommer i en trafikulykke, en bestemt samfundsøkonomisk
værdi, og gange denne værdi med den forventede reduktion i antal trafikdræbte som følge af
omfartsvejen. Beregningerne er formentlig overtalelseskraftige overfor politiske beslutningstagere,
selv om grundlaget er diskutabelt.
Diskutable cost-benefit analyser og kontroversielle populærvidenskabelig bøger er ikke uetiske. Et
videnskabsetisk nævn, der bedømmer disse analyser, skaber usikkerhed om ytringsfriheden. Det
'næste skridt' kunne blive et religionsetisk nævn, der vurderer fremstillinger (karikaturer) af
religiøse symboler.
Vandmiljøplanen er et andet eksempel på miljøbevægelsens argumentationsform. Juncker kritiserede den første vandmiljøplan som videnskabeligt uholdbar, fordi det komplekse samvirke mellem
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udledning, grundvand og vandkvaliteten i søer og åer blev forenklet til en årsags-virknings-proces.
Juncker blev ikke alene afvist; han blev fremstillet som inkompetent.
Junckers kritik er siden blevet bekræftet på den måde, at det krævede tre vandmiljøplaner og et
tilsvarende milliardbeløb at opfylde målene fra 1980erne. Selv dårlige analyser kan være godt for
noget: Man kan lære af fejlene og opfylde kravene bedre i anden omgang. For vandmiljøet lykkedes
det først tredje gang at opfylde målene fra 1980.
Angrebene på Juncker og Lomborg er ikke enestående. Efter den første energipriskrise i 1973 var
alle ledende, internationale energiinstitutter enige om at forudsige en kritisk voksende kløft mellem
energiforsyning og energibehov. Der blev investeret mange millioner i energianalyser og -agenturer. Fremskrivningerne af et voksende uopfyldt energibehov var som bekendt helt vildledende.
Ifølge én analyse blev den herskende opfattelse imødegået af 10-15 % af de involverede forskere.
De blev enten afskediget eller på anden måde isoleret, fordi udsagnene fra de 85 % enige forskere
var mere troværdige.5) Machiavellis råd til 1500tallets fyrster er således stadig relevante.6)
Sikkerhedsprincippet
'Når alting er usikkert, er det nødvendigt, at nogle siger 'stop’, så ingen udsættes for unødvendige
risici'. Dette sikkerhedsprincip er bl.a. formuleret af en tidligere miljøminister og benyttes ofte som
begrundelse for miljøtiltag.
Svagheden i argumentationen er for det første, at listen over risici er uendelig lang. Listen
begrænses alene af kreativiteten. Det er mere eller mindre lotterispil, hvad der forbydes, og hvad
man ikke kan eller vil forbyde. Lotteriet omfatter også 'lobbyistspil' i EU og USA.
Det er umuligt at forbyde alle risici, og det er lige så kortsigtet at lukke øjnene for enhver risiko.
Der er med andre ord et behov for et videnskabeligt grundlag for at udpege de 'største' eller
'væsentligste' risici. De vildledende energiprognoser viser, at forskernes konsensus ikke opfylder
dette behov. Lomborgs cost-benefit prioritering opfylder heller ikke behovet, når de fx
værdiansætter menneskeliv, jf. ovenfor.
For det andet er risiko-argumentet – om muligt – endnu svagere, når det benyttes på den ene eller
anden teknologi, fx forbud mod genteknologi som specielt 'farlig' eller uetisk. Denne form for
argumentation er især blevet praktiseret under betegnelsen 'teknologivurdering'.
Enhver teknologi kan bruges og misbruges. Fx kan sproget bruges til Davids Salmer og til
antisemitisk propaganda. Brug og misbrug afhænger ikke af teknologien; den afhænger af brugerne.
Misbrug skyldes enten brugerens udbytte eller brugerens uvidenhed (jf. afsnit 7 nedenfor). I begge
tilfælde er eller forventer brugeren at være ansvarsfri, at vedkommende ikke selv drages til ansvar
for misbrug (jf. kapitel I, afsnit 5.2).
Moderne samfund med store, bureaukratiske organisationer har sat ansvarsfriheden 'i system'. De
såkaldte Milgram-eksperimenter viser, at (mange) mennesker handler ansvarsfrit, når autoriteten
bestemmer, hvad de skal gøre. Forsøgspersonerne er fx parate til at straffe den 'dumme' elev med
stærkere og stærkere elektriske stød, hvis autoriteten siger, at det kræver forsøget og videnskaben.
Når andre bestemmer, hvad et menneske skal gøre, har det intet ansvar for handlingerne, og denne
ansvarsfrihed ødelægger dømmekraft.7) Det udnyttede bl.a. Stalin og Hitler, og
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krigsforbryderprocesserne i Haag viser, at serbiske og kroatiske politikere og generaler gjorde det
samme.
Svindel, teknologisk misbrug, aftalebrud, ulovlige prisaftaler, korruption osv. er 'indbygget' i enhver
stor, bureaukratisk organisation, hvor de fleste (alle?) er ansvarsfri. De senere års danske og
amerikanske bestikkelses- og korruptionssager er formentlig blot toppen af isbjerget. De store,
centraliserede organisationsformer er utilstrækkelige til at sikre ansvarlig udnyttelse af bl.a. ny
teknologi. Flere love og skærpede straffe skaber ikke nye organisationsformer. Problemerne
forstærkes af de ny kommunikationsmidler, der skaber basis for globaliserede organisationer, fx
koncerner med aktionærer, afdelinger, kunder og direktionsmedlemmer fra/i mange forskellige
lande, så koncernen ikke blot er transnational, men anational.
For det tredje har videneksplosionen skabt en ny form for uvidenhed. Fx vokser mængden af nye –
specielt kemiske – tilsætningsstoffer i produkter og processer meget hurtigere end kendskabet til
følgevirkningerne af disse stoffer for miljø, individ, produkt osv. EU vil lovgive om de ca. 100.000
kemiske stoffer, som erhvervslivet udnytter i dag, trods manglende viden om stoffernes anvendelse,
spredning, indtrængning, effekt osv. Når EU kommissionen har tilvejebragt viden om de 100.000
stoffer, benytter erhvervslivet formentlig flere hundrede tusinde andre stoffer.
Sikkerhedsprincipper er praktisk uigennemførlige. Samtidig kan de udnyttes til at fremstille
subjektive eller ideologiske valg, som om de var sagligt eller 'objektivt' begrundede. Det er ét af
midlerne til at øge overtalelseskraften.
Global opvarmning
Aviser og tv oplyser næsten dagligt om miljøtrusler og sundhedsrisici. Hele klodens klima trues nu
af CO2 forurening, befolkningens sundhed trues af partikelforurening fra biler, grundvandet
forurenes, kolonihaven er et tidligere giftdepot osv. samtidig med, at livet i fjordene trues af
iltmangel, badestrandene af kolibakterier, fiskebestanden af fiskerne osv.
Fællesnævneren for de mange risici og trusler er usikkerhed. Den CO2-betingede klimaopvarmning
er et typisk eksempel. Et internationalt ekspertpanel (IPCC) har siden 1990 indsamlet og
sammenfattet de mange undersøgelser og fremskrivninger (simulationer) af klimaudviklingen, der
udarbejdes hvert år. I den fjerde rapport fra IPCC (2006) konkluderes, at der er 90 % sikkerhed for,
at størstedelen af de sidste 50 års globale opvarmning skyldes udslip af CO2 og andre drivhusgasser.
Klimaudviklingen afhænger af samspillet mellem et meget stort antal forskellige faktorer. Gennem
århundreder og årtusinder har samspillet affødt store udsving i det globale klima. Forskningsopgaven består i at afgøre, om de aktuelle udsving er større end tidligere, og om et eventuelt større
udsving er menneskeskabt. Opgaven søges løst ved at sammenligne simulationer, der inddrager
virkningerne af CO2 og andre drivhusgasser, med simulationer, der ikke gør det.
En simulationsmodel er et netværk af regneformler, der gennemregnes på en computer.
Regneformlerne repræsenterer de forskellige omdannelser af energi i naturen. Klimaudviklingen
simuleres ved at indføre forskellige 'energipåvirkninger' i modellen. Modellen omregner
påvirkningerne til andre påvirkninger af andre regneformler, der virker tilbage på de første
beregninger. Den trinvise gentagelse af beregningerne viser, hvordan modellen udvikles. Hvis
beregnede og observerede forløb stemmer overens, anses simulationsmodellen for at være en
korrekt beskrivelse af emnet.
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Hovedresultatet af de seneste simulationer er, at svingningerne i temperaturen igennem 1900tallet er
større end tidligere, og at de ikke kan forklares uden at inddrage de drivhusgasser, som mennesker
skaber. Resultaterne kan fortolkes på to måder: Enten er simulationsmodellerne retvisende, og så
skyldes en global opvarmning udslippet af drivhusgasser, eller også 'mangler' simulationsmodellerne nogle regneformler for at beskrive klimaudviklingen på retvisende måde.
Forskerne har selvfølgelig inddraget alle de faktorer i modellerne, som de anser for relevante, og
udelukket nogle faktorer, som andre forskere tillægger betydning. Fx kan Solens aktiviteter ifølge
'andre' forskere forklare 40-60 % af udsvingene i klimaet. Uenighed om Solens betydning er ikke en
svaghed ved modellerne; det er tværtimod grundlaget for videreudvikling og forbedring af
modellerne. IPCC's sammenfatning af de mange videnskabelige resultater og udarbejdelse af bedre
og bedre simulationsmodeller er forbilledlig og repræsenterer en ny, banebrydende form for
tværnationalt videnskabeligt samarbejde.
Det er samvirket mellem på den ene side forskere, der udvikler videnskabelige modeller og
informerer om sandsynligheder, og på den anden side politikere, der træffer kritiske beslutninger og
kræver sikker viden, der er problematisk.
For det første er anvendelsen af sandsynligheder ofte uklar. I klassisk statistik benyttedes
sandsynligheder som betegnelse for en 'sand' værdi, der indkredses ved at gentage et eksperiment
mange gange, fx den 'sande' hyppighed af plat, når man slår plat og krone. En global opvarmning er
ikke et eksperiment, der kan gentages mange gange, og som kan tillægges en sandsynlighed i
klassisk forstand.
Klimaforskningen formulerer sandsynligheder for, at udsagn om klimaudviklingen er korrekt. De
bygger på en induktiv, videnskabsteoretisk betragtningsmåde. Ifølge den induktive videnskabsteori
består forskningsopgaven i at bekræfte udsagn på så mange forskellige måder som muligt.
Forskeren øger sandsynligheden for, at et udsagn er korrekt, ved at vise, at alle undersøgelser af
emnet stemmer overens. Det er imidlertid forskeren selv, der bestemmer, om forskellige
undersøgelser beskriver samme emne (jf. kapitel IV, note 1). Forskeren kan – bevidst eller ubevidst
- bekræfte sine egne hypoteser ved at afgrænse emnet, så uoverensstemmende resultater udelukkes.
Det er vanskeligt at efterkontrollere denne afgrænsning. Det er også et problem på miljøområdet,
hvor forskningen er præget af stærke følelser.
For det andet er forskernes sandsynligheder et usikkert grundlag for kritiske beslutninger.
Beslutninger er kritiske, hvis de har varige konsekvenser og ikke kan omgøres. Kritiske beslutninger om global opvarmning over de næste årtier er meget langt fra de fleste menneskers
dagligdag.
Et mere dagligdags eksempel på en kritisk beslutning er blevet debatteret i forbindelse med
nakkefoldsskanning af fostre. Skanningen kan vise, at fostret med en vis sandsynlighed har en
genetisk lidelse. På det grundlag skal den gravide kvinde eller parret vælge mellem abort, yderligere
undersøgelse med reel risiko for utilsigtet abort eller ikke at gøre noget. Det ene valg er ikke mere
eller mindre rigtigt end det andet, og ingen af valgmulighederne er attraktive; det illustrerer
vanskelighederne ved at træffe kritiske beslutninger på grundlag af sandsynligheder.

70

Beslutninger på grundlag af sandsynligheder kan sammenlignes med at spille på travbanen på
grundlag af et tip om vinderen. Et udsagn om, at temperaturen i sidste halvdel af 1900-tallet med
sandsynligheden 2 til 1 eller 66 % var højere end i de foregående 1300 år, er imidlertid ikke
væsensforskellig fra et tip om, at drivhusgasserne 'vinder løbet om den globale opvarmning'.
For det tredje er den industrielle samfundsform under afvikling i mange højtindustrialiserede lande.
USA og store dele af Europa gennemløber i disse år en omstillingsfase til en ny samfundsform.
Omstillingen skaber på den ene side usikkerhed på mange områder, bl.a. miljøet, og skaber på den
anden side mulighed for at dreje samfundsudviklingen i ny – herunder mindre miljøbelastende –
retning. I den forstand er det ikke den industrielle belastning, der er hovedproblemet i Vesten, men
den vanskelige omstillingsproces.
Grundlaget for politiske beslutninger om denne omstilling er ikke klimamodeller, men større viden
om værdiopfyldende udvikling af samfundet. Det er samfundsudviklingen, der har skabt de
klimatiske trusler, og det er de aktuelle muligheder for at dreje samfundsudviklingen i ny retning,
der kan foregribe globale klimaproblemer. Klimaproblemerne er en samfundsvidenskabelig
forskningsopgave, der ikke kan løses på naturvidenskabeligt grundlag.
1.2 Iscenesættelse
Alle ønsker rent drikkevand, ren luft, sunde fødevarer o.l. Alligevel er det lykkedes at skabe
konflikter om de fælles værdier. Videnskabelige, politiske og følsomme ildsjæle har skabt
miljøbevægelser, der har iscenesat miljøpolitikken som en kamp mellem det gode og det onde,
mellem 'os ansvarlige', der tænker på sikkerhed og kommende generationers livskvalitet kontra de
magtfulde, der kun tænker på egen vinding, og som spiller hasard med klodens fremtid.
Dommedagsprofetier
Miljøpolitikken iscenesættes som 'det godes kamp mod det onde' ved at tegne skrækscenarier eller
dommedagsprofetier. I 1960erne skrev McLuhan (1911-80), at mediet er meddelelsen eller
budskabet.8) Med budskabet mente McLuhan modtagerens oplevelse, og mediet skulle forstås som
kommunikationsformen. Miljøbevægelsens medie er aktioner, og budskabet er, at de magtfulde kan
standses. Den nærtforestående katastrofe legitimerer aktionerne, og aktionerne er Davids kamp mod
Goliat – et opgør med magtesløshed og usikkerhed.
Skrækscenarier som baggrund for iscenesættelse af forureningsbekæmpelse skaber større
overtalelseskraft end kritisk journalistik og videnskabelig dokumentation. Bevægelserne kan sætte
den politiske dagsorden, og miljøforskere og miljøpolitikere behøver ikke at deltage i aktionerne for
at udmønte opmærksomheden i indflydelse og bevillinger.
Der er iøjnefaldende paralleller mellem miljøbevægelsers og religiøse (fundamentalistiske)
bevægelsers virkemidler. I begge tilfælde stilles individet overfor valget mellem katastrofe
(fortabelse) og sikkerhed (frelse), og begge bevægelser benytter konkrete aktiviteter til
iscenesættelse af det 'rigtige' valg. I en sekulær verden opfylder miljøbevægelser muligvis de
samme behov, som tidligere blev opfyldt af religiøse sekter.
Der er én væsentlig forskel mellem de to typer af bevægelser. De religiøse bevægelser lover frelse
eller fortabelse i 'det næste liv', mens miljøbevægelsernes katastrofer tilhører denne verden.
Forskellen er væsentlig, fordi ethvert skrækscenario mister virkning, når det bliver gentaget
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tilstrækkeligt mange gange – som drengen, der råber 'ulven kommer' for ofte. Miljøbevægelserne
har overvundet denne begrænsning ved at formulere stadigt nye dommedagsprofetier.
I tilbageblik er katastrofescenarierne blevet fornyet ca. hvert 10. år: 1960ernes atomkrig blev
erstattet af '70ernes vækstgrænser og energimangel, som igen blev erstattet i '80erne af nedbrydning
af ozonlaget på grund af CFC-gasser, mens '90ernes katastrofe var klimaopvarmningen som følge af
CO2-forurening. Nu er CO2 katastrofen ved at træde i baggrunden. De største lande med omkring
halvdelen af Jordens befolkning og ansvarlige for ca. 50 % af CO2-forureningen står uden for
Kyoto-aftalen om begrænsning af CO2-forureningen, og forhandlinger om tiden efter aftalens udløb
har (endnu) ikke ført til noget. Det næste 10-års katastrofe kunne fx blive globalisering og
forarmelse, og offentligheden vil da glemme CO2-forureningen, som den allerede har glemt CFCgasserne.
Dommedagsprofetier er ikke miljøbevægelsernes opfindelse, jf. Orwells '1984' fra slutningen af
1940erne. Miljøbevægelserne har blot forstået at iscenesætte 'verdens undergang' på stadigt nye og
overtalelseskraftige måder, mens de tidligere udgaver er glemt, selv om de faktuelle forhold ikke er
ændret.9)
Iscenesættelser af katastrofer foregår ikke alene på det transnationale plan. Miljøaktivister har også
praktiseret metoden i Danmark på udvalgte områder. Et af de mest afslørende eksempler var det
såkaldte 'malersyndrom', dvs. at malere fik varige hjerneskader af at indånde mineralsk terpentin.
Det blev først lanceret som 'Den videnskabelige Sandhed' og senere trukket tilbage som medieskabt
misforståelse.
"Man kan undre sig over, at fænomenet (malersyndromet) så godt som kritikløst blev accepteret i
hele den medicinske verden, hvor man dog burde have bemærket, at de sædvanlige krav blandt
andet om reproducerbarhed, kontrolmateriale, den diagnostiske metodes validitet, specificitet og
sensibilitet slet ikke var opfyldt. Det må også bemærkes, at Sikringsstyrelsen (nu Arbejdsskadestyrelsen) har haft et betydeligt medansvar for accepten af syndromet. Oven i købet skete der
det, som man i dag bør skamme sig over, at to kolleger, Finn Olsen & Erik O. Errebo-Knudsen blev
'jordet' på særdeles voldsom måde, også her i Ugeskriftet, fordi de tillod sig at ytre tvivl om det
videnskabelige grundlag for syndromets eksistens og påpegede risikoen for betydelig
overdiagnosticering."10)
Dommedagsprofetier og overtalelseskraftig iscenesættelse har formet miljødebatten over det sidste
halve århundrede. Miljøbevægelserne frem for de politiske partier har sat den miljøpolitiske
dagsorden – både i Danmark og andre vestlige lande.
Virkelighedsopfattelser og naturforståelse
En af forklaringerne på miljøbevægelsernes indflydelse er deres rødder i kristendommen. Kristendommen fremstiller mennesket som skabningernes herre, skabt i Guds billede og hævet over
naturen, mens naturen er uden ånd og derfor uden værdi.11) Forestillingen om, at mennesket er over
og uden for naturen genfindes i de fem rapporter til Romklubben om grænser for vækst (1972-77).
Rapporterne til Romklubben foranledigede Marchetti til at beregne Jordens 'bæreevne', dvs. den
maksimale globale befolkning. Beregningerne viser, at en ca. 1000 gange større global befolkning
kan leve i materiel velstand i mindst 1000 år uden at udtømme Jordens ressourcer. Det forudsætter
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selvfølgelig en række vidtgående foranstaltninger, fx at alle bygninger og andre anlæg males hvide
for at øge Jordens udstråling.3)
Det er i denne forbindelse uvæsentligt, om Jordens maksimale 'bæreevne' er 1012 mennesker eller
'kun' fx 1011. Det væsentlige er, at de grænser for vækst, som Meadows m.fl. har beskrevet,12) er
'indbygget' i deres simulationsmodel; de siger intet om Jorden.
Der er intet naturvidenskabeligt grundlag for påstande om vækstgrænser og nært forestående
katastrofer. Der er heller ikke grundlag for påstande om, at alle problemer løses 'hen ad vejen'.
'Problemet' er netop, at der ikke foreligger et entydigt videnskabeligt grundlag for nogen som helst
påstand.
Miljødebat og -forskning illustrerer en grundlæggende mental begrænsning: "We go on trying the
solutions that have always failed to work in the past, instead of attempting to pose the problem in a
different and solvable way."13) Overtalelseskraft, kontrol og iscenesættelse har givet 'miljøfolket'
større indflydelse end alverdens forskning. Det er én væsentlig grund for miljøbevægelserne til at
fortsætte som hidtil. En anden væsentlig grund er, at en omformulering af miljøproblemerne kræver
en helt ny betragtningsmåde – en kopernikansk vending, og det er vanskeligt (jf. afsnit 5 nedenfor).
1.3 Misbrugsfrygtens kontrol
Miljøbelastning er lige så gammel som bosætninger og bydannelser, jf. Ertebølle kulturens
køkkenmøddinger. Dommedagsprofetierne om miljøforurening er heller ikke nye. Det siges, at
befolkningen i London blev opskræmt for godt 100 år siden af en prognose: Ifølge prognosen ville
London efterhånden drukne i hestepærer. Bilerne frelste London fra den skæbne. Det skete nærmest
'af sig selv' og uden indgreb (jf. afsnit 4 nedenfor).
Brug versus misbrug
Biler repræsenterede en teknologisk innovation, men ikke en ny udvikling. De var og er midler til at
opfylde et transportbehov bedre og billigere for flere mennesker. Det er væsentligt at skelne mellem
skiftende hjælpemidler og relativt stabile behov eller værdier (jf. afsnit 2.2 nedenfor). Det er
behovene, der skaber gennembrud for ny teknologi. Det betyder for det første, at opfindelser, der
opfylder et behov bedre og billigere end hidtidige hjælpemidler, opnår et gennembrud, og at
fornyelserne ofte opfindes flere steder samtidigt.14) Det betyder for det andet, at opfindelser, der
ikke opfylder et foreliggende behov, enten glemmes og genopfindes eller også først opnår et
gennembrud længe efter opfindelsen. Jetmotor, fjernsyn og radar er eksempler på det sidstnævnte.
Fx blev radar patenteret i 1904, men først taget i brug af englænderne under 2. verdenskrig, da tyske
bombefly skabte et behov for varsling af et forestående angreb. Uden et individuelt og kollektivt
transportbehov var udnyttelsen af biler og fly formentlig også kun blevet en fritidsbeskæftigelse
som golf.
Det er fristende at fokusere på de teknologiske innovationer, både fordi de er konkrete og 'synlige',
og fordi man kan forbyde en teknologi, som folkestemningen afviser. Man kan derimod ikke
lovgive om behov og fx forbyde et transportbehov. Det er også let at dæmonisere teknologier,
fremstille dem som unaturlige og farlige, mens det er vanskeligt at skabe forståelse for, at enhver
teknologi kan bruges og misbruges.
Frygten for misbrug har været en drivende kraft i miljølovgivningen. Politikerne foretrækker
frivillige aftaler, men tror ikke på, at aftalerne opfyldes uden trusler om indgreb og straf.
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Lovgivningen fremstår ofte, som om den bygger på et negativt menneskesyn: At mennesker er
irrationelle og amoralske, og at det kun er kontrol og straf, der kan holde 'svinehunden' i ave.
Der er voldsforbrydere og skattesnydere, lommetyve og andre tyve i ethvert samfund. Det
begrunder ikke en påstand om, at disse grupper repræsenterer 'det normale'. Man kan heller ikke
lovgive for undtagelserne uden at ende i et Orwellsk '1984-samfund'. Lovgivningen regulerer den
normale adfærd, og lovgivningen er også kun virkningsfuld, hvis lovlydighed er det normale og
ulovligheder er afvigelser, jf. forbudstiden i USA og de sidste årtiers debat om legalisering af 'bløde
stoffer'.
Lovgivning og forvaltning baseret på et negativt menneskesyn resulterer i 'misbrugsfrygtens
kontrol'. Begrebet anvendtes bl.a. i forbindelse med en ny revalideringslov i slutningen af 1960erne.
Ifølge den nye lov skulle bistanden ikke længere afhænge af skaden; den skadelidte skulle have den
bistand, der var nødvendig for og tilstrækkelig til at genskabe arbejdsevnen. Der opstod meget
hurtigt en frygt for misbrug, og det førte til en stadigt mere omfattende kontrol af ansøgerne på
bekostning af bistanden. Onde tunger påstod den gang, at hvis man ikke var berettiget til
revalideringshjælp, når man stillede op i køen, så ville man blive det 'undervejs'.
'Misbrugsfrygtens kontrol' præger alle dele af dagens samfund, ikke blot miljølovgivningen. Når
lovgivere og forvaltninger handler, som om det kun er kontrol og straf, der afholder den enkelte
borger fra lovbrud, så virker det modsat hensigten. Det virker direkte og indirekte som en
opfordring til at omgå love og regler (jf. afsnit 5.3 nedenfor).
Den direkte opfordring består i, at borgerne respekterer kontrollen frem for loven. Det kan også
udtrykkes på den måde, at kontrollen opfordrer til at handle ud fra devisen: Det er i orden at snyde,
så længe det ikke opdages. Man skal ikke opfylde hastighedsbegrænsninger eller promillegrænser
for at undgå ulykker, men for at undgå 'klip i kørekortet'.
Den indirekte opfordring består i, at 'misbrugsfrygtens kontrol' flytter ansvaret fra den enkelte
borger til den kontrollerende myndighed. Det er ikke længere borgeren selv, der er personligt
ansvarlig for opfyldelse af love og regler. Det er myndighederne, der har ansvaret for at kontrollere
borgerne og opdage afvigerne.
Kontrol og straf
"Vrøvl" siger læseren, "kontrol og straf skal netop sikre ansvarlighed". Indvendingen forudsætter
for det første, at risikoen for straf eller andre negative følgevirkninger påvirker adfærden. Det er
blevet undersøgt igen og igen på det strafferetlige område. Kriminologerne har hverken kunnet
påvise en kollektiv eller individuel præventiv virkning af risikoen for opdagelse eller straf. De
'professionelle' indregner risikoen, og almindelige borgere tænker på alt andet i handlingsøjeblikket
end risikoen, jf. trafikministeren, der kørte for hurtigt på motorvejen, og de mange virkningsløse
kampagner for sikker sex.
Indvendingen forudsætter for det andet, at myndighedskontrol og risiko for straf styrker den
personlige ansvarlighed. De fleste fædre, der kører med hele familien i bilen, føler et personligt
ansvar for familiens sikkerhed. De opfatter en anden bilists hasarderede overhaling som en direkte
trussel mod familien og søger at lægge afstand til truslen. Det er derimod et uheld, hvis de bliver
standset af politiet, fordi de har kørt for hurtigt. Mennesker oplever et personligt ansvar for det, som
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de har indflydelse på, og som de tillægger værdi, mens myndighedskontrol er en af de risici, som
man må leve med (jf. Milgram-eksperimenterne beskrevet ovenfor afsn. 1.1).
Kernen i det ovenstående er, at ansvarlighed og lovlighed er forudsætninger for og ikke følger af
lovgivningen. Folketingets 'lovgivningsmagt' og myndighedernes opretholdelse af love er begrænset
af befolkningens opfattelse af rimelige og retfærdige love. Kontrol og straf bekræfter de lovlydige i
at være lovlydige, og denne bekræftelse er nødvendig for at opretholde lovlydigheden. De lovlydige
belønnes ved at undgå at blive straffet. Hvis politiet aldrig gennemførte fartkontrol på vejene, bliver
lovlydigheden ikke belønnet.
Kontrol og straf er nødvendig for at opretholde accepterede love, men utilstrækkelig til at ændre
kollektive forestillinger om ret og retfærdighed. Hvis forestillingerne afviger fra lovene, så er det
lovene, som (før eller siden) revideres. Når forlag overtræder pornografiloven for at opnå gratis
reklame, så er justitsministeren nødt til at revidere loven – uanset personlig modvilje.
Lovgivning er ikke et egnet middel til at skabe større miljøansvarlighed i befolkningen, og skærpet
lovgivning og straffe forstærker interessen for at omgå loven. Det viser forbudstiden i USA og
spiritusrationeringen på Færøerne.
Internationale aftaler
På det transnationale plan er juridiske teknikker heller ikke egnede som midler til at begrænse
miljøbelastningen. Selv om forurening og belastning ikke er begrænset af landegrænser, så
repræsenterer de samme belastninger eller trusler ikke de samme problemer i forskellige lande
(regioner). Forskelle i udviklingsniveau skaber forskelle i udviklingsbehov og udviklingsmål, bl.a.
mål for miljøbeskyttelse.
Globalisering er dagens 'modebegreb', selv om Europa har oplevet globalisering tidligere (jf. kapitel
I, afsnit 2.1). Forbedringer af transport- og kommunikationsteknologi tvinger samfund på
forskellige udviklingsniveauer til at samvirke trods forskellige udviklingsbehov og -mål.
Samvirket mellem nationer på samme udviklingsniveau – fx USA og EU – opfylder både fælles og
forskellige nationale interesser. Det skaber basis for forhandlinger og aftaler. Nationer på
forskellige udviklingsniveauer – fx Nord- og Sydamerika – har få fælles interesser og mange
interesseforskelle. Et voksende samvirke fører i dette tilfælde til ensidige aftaler eller konflikter.
Der foreligger reelle modsætninger på globalt plan; de kan skjules, men ikke fjernes af 'elastisk'
formulerede aftaler og debatter i FN.
Miljøbelastningen er transnational; danskerne påvirkes også af forureningen i Kina. Der findes
imidlertid ingen traktatlig løsning på transnationale miljøproblemer, fordi der ikke findes transnationale opfattelser af problemer og prioriteringer. Uenigheden om Kyoto-aftale, EU-traktat, Den
Internationale Krigsforbryder Domstol mm. aftegner kløften mellem transnational afhængighed og
overnational retsorden – trods væsentlige fremskridt i folkeretten.
De globale miljøproblemer er ikke juridiske, men politiske. For det første har samfund på
forskellige udviklingsniveauer forskellige behov. Det skaber legitime forskelle i prioriteringen af
miljøbelastning i forhold til sult, ulighed og nationale spændinger, sundhed, analfabetisme osv. For
det andet kan problemerne formuleres på forskellig måde. USA har fx valgt at formulere CO2-
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problemet som en teknologisk udviklingsopgave, mens bl.a. EU vil løse problemet gennem øgede
restriktioner. (Opgjort 2005 var USA’s CO2 -forurening vokset mindre end bl.a. Danmarks). For det
tredje skaber nationale interesseforskelle muligheder for politiske aftaler om ’køb og salg’ af
stemmeafgivning i de internationale organer.
Thomas Friedmann har skrevet en bog om globaliseringen, som han har kaldt 'Jorden er flad'.15) I
bogen redegøres for, hvordan den stadigt mere omfattende, tværnationale udnyttelse af IT medfører,
at de geografiske afstande og forskelle bliver mere og mere betydningsløse. Jorden er flad i den
forstand, at de nationale økonomier vokser mere og mere sammen – om end store dele af Afrika
endnu er 'udenfor'. Globaliseringen kan derfor hverken beskrives eller forstås på grundlag af de
traditionelle forudsætninger om nationale økonomier og markeder, komparative fordele og
kompetencer osv. 'Jorden er flad' er den provokerende formulering af behovet for en kopernikansk
vending (jf. afsnit 5 nedenfor).
Sammenfatning: Miljødebatten
Miljøbevægelserne har sat dagsordenen for miljødebatten i gennem de sidste årtier, og de politiske
partier har med større eller mindre efterslæb formuleret grønne profiler. Miljøbekymringerne er
ikke længere forbeholdt en lille gruppe 'venstredrejede aktivister'; miljøbeskyttelse og begrænsning
af lokal og global forurening er blevet en 'folkesag'.
Miljøbevægelserne har benyttet overtalelseskraftig retorik, dommedagsprofetier og iscenesættelse
af kampen mod 'de onde kræfter' for at opnå tilslutning. Det er lykkedes i den forstand, at
bevægelserne har opnået stor gennemslagskraft og opmærksomhed i medierne.
Ingen kan i dag afgøre, om miljøbevægelsernes succes også har været en succes for miljøet.
Modstridende virkelighedsopfattelser udelukker enighed om formulering og analyse af problemer
og udviklingstrends.
Uenigheden skyldes bl.a., at miljøbevægelsen har opnået succes ved at polarisere den offentlige
meningsdannelse, at sandsynligvis rigtige udsagn om fx den globale opvarmning er et
utilstrækkeligt grundlag for bred national og transnational enighed om indgreb, at behovet for
transnationale foranstaltninger ikke kan forenes med forskelle i nationale prioriteringer af
udviklingsmål, at gensidig mistænkeliggørelse hindrer velfungerende lovgivning osv.
Miljødebatten har været ufrugtbar, fordi alle interessenter fokuserer på miljøet i stedet for at
fokusere på den samfundsudvikling, der skaber miljøbelastningerne. Emnet er hverken samfundet
eller miljøet, men samfund+miljø. Global opvarmning og lokal forurening er symptomer på, at
samfundet udvikles i den 'forkerte' retning; de bedste aftaler om at begrænse symptomerne er
kortsigtede, ineffektive og delvist uigennemførlige.
OECD-landene gennemløber i disse år en overgangsfase til en endnu ukendt ny samfundsform.
Skaber overgangsfasen nye muligheder for at forene vækst og miljøforbedringer? Er
miljøforbedrende vækst en virkelighedsfjern utopi eller et realistisk udviklingsmål? De
naturvidenskabelige miljøundersøgelser besvarer ikke spørgsmålet. Det nødvendige grundlag for
besvarelse af spørgsmålene er viden om samfundsudvikling.
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2. Hvordan formuleres de samfundsskabte miljøproblemer?
Den grundigste besvarelse af det forkert formulerede spørgsmål er det mest forkerte svar.16) Fejl i
regnestykket kan rettes, men udregning af det forkerte regnestykke bliver ikke rigtigere af nok så
mange omregninger. Frugtbare svar afhænger mere af formuleringen af spørgsmålet end af
ekspertisen til at besvare spørgsmålet (jf. kapitel IV, afsnit 2.1).
Alle samfund udvikles i nogle perioder og stagnerer (afvikles) i andre perioder. Det afhænger bl.a.
af samfundets brug eller misbrug af de fysiske ressourcer. Vækst uden miljøbelastning er tegn på en
værdiopfyldende udvikling, og miljøbelastende vækst er tegn på en fejludvikling. Nøglen til
miljøbevarende vækst er derfor en større forståelse af samfundsudviklingen. I det følgende
redegøres for, hvordan samfundsudviklingen kan og ikke kan beskrives.
Traditionelt beskrives samfund, som om de besad bestemte og konstante kvalitative kendetegn. Det
er ikke frugtbart. For alle samfund gælder, at mange små ændringer på mange forskellige områder
'samles op' til kvalitative skift i samfundsformen. Samspillet mellem de mindre ændringer på
kortere sigt og de kvalitative skift på længere sigt er 'nøglen' til beskrivelse og forståelse af
samfundsudviklingen og de problemer, som udviklingen skaber, bl.a. miljøbelastninger.
2.1 Udvikling
Udvikling defineres i Den Store Danske Ordbog som "… forandringer fra et stadium, en tilstand, en
form til en anden (et andet); især af højere, mere sammensat, moden eller fuldkommen art; …".17)
Udvikling er med andre ord den form for forandringer, der indebærer kvalitative skift eller
fornyelser, således at emnet besidder andre kendetegn og egenskaber end tidligere.
Det er udelukket at udarbejde traditionelle (natur-)videnskabelige teorier om emner, der udvikles.
Det er der to sammenkædede grunde til. Den ene vedrører identifikationen af emnet, og den anden
vedrører de mulige ændringer. De klassiske naturvidenskaber har udarbejdet teorier om emner med
entydig, kvalitativ (strukturel) identitet, og teorierne forudsætter, at de mulige ændringer kan
afgrænses.
Overlevelsesidentitet
Jern kan identificeres entydigt som jern på grundlag af molekylestrukturen, og beskrivelsen af én
jernstang kan overføres til alle jernstænger, fordi beskrivelsen er knyttet til jernets molekylestruktur.
Jern udvikles ikke og de mulige ændringer i jernstangen er afgrænsede. I modsætning hertil
udvikles sociale systemer altid, og der er ingen forhåndsbegrænsninger for denne udvikling. Sociale
systemer opfylder derfor ikke de krav til beskrivelser, som (klassisk) naturvidenskab stiller. Sociale
systemer benyttes her som betegnelse for sociale organisationer på alle niveauer – fra individer til
verdenssamfundet.
På turistplakater føres det danske kongedømme tilbage til Gorm den Gamle, og historikerne har
fundet omtaler af endnu ældre danske konger eller høvdinge. I historiebøgerne beskrives det danske
samfund fra stenalderen over vikingetiden til EU-medlemskab og kronprinsens bryllup. Den røde
tråd i disse beskrivelser er, at det danske samfund har eksisteret i over 1000 år. Det er i sig selv
bemærkelsesværdigt. Kun 11 (muligvis 14) af FNs knapt 200 medlemmer eksisterede i 1820.18)
Hvad vil det sige, at det danske samfund har eksisteret i over 1000 år? Påstanden er i én forstand
selvmodsigende: På den ene side påstås, at det danske samfund har eksisteret igennem århundreder,
mens det på den anden side er evident, at dagens Danmark er meget forskelligt fra det samfund, der
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eksisterede for 1000 år siden. Det danske samfund er med andre ord både det samme og noget
andet, jf. Heraklits (ca. 540-480 f.Kr.) udsagn: "Vi stiger ned i den samme flod og dog ikke i den
samme; vi er og vi er ikke".
Heraklits modsigelse er bl.a. blevet tilskrevet en sammenblanding af makro- og mikrobeskrivelser.
Floden er den samme på makroniveau, men består af mange skiftende vandmolekyler på
mikroniveau. Denne makro-mikro betragtningsmåde kan ikke overføres til samfund eller andre
sociale systemer. Et samfund eller en virksomhed er ikke en makrobeskrivelse af 'summen' af
borgere eller medarbejdere på mikroniveau. Hvis flodbilledet skal overføres til fx et samfund, så
repræsenterer borgerne ikke vandmolekylerne, men de brint- og iltatomer, der indgår i
vandmolekylet; brint og ilt er som bekendt meget forskellige fra vand.
Det er ikke alene det enkelte samfund, der både er det samme og noget andet, fordi det altid
udvikles. Det gælder også virksomheder og foreninger, familier og individer (som sociale
systemer). Den nyfødte, som ad åre bliver pensionist, er det samme menneske, men behøver end
ikke at besidde de samme organer fra fødsel til død. Selv om individet i biologisk forstand
(fingeraftryk, DNA) kan betegnes det samme individ, så kan det have god mening at sige, at det
pågældende individ ikke længere er det samme menneske.
Beskrivelsen af samfundet som både det samme og noget andet er ikke selvmodsigende i sig selv.
Det er forsøgene på at overføre enten naturvidenskabernes kvalitative identitet eller humanioras
kvantitative identitet på sociale systemer, der fører til selvmodsigelser. Samfund udvikles altid og
besidder derfor ikke kvalitativ identitet som jern. Historikerne, der beskriver det individuelle
samfund, kan benytte kvantitativ identifikation, dvs. individuel identifikation på forskellige
tidspunkter. Denne identifikation kan ikke overføres til sociologiske beskrivelser af samfundsformen, fx til beskrivelser af samfundsudviklingen 'på tværs af' de individuelle samfund.
Det danske samfund beskrives som et og samme samfund over århundreder, fordi det har eksisteret
som en social enhed uafbrudt over de mange år. Det er den uafbrudte eksistens eller overlevelse, der
er grundlaget for at betegne Danmark som ét og samme samfund trods stadigt skiftende egenskaber.
Det enkelte sociale system, der altid udvikles, kan siges at besidde overlevelsesidentitet. Det kan
ikke identificeres ved bestemte kendetegn, fordi det altid udvikles. Det identificeres som 'det samme
samfund' ved den uafbrudte eksistens eller overlevelse.
Overlevelsesidentitet er ikke alene forskellig fra såvel kvalitativ identitet (naturvidenskab) som
kvantitativ identitet (humaniora); det er (i de fleste tilfælde) også en tidsbegrænset kvalitet, som
systemet hele tiden skal genoprette. Systemet overlever kun, så længe det opretholder interaktionen
med omgivelserne. Betingelsen for at opretholde interaktionen og dermed overleve under skiftende
vilkår er regulerings- eller selvreguleringsmekanismer (jf. afsnit 2.3 nedenfor).
Alle levende systemer besidder overlevelsesidentitet i modsætning til fysikkens livløse emner. I
tilgift hertil besidder sociale systemer også en sproglig bevidsthed. Sociale systemer består af
mennesker, der kommunikerer ved hjælp af symboler, og som benytter disse symboler til at
formulere forestillinger om fortid og fremtid. Forestillingsevnen indebærer bl.a., at fremtidige
tilstande (mål) kan påvirke nutidige reaktioner lige så meget som nutidige aktioner (teleologiske
forklaringer).
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Sociale systemer kan underopdeles på grundlag af de værdiforestillinger, de opfylder, og formen for
værdiopfyldende selvregulering.
Udfordringerne
Beskrivelser og analyser af emner med overlevelsesidentitet er både en videnskabelig og praktisk
udfordring. Det er en videnskabelig udfordring på flere måder. For det første fordi teorierne skal
beskrive udviklingsprocesser, der kun kan forløbe i én retning (ikke-reproducerbare), og som kan
overskride hidtidige erfaringsgrænser (ikke-specificerbare).
Hverken klassiske naturvidenskaber eller humaniora kan beskrive ikke-reproducerbare og ikkespecificerbare udviklingsforløb. Videnskabelig behandling af udviklingsprocesser kræver derfor en
ny form for videnskab. Den skal opfylde de samme videnskabelige krav om intersubjektiv
dokumentation og beskrive nogle af de samme emner som de klassiske videnskaber, men det skal
ske på en helt anden måde. Det nye er identifikationen af emnet ved overlevelsesidentitet:
beskrivelsen af de regulerings- eller selvreguleringsmekanismer, der er forudsætningen for
overlevelse, og af betingelserne for udvikling subsidiært afvikling. De klassiske videnskaber
behandler betingelserne for sammenhænge som 'givne forudsætninger', mens en udviklingsteori skal
forklare, hvordan betingelserne for overlevelse og udvikling bevares eller genoprettes. Det er den
første udfordring.
Sociale udviklingsteorier er universelle. Hvis et socialt system kan udvikles fra én form til en
hvilken som helst anden form, så skal udviklingsteorien kunne beskrive vilkårlige udviklingsforløb.
Det betyder på den ene side, at én og samme udviklingsteori skal beskrive alle udviklingsforløb, og
på den anden side, at udviklingsteorien ikke beskriver de konkrete, 'individuelle' forløb. Den anden
udfordring er derfor at specificere universelle udviklingsbetingelser, der er relevante for ethvert
socialt system på ethvert tidspunkt. Det er vanskeligt at forene det universelle og det partikulære på
klassisk videnskabeligt grundlag.19)
Den tredje udfordring vedrører forskerens rolle i det undersøgte sociale system. Spørgsmålet drejer
sig ikke om såkaldt partsforskning, hvor forskeren skal redegøre for sine holdninger og interesser.
Selvregulerende systemer udvikles af alle eksterne påvirkninger, herunder videnskabelige
undersøgelser. En 'magtredegørelse' er ikke blot en objektiv beskrivelse af personkredse og
netværk; udarbejdelsen af redegørelsen har også påvirket de involverede personer i større eller
mindre omfang. Den skarpe opdeling mellem subjekt og 'udenforstående' forsker kan ikke overføres
til undersøgelser af selvregulerende systemer.
.
Flere og flere fagområder er i dag beskæftiget med udviklingsforløb (jf. kapitel IV, afsnit 2.2). Den
voksende interesse for udviklingsprocesser i de klassiske videnskaber kunne være et tegn på, at
videnskabelige udviklingsteorier indgår i den forestående teknologiske bølge. Tidshorisonten for et
sådant gennembrud er da ca. 30 år.
Den praktiske udfordring er knyttet til ledelse. Ledelse – af en social organisation eller en flok af
ulve – skal sikre overlevelse og vækst. Der er formentlig mange lighedspunkter mellem
ledelsesopgaven i en ulveflok, en huleboerstamme for ca. 40.000 år siden og nutidens
organisationer. Datidens og nutidens ledere skal sikre overlevelse og vækst. De universelle
betingelser for overlevelse er større (vækst i) ressourceadgang end (vækst i) ressourceforbrug.
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Ifølge Malthus vil befolkningen altid vokse hurtigere end produktionen af fødemidler. Han forudså
ikke adgangen til rigelig fossil energi. Nutidens økonomer og økologer forudser energiknaphed over
de kommende årtier. De ser bort fra den meget regelmæssige fornyelse af de primære energikilder
over de sidste 200 år (jf. afsnit 3.2 nedenfor). Både fortidige og nutidige dommedagsprofetier
forudsætter, at lederne ikke kan løse ledelsesopgaverne. Forudsætningen udtrykker en subjektiv
holdning, der hverken er videnskabeligt eller historisk begrundet. Nationalt og globalt lever flere
mennesker under bedre vilkår i dag end tidligere.
De fremtidige overlevelseskrav kan hverken formuleres entydigt eller opfyldes på systematisk måde
uden en teori om sociale systemers udvikling. Teorien findes hverken i dag eller i morgen. Nutidens
ledere er nødt til at træffe beslutninger på mangelfuldt grundlag om delvist ukendte mål.
Udfordringen til ledelserne består derfor i at erkende disse vilkår og tilrettelægge det sociale
systems udvikling som en s-kurveformet læringsproces, der bevarer ledelsens legitimitet og
autoritet (jf. afsnit 6.2 nedenfor).
Videnskabelige udsagn om skiftende tilstande
Den darwinistiske udviklingsmodel (1859) beskriver udviklingsforløb på naturvidenskabeligt
grundlag. Modellen beskriver ikke i sig selv erfaringer. Darwin (1809-82) formulerede et sæt af
antagelser, der kan benyttes som 'givne forudsætninger' for beskrivelser af og forklaringer på
arternes udvikling. Hvis en forklaring på udvikling (eller mangel på udvikling) stemmer overens
med de (neo)darwinistiske antagelser, betragtes den som en plausibel forklaring.
Darwins grundlæggende antagelse er, at enhver ny art – også mennesker – er en videreudvikling af
en eksisterende art. Mennesker er med andre ord en del af naturen og ikke skabt i Guds billede.
Antagelsen repræsenterede en 'kopernikansk vending' dengang og bliver fortsat afvist i nogle
(religiøse) kredse.
Der er i det mindste tre grunde til, at Darwins udviklingsmodel ikke kan overføres til sociale
systemer. For det første er ændringer i arveanlæg en entydig teoretisk definition af biologisk
udvikling (eller afvikling). Der findes ikke en tilsvarende entydig definition af social udvikling. For
det andet finder den biologiske udvikling sted på konceptionstidspunktet i form af genmutation,
mens hverken forældre- eller børnegenerationen udvikles. I modsætning hertil udvikles sociale
systemer løbende, og man kan ikke skelne mellem generationer. Dagens Danmark er ikke et
barnebarn af Danmark i 1930erne.
For det tredje kan Darwins udviklingsmodel kun anvendes til at forklare den fortidige udvikling.
Arvebiologien kan intet sige om fremtidige arter eller artskendetegn. "Mutation can be considered a
technological innovation, whose causes are imponderable, but the imponderable can not be
pondered."20) Sociologer som Sorokin har opstillet antagelser om den sociale og kulturelle udvikling
og på det grundlag forklaret udviklingen i historisk tid. Da den forestående udvikling kan
overskride hidtidige erfaringsgrænser, siger de mest veldokumenterede nutidige erfaringer intet om
de forestående udviklingsmuligheder.
Videnskabelige udsagn kan defineres som påstande, der enten er rigtige eller forkerte. Definitionen
afgrænser videnskabelige udsagn til påstande, der kan efterprøves ved hjælp af en veldefineret
metode (jf. kapitel IV, afsnit 2.2). Det er ikke et hvilket som helst udsagn, der kan efterprøves. De
tre krav til formuleringen af videnskabelige udsagn er:

80

1) Entydig identifikation af emnet, dvs. at emnet (sæt af identiske emner) besidder konstante
kendetegn, der adskiller og identificerer emnet i forhold til alle andre emner.
2) Et lukket sæt af ikke-konstante egenskaber, dvs. et begrænset og dermed reproducerbart og
specificerbart sæt af mulige ændringer i emnets tilstande.
3) Ingen sammenhæng mellem identificerende kendetegn og ikke-konstante egenskaber, dvs.
adgang til at observere tilstandsændringer i et og samme konstante emne. (Med observation
menes her at fastslå, at noget er eller ikke er tilstede, jf. kapitel III, afsnit 6.2).
Konstante, identificerende kendetegn skal sikre klarhed om, hvad der udsiges noget om. Det er
forudsætningen for enhver efterprøvning af udsagnet og efterfølgende anvendelse af bekræftede
udsagn. Emnet skal identificeres på en sådan måde, at de mulige ændringer kan afgrænses, da
ubegrænsede, nye ændringer ikke kan reproduceres. Kravet om, at de ikke-konstante egenskaber
udgør et lukket sæt af egenskaber, betegnes også informationsmæssig lukning (jf. kapitel IV, afsnit
5).21) Det tredje krav er en logisk følge af de to første.
De tre krav kan (endnu) ikke opfyldes for sociale systemer, der altid udvikles, og som kan udvikle
hidtil ukendte, nye egenskaber i interaktionen med omgivelserne. Formulering af videnskabelige
udsagn om informationsmæssigt åbne emner med overlevelsesidentitet forudsætter nye eller
udvidede antagelser om udviklingsprocesser – svarende til Darwins antagelser om arternes
udvikling, bl.a. udvidelse af tid til fremtider og udvidelse af usikkerhed til uvished.
Tid og fremtider
Ændringer betegnes konkrete, hvis de tager tid. Konkrete ændringer kan beskrives som bevægelser
over en tidslinie, og tid i denne forstand kan måles ved hjælp af et ur. De klassiske naturvidenskaber
fremstiller alle observationer som positioner i tid og rum; tidslinie og rumdimensioner er
observatørens hjælpemidler til at gengive observationerne.
I de klassiske naturvidenskaber er alle relationer reciprokke og symmetriske; ethvert ændringsforløb
fra a til b kan også forløbe fra b til a. Tiden har med andre ord ingen retning; alle bevægelser over
tidslinien kan 'gå begge veje'. Der findes ingen tidspil i klassisk naturvidenskab og derfor heller
ingen opdeling mellem fortid og fremtid.
(Termodynamikken fastlægger en udviklingsretning eller tidspil i modsætning til mekanikkens
retningsløse tid. Termodynamik og mekanik er bl.a. søgt forenet ved at udvide forudsætningerne for
mekanikken og vise, at energiomsætningen kunne forløbe 'baglæns'.22) Betingelserne herfor er
meget store informationsmængder, og disse betingelser opfyldes aldrig. Forklaringen har ikke
vundet bred tilslutning).
Sociale systemers konkrete ændringer kan også beskrives som bevægelser over en tidslinie. En
beskrivelse af sociale systemers udvikling omfatter noget mere end bevægelser over en tidslinie.
Sociale systemer kan ikke 'udvikles baglæns', de kan ikke 'vende tilbage' til en tidligere tilstand.
Enhver beskrivelse af sociale systemers udvikling er beskrivelser af et historisk forløb med en
udviklingsretning. Udvikling er ikke blot ændringer, der kan 'omgøres'; udvikling er en kæde af nye
tilstande, som aldrig genopstår. Fortidige samfundstilstande er altid forskellige fra de fremtidige.
Det skyldes på den ene side, at omgivelserne ændres uafhængigt af samfundet og derfor stiller nye
udviklingskrav til samfundet, og på den anden side, at samfundet opsamler og udnytter erfaringer
og dermed reagerer på nye måder. Tilsvarende gælder for organisationer og individer.
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Alle mennesker oplever 'tidspilen' i deres eget livsforløb, og det historiske forløb er i den forstand
en selvfølge. 'Tidspilen' er imidlertid ikke en selvfølgelig samfundsvidenskabelig forudsætning.
Nationaløkonomiske teorier er typisk ahistoriske, sociologer beskriver social forandring (social
change) som reproducerbare mønstre, lægevidenskab benytter en idealmodel af den menneskelige
organisme, som ikke udvikles (jf. afsnit 4.1 nedenfor) osv.
Forskellen mellem naturvidenskabernes tid og samfundsvidenskabernes fortid-fremtid kan
konkretiseres på den måde, at sociale systemer besidder en vifte af fremtider; udviklingsmulighederne er ikke begrænset til én bane af velkendte ændringer. Billedet af fremtid i
samfundsvidenskaberne er ikke punkter på en tidslinie; det er viften af udviklingsmuligheder.
Individer, organisationer og samfund besidder altid flere eller mange fremtider. Viften af fremtider
skaber såvel behovet for en ny videnskab om udviklingsprocesser som behovet for ledelsesmæssigt
valg af fremtid. Lederen, der ser den forestående udvikling som punkter på en tidslinie, fungerer på
samme måde som lokomotivføreren: Hun eller han kan køre hurtigt eller langsomt, men sporet er
lagt af andre.
Det er nødvendigt at skelne mellem tidslinie og fremtidsvifte, fordi mennesker, sociale
organisationer og samfund kan handle foregribende. I de klassiske naturvidenskaber kan en
virkning kun forklares af en forudgående eller samtidig påvirkning (årsag). I samfundsvidenskaberne kan et fremtidigt mål påvirke den nutidige adfærd lige så meget som fortidige og
nutidige påvirkninger. Det betyder også, at den relevante fremtidsvifte afhænger af aktørens
tidshorisont (jf. afsnit 2.2 nedenfor).
Den historiske fremtid er den vifte af udviklingsmuligheder, der står åben i historisk nutid.
Fremtiderne eksisterer i nutid som sættet af forskellige forestående udviklingsmuligheder.
Dommedagsprofetier og fremskrivninger beskriver enkelte baner i viften; ledergrupper kan
udarbejde scenarier om tænkelige fremtider, prognosemagere og astrologer kan forudsige succes
eller katastrofe. I tilbageblik kan udviklingen udvise såvel forventede som uforudsete og
uforudsigelige forløb.
Fremtiderne eksisterer som – erkendte eller ukendte – aktuelle udviklingsmuligheder og er
forskellige fra den tilstand, der virkeliggøres 'en gang i fremtiden'. Danske fremtider 2006 er meget
forskellige fra det danske samfund 2040.
De opsamlede erfaringer, der er tilgængelige og kan udnyttes i nutid, sætter grænserne for valg af
fremtid; udnyttelsen af én af mulighederne ændrer fremtidsviften, således at viften løbende skifter
indhold og afgrænsning. Revisorerne sætter tal på virksomhedernes image og andre 'bløde aktiver' i
årsregnskabet. Fremtidsviften kan beskrives lige så pålideligt som en virksomheds 'bløde' aktiver;
det er sjældent umagen værd, for beskrivelsen forældes (i moderne samfund) meget hurtigt.
Usikkerhed og uvished
Distinktionen mellem tid og fremtid afføder en yderligere distinktion mellem usikkerhed og
uvished. Usikkerhed er et statistisk begreb. I traditionel statistik er usikkerhed et andet ord for
uforudsigelige skift i hændelsesforløb. Hvis samme påvirkning kan resultere i flere, hver for sig
velkendte udfald, foreligger der en vis usikkerhed om det faktiske forløb. Det er til gengæld sikkert,
at ét af de kendte forløb vil indtræffe. Hyppigheden af de forskellige udfald betragtes som en
målestok for usikkerheden om eller sandsynligheden (risikoen) for de enkelte udfald. Større viden
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om de faktorer, der påvirker udfaldet, kan (i det mindste i princippet) udnyttes til at øge
hyppigheden af ét af udfaldene og dermed til at begrænse usikkerheden.
Sandsynlighed og risici benyttes også om oplevelse af usikkerhed. Sociologer betegner fx nutidens
samfund, hvor mange mennesker oplever usikkerhed i job og familieliv, i det offentlige rum, i
sygdomsbehandling og velfærdssikring osv., som et risikosamfund.
Risikosamfund er en umiddelbart forståelig (overtalelseskraftig) betegnelse, men betydningen er
uklar. Vilkårene for de ansatte er bedre i dag end nogen sinde tidligere, vold og kriminalitet er
faldende, velfærdssikringen forbedres osv. Den faktiske samfundsudvikling har formindsket den
individuelle risiko for arbejdsløshed, økonomisk trang, voldelighed osv. Nutidens samfund er
således ikke risikosamfund i den forstand, at den individuelle usikkerhed om de fremtidige
levevilkår er særlig stor.
Samfundsudviklingen er ikke forhåndsbegrænset til et lukket sæt af velkendte tilstande. Fx kan
politikerne (gen)opfylde dominerende værdiforestillinger ved at gennemføre grundlæggende
fornyelser. Betragtes udviklingen på lidt længere sigt, er det på den ene side sikkert, at vi skal
indrette os på teknologiske, økonomiske, sociale og politiske fornyelser; det er på den anden side
umuligt at beskrive disse fornyelser i dag, for de har endnu ikke fået en konkret og specifik form,
der kan udtrykkes i ord. De uundgåelige, men uafklarede fornyelser ud over det korte sigt er
anledning til uvished.
Det er usikkert, om togene kører til tiden; det er uvist, hvordan togdriften udvikles over de
kommende årtier. Det er usikkert, hvad jeg skal lave i næste uge; det er uvist, hvad jeg laver om 1015 år.
Uvisheden er et andet ord for formløshed. Formløshed vil sige, at dele af den forestående udvikling
endnu ikke er fastlagt i en bestemt form. Formløshed kan ikke begrænses af mere information om
allerede kendte forhold. Den kan kun begrænses af beslutninger om at opfylde et bestemt mål – ved
at skabe vished for en bestemt udvikling.
I nogle situationer er uvisheden stor, i andre lille. Uvisheden er stor i overgangsfaser fra én
teknologisk bølge til den næste. Overgangsfasen er det tidsrum, hvor forskellige nye teknologier
afprøves, indtil nogle teknologier vinder indpas på markederne og starter en ny bølge. Uvisheden er
stor, så længe den forestående udviklingsretning ikke er afklaret eller fastlagt; den kan beskrives
ved hjælp af kaosteori og ikke sandsynligheder.23) Når de nye teknologier er brudt igennem, hersker
der ny vished om udviklingsretningen, men usikkerhed om opfyldelsen af udviklingsmål.
Det velfungerende samfund, der skaber uvished i overgangsfaser, er i den forstand et risikosamfund.
Det kunne også betegnes et 'chancesamfund', fordi det skaber nye udfoldelsesmuligheder. Det er til
gengæld næppe frugtbart at benytte samme betegnelse for samfund, der skaber nye udfoldelsesmuligheder, og samfund præget af usikkerhed om 'dagen og vejen'.
Usikkerhed og uvished blandes ofte sammen. Fx planlægger det danske forsvar (2006) at købe nye
fly, enten amerikanske, fælleseuropæiske eller svenske. Flyene er endnu ikke færdigudviklede, og
de skal først benyttes om ca. 10 år til løsning af endnu ukendte opgaver. I tilgift er prisen på flyene
endnu ukendt, da den bl.a. afhænger af afsætningen. Journalisten, der opfatter køb af de nye fly på
linie med køb af dagens tilbud i Supermarkedet, efterlyser begrænsning af usikkerheden om
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ydeevne, behov og pris. Forsvaret, der har erkendt uvisheden, besvarer journalistens spørgsmål
uden at sige noget. På den måde vokser kløften mellem forsvarets trinvise begrænsning af
uvisheden om det fremtidige luftvåben og en offentlig og politisk debat om usikkerhed ved flykøb.
Det er nødvendigt at adskille usikkerhed og uvished i beskrivelsen af den forestående udvikling.
Det skyldes for det første, at usikkerhed og uvished er tegn på forskellige 'udviklingsproblemer', og
for det andet, at usikkerhed og uvished begrænses på helt forskellige måder: Usikkerhed begrænses
af større viden, uvished af beslutninger.
Uvished afhænger som anført af samfundets udviklingsstadium og ledernes evne til at skabe ny
vished. Det velfungerende samfund veksler mellem overgangsfaser fra én samfundsform til en ny
og videreudviklingsperioder, hvor samfundet opfylder dominerende værdiforestillinger bedre og
bedre (jf. afsnit 2.2 nedenfor). Uvisheden er altid stor i overgangsfaser og lille i det velfungerende
samfunds videreudviklingsperioder. Hvis overgangsfasen ikke bringes til en afslutning og erstattes
af bred tilslutning til en ny udviklingsretning, kan uvisheden afføde voksende spændinger og
eventuelt åbne konflikter.
Vished om en værdiopfyldende udviklingsretning er forudsætning for at formulere udviklingsmål
og for at begrænse usikkerheden om, hvordan målene opfyldes. Det gælder transnationalt og
nationalt, for virksomhed og for familier. Fx er skilsmisser blot det sidste stadie i en proces, der
startede ved vielsen. Ægtefæller, der begrænser usikkerhed om de daglige gøremål, men ikke
uvisheden om en fælles udvikling, udvikles i forskellig retning, så de til sidst kun kan løse
konflikter ved at blive skilt.
I 1950erne og '60erne blev kybernetik betragtet som den ny videnskab, der kunne beskrive levende
systemers interaktion med omgivelserne i videnskabelig form.24) Kybernetikken opfyldte ikke de
'gyldne løfter', fordi den kun kunne anvendes til at beskrive usikkerheder og ikke uvished.
S-kurver
Forsøg på at beskrive sociale systemer på naturvidenskabeligt eller humanistisk grundlag skal
mislykkes, fordi systemerne hverken besidder kvalitativ (naturvidenskabelig) eller kvantitativ
(humanistisk) identitet. Modsigelsen ophæves ved at identificere et socialt system, der altid
udvikles, ved den uafbrudte eksistens, dvs. ved overlevelsesidentitet. Den videnskabelige opgave
består da i at repræsentere det åbne sæt af konkrete udviklinger som lukket på et andet
beskrivelsesniveau (jf. afsnit 5 nedenfor). Det er en forskningsopgave, der kan løses over kortere
eller længere sigt.
Den praktiske udfordring for ledere, der er ansvarlige for sikkerhed, sundhed, miljø, uddannelse
osv. består i at beskrive fremtidsviften på en måde, der er tilstrækkelig sammensat til at være
'korrekt' og tilstrækkelig simpel til at være praktisk anvendelig. En detaljeret kortlægning af viften
på et bestemt tidspunkt er i princippet gennemførlig; kortlægningen er til gengæld hverken simpel
eller frugtbar, da viften løbende ændres.
Udgangspunktet for ledelsesbeslutninger om systemets udvikling er, at ethvert socialt systems
udvikling foregår som en læringsproces. Lærings- eller tilegnelsesprocesser følger s-kurver
(logistiske vækstkurver). Den vandrette akse er det historiske tidsforløb, mens den lodrette akse er
en målestok for indlæringen eller udbredelsen. Hvis læringsprocessen eksempelvis er små børns
tilegnelse af et sprog, kan målestokken være ordforrådet. Beskrives den akkumulerede læring, vil
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væksten foregå langsomt i begyndelsen, derefter hurtigere og til sidst igen langsommere, mens
kurven, der beskriver forøgelsen på de enkelte tidspunkter, danner en livscyklus.
Læringsprocesser består typisk af en sekvens af s-kurver (livscykler). Hver s-kurve i sekvensen
repræsenterer læringsforløbet 'op til' et plateau, og den 'næste' s-kurve repræsenterer udnyttelse af
det plateau til ny læring til et nyt plateau. Den udviklingsproces, som s-kurven beskriver, kan
omfatte mange forbedringer og fornyelser.
Et samfunds tilegnelse af biler følger en s-kurve. Læringsprocessen består i løbende forbedringer og
fornyelser af bilens enkelte dele og af produktionsprocessen for at reducere omkostningerne. På det
indledende og afsluttende stadie i s-kurven er uvisheden stor (fremtidsviften 'bred'): På det
afsluttende stadie, fordi de hidtidige muligheder for forbedringer er udtømt og skal erstattes af nye –
endnu ukendte – læringsformer (Schumpeters kreative destruktion). På det indledende stadie, fordi
formen endnu ikke er fastlagt. Uvisheden er lille på det hurtigt voksende mellemstadie på s-kurven,
hvor hvert trin fastlægger det næste trin (jf. bilag 1, figur 1-9).
En omfattende forskning viser, at (vestlige) samfunds, virksomheders og individers udvikling kan
beskrives ved hjælp af s-kurver (livscykler).
Specielt for samfund gælder, at spredning og tilegnelse af de forskellige teknologier er knyttet
sammen, så de indgår i ét samlet forløb. Den teknologiske udvikling i den vestlige verden har
gennemløbet fire ca. 55årige s-kurver eller bølger siden slutningen af 1700-tallet (jf. bilag 1, figur
11-13). De teknologiske bølger har affødt tilsvarende økonomiske (kondratief) og politiske
bølger.25)
Primære energikilder er et typisk eksempel på et s-kurveformet udviklingsforløb. Forløbet er så
bundet og regelmæssigt, at et udsnit på 20 år (1900-1920) er tilstrækkeligt til at reproducere
udviklingen for kul og olie over mere end hundrede år med en afvigelse på kun 2 % (jf. bilag 1,
figur 10). Det viser, at de teknologiske udviklingscykler repræsenterer et meget regelmæssigt og
meget 'bundet' udviklingsforløb. I modsætning hertil er fx de økonomiske konjunkturer meget
uregelmæssige symptomer på de skiftende interaktionsmønstre. Det er én forklaring på de meget
usikre økonomiske prognoser og vurderinger
.
Sammenfatning: Udvikling
Et samfund kan beskrives som det samme og et andet samfund, når beskrivelsen baseres på
overlevelsesidentitet. Samfundet udvikles eller afvikles af interaktionen med omgivelserne, og
udviklingsforløbene kan beskrives ved hjælp af s-kurver (logistiske vækstkurver, livscykler), der
repræsenterer det åbne sæt af konkrete forbedringer og fornyelser. Forskningen viser, at de vestlige
samfund har gennemløbet mindst fire teknologiske og økonomisk-politiske cykler over de sidste par
hundrede år. Overgangsfaser fra én teknologisk bølge til den næste er præget af stor uvished (kaos).
Dermed menes, at den forestående udvikling endnu ikke er fastlagt i en bestemt retning eller form,
dele af den forestående udvikling er endnu formløs. Uvisheden er til gengæld lille i de
mellemliggende videreudviklingsfaser. Lille uvished er forudsætningen for at formulere frugtbare
udviklingsmål, der kan opfyldes på systematisk måde.
Miljøbelastning og miljøforbedring er følgevirkninger af udviklingsbølgerne. Når udviklingen
afføder mindre miljøforbedringer end miljøbelastninger, opstår der miljøproblemer. De løses ikke af
indgreb, der bremser udviklingen. De løses ved at understøtte fornyelser, der forbedrer miljøet. Det
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kræver forskellige foranstaltninger på forskellige stadier i en udviklingsbølge, fordi usikkerhed og
uvished skifter fra ét stadie til det næste og fra ét historisk udviklingsniveau til et nyt.
2.2 Værdier
Traditionelt betragtes miljø- og sundhedsbevarelse som mål, og lovgivning og teknikker som midler
til opfyldelse af målene.26) Betragtningsmåden er problematisk. Det skyldes, at mål-middel
opdelingen ikke kan anvendes på sociale systemer.13)
Mål-middel skemaet
På det sociale område er ethvert mål et middel på lidt længere sigt, og ethvert middel er et mål på
lidt kortere sigt. Målet for udarbejdelse af dette essay er en sammenhængende fremstilling af
betingelserne for at sikre miljø og sundhed, og det er et middel til at give læseren en forståelse af
disse betingelser, og det er igen et middel til… osv. Det langsigtede mål er en udvikling, der skaber
større miljøforbedringer end belastninger, og dette mål kan også betragtes som et middel til at skabe
større velstand og velfærd nationalt og transnationalt osv.
Mål-middel skemaet er et 'lån' fra natur- og ingeniørvidenskaberne. I natur- og ingeniørvidenskaberne er emnet en genstand, som den uafhængige forsker eller ingeniør kan manipulere i
kontrollerede eksperimenter i laboratoriet eller konstruere efter en tegning. Manipulationer eller
konstruktioner er midler til at skabe en bestemt tilstand eller virkemåde, der repræsenterer målet.
(Lægevidenskaben overtog skemaet for godt 100 år siden med stor succes i form af
'apparatfejlsmodellen'; jf. afsnit 4 og 5.2).
På det sociale område er emnet ikke en genstand, der kan manipuleres eller konstrueres, og
forskeren eller beslutningstageren er en del af emnet. Det er beslutningstagerens tidshorisont, der
afgrænser mål fra midler. Målet for en beslutningstager med kort tidshorisont er et middel for en
beslutningstager med længere tidsmæssigt sigte, og dennes mål er et middel for én med meget lang
tidshorisont.
Miljøpolitikere kan som politikere påvirke udviklingen på miljøområdet, men de bliver også
påvirket af denne udvikling, bl.a. gennem bekymrede forskere og engagerede miljøforkæmpere. I
tilgift hertil er miljøpolitikerens handlefrihed også begrænset af partipolitiske hensyn, transnationale
aftaler og samfundsøkonomiske hensyn osv. Hverken miljøpolitikeren eller andre politikere er
'udenforstående' (forsker-)personer, der kan observere, træffe beslutninger om og gribe ind i emnet
som en uafhængig 'kraft' på vilkårlig måde. Samfundsproblemer kan derfor ikke formuleres eller
løses på grundlag af mål-middel analyser.
Mål-middel tankegangen er vildledende på det sociale område, fordi nogle midler fremstilles, som
om de besad en selvstændig værdi (dogmatisme jf. kapitel I, afsnit 5.2), og fordi udvælgelsen af
disse 'værdifulde midler' afhænger af beslutningstagerens tidshorisont (subjektivisme). Denne
tankegang er én forklaring på 'misbrugsfrygtens kontrol' (jf. afsnit 1.3 ovenfor). Overholdelse af
regler tillægges værdi i sig selv, og midlet til at opfylde denne værdi er stadig mere omfattende
kontrol.
Misbrug af mål-middel skemaet på sociale systemer skyldes – lige som misforståelserne af
ændringer kontra udvikling, af tid kontra fremtid og af usikkerhed kontra uvished – forsøgene på at
overføre en naturvidenskabelig eller humanistisk betragtningsmåde på sociale emner, dvs. en
fejlagtig opgaveformulering. Det væsentlige er ikke misforståelserne; de er uundgåelige. Det
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væsentlige er, at misforståelser, der skyldes fejlagtig opgaveformulering, er uløselige – på miljøområdet såvel som på alle andre områder
Værdiforestillinger
I et demokratisk retssamfund er det en borgerlig forpligtelse at overholde gældende regler og en
borgerlig ret at søge at ændre de regler, som man anser for uretfærdige eller uhensigtsmæssige.
Reglerne har ingen selvstændig værdi; de tjener alene til at sikre voksende værdiopfyldelse med
faldende omkostninger for en voksende del af befolkningen. De dominerende værdiforestillinger i
befolkningen kan være økonomiske, nationalistiske, religiøse osv.; når vilkårene for
værdiopfyldelse ændres, så må reglerne (lovgivning, uformelle normer, normforventninger) også
ændres.
Alternativet til mål-middel skemaet er opdelingen mellem hensigter eller værdiforestillinger og
mål/midler. Værdiforestillinger er forestillinger om noget, der er ønskværdigt i sig selv. Det er ikke
meningsfuldt at spørge om eller søge at forklare, hvorfor værdier er værdifulde. Det er fx
meningsløst at spørge om, hvorfor en attraktiv partner eller opfyldelsen af Menneskerettighederne
er ønskværdigt. (Hensigter betegnes også formål, men formål benyttes ofte også som en betegnelse
for en upræcis målbeskrivelse).
Værdier, værdiforestillinger, værdiledelse osv. er modebegreber, der bruges og misbruges på mange
måder. Værdiforestillinger er her defineret som forestillinger om noget, der er ønskværdigt i sig
selv, og som det er meningsløst at søge at begrunde som værdifuldt. Modsætningen til værdiforestillinger i denne forstand er adfærdsnormer, love, politiske programmer osv., der er
hjælpemidler (redskaber) til opfyldelse af værdiforestillinger.
Redskaber som love eller boremaskiner er ikke ønskværdige eller uønskværdige, de er gode eller
hensigtsmæssige i bestemte situationer, hvis de kan bruges til at opfylde en bestemt værdiforestilling med rimelige omkostninger. Redskaber, der ikke opfylder hensigten, er netop
uhensigtsmæssige eller dårlige i den pågældende situation – og ofte gode i andre situationer.
Sociale systemers værdiforestillinger svarer til biologiske systemers behov, fx behovet for føde og
hvile. Man kan hverken observere værdiforestillinger eller biologiske behov direkte; de udledes af
regelmæssige adfærdsmønstre, som alle mennesker udviser, og hvor afvigelser fra det regelmæssige
mønster er forbundet med andre afvigelser. Ethvert udsagn om et biologisk behov eller en social
værdiforestilling underforstår en beskrivelse af et regelmæssigt adfærdsmønster. Beskrivelse af
regelmæssige adfærdsmønstre er i nogle tilfælde kvantificeret som 'hårde data' og (endnu) ikke
kvantificeret i andre tilfælde. Det afhænger af måleteknikkerne på det pågældende tidspunkt.
Upræcise måleteknikker er en praktisk opgave og ikke en erkendelsesmæssig begrænsning.
S-kurverne, jf. ovenfor, er beskrivelser af sociale systemers interaktion som regelmæssige mønstre.
De regelmæssige mønstre er det aktuelt 'bedst mulige' videnskabelige grundlag for udsagn om
systemernes værdiforestillinger. De regelmæssige mønstre begrunder udsagn om værdiforestillinger, fordi værdiforestillingerne er universelle, konstante og prioriterede.
Menneskerettighederne er et typisk eksempel på universelle værdier, idet alle ønsker Menneskerettighederne opfyldt for dem selv. De er ikke mindre universelle, fordi nogle kulturer nægter at
opfylde Menneskerettighederne for alle. Værdier er konstante i den forstand, at der ikke er opfundet

87

nye værdier i historisk tid. Alle værdier kan ikke opfyldes samtidigt, og det er derfor nødvendigt at
prioritere dem (jf. dog nedenfor om værdihandlerum).
Der findes to hovedtyper af værdier. Den ene er såkaldte målværdier, der søges opfyldt bedre og
bedre i den kommende tid, forestillinger om en ønsket udvikling eller ønskværdi fremtid. Den
anden type er værdihandlerum, dvs. de juridiske, sociale og etiske krav, som alle skal opfylde hele
tiden, og som sætter grænser for, hvordan individer, grupper og samfund søger at opfylde
målværdierne.
Begge typer af værdiforestillinger er evidente: Det er ikke nødvendigt at undervise mennesker i, at
fx materiel velstand og kunst er ønskværdigt. Mennesker er også født med at vide, at man ikke må
lyve, stjæle osv. Det er ikke de etiske regler, der er uklare. Derimod kan de forskellige og muligvis
modstridende krav i en konkret situation prioriteres på mange måder.27)
Målværdier
Virksomheder, offentlige institutioner og samfund eksisterer for at opfylde målværdier – både
tidligere og i dag. Bilfabrikken sælger ikke stål og gummi; den sælger bevægelsesfrihed, sikkerhed,
synliggjort indtægtsniveau, underholdning osv. NCR mistede næsten hele sit globale marked for
kasseapparater midt i 1970erne, fordi ledelsen troede, at virksomheden solgte mekaniske kasseapparater. De blev udkonkurreret af elektroniske kasseapparater, der opfyldte behovet for
information om varestrømmene bedre end NCR. Fyldepennefabrikanter og svejtsiske urfabrikanter
mistede markedsandele, da de forsøgte at sælge henholdsvis skriveredskaber (i konkurrence med
kuglepenne) og tidsmåling (i konkurrence med elektroniske ure); begge genvandt markedsandele,
da de i stedet tilbød at opfylde prestigeværdier i form af kostbare statussymboler.28)
Samfund 'bindes sammen' af borgernes oplevelse af værdiopfyldelse. Tilfredsheden afhænger
(formentlig) især af væksten i værdiopfyldelsen – uanset niveauet. Udtrykt med andre ord: Tro på
større velstand 'næste år' kan skabe større tilfredshed end høj velstand 'i år'. Den større
værdiopfyldelse forudsætter dels et konfliktbegrænsende fælles værdihandlerum, dels fælles
prioritering af værdierne. Nutidens stabile demokratier opfylder disse forudsætninger, mens
nationer, der ikke opfylder forudsætningerne, typisk fremstår som autoritære (totalitære),
stagnerende eller direkte kaotiske.
I et velfungerende demokrati er de dominerende målværdier den dominerende befolkningsgruppes
målværdier. Demokratiske 'spilleregler' og et accepteret værdihandlerum beskytter samtidig
mindretallenes rettigheder. Værdiopfyldelsen følger en s-kurve og når efterhånden en mæthedsgrænse. Voksende mæthed øger interessen for hidtil lavere prioriterede målværdier.
I 1700tallets 'herregårdssamfund' er arve- og ejendomsrettigheder dominerende værdier, og i det
efterfølgende fattige landbrugssamfund er opfyldelsen af basale behov de dominerende målværdier;
i takt med opfyldelse af de basale behov opprioriteres materielle goder, og med voksende materiel
velstand vokser interessen for såkaldte kognitive værdier, dvs. personlig udvikling, afprøvning af
egne evner og muligheder. Prioriteringen kan begrundes med Maslows pyramide30) eller ses som
udtryk for, at de hidtil privilegerede befolkningsgruppers målværdier spredes til hele befolkningen.
Historisk set har de teknologiske s-kurver og s-kurverne for opfyldelse af dominerende værdier nået
vækstloftet samtidigt, således at omstilling til en ny teknologisk bølge og omprioritering af
værdiforestillinger falder sammen. Sammenfaldet mellem teknologisk udvikling og udviklingen i
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værdiopfyldelse forstærker på én gang uvisheden i omstillingsfaser og visheden i videreudviklingsfaser.
I videreudviklingsfaser er dominerende målværdier en velkendt 'kompasretning'. Ledere har succes,
hvis de skaber vished for denne udviklingsretning, løbende begrænser usikkerheden om
forbedringer og respekterer værdihandlerummet. I overgangsfaser skal velkendt og ny teknologi
udnyttes på nye måder til at opfylde opprioriterede værdiforestillinger ud over de hidtil
dominerende værdiforestillinger. I disse faser er viften af teknologiske udviklingsmuligheder bred,
uvisheden stor og de 'ny' dominerende værdiforestillinger ofte i konflikt med en ældre generations
værdiforestillinger. Lederne er ikke alene konfronteret med stor uvished, men også med
modstridende værdiforestillinger.
Værdihandlerum
De hidtil dominerende målværdier mister ikke betydning, fordi andre målværdier opprioriteres.
Fortsat opfyldelse af de hidtil dominerende målværdier er tværtimod en forudsætning for interessen
for 'de ny’ målværdier. Den voksende mæthed reducerer derimod interessen for 'mere af det
hidtidige' og øger interessen for vækst på nye områder.
Skift i dominerende målværdier medfører, at opfyldelsen af de hidtidige dominerende værdier
opfattes mere og mere som en rettighed. Den dominerende målværdi i 1800-tallets
landbrugssamfund var opfyldelsen af basale behov. Efter omstillingen til 1900-tallets industrisamfund med materielle goder som dominerende målværdi blev opfyldelsen af basale behov
efterhånden anerkendt som en ret. Rettigheder er en del af værdihandlerummet og skal opfyldes
hele tiden. På den måde vokser 'de samlede' krav til samfundets ydeevne.
Værdihandlerummet sætter grænser for, hvordan målværdierne opfyldes og tjener dermed til at
foregribe konflikter og spændinger i de stabile videreudviklingsperioder. I overgangsfaser kan
værdihandlerummet derimod afføde konflikter. Især fagøkonomer advarer mod udvidelsen af
værdihandlerummet som en voksende samfundsøkonomisk belastning. Det overses, at
produktionsomkostningerne også falder. Et typisk eksempel er omkostningsudviklingen i
landbruget. Fremskrives omkostningsreduktionen i 1961-87, ville foderforbruget pr. kg.
slagtefærdige kyllinger være reduceret til nul i 2020.29) Det har derfor været nødvendigt at tilføre
produktet andre kvaliteter, der kan hæve priserne. I faste (1929) priser er producentprisen pr. kg.
kylling faldet 40 % fra 1870 til 1988, mens forbrugerprisen er vokset 219 % i samme periode.29)
Andre samfundsforskere har fremstillet udvidelsen af værdihandlerummet som en form for misbrug
af de sociale rettigheder: Nogle klienter 'spiller sociale ofre', og behandlerne understøtter de
'forkæledes' rollespil. Udvidelsen af værdihandlerummet kan også begrunde den modsatte
konsekvens.31) Værdiforestillingen om fuld beskæftigelse er ikke længere en målværdi, fordi
velstandsstigningen kræver løbende begrænsning af forbruget af arbejdskraft. Modsætningen
overvindes ved at udvide målværdien fra fuld beskæftigelse til fuld individuel frihed, og midlet
hertil er borgerløn som foreslået for mange år siden af bl.a. Gorz og i 'Oprør fra Midten'.32) De
forskellige fagkyndige fortolkninger illustrerer overgangsfasens 'kaos'.
Der er blevet skrevet meget om såkaldt værdiledelse i de sidste årtier. Denne litteratur fokuserer
især på værdihandlerum: De sociale og etiske 'spilleregler', som organisationen skal opfylde internt
og overfor interessenter. Det er ikke en frugtbar betragtningsmåde. Både virksomheder og offentlige
institutioner eksisterer for at opfylde målværdier og ikke for at opfylde et internt eller eksternt
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værdihandlerum. Værdihandlerummet bygger på målværdierne, og virksomheder, der ikke har
formuleret målværdier, ender ofte med at formulere trivielle og selvfølgelige adfærdsnormer: 'Vi er
åbne og ærlige, ansvarlige og ambitiøse, omstillingsparate, lydhøre overfor interessenter og til at
regne med... ' (The Novozymes Touch).
Udviklingen på transportområdet er et typisk eksempel på voksende opfyldelse af målværdier med
faldende omkostninger inden for et snævrere og snævrere værdihandlerum. Målværdien er
bevægelsesfrihed for personer og gods, og transportmidlerne over de sidste 200 år har været skibe,
jernbaner, biler og luftfart. S-kurverne for hver af de fire teknologier afspejler øget
bevægelsesfrihed, og omstillingen til en ny teknologi har givet en større del af befolkningen adgang
til større bevægelsesfrihed med relativt faldende omkostninger i tid, penge og energi. Samtidig er
individets ret til bevægelsesfrihed udvidet og reguleringen af trafik og transportsektor skærpet.
Trafikpolitikken skal på én gang øge bevægelsesfriheden og begrænse de trafikale belastninger af
miljø og mennesker (jf. afsnit 3 nedenfor). Der er i den forstand ikke behov for en miljøpolitik, men
for en trafikpolitik, der respekterer værdihandlerummets miljøkrav33).
Fri vilje
Værdier benyttes også som betegnelse for 'aflæsningen' af et måleinstrument og – mere generelt –
som betegnelse for observationer. Værdier i denne betydning har selvfølgeligt intet at gøre med
menneskers værdiforestillinger. I den samfundsvidenskabelige faglitteratur skelnes ofte mellem
såkaldt 'bløde (kvalitative) værdier' og 'hårde (kvantitative) værdier'. Der er skrevet meget om
behovet for at inddrage de 'bløde værdier' i samfundsforskningen, som om de udgjorde en særskilt
type af egenskaber.
Opdelingen i 'bløde' og 'hårde' værdier er falsk. Forud for konstruktionen af et termometer var
oplevelsen af varme og kulde en subjektiv, 'blød' værdi. Efter konstruktionen af termometre var
varme en af de 'hårde værdier', og sammenhængen mellem subjektiv varmeoplevelse og objektiv
måling af varme kunne formuleres i en (Fechner-Webersk) lovmæssighed.
Der er ingen observerbare tilstande, der er enten 'bløde' eller 'hårde'. Teknikkerne til at observere
eller måle tilstande kan derimod være mere eller mindre pålidelige, gyldige og præcise (objektive
og kvantificerede). Teknikkerne på det samfundsvidenskabelige område er ofte mangelfulde.
Debatten om 'bløde' versus 'hårde' værdier er knyttet til menneskers værdiforestillinger.
Værdiforestillinger som rettesnor for handlinger er et menneskeligt særkende, fx værdiforestillinger
om retfærdighed (Menneskerettigheder), knappe goder (levevilkår), adfærd (moral, etik) osv
Værdiforestillinger fremstilles ofte, som om de kun kan beskrives i form af 'bløde' værdier, mens
livløse emners egenskaber fremstilles som 'hårde' værdier. Betragtningsmåden skyldes ikke alene de
dårlige måleteknikker i samfundsvidenskaberne og de avancerede måleteknikker i naturvidenskaberne. Den afspejler også en opfattelse af, at forskellene er 'naturgivne' og hverken kan eller bør
ophæves.
De 'bløde' værdier blev genopdaget i 1970erne, 34) bl.a. som en reaktion på en ukritisk overførelse af
klassisk naturvidenskabelige principper til sociologi. Bag reaktionen ligger også en forestilling om
mennesket som unik skabning med en fri vilje: Den fri vilje 'hæver' mennesket over videnskabelige
lovmæssigheder.
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Filosoffer, teologer og samfundskritikere har analyseret menneskers fri vilje gennem århundreder.
Alle analyser er begrænset af en logisk brist: De forudsætter, at forfatteren selv besidder en fri vilje
til at analysere den fri vilje, og resultaterne er derfor enten indeholdt i forudsætningerne eller
selvmodsigende.
Endvidere fremstilles den fri vilje ofte som modsætningen til naturvidenskabelig determinisme. Fri
vilje er et abstrakt, filosofisk begreb, mens naturvidenskabelig determinisme er et empirisk,
videnskabeligt begreb. Modstilling af de to begreber er en kategorifejl – svarende til sammenligning
af Rundetårn og tordenskrald.
Kategorifejlen undgås ved at specificere fri vilje og determinisme som naturvidenskabelige
idealforestillinger, fx i form af henholdsvis Maxwell og Laplace dæmonen. Begge idealforestillinger er i strid med naturvidenskabelige forudsætninger; hverken fri vilje eller determinisme
som absolutte eller 'rene' ideer i Kants forstand indgår derfor i det naturvidenskabelige univers.35)
Menneskers fri vilje er andre ord for, at mennesker skaber forestillinger om ikke-eksisterende – bl.a.
fremtidige – tilstande, og at menneskers adfærd er betinget af disse forestillinger. Hvis fri vilje
benyttes som betegnelse for menneskers evne til at vælge og opfylde mål, og videnskabelige
lovmæssigheder betegner udsagn om regelmæssige adfærdsmønstre, så er lovmæssigheder
forudsætningen for udfoldelse af fri vilje. Uden lovmæssigheder ville samfundslivet være kaotisk;
lovmæssighederne repræsenterer den orden, der er grundlaget for målrettet adfærd.
Debatten om fri vilje kontra determinisme er affødt af den mekanistiske virkelighedsopfattelse.
Selvregulerende sociale systemer er ikke direkte afhængige af omgivelserne; de kan tværtimod
opfylde valgte værdiforestillinger (jf. afsnit 2.3 nedenfor).
Sammenfatning: Værdier
I et samfund som det danske træffer den lovgivende magt (Folketing) beslutninger om målværdier
(finanslov) og værdihandlerum (straffe-, civil-, socialret osv.), den udøvende magt (regering)
opfylder eller skaber betingelser for opfyldelse af værdierne, og dømmende magt (domstole)
kontrollerer opfyldelsen af værdier, specielt værdihandlerummet.
Politik (i et demokrati) består i at opfylde dominerende målværdier bedre og bedre med faldende
omkostninger inden for herskende værdihandlerum. Opretholdelse af værdihandlerummet på
bekostning af målværdier er lige så utilstrækkelig som opfyldelse af målværdier på bekostning af
værdihandlerummet. Opgaven består i at adskille de to typer af værdier for at opfylde dem begge på
én gang.
Kravene til miljø- og sundhedsbevarelse er en del af værdihandlerummet. De sætter grænser for ny
teknologisk og økonomisk udvikling. Miljøaktivister, der søger at bremse udviklingen for at
beskytte miljøet, ender med at hindre såvel udvikling som miljøforbedringer. Miljøkravene er en del
af det værdihandlerum, som udviklingen på ethvert område skal opfylde, og enhver ny udvikling
skal både skabe midlerne til og betale for bl.a. miljøforbedringer.
2.3 Selvregulering
Sociale systemer er selvregulerende. Selvregulering er 'noget mere' end regulering. Et socialt
systems regulering (tilbagekobling, feedback) består i, at systemet altid ændrer og kun ændrer
interaktionen med omgivelserne, hvis interaktionen ikke opfylder et givet reguleringskrav (bedre og
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bedre), fx det sociale systems målværdier. Et socialt system betegnes selvregulerende, hvis det også
kan tilpasse målværdierne til skift i interne eller eksterne vilkår for værdiopfyldelse, fx udvide
målværdierne, når systemet har nået vækstloftet.
Regulering er en nødvendig forudsætning for at opretholde interaktionen under skiftende
påvirkninger, mens selvregulering er forudsætningen for overlevelse og ny udvikling under helt nye
vilkår. Miljøbelastningerne er tegn på, at selvreguleringen ikke inddrager alle bivirkninger af
udviklingen.
Nedenfor redegøres meget kort for beskrivelsen af samfund som selvregulerende systemer.
Samfundsbeskrivelse
Sociale systemer kan ikke overleve uden interaktion med omgivelserne. Opretholdelse af
interaktionen er en overlevelsesbetingelse. Betingelsen opfyldes og kan også kun opfyldes af
regulering. Reguleringen opretholder interaktionen på samme måde, som termostaten opretholder
en bestemt (minimal) rumtemperatur, og som menneskers biologiske 'reguleringsorganer'
opretholder en legemstemperatur på ca. 37o C. Den tilstand, som reguleringen opretholder eller
genopretter, betegnes i kybernetik som 'den foretrukne tilstand' eller reguleringskriteriets stabile
tilstand.
De dominerende målværdier er samfundets reguleringskriterium, og den værdiforestilling, som en
virksomhed opfylder for kunder eller brugere, er virksomhedens reguleringskriterium. Den
foretrukne samfundstilstand er voksende (ikke faldende) opfyldelse af de dominerende målværdier;
den opretholdes eller genopfyldes under skiftende påvirkninger ved at forbedre og forny teknikker
og ydelser.
Selvreguleringen består i, at de hidtil dominerende målværdier udvides til at omfatte yderligere eller
nye værdiforestillinger, når en stor del af befolkningen har nået mæthedsgrænsen for opfyldelsen af
de hidtil dominerende målværdier. Samtidig inddrages de hidtil dominerende målværdier i værdihandlerummet.
Fysisk beskrivelse af centralvarmeanlægs energiomsætning:

Kybernetisk beskrivelse af reguleringen af centralvarmeanlæg:

Emne:

Fysiske processer: Varmeudveksling
mellem opvarmet vand og
omgivelserne, idet vandet opvarmes af
ekstern varmekilde og cirkulerer i lukket
rørsystem

Informationsprocesser: Omdannelse af
informationer om temperaturer til informationer om
ændring i vandgennemstrømning og/eller opvarmning

System:

Rørsystem, radiatorer og fyr for
opvarmning og cirkulation af vand

Termostater på radiatorer og fyr, der regulerer
opvarmning og cirkulation af vand

Variable:

Varmefylde, volumen, cirkulationshastighed ol.

Udsving i ude- og indetemperatur, udsving i
vandgennemstrømning, afvigelser fra foretrukne
(stabile) tilstand ol.

Sammenhænge:

Fald i rumtemperatur er årsag til øget
varmeafgivelse fra radiator og

Termostaterne opretholder foretrukne
rumtemperatur ved at variere opvarmning og
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efterfølgende øget opvarmning af vandet cirkulation af vand lige så meget som udsvingene
(forstyrrelserne) i rummets varmeafgivelse
Spørgsmål: Hvor meget varme kan fyret producere Hvor store udsving i udetemperatur kan anlægget
og anlægget transportere pr. time? Hvad imødegå? Hvordan skal de forskellige termostater
koster x grader opvarmning i energi
afbalanceres for at optimere hele systemet?
eller penge?

Skema II.1: To beskrivelsesmåder af centralvarmeanlægget
De eksterne ændringer eller udsving, der foranlediger afvigelser fra den foretrukne tilstand,
betegnes forstyrrelser. Forstyrrelser er væsensforskellige fra årsager. En sammenligning af den
fysiske og kybernetiske beskrivelse af et centralvarmeanlæg illustrerer forskellene mellem årsagsog reguleringsbeskrivelser, som vist i ovenstående skema: II.1:
Den fysiske beskrivelse er grundlaget for at konstruere anlægget, og den kybernetiske beskrivelse er
grundlaget for indstilling af anlægget til at opfylde brugernes værdiforestillinger. De to beskrivelser
supplerer hinanden og tjener forskellige formål.
Centralvarmeanlæg + brugeren, der indstiller termostaterne og eventuelt ombygger det til et
klimaanlæg, er et meget forenklet billede af samfundet i en videreudviklingsperiode. Anlægget
repræsenterer netværket af offentlige og private producenter og handlende, der fremstiller,
distribuerer og sælger efterspurgte (værdifulde) ydelser, og varmeafgivelsen repræsenterer forbruget
af ydelserne. Termostaterne repræsenterer de offentlige ledere i de forskellige styrelser, mens
varmemesteren, der handler på brugernes vegne, repræsenterer det politiske system. Varmemesterens indstilling af termostaterne repræsenterer de politiske beslutninger om det foretrukne
aktivitetsniveau i samfundet som helhed og på de forskellige samfundsområder.
Skiftende årstider repræsenterer forstyrrelser, fx konjunkturudsving; forstyrrelserne skaber ikke
økonomiske problemer, fordi de statslige og kommunale organer som 'termostater' registrerer og
imødegår udsvingene. Store energiprisstigninger repræsenterer vedvarende skift i vilkårene, og
varmemesterens – dvs. det politiske systems – indstilling af termostaterne til en lavere temperatur
repræsenterer samfundets selvregulerende tilpasning til nye vilkår.
Ombygning og effektivisering af anlægget repræsenterer den s-kurveformede teknologiske
forbedring i videreudviklingsperioden. Anlægget kan ombygges til en vis grænse; derefter vil
omkostningerne ved yderligere ændringer overstige udbyttet. Hvis brugerne samtidig stiller nye
krav til anlægget, fx udvidelse til et airconditionanlæg, repræsenterer forbedringsgrænse og nye
krav afslutningen på videreudviklingsperioden: Ledelsesopgaven består ikke længere i at 'indstille
termostaten' og forbedre anlægget; opgaven består i at undersøge, udvælge og indføre et helt nyt
anlæg.
Prognose-paradokset
Selvregulerende sociale systemer besidder specielle egenskaber. En af disse egenskaber kan
udtrykkes i form af prognose-paradokset: Hvis man kan udarbejde korrekte prognoser, er der ikke
behov for dem, og hvis der er behov for prognoser, så kan de ikke udarbejdes. Situationer, der
skaber behov for prognoser, udgør én mængde; situationer, der opfylder betingelserne for
udarbejdelse af korrekte prognoser, er en anden mængde. Ifølge prognose-paradokset har de to
mængder ingen fællesmængde36).
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Begrundelsen for paradokset er simpel. Betingelsen for at udarbejde korrekte prognoser
(fremskrivninger) er meget stabile udviklingsvilkår, dvs. s-kurvens midterfase, hvor alle præsterer
lidt mere af det hidtidige lidt bedre. Under disse betingelser vil en fremskrivning af den hidtidige
udvikling også være rimelig korrekt. Da fremtiden er identisk med nutiden – blot i lidt bedre udgave
– er der imidlertid intet behov for prognoser. Det er overgangsfasen fra én s-kurve til den næste, der
skaber behovet for prognoser, fordi uvisheden er stor; den store uvished udelukker netop korrekte
prognoser.
Mange eksperter lukker øjnene for prognose-paradokset. Velfærdskommissionens fremskrivninger
og dommedagsprofetierne på miljøområdet er typiske eksempler på urimelige prognoser (jf. kapitel
I, afsnit 5.1). Prognosefikseringen afslører en form for 'tillært uduelighed', der også præger
miljøområdet. 'Tillært uduelighed' er blevet formuleret som Clarks Lov: "Når en højt anset, men
ældre forsker udtaler, at noget er muligt, er det næsten altid korrekt. Når han udtaler, at noget ikke
er muligt, er det formentlig forkert. …I fysik, matematik og rumfart betyder ældre over tredive, i
andre fag kan senilitetens forfald nogle gange udskydes til fyrrerne. Der er selvfølgelig strålende
undtagelser, men…".37)
Det er 'let' at vise, at energiforbrug, udnyttelse af nye kemiske stoffer, gamle diesellastbilers
partikelforurening osv. belaster miljø og sundhed. Det er noget helt andet at fremskrive disse
belastninger til dommedagsprofetier, jf. fremskrivningen af hestepærer i London. En bekymret
forsker kan føle en moralsk forpligtelse til at advare om konsekvenserne af den ene eller anden
udvikling, men det legitimerer ikke videnskabeligt urimelige prognoser.
Kontra-intuitiv virkemåde
Den kontra-intuitive virkemåde er en anden karakteristisk egenskab ved selvregulerende systemer.
De fleste mennesker forventer intuitivt, at påvirkninger forårsager en virkning. Når man slår til
billardkuglen, så triller den. Den intuitive forestilling kan ikke overføres til regulerede og selvregulerende systemer. De reagerer imod eksterne forstyrrelser og søger at ophæve anledningen til
afvigelser fra den foretrukne tilstand. Det svarer til, at billardkuglen slog tilbage på køen i stedet for
at trille. Denne virkemåde betegnes kontra-intuitiv.38)
Keynes (1883-1946) økonomiske teori (1936) er et klassisk eksempel på samfundets kontraintuitive virkemåde. Han viser, at økonomisk krise og arbejdsløshed forstærkes af besparelser,
lønnedgang og toldmure; løsningen er lønstigninger, skattelettelser og samhandel, der øger
forbruget og derigennem øger beskæftigelsen, lønninger osv.
Et eksempel på den kontra-intuitive virkemåde på miljøområdet er de skærpede sikkerhedskrav til
a-kraft, specielt fra 1980erne.
Risø blev bygget i 1950erne for at igangsætte en læringskurve for fredelig udnyttelse af atomenergi
i kraftværker. Udviklingen stagnerede imidlertid, fordi elselskaberne foretrak at investere i
kulfyrede værker som følge af de lave kulpriser. Oliepriskriserne i 1970erne skabte ny interesse for
a-kraft. Den forcerede udbygning af a-kraftværker affødte mange små, nogle større og enkelte store
'uheld', fordi læringskurven og dermed den nødvendige teknologiske kompetenceudvikling var
blevet bremset i 1950erne og 1960erene.
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De intuitive reaktioner på uheldene var trinvis større sikkerhedskrav, der øgede omkostningerne. De
øgede omkostninger bremsede investeringerne i a-kraft og forhindrede den teknologiske udvikling,
der kunne have forbedret sikkerheden. Specielt for a-kraft gælder, at flere forskningscentre arbejder
på en ny og mere sikker teknologi, der udnytter a-kraft til at spalte naturgas i brint og CO2. Brinten
kan anvendes i biler og fly, mens CO2 kan pumpes tilbage i naturgasfelterne. På den måde øges
naturgasudvindingen, CO2 forureningen begrænses, sikrere a-kraft-anlæg placeres ved naturgaskilderne langt fra byer, spaltningen giver adgang til meget større fri energi end naturgas, og
udnyttelsen af brint belaster ikke miljøet.39)
Keynes kontra-intuitive forståelse af økonomien kunne have foregrebet 1930ernes depression og ny
udnyttelse af a-kraft kan (måske) foregribe den prognosticerede miljøkatastrofe. Det forudsætter
kontra-intuitiv forståelse i politik og offentlig debat som modsætning til fortidsforlængelse.
Ultrastabilitet
Et system, der kan imødegå en hvilken som helst påvirkning (forstyrrelse), betegnes i denne
fremstilling som ultrastabilt.40) Selvregulerende systemer er ultrastabile, hvis de kan udvikle nye,
relevante ’reaktioner´ lige så hurtigt, som omgivelserne udvikler nye forstyrrelser. Ultrastabilitet er
et andet ord for et 'sundt' samfund og en 'levedygtig' virksomhed.
Der er to typer af betingelser for ultrastabilitet: Ledelsesmæssige og organisatoriske.
Den ledelsesmæssige betingelse for ultrastabilitet er konkrete og bredt accepterede målværdier og
hertil svarende værdihandlerum. Konkretisering af værdier i ’håndgribelig’ form er forudsætningen
for, at de kan tjene som rettesnor for daglige beslutninger mange steder, og accepten (i hele
samfundet eller hele organisationen) er forudsætningen for, at værdierne omsættes i beslutninger og
handlinger.
Den organisatoriske betingelse for ultrastabilitet er et netværk, der opfylder to krav.
Sammenknytningen skal for det første garantere de enkelte enheders selvstændighed inden for eget
ansvarsområde og for det andet sikre, at alle enheder understøtter opfyldelsen af hele systemets mål.
Selvstændigheden er en nødvendig betingelse for den enkelte enheds selvregulerende opfyldelse af
egne mål, og koordineringen er en nødvendig betingelse for hele systemets overlevelse og
udvikling.
De organisatoriske krav opfyldes af en sammenknytning af de mindre organisationer i trinvis større
enheder, hvor den større enhed alene regulerer samvirket mellem de tilhørende mindre enheder. En
sådan sammenknytning kan betegnes et ultrastabilt netværk.
Ultrastabile netværk kan typisk beskrives som et hierarki omfattende fem niveauer (jf. afsnit 3.3
nedenfor og kapitel III, afsnit 3.2). Hvert niveau i hierarkiet omfatter hele systemet, men højere
niveauer beskriver systemet i form af færre og større enheder. På hvert niveau besidder enhederne
selvstændigt ansvar for opfyldelse af egne mål, og et overliggende niveau har ansvaret for et
målopfyldende samvirke mellem enhederne på det underliggende niveau, dvs. prioritering og
koordinering.
Fx er det laveste niveau i en virksomhed de ’udførende enheder’, dvs. de medarbejdere eller
arbejdsgrupper, der fremstiller ydelser til kunderne. Det næste niveau er ’driftsenheder’, dvs. den
sammenknytning af udførende enheder, der opfylder samme driftsmål. Det tredje niveau er
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funktionsenheder omfattende de driftsenheder, der opfylder samme målværdier, mens det fjerde
niveau er direktionsområdet, der optimerer væksten i produktion, afsætning, økonomi osv. Endelig
omfatter det femte niveau hele virksomhedens overlevelse og udvikling, dvs. topledelsens
fastlæggelse af udviklingsretning og prioritering af udviklingsmål.
Modsætningen til det ultrastabile netværk er den topstyrede organisation med centraliseret
beslutningshierarki og decentraliseret udførelse af beslutningerne, fx den klassiske, militære
organisationsform. Når beslutningerne centraliseres, er enhederne ikke selvstændige, og når
udførelsen decentraliseres, har beslutningstagerne intet ansvar for, hvordan beslutningerne
gennemføres, og de 'udførende' har intet ansvar for, hvad nogle andre har besluttet.
Den grundlæggende forskel mellem ultrastabile netværk og topstyrede organisationer er den reelle
uddelegering af beslutningsret og resultatansvar. Et ultrastabilt netværk er en organisationsform,
hvor deltagerne drages til ansvar og kun kan drages til ansvar for aftalte resultater, mens alle i den
topstyrede organisation er ansvarsfri, fordi beslutningsret og resultatansvar er adskilt.
Alle selvregulerende systemer udvikles. Udviklingen afføder nye krav til netværk og ny prioritering
af værdiforestillinger. Betingelserne for ultrastabilitet omfatter derfor også den ledelsesmæssige
erkendelse af behov for fornyelse af netværk og nyformulering af værdiforestillinger (jf. nedenfor).
'Ultrastabilt netværk', 'fælles, konkret formulerede værdiforestillinger' og 'erkendelse af
omstillingskrav' er meget generelle og upræcise formuleringer af betingelserne for udvikling og
omstilling. Det er en videnskabelig opgave at præcisere disse betingelser og fremstille dem i
formaliseret form.
Udviklingsstadier og -niveauer
Samfundsudviklingen veksler mellem videreudviklingsperioder og overgangsfaser. I videreudviklingsperioder skal samfundet opfylde dominerende målværdier bedre og bedre og respektere et
fælles værdihandlerum. Værdierne er velkendte, og de velkendte værdier opfyldes ved at forbedre
velkendte teknologier. Uvisheden om den forestående udvikling er lille og usikkerheden om 'de
næste trin' kan begrænses af ny viden og erfaring. Den s-kurveformede udvikling skabes ved at gøre
det hidtidige lidt bedre, og det er ikke nødvendigt at tænke langsigtet.
Stabil videreudvikling forudsætter endvidere, at samfundet har været i stand til at gennemføre og
'afslutte' den forudgående omstilling. Mange samfund opfylder ikke denne forudsætning. Fx. har
samfund, der var førende i én udviklingsbølge, ofte svært ved at bryde med denne fortid. Et typisk
eksempel er den britiske stagnation i årtierne efter Anden Verdenskrig, fordi nationen stadigvæk
levede i førkrigstidens britiske imperium. ØK er et tilsvarende eksempel på virksomhedsniveau. I
begge tilfælde skyldes nedgangen en ledelse, der levede i fortiden. De var ikke i stand til at
’erkende omstillingskravene’ eller at formidle en forståelse heraf til befolkning eller medarbejdere.
Videreudviklingsperioden afsluttes, når de teknologiske læringskurver har nået et vækstloft, og en
stor del af befolkningen har nået en mæthedsgrænse for opfyldelse af målværdierne. Vækstloft og
mæthedsgrænse kan ikke overvindes ved at 'gøre mere af det hidtidige' og forsøg herpå fører til
afvikling. Ny udvikling kræver grundlæggende fornyelser, og denne omstilling udgør overgangsfasen fra én samfundsform til en ny.
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Overgangsfaser er præget af uvished og modsætninger. Den typiske reaktion på spændingerne er
organisatoriske stramninger og centralisering af alle beslutninger. På den måde begrænses
omstillingsevnen. North (nobelpris i økonomi) tillægger disse betingelser større betydning end de
økonomiske faktorer: "Ifølge nutidige økonomer er økonomisk vækst en følge af investeringer i
teknologi og human-kapital (træning og uddannelse af mennesker) og skalaudbytte (faldende
omkostninger i forbindelse med udvidelse af markederne). Disse faktorer er ganske vist de
umiddelbare grunde til produktivitetsforøgelse og dermed vækst; alligevel er de ikke i sidste ende
de egentlige anledninger. … Søger vi kilderne til den moderne økonomiske vækst, må vi rette
blikket mod de institutionelle rammer og det intellektuelle klima, som værdisystemerne og den
herpå baserede erfaringsudvikling bygger på, og som i sin tur bestemmer menneskers
handlinger".41)
I overgangsfaser skal målværdier og værdihandlerum udvides, og de udvidede værdiforestillinger
opfyldes ved at udnytte eksisterende og nye kompetencer på ny måde. Det drejer sig ikke om nye
betingelser for ultrastabilitet, men om nye måder at konkretisere betingelserne på. En vellykket
omstilling kræver ledelsesmæssig 'erkendelse af omstillingskrav' og fornyelser, som på én gang
opfylder omstillingskravene og kan accepteres af de etablerede befolkningsgrupper.
Omstillingen i Danmark i 1880erne og '90erne illustrerer kravene (jf. kapitel I, afsnit 2).
Andelsbevægelsen repræsenterede en ny form for ultrastabilt netværk for udnyttelse af eksisterende
kompetencer på en ny måde, og værdihandlerummet blev udvidet med social bistand uden
fattigstempel, Arbejdsmarkedets Hovedaftale og Systemskiftet i 1901. 42) Systemskiftet kan
fortolkes som ’de etablerede kredses’ accept af en ny ’samfundsorden’ baseret på en ny
dominerende befolkningsgruppes målværdier og et nyt værdihandlerum. Tilsvarende var ophævelse
af Stavnsbåndet og udskiftningen af bøndergårdene trin i indførelse af en ny samfundsorden i
slutningen af 1700tallet: "... det afgørende Skridt over fra den gamle Samfundsorden til den ny".43)
Overgangsfasen kan lidt forenklet beskrives som den periode, hvor udviklingsmålet skifter fra bedre
værdiopfyldelse til afklaring og formulering af nye fælles værdiforestillinger. I et samfund som det
danske starter overgangsfasen, når de teknologiske forbedringer og værdiopfyldelsen stagnerer med
voksende politiske, økonomiske og sociale modsætninger til følge, og omstillingen er afsluttet, når
betingelserne for ultrastabilitet er blevet genopfyldt. Det danske samfund har befundet sig i en
overgangsfase fra midten af 1990erne, og den er ikke afsluttet i 2006.
Sammenfatning: Regulering og selvregulering
Sociale systemer overlever, så længe de kan ophæve forstyrrelserne udefra. Nye typer af
forstyrrelser skaber et behov for nye 'modreaktioner'. Sociale systemer kan overleve vilkårlige
forstyrrelser, hvis de på ethvert tidspunkt kan udvikle tilstrækkelige 'modreaktioner' lige så hurtigt,
som omgivelserne skaber eller forstærker afvigelserne. Et system, der besidder denne 'evne', kan
betegnes ultrastabilt. Forståelse blandt politikere og eksperter af selvregulering, prognoseparadokset
og sociale systemers kontra-intuitive virkemåde kan styrke et samfunds ultrastabilitet.
Kendskab til betingelserne for ultrastabilitet udelukker både dommedagsprofetier og prognoser.
Hvis et samfund opfylder betingelserne for ultrastabilitet, er dommedagsprofetier grundløse. Hvis
samfundet ikke opfylder betingelserne, består opgaven i at (gen)opfylde betingelserne, mens
profetier og prognoser er irrelevante.
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Uanset om klimaopvarmning, oversvømmelser, tornadoer osv. er eller ikke er menneskeskabte, så
er det en politisk opgave at bevare eller genoprette ultrastabile samfund, der forener vækst og
miljøforbedringer og foregriber konsekvenserne af gradvise eller voldsomme naturbelastninger.
Ifølge Dombrowsky er "det vildledende at tale om naturkatastrofer. Det katastrofale ved voldsomme
naturbegivenheder [Naturgewalten] er deres følgevirkninger, følgerne afhænger i høj grad af
samfundsforholdene. … Vi har, som det fremgår af de graverende fejl i ledelsen af mange nutidige
katastrofer, intet lært af Lissabon [jordskælvet, der udslettede Lissabon for 250 år siden], og det er
den virkelige og eneste katastrofe. … Videnskabssystemet leverer de mest raffinerede forklaringer
[på de voldsomme naturbegivenheder], idet videnskaben er i stand til at fremstille succeser som
videnskabens fortjeneste og give andre – naturen – skylden for fiaskoer. Endnu i dag taler
ingeniører og naturvidenskabsfolk med forkærlighed om naturkatastrofer, som om katastrofer og
natur havde noget med hinanden at gøre."44)
I de to næste afsnit redegøres for 'krisesymptomer' inden for transport- og sundhedsområdet, og i
afsnit 5 behandles mulighederne for at genoprette betingelserne for ultrastabilitet.
3. Transport og miljø
Sociale organisationer – herunder nationer – opretholdes og udvikles af interaktionen internt og
med de fysiske og sociale omgivelser. Sociale organisationer og samfund eksisterer kun, så længe
interaktionen som proces genskabes i samme eller ny form.
På samfundsniveau observeres interaktionen som transport- og informationsstrømme. Transportarbejdet er grundforudsætningen for mange andre aktiviteter – produktion og forbrug, køb og salg,
arbejdsliv og familieliv osv. Billedligt udtrykt er kanaler og jernbaner, veje og havne samfundets
'blodkar', og transportarbejdet er 'blodcirkulationen'. Lige som åreforkalkning kan svække
organismen, kan indgreb i transportstrømmene svække et samfund. Tilsvarende kan informationsnet
sammenlignes med nervebanerne og social disintegration med nervesygdomme.
Den grundlæggende forskel på organismens og samfundets transport- og informationsnet er, at
organismens netværk er genetisk fastlagt. Samfundets transport- og informationsnet (fysiske
infrastruktur, transportbærende delsystem) er ikke forhåndsprogrammeret. Det indgår som et
centralt element i hele samfundets udvikling. De transportbærende systemer udvikles af og udvikler
transportproducenterne, og begge skaber en større eller mindre efterspørgsel efter ny teknologi.
Ultrastabil regulering af udviklingen på transportområdet kan styrke hele samfundets udvikling.
Omvendt kan en transportplanlægning, der ser bort fra sociale systemers selvregulering og kontraintuitive virkemåde, blokere udviklingen i hele samfundet. Fx var USSR ifølge nogle eksperter
forud for USA på IT-området i 1960erne, men udnyttelsen af IT blev bremset (af mange grunde) i
Sovjetunionen; det anses i dag som en væsentlig del af forklaringen på den økonomiske stagnation
fra 1970erne.
3.1 Transportområdet
Transportarbejdet opfylder borgernes behov for bevægelsesfrihed,45) og transportanlæggene udvides
og forbedres for at skabe større bevægelsesfrihed for flere mennesker med færre omkostninger og
færre utilsigtede bivirkninger. Målestokken for brugerens personlige bevægelsesfrihed er individuel
rejseafstand pr. time. En gående kan bevæge sig ca. 5 km i løbet af en time, mens et menneske med
adgang til en flyvemaskine kan rejse ca. 500 km pr. time. Målestokken for andet transportarbejde er
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dels rejseafstand pr. (vægt-)enhed pr. kr., dels sikkerhed for opfyldelse af aftaler (tidsplaner).
Transportområdet kan beskrives som angivet i skema II.2 nedenfor.
Et stort vejanlæg igennem et naturskønt område og bilernes udstødningsgasser i en by er eksempler
på trafikale belastninger. I det sidste tilfælde henviser trafik til bilkørsel eller transportarbejde, i det
første tilfælde til vejanlæg eller fysisk infrastruktur; i begge tilfælde er emnet sammenhængene
mellem den trafikale udvikling og udviklingen i samfundet i øvrigt.46)
Trafikale belastninger af miljøet er de utilsigtede følgevirkninger af transporten, specielt output med
negativ markedsværdi, fx forurening, trafikulykker og indgreb i andre gruppers rettigheder.
Bivirkningerne kan for det første opdeles i belastninger af den individuelle bruger versus belastning
af andre end brugerne (kollektive belastninger) og for det andet i nutidige (direkte) følgevirkninger
af transportarbejde eller anlæg versus potentielle følgevirkninger, dvs. mulige senfølger af
transportarbejde eller anlæg.
Teknologi:

Skibe/flodpramme, tog, biler,
Skibshavne til skibe; jernbaner og
flyvemaskiner, evt. magnetbanetog stationer til tog; vejnet til biler og
cykler; lufthavne til fly; magnetfeltsbaner til magnetbanetog

Egenskaber:
Størrelse, mængde (output)
- Produktionsstørrelse:
- Systemstørrelse:

Person x km, godstons x km

Individuel bevægelsesfrihed for
brugeren selv: Rejseafstand pr.
time pr. kr.
Effektivitet for gruppe af brugere: Bevægelsesfrihed for gruppe af
brugere: Rejseafstand pr. gruppe
pr. kr. pr. samlede tidsforbrug
Sikkerhed for opfyldelse af egne
Effekt for individuelle bruger:
planer
Sikkerhed for opfyldelse af aftaler
Effekt for gruppe af brugere
og tidsplaner
Omkostninger:
Effektivitet for individuel bruger:

Ressourcer:

Tid, penge, energi

Nutidige individuelle
belastninger:
Nutidige kollektive belastninger:

Trafikkaos (ventetid), ulykker

Potentielle individuelle
belastninger:
Potentielle kollektive
belastninger:

Forurening, støj; behandling af og
bistand til ofre for ulykker

Km netværk, kapacitet
Antal transportmidler
Større bevægelsesfrihed for flere
mennesker og mere gods med
færre individuelle og kollektive
omkostninger og mindre
belastning

Tid, penge, energi og materialer
(anskaffelse/etablering og
vedligeholdelse), arealer
Ulighed i bevægelsesfrihed,

Landskabsforringelse, indgreb i
andre gruppers udfoldelsesmuligheder
Sygdom/sygelighed som senfølger Omkostninger som følge af
planlægningsfejl, suboptimering
Sygdomme/forurening som
Ophobning af farlige’ stoffer i
senfølger, klimaændringer (som
anlæg eller transportmidler
følge af energiforbruget)

Skema II.2. Dimensioner i beskrivelse af transportsystemer.
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Ny transportteknologi skaber i første omgang ulighed. Yngre og bedre stillede befolkningsgrupper
kan udnytte den nye teknologi og opnå større bevægelsesfrihed. Den fysiske planlægning af boliger
og indkøbscentre tilpasses den større bevægelsesfrihed. Det forringer vilkårene for de befolkningsgrupper, der ikke kan udnytte den nye teknologi, typisk ældre grupper. Tilsvarende gælder for
informationsteknologien, fx surfing på internet.
Simulation af transportområdet
Transportområdet og øvrige samfundsaktiviteter virker gensidigt regulerende. Vækst og udvikling
på ét område fremtvinger udvikling eller afvikling på andre områder. Fx må den lokale købmand
enten yde noget mere eller lukke, når den lokale befolkning kan pendle til større byers
supermarkeder og discountbutikker. De forskellige transportsystemer og virksomhederne inden for
de enkelte transportsystemer virker også gensidigt regulerende. De mange gensidige reguleringer
resulterer i en kontra-intuitiv virkemåde.
En relativ simpel simulation af transportudviklingen illustrerer transportområdets kontra-intuitive
virkemåde (jf. bilag 3). Transportområdet beskrives som et samvirke mellem en transportproducerende delsektor og en transportbærende delsektor. De to delsektorer er konstruerede som
selvregulerende, ultrastabile enheder, der hver for sig genopretter og derefter vedligeholder stabile
tilstande. (Simulationen af delsektorerne hver for sig er ikke gengivet). Når de to ultrastabile
delsektorer med stabile tilstande kobles sammen til ét system, så vokser begge delsektorer til
maksimum, mens tidsforbruget forbliver uændret. Interaktionen mellem de to delsektorer afføder
således både en kontra-intuitiv transportvækst til et maksimum og et lige så kontra-intuitivt konstant
tidsforbrug trods væksten.
Simulationsmodellen indeholder ingen ny viden. Modellen er et 'regneeksempel', som muligvis
ligner og muligvis ikke ligner virkeligheden. Den tjener alene som illustration af vanskelighederne
ved at 'forstå' og styre et samfundsområde omfattende mange selvregulerende systemer, der indgår i
ultrastabile netværk. Simulationen viser, at en relativ simpel transportsektor-struktur kan producere
et s-kurveformet udviklingsforløb, der ikke kan udledes af delenes virkemåde og derfor heller ikke
styres af indgreb på et enkelt område.
Beskrivelsen af transportudviklingen viser, at den s-kurveformede vækst for de enkelte transportmidler ved skiftet fra ét middel til et nyt, er forløbet meget regelmæssigt og forudsigeligt over de
sidste godt 200 år. Kombinationen af høj prioritering af bevægelsesfrihed, nye teknologiske
muligheder for øget bevægelsesfrihed og velstandsstigning, der sætter stadigt flere mennesker i
stand til at udnytte de nye muligheder, skal øge transportmængden, og voksende transportmængde
skal øge belastningen, når den offentlige transportregulering ikke tager hensyn til transportområdets
kontra-intuitive virkemåde. Den voksende transportbelastning kunne derfor være forudset og
foregrebet af en ultrastabil offentlig regulering af transportområdet, der registrerede voksende
forurening som en forstyrrelse.
Transportområdets betydning
Transporten kan fremstilles som et samfundsøkonomisk produkt, der bidrager til nationalproduktet,
en løn- eller produktionsomkostning for at køre på arbejde eller distribuere produkterne, en landseller regionsplanlægningsopgave, et ministerielt ansvarsområde osv. Transportområdet afviger fra
de traditionelle samfundsområder som familien, erhvervslivet, uddannelse og sundhedsvæsen. De

100

traditionelle områder er afgrænset ved at opfylde hver sin målværdi, mens transportområdet kun
eksisterer som hjælpemiddel for andre samfundsområder.
Fysisk transport og informationstransmission er rammevilkår eller betingelser for de øvrige
samfundsområders aktiviteter på et bestemt tidspunkt. Bygning af statshavnen i Esbjerg var således
en af betingelserne for andelsbevægelsens eksport af 'Danish bacon' og 'lurmærket smør' til
Storbritannien. Storebæltsbroen skal øge sammenknytningen mellem de to hovedlandsdele;
Øresundsbroen kunne skabe betingelser for en 'europæisk' Øresundsstad.
Transportarbejdets betydning behandles som en selvfølgelig forudsætning i denne fremstilling; den
fokuserer på den teknologiske udvikling. Beskrivelserne af den teknologiske udvikling omfatter
dels den voksende udnyttelse af en teknologi, dels indførelse af ny og mere værdiopfyldende
teknologi. Sigtet med beskrivelsen er for det første at vise, at denne udvikling er forløbet meget
regelmæssigt, og for andet at forklare denne regelmæssighed. På denne baggrund beskrives, for det
tredje, betingelser for fornyelser og mangel på fornyelser, og til sidst redegøres kort for de
samtidige skift i de teknologiske, geografiske og sociale forudsætninger for transportudviklingen.
Formålet med beskrivelsen er på den ene side at vise, at det selvregulerende danske samfund har
skabt større bevægelsesfrihed for flere mennesker over de sidste 200 år. Udviklingen har på den
anden side affødt bivirkninger, der sjældent indgår i beslutningerne, men i dag udgør voksende
trusler for miljø og sundhed. Flyvemaskiners og bilers forurening forbigås, selv om de er velkendte
– på samme måde som asbestens sundhedsskadelige virkninger blev forbigået mange år efter, at den
var erkendt. Det er 'miljøfolkets budskab'.
'Miljøfolkets' løsning på miljøbelastningerne er at begrænse den forurenende produktion, herunder
transporten. Alternativet består i at forene en voksende transport med en voksende forbedring af
miljøet. Der findes mange mere eller mindre modstridende undersøgelser af transportens belastning
af miljøet, men ingen der udelukker belastning. Det politiske spørgsmål er derfor ikke, om
transporten belaster miljøet, men hvordan den transportteknologiske udvikling kunne drejes i ny
retning, der forener vækst og miljøforbedringer
Samfundet kan ikke videreudvikles uden voksende transport, og miljøet kan ikke bevares uden
begrænsning af miljøbelastningen fra bl.a. transporten. Det er en politisk opgave at forene
transportudvikling og forbedring af miljøet – som i Europa kun kan løses inden for EU. I sidste del
af fremstillingen anføres muligheder for løsning af den politiske opgave.
3.2 Transportområdets udvikling
Der foreligger en omfattende forskning i den teknologiske udvikling på transportområdet. Et lille
udvalg af den foreliggende forskning, der beskriver udviklingen over de sidste 200 år, fremgår af
bilag 1. Forskningsresultaterne sammenskrives i fire dele i afsnit 3.2, og i afsnit 3.3 behandles den
offentlige transportregulering.
De teknologiske bølger
Den vestlige teknologiske udvikling har fulgt meget regelmæssige livscykler over de sidste godt
200 år eller mere. Tilvæksten øges i første halvdel af forløbet og aftager i sidste halvdel af forløbet.
Det kan for det første gengives som en s-kurve, der repræsenterer den opsamlede eller kumulerede
tilegnelse af teknologien angivet som andel af den maksimale tilegnelse (hele markedet). For det
andet kan forløbet fremstilles som en livscyklus, hvor den opadgående kurve repræsenterer den
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voksende tilvækst, mens den nedadgående kurve repræsenterer den aftagende tilvækst. På de sidste
trin i den aftagende tilvækst kan en ny teknologi substituere den hidtidige teknologi og starte en ny
opadgående vækst.47)
Udviklingen på de forskellige teknologiske områder – transport, energi, materialer, information osv.
– er knyttet sammen. Udviklingen i materialer understøtter udviklingen på transportområdet, og
begge understøtter og understøttes af udviklingen på energiområdet osv.48) Det fælles udviklingsforløb er tværnationalt. Fx. etableredes 40 nationale jernbanenet i sidste halvdel af 1800tallet.
Etableringstidspunkterne for de 40 jernbaner følger én og samme s-kurve. Åbning af u-baner i
storbyer rundt om i verden følger ligeledes et fælles livscyklusmønster,49) og det samlede
motorvejsnet i Europa følger én s-kurve.50) De grundlæggende opfindelser og produkt- og procesfornyelser, der kan betragtes som ’byggesten’ for teknologisk udvikling, indgår i det fælles
udviklingsmønster.51)
Udviklingsbølgernes regelmæssighed illustreres som anført tidligere af en analyse af udviklingen i
primære energikilder. Et udsnit på 20 år af det over 200 år lange udviklingsforløb er tilstrækkeligt
til at reproducere hele forløbet – inklusiv de meget regelmæssige priskriser – med få procents
afvigelser.52) Regelmæssigheden kan ses som en følge af, at teknologiske gennembrud skyldes
behovet i samfundet og ikke opfindelse af teknologien. Det er fx næppe "et rent held", at
stenkullene var parat til at overtage energiforsyningen, da man løb tør for træ.53)
Et andet eksempel på regelmæssigheden er virkninger af Anden Verdenskrig på udviklingen inden
for stålproduktion. Krigen skabte en kortvarig, mindre stagnation, hvorefter den oprindelige
udviklingsbane blev genoprettet.54) De økonomiske udviklingsforløb er ikke tilsvarende regelmæssige. Det kan skyldes, at økonomiske konjunkturbølger (kondratiefbølgerne) repræsenterer
usikre symptomer på mere grundlæggende teknologiske udviklingsforløb.
Den vestlige teknologi har gennemløbet fire ca. 55 år lange teknologiske bølger over de sidste 200
år.25) Det er (med enkelte undtagelser) ikke muligt at påvise udviklingscykler længere tilbage, fordi
de nødvendige data mangler. En af undtagelserne er britiske krigsskibe i 1600tallet; de følger også
det 55-årige udviklingsmønster.55) De teknologiske cyklers varighed på ca. 55 år svarer til længden
på de makroøkonomiske (kondratief)cykler. Der foreligger ingen teoretisk velbegrundet forklaring
på den konstante cykluslængde, når bortses fra en henvisning til den 56-årige cyklus i Solens,
Månens og Jordens indbyrdes positioner.48) En udviklingsteori, der begrunder cykluslængden, ville
alene af den grund være troværdig.
Overgangen fra én teknologisk bølge til den næste kan beskrives som en kaosfase i matematisk
forstand, og fornyelsestrinnene i den enkelte teknologis vækstfase – fx. erstatning af tromlebremser
med skivebremser i biler – kan ligeledes beskrives som kaoslignende søge-og-finde processer.56)
De regelmæssige og sammenknyttede teknologiske livscykler fremtvinger tilsvarende bølger i den
politiske og socioøkonomiske udvikling af samfundet. Overgangsfaserne fra én teknologisk bølge
til den næste har således også været sociale omstillingsfaser i Danmark (jf. bilag 1). Historisk set
igangsættes de store anlægsbyggerier på transportområdet typisk umiddelbart inden eller i
overgangsfasen mellem to bølger.57) Storebælts- og Øresundsbro og metrobyggeri i København
passer ind i dette billede.
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Danmark og tilsvarende højt industrialiserede nationer gennemløber en overgangsfase i disse år.
Gen- og nanoteknologi, ny computerarkitektur og kommunikationsteknologi, brintdrevne biler og
nye materialer er enkelte elementer i den forestående bølge.
Overgangsfaser er perioder, hvor samfundet enten omstilles til nye teknologiske muligheder og ny
vækst eller præges af efterslæb og stagnation, fordi det ikke kan frigøre sig fra herskende traditioner
og forventninger. I praksis præges overgangsfaser af begge tendenser. Fx. var overgangsfasen i
1880erne i Danmark kendetegnet af såvel grundlæggende fornyelser, bl.a. andelsbevægelsen, som
politisk krise (Provisorieårene). Mens Storbritannien stagnerede efter Anden Verdenskrig, fordi
landet havde svært ved at frigøre sig fra den foregående bølges 'imperium-og-kulmine-kultur',
opnåede (Vest)tyskland en førende position, fordi det var mindre bundet af fortiden. Det omvendte
synes at være tilfældet i disse år. I Danmark har debat om EU og indvandrere fortrængt andre
spørgsmål.
Resume: De transportteknologiske bølger viser, at udviklingen på transportområdet i Europa og
USA har fulgt et fælles transnationalt mønster over de sidste godt 200 år, og at udviklingen på
transportområdet indgår i et mere omfattende transnationalt teknologisk udviklingsmønster.
Udviklingen er forløbet meget regelmæssigt og upåvirket af økonomiske konjunkturer og politiske
beslutninger. Teknologierne udvikles samlet og har gennemløbet fire ca. 55-årige livscykler på
trinvis højere niveau over de sidste 200 år.
Den tværnationale teknologiske udvikling som beskrevet af s-kurverne fremstår som selvregulerende processer, der opretholdes eller genoprettes uanset krige, økonomiske kriser, politiske
omvæltninger osv. Det overordnede forløb har således været 'overraskelsesfrit' i det mindste siden
midten af 1700tallet. Det siger til gengæld intet om den konkrete udvikling i de enkelte lande:
Hvilke teknologier slår igennem hvornår i hvilke samfund? Hvilke samfund udvikles først eller
hurtigst, hvilke stagnerer? Den konkrete udvikling i ét bestemt samfund afhænger af politisk ledelse
og befolkning (jf. afsnit 5.3 nedenfor); uvisheden er størst i overgangsfaser, men kan genopstå i
videreudviklingsperioder.
Det kan på den ene side være vanskeligt at adskille vished om det overordnede forløb fra uvished
om den konkrete udvikling. Det er på den anden side en velkendt forskel: Ethvert menneskes
livsforløb følger en livscyklus fra barndom og ungdom over voksenliv til alderdom og død. Denne
vished udelukker ikke stor uvished om den konkrete udvikling. Sygdom eller ulykke kan afbryde
det enkelte menneskes livscyklus; tilsvarende kan dårlig politisk ledelse forlænge overgangsfasen
eller skabe ny uvished.
Hvis de sidste 200 års regelmæssige udviklingsforløb opretholdes over de kommende år, så står
Danmark og tilsvarende højt industrialiserede lande på tærsklen til en ny teknologisk bølge og ny
økonomisk vækst i disse år. De lange makroøkonomiske (kondratief-)bølger kan ses som mere
usikre symptomer på de underliggende teknologiske bølger.
På transportområdet vil flyvningen fortsat vokse, især interkontinentalt; den kontinentale flytrafik
over Europa og USA er ved at nå grænsen for flyvetæthed og kan blive suppleret af højhastighedstog, eventuelt magnetbanetog. Biler vil fortsat dominere, men deres andel af det samlede
transportarbejde har allerede toppet. Afviklingen af de nationale jernbanenet, der blev opbygget i
sidste halvdel af 1800tallet, vil fortsætte. Til gengæld er antallet af metroer vokset stærkt.
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Bevægelsesfrihed
Den ‘konstante’ faktor i samfunds- og teknologiudvikling er værdierne. Grundlæggende værdier
som fx. Menneskerettighederne ændres ikke (jf. afsnit 2.2 ovenfor). Det er hjælpemidlerne til at
opfylde værdierne, der udvikles og forbedres. Det skaber basis for større værdiopfyldelse for flere
mennesker med mindre omkostninger – men ikke nødvendigvis større lighed eller lykke.
Bevægelsesfrihed repræsenterer en grundlæggende værdi på linie med andre frihedsrettigheder.
Alle mennesker udnytter den foreliggende bevægelsesfrihed og anvender gennemsnitligt samme
konstante tidsmængde og samme andel af indkomsten på transport uanset samfundsform. Det
konstante tidsforbrug pr. person pr. dag er ca. 1 time og 15 minutter. Mennesker bruger ca. 13 % af
den disponible indkomst på transport – i dag og i 1930, i Tyskland og i Canada.58) Når
transportmængden måles i tidsforbrug og penge (andel af disponible indkomst), er den konstant.
Den transportteknologiske udvikling har ikke øget rejsetiden (jf. simulationsmodellen, bilag 3). Den
har derimod øget rejseafstandene. Byernes og nationalstaternes størrelse afspejler dette. De
tværnationale selskabers dominerende position i verdenshandlen viser også, at nationalstaterne er
blevet 'for små' i forhold til bevægelsesfriheden (jf. introduktionen). Omvendt benyttes samme
teknologi i konstant omfang. Fx har amerikanske biler gennemsnitligt kørt 15.000 km om året siden
1930, og den enkelte bilist kører knapt en time hver dag uanset indkomst.59)
Når bevægelsesfrihed – specielt brugerens individuelle handlefrihed – er en grundlæggende værdi,
så vil udnyttelsen af de teknologiske muligheder for at opfylde denne værdi også vokse i takt med
den økonomiske vækst. Samtidig afvikles teknologier, der skaber mindre handlefrihed. Fx blev
heste erstattet af biler i USA mellem 1910 og 1920, uden at væksten i det samlede antal
’transportmidler’ påvirkedes.60)
Afgifter og subsidier ændrer ikke substitutionsforløbet; priskonkurrence regulerer kun tilbud, der
opfattes som ligeværdige. Så længe busser og (gods)tog ikke skaber samme bevægelsesfrihed som
privatbiler og vognmænd, vil de miste markedsandele uanset subventionering. Billetpriser spiller en
sekundær rolle for bybussernes markedsandele, selv om de kan være væsentlige for de daglige
brugere. Derimod kan dårlige parkeringsforhold, der begrænser bilistens individuelle handlefrihed,
enten øge den kollektive transport eller motivere bilisten til at køre et andet sted hen. Tog og busser
kan bevare markedsandele, hvis de tilbyder at opfylde andre værdiforestillinger end bevægelsesfrihed, fx usædvanlige (turist-)oplevelser.
Mange bilejere kunne spare penge ved at benytte taxa i samme omfang, som de bruger egen bil. De
færreste træffer det økonomisk rationelle valg, fordi taxa ikke skaber den samme (oplevelse af
individuel) handlefrihed som egen bil og derfor ikke repræsenterer et ligeværdigt tilbud.
Resume: Bevægelsesfrihed både i form af større individuel rejseafstand pr. time og billigere
godstransport pr. enhed er højt prioriterede værdier. Andelen af befolkningen og andelen af
virksomheder, der udnytter de teknologiske muligheder for større bevægelsesfrihed, øges i takt med
den økonomiske vækst uanset politiske indgreb i markedsprisdannelsen, fordi priskonkurrence kun
regulerer ligeværdige muligheder for at opfylde samme værdi.
Teknologisk fornyelse
Vækst og udvikling på et teknologisk område kan standse af to grunde. Den ene er
markedsmætning. Når størstedelen af den potentielle brugergruppe har tilegnet sig ydelsen,
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begrænses efterspørgslen til vedligeholdelse eller udskiftning af den pågældende ydelse. Fx nåede
det europæiske og amerikanske bilmarked en mæthedsgrænse i 1990erne. Det stagnerende bilsalg
har ført til reduktion af antallet af selvstændige bilproducenter fra ca. 25 i 1990 til ca. 5 i 2010. Den
anden er introduktion af en ny teknologi, der opfylder behovet bedre og billigere. Dampskibe var
bedre end sejlskibe; biler var bedre end heste; telefoner var bedre end breve osv.
Vækstloftet fører i nogle tilfælde til stagnerende investering i den hidtil dominerende teknologi med
afvikling til følge; i andre tilfælde videreudvikles og omstilles teknologien til at opfylde mere
omfattende eller nye værdier. Både udvikling, afvikling og ny udvikling afhænger af producenterne
af de teknologiske hjælpemidler. Det har også kunnet påvises på transportområdet. Et transportsystems dynamik er primært betinget af dels den opsamlede produktions- og proceserfaring om
transportmidlerne, dels systemets størrelse. Betragtes fx lokomotiver, er den kumulerede produktion
en målestok for de opsamlede erfaringer, og jernbanenettets længde er en målestok for systemets
størrelse.61)
Opsamlede erfaringer og systemstørrelse er grundlaget for at løse nye teknologiske problemer bedre
og bedre i en søge-og-finde proces. Opgaven formuleres på grundlag af hidtidige erfaringer, og
derefter udvikles en løsning, der 'bygger oven på' og viderefører hidtidige forbedringer. Den valgte
opgaveformulering på det indledende udviklingsstadium er derfor kritisk bestemmende for det
samlede udviklingsforløb.
Virkningsfuld politisk regulering skal fokusere på den teknologiske udvikling af anlæg og
transportmidler – set i modsætning til restriktioner eller subventioner af drift. Udvikling kan især
påvirkes under eller umiddelbart efter en overgangsfase. På dette udviklingsstadium kan politiske
eller andre ledere opstille krav til (behov for) ny teknologi og eventuelt subventionere
udviklingsprojekter og/eller markedsføring af nye produkter. Det klassiske eksempel er
mælkecentrifugen, der blev 'udviklet på bestilling' (jf. kapitel II, afsnit 2.1). Folketingets beslutning
om at yde offentligt tilskud til høreapparater skabte et behov for udvikling af bedre høreapparater
og førte i sin tur til en dansk eksport af høreapparater.
Et iøjnefaldende uopfyldt behov for teknologisk udvikling er trafiksikkerheden på vejene. Når
bortses fra Storbritannien, Sverige og Japan var antallet af dræbte på vejene i 1975 ca. 25 pr.
100.000 indbyggere i en lang række højt industrialiserede lande. For USA’s vedkommende har
antallet svinget med mindre og mindre afvigelser omkring 22 pr. 100.000 siden 1930erne og frem
til 1990 trods mangedobling af bilpark og trafiktæthed.62)
Opretholdelse af 22-25 dræbte pr. 100.000 indbyggere kan fortolkes som tegn på effektiv
regulering, som den kendes fra centralvarmeanlægget. Sikkerheden forbedres, når antallet af døde
vokser væsentligt over 25 pr. 100.000, og forbedringerne standser, når antallet falder væsentligt
under denne grænse. 22-25 dræbte pr. 100.000 fremstår således som den foretrukne tilstand, som
offentlige og private sikkerhedsforbedringer opretholder. De sidste årtiers fald i antal trafikdræbte
er den forventelige reduktion efter en vækst gennem 1960erne og ’70erne, og faldet vil ifølge denne
analyse blive afløst af ny vækst i de kommende år.
Uanset fortolkning viser tallene, at intuitive forklaringer på trafikulykker er utilstrækkelige, fx at
antallet af ulykker vokser med voksende hastighed eller større trafiktæthed, idet både hastighed og
trafiktæthed er meget større i dag end i 1930erne.
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Resume: Transportsystemets udvikling reguleres politisk ved at opstille krav til den teknologiske
udvikling af anlæg og transportmidler og evt. subventionere udviklingsprojekter og efterspørgsel
efter de nye produkter. Mulighederne for at dreje udviklingen i ønsket retning er størst i eller
umiddelbart efter overgangsfaser. Trods forbedringer af vejanlæg og bilers sikkerhedsudstyr
(radialdæk, skivebremser, airbags) er det ikke lykkedes at forbedre den samlede sikkerhed. Antallet
af dræbte i trafikken har svinget tværnationalt (med enkelte nationale undtagelser) omkring 22-25
pr. 100.000 indbyggere.
Forbrug
Transport forbruger energi, arealer, arbejdskraft og tid. Transportudviklingen afhænger derfor også
af udviklingen på disse områder.
Energiforbrug
Transportsystemer er en forureningskilde som følge af forbruget af fossil energi. Hybridbiler, bedre
og billigere produktion af ethanol som delvis erstatning for benzin samt brintdrevne biler, der
afprøves i laboratorierne i disse år, kan begrænse denne forurening. Udnyttelse af brint kan dog kun
begrænse den samlede miljøbelastning, hvis den kan produceres uden CO2.
Efter energipriskriser og omstilling fra olie til naturgas i ‘70erne følger næste energiteknologiske
overgangsfase omkring 2030. Omstilling over de næste 25-30 år forudsætter, at den nye primære
energikilde introduceres i løbet af de nærmeste år. Forskellige forhold peger på brint som den nye
primære energikilde, og udvikling af brintdrevne biler passer ind i dette mønster.63) Det er
bemærkelsesværdigt, at brintdrevne biler ikke udvikles som følge af oliemangel inden for den
tidshorisont for produktudvikling, som erhvervslivet normalt anvender. Et tilsvarende historisk
eksempel på 'tidlig start' er opbygningen af et asfalteret vejnet i USA. Det startede 30 år før væksten
i bilparken trods større økonomiske fordele ved at udnytte jernbanerne.64) Både asfaltering af veje
og udvikling af brintdrevne biler illustrerer, at de økonomiske faktorer spiller en sekundær rolle.
De aktuelle forventninger om oliemangel i løbet af en kortere årrække kan sammenlignes med
forventningerne i slutningen af 1970erne om voksende kløft mellem energiforsyning og efterspørgsel (jf. afsnit 1.1 ovenfor). Tilsvarende prognoser om råstofmangel er hver gang gjort til
skamme af ny teknologi. Den prognosticerede oliemangel afhænger også af den teknologiske
udvikling, fx ny teknologi til udnyttelse af de meget store oliefund i meget stor dybde i den
Mexicanske Golf. Behovet for ny teknologi er en af de faktorer, der kan skabe (midlertidig)
usikkerhed om omkostningerne og profit; udsving i børskurser afspejler denne usikkerhed og ikke
viden om energimangel.
Den forestående energiforsyning er – som den konkrete udvikling på ethvert andet område – uvis.
De fire teknologiske bølger for primære energikilder viser imidlertid, at det globale udviklingsforløb over de sidste par hundrede år har været meget regelmæssigt, og afvigelserne i
energiforbruget fra trenden følger en sinuskurve som et elektronisk ur.65)
Det er nødvendigt at skelne mellem uvished om den konkrete primære energikilde om 30 år og den
hidtidige vished om global substitution af primære energikilder med ca. 55 års mellemrum (jf.
ovenfor). Adskillelsen indebærer, at det ikke er energiforsyningen som sådan, der er anledning til
uvished; den aktuelle globale uvished vedrører de kommende årtiers afvigelse fra eller videreførelse
af de sidste 200 års udviklingsmønster.
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Nutidige krige, kriser og voksende energiforbrug begrunder intuitive forventninger om energimangel; udviklingscyklerne, der sammenfatter meget større datamængder over meget længere
tidsrum på meget mere systematisk måde end aktuelle ekspertvurderinger, begrunder kontraintuitive forventninger om omstilling til ny primær energikilde – fx til brint - omkring 2030
svarende til omstillingen i 1970erne til naturgas.
De intuitive forventninger er hverken empirisk eller teoretisk begrundede, og de kontra-intuitive
forventninger bygger på en udokumenteret antagelse om ultrastabil, global selvregulering. De
modstridende forventninger afspejler modstridende helhedsbilleder, og de modstridende helhedsbilleder forhindrer en dialog.
Arealforbrug
Areal (jord) er den ene af de tre klassiske produktionsfaktorer. Landbrug har været en af de
vigtigste ressourcekilder i ca. 10.000 år. Landbrugets energiratio, dvs. energioutput pr. energiinput,
var for 10.000 år siden ca. 50. Ratioen var endnu ca. 40 omkring år 1900, men er i dag faldet til 2
eller lavere i de højt industrialiserede lande.66)
I Danmark blev arealudbyttet forøget stærkt i perioden 1500-1800 gennem dels jordforbedringer,
dels forøgelse af arbejdskraften og arbejdstiden (specielt i 1700tallet).53) Dansk landbrug har
udviklet sig i modsat retning over de sidste 100 år samtidig med, at antallet af brug er decimeret (jf.
kapitel I, afsnit 2.2). Grundlaget for denne udvikling er substitution af jord og arbejdskraft som
produktionsfaktorer med (fossil) energi. Fx kræver svineproduktion ikke i sig selv jord. Derimod
har myndighederne knyttet produktionstilladelser sammen med arealer til at køre gylle ud på.
De skiftende former for landbrugssubsidier i EU har også været knyttet – direkte og indirekte – til
arealer. Myndighederne har på den måde bidraget til opretholdelse af høje priser på landbrugsjord,
selv om jorden spiller en aftagende rolle som produktionsfaktor. De negative følgevirkninger er
såvel forarmelse af dansk landbrug (jf. kapitel I, afsnit 2.3) som udelukkelse af u-landene fra et
globalt fødevaremarked.
Landbrugsjordens betydning for fødevareproduktionen kan blive yderligere reduceret over de
kommende årtier af industrielle teknikker til 'konstruktion' og masseproduktion af biologiske
materialer og kloning af fx. appelsinsaft- eller hvedeceller, der kan leve af affald. Kloning kan
begrænse appelsintræernes og hvedemarkernes rolle til forskønnelse af landskaberne.
Når arealerne ikke længere repræsenterer en knap og kostbar produktionsfaktor, vil holdningerne til
jorden også ændres. Interesse for at forkorte transporttid, undgå store transportanlæg eller store
svinefarme 'i baghaven', bevare den historiske natur eller genskabe en tidligere natur osv., kan skabe
helt nye politiske modsætninger, der påvirker det partipolitiske landskab.
Arbejdskraftforbrug
Nationaløkonomer og demografer advarer om risiko for økonomisk stagnation, fordi arbejdsstyrken
ifølge prognoser reduceres i forhold til pensionister over den næste snes år. De økonomiske
prognoser forudsætter 'alt andet lige', og det er ikke velbegrundet (jf. kapitel I, afsnit 5.1). De højt
industrialiserede nationer står på tærsklen til en ny teknologisk bølge og dermed nye samfundsformer, nye produktionsvilkår, nye former for efterspørgsel, nye samlivsformer osv. Det skaber stor
uvished, således at 'alt andet' netop ikke er 'lige'.
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Arbejde som noget, der foregår et bestemt sted på et bestemt tidspunkt igennem en bestemt livsfase,
er en industriel opfindelse, og afvikling af traditionel industriel produktion resulterer også i nye
arbejdsformer. Det kan reducere pendling, øge transportafstandene og i øvrigt have mange andre –
uforudsete og uforudsigelige – konsekvenser.
Det er alene idérigdommen, der sætter grænser for scenarier om den fremtidige beskæftigelse. Det
er fx let at formulere et alternativ til den prognosticerede arbejdskraftmangel: Behovet for
arbejdskraft kunne falde som følge af voksende materiel 'mæthed' og efterslæb i erhvervslivets
omstilling til ikke-materiel serviceproduktion, eller produktivitet og velstand kunne øges ved at
benytte robotter i stedet for arbejdskraft.31) Så ville det modsatte problem opstå: For lille
efterspørgsel efter arbejdskraft i forhold til arbejdsstyrken.
Specielt for transportsystemet kan omstillingen medføre en større vækst i informationsstrømme end
i transportstrømme. Hidtil er de to strømme vokset lige hurtigt66). Det kan skyldes udbredelsen af
topstyrede organisationer;67) omstilling til ultrastabile netværk kan afføde bedre udnyttelse af
informationsstrømmene, der begrænser arbejdskraftforbruget.
Det fremtidige behov for arbejdskraft er lige så uvist som den fremtidige energiforsyning.
Uvisheden kan udnyttes til at fastlægge en ny udviklingsretning. Det forudsætter, at uvisheden
erkendes og ikke forveksles med usikkerhed.
Tidsforbrug
Velstandstigningen har haft en paradoksal følgevirkning. I et knaphedssamfund er det i reglen let at
træffe valg, fordi de fleste muligheder er uønskværdige og dermed let bortvælges. Velstandsudviklingen har skabt flere valgmuligheder, der alle er ønskværdige. Mange mennesker har meget
vanskeligt ved at bortvælge ønskværdige muligheder. De søger i stedet at udnytte alle mulighederne. Følgen er et voksende tidspres og stress.
Velstandsstigningen kan (i det mindste i en overgangsperiode) medføre, at flere mennesker oplever
tid som det væsentligste knaphedsgode. Det var fx. utilfredshed med aftalen om fridage, der udløste
den sidste storstrejke i Danmark. Tidspres på den ene side og større transportafstande på den anden
side forstærker behovet for teknologiske fornyelser af transportsystemerne og for større personlig
handlefrihed.
Sammenfatning: De modstridende krav.. Vilkårene for forbrug af tid, penge, energi, arbejdskraft
og arealer – og dermed vilkårene for såvel hele samfundets som transportsektorens udvikling ændres meget i den aktuelle overgangsfase. Det skaber stor uvished og tilsvarende stort behov for
genoprettelse af vished ved at fastlægge en ny udviklingsretning for samfundet og for de enkelte
samfundsområder, bl.a. transportområdet
Enten udvikles samfund eller også afvikles de – der findes ingen status quo tilstand. Udvikling af
det danske samfund over de kommende årtier kræver både større bevægelsesfrihed og mindre
miljøbelastning, rigelig energiforsyning og mindre forurenende energi, nye transportanlæg og
naturbevarelse, nye attraktive jobs og jobsøgende mennesker, der kan vælge og fravælge osv.
Udfordringen er ikke det ene eller andet krav, men opfyldelsen af de mange modstridende krav på
én gang.
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3.3 Transportområdets fremtider
Danmark og andre højt industrialiserede nationer gennemløber en overgangsfase i disse år. Fx
udviste Danmarks og andre OECD landes BNP i 1980- og 90erne de for vækstgrænsen typiske
fluktuationer med nulvækst som gennemsnit (jf. bilag 1).
Det specielle og karakteristiske for transportområdet er det konstante transportforbrug (biler)
igennem det 20. århundrede – målt i tid, kørsel og relative udgifter. Velstandsstigning og ny
teknologi har ikke øget det individuelle forbrug; udviklingen har sat flere mennesker i stand til at
opnå større bevægelsesfrihed med samme forbrug. Voksende krav om begrænsning af trafikale
belastninger som forurening, trafikulykker og biltæthed afspejler det igangværende skift i
dominerende værdiforestillinger.
Problemformulering
Udviklingen på transportområdet kan hverken adskilles fra udviklingen på andre samfundsområder
eller fremstilles som en mekanistisk årsag-virknings proces. Transportteknologiske forbedringer og
ønsker om bevægelsesfrihed virker gensidigt forstærkende; denne udvikling forstærker og
forstærkes af økonomisk vækst; økonomisk vækst øger den politiske stabilitet og politisk stabilitet
øger den økonomiske vækst osv. osv. Faktorerne kan ikke blot virke gensidigt forstærkende; de kan
også virke gensidigt afsvækkende – indgå i en 'negativ spiral'.
De gensidige sammenhænge mellem bl.a. politik, økonomi, teknologi og værdiforestillinger
indebærer, at
-

transportudviklingen forløber relativt stabilt, forudsigeligt og velkendt, hvis samfundet
befinder sig i en vækst- og videreudviklingsperiode,
udviklingen på transportområdet er relativt upåvirkelig af politiske eller økonomiske indgreb
i en vækst- og videreudviklingsperiode,
omstillingskravene til samfund i overgangsfaser omfatter omstilling på transportområdet,
fordi befolkningen stiller nye krav til transportsektoren, og fordi den teknologiske udvikling
har nået et 'forbedrings- og mæthedsloft',
udviklingen på transportområdet kan drejes i ny retning i overgangsfaser, fordi området er
præget af uvished og utilfredshed,
vellykket omstilling på transportområdet forudsætter dels erkendelse af omstillingskravene
og de værdiforestillinger, som omstillingen skal opfylde, dels anvisninger på, hvordan
omstillingen igangsættes, og udviklingen drejes i ny værdiopfyldende retning.

Motorvejskøer, uregelmæssig togdrift, ventetider i lufthavne osv. har skabt en bred politisk enighed
om behovet for 'at gøre noget' på transportområdet. Enigheden udmøntes i bevillinger til bl.a. flere
motorveje og istandsættelse af nedslidte jernbanespor. Det er hverken udtryk for ny erkendelse eller
ny udvikling.
Den offentlige by- og trafikplanlægning har formet den hidtidige udvikling på transportområdet.
Det er derfor også vilkårene for denne planlægning, der skal revideres, hvis udviklingen på
transportområdet skal drejes i ny retning. Med vilkår menes her kravene til og grænserne for
transportområdets selvregulering.
Beskrivelse af transportområdet som selvregulerende system
Et samfund som det danske betegnes åbent (liberalistisk, demokratisk, markedsøkonomisk o.l.),
fordi statsmagtens indflydelse er begrænset til vilkårene for borgernes opfyldelse af egne
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værdiforestillinger. Statsmagten udøves gennem offentlige reguleringssystemer for de forskellige
samfundsområder. Beskrivelser af et samfundsområde omfatter derfor to dele: Det offentlige
reguleringssystem og en (offentlig og/eller privat) samfundssektor, der består af mange,
uafhængige, selvregulerende aktører eller producenter. Det offentlige reguleringssystem for
transportområdet skal sikre voksende (ikke faldende) bevægelsesfrihed.
Det offentlige reguleringssystem for transportområdet omfattede tidligere såvel planlægning,
bygning og vedligeholdelse af de fleste transportanlæg som kollektive (kommunale, regionale og
statslige) trafikselskaber, mens transportsektoren omfattede de øvrige ejere af transportanlæg,
transportproducenterne samt borgerne som producenter af egen transport. Igennem de senere år er
en række af det offentlige systems opgaver blevet udliciteret eller privatiseret, hvor privatiseringen i
nogle tilfælde er mere formel end reel. Udliciterings- og privatiseringstrenden er hverken begrænset
til transportområdet eller speciel for Danmark.
Det offentlige reguleringssystem kan kort beskrives som fem trinvis mere omfattende
forvaltningsorganer for planlægning og prioritering af transportområdet (jf. kapitel III, afsnit 3.2).
De fem niveauer er:
1)
2)
3)
4)
5)

Kommunale organer for lokal/urban trafikplanlægning.
Regionale organer, der koordinerer de lokale planer.
Statslige styrelser eller direktorater, der koordinerer de enkelte transportformer på landsplan.
Trafikministeriet, der prioriterer investeringer i de forskellige transportformer.
Regering (Folketing), der prioriterer investeringer og drift på forskellige samfundsområder.

De fem niveauer opfylder trinvis mere omfattende reguleringskrav. De lokale organer skal
opretholde eller genoprette stabil trafikafvikling; den regionale planlægning skal opretholde eller
genoprette effektivitet; de statslige styrelser skal optimere de enkelte transportformer, mens
trafikministeriet skal opfylde vækstbehov, og regeringen skal forene de modstridende interesser. I
det ideale selvregulerende system vil vedvarende afvigelser på ét niveau afføde afvigelser på det
overliggende niveau, og ophævelse af afvigelserne på det overliggende niveau skaber nye
forudsætninger for reguleringen på alle de underliggende niveauer.
Selvregulerende organisationer kan være topstyrede eller ultrastabile netværk (jf. afsnit 2.3 overfor).
Sammenknytning kan være centraliseret eller decentraliseret. Virksomheder har hidtil typisk været
topstyrede, dvs. at det øverste (direktions-)niveau informeres om afvigelser på det laveste niveau og
træffer beslutninger om imødegåelse. Topstyring er velegnet til at sikre bedre og bedre opfyldelse af
ét og samme krav eller mål, og topstyrede organisationer kan derfor præstere store vækstrater i
første del af en videreudviklingsperiode, hvor efterspørgslen vokser fra år til år. I anden halvdel af
videreudviklingsperiode, hvor efterspørgslen aftager, kræves kvalitative forbedringer. En centraliseret ledelse er uegnet til at skabe fornyelser. Det er én forklaring på, at mange topstyrede
virksomheder kun gennemløber én udviklingscyklus, og at bl.a. mange sydamerikanske lande
stagnerede fra 1970erne.68)
Det ultrastabile netværks enheder er selvregulerende inden for de vilkår, som et overliggende
niveau fastlægger. Det betyder, at alle nye krav enten opfyldes på et lavt niveau eller 'spredes' til et
højere niveau, fordi det ikke kan opfyldes på det lavere niveau. Den vedvarende afvigelse på det
lavere niveau repræsenterer et andet problem på det overordnede niveau. Problemerne kan derfor
også imødegås på anden måde på det overliggende niveau. Den trinvise inddragelse af en større del
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af organisationen til imødegåelse af trinvis større forstyrrelser er betingelsen for, at organisationen
på én gang forbliver den samme organisation og løbende udvikles og fornyes.
Transportproducenterne udgør ikke ét enkelt selvregulerende system. De omfatter alle aktører, der
producerer gods- eller persontransport, og består af mange forskellige selvregulerende sociale
systemer – kommunale busselskaber og jernbaner, private vognmænd og privatbilister, rederier og
lavpris-flyselskaber osv. Aktørerne kan opdeles i fem typer:
1) Subsidierede transportproducenter, der skal opretholde en bestemt produktion, fx kommunale busselskaber.
2) Non-profit producenter, der opfylder egne transportbehov for at begrænse omkostningerne,
fx private bilister og virksomheders transportafdelinger.
3) Kommercielle producenter, der skal tiltrække kunder ved at skabe attraktive tilbud, fx
flyselskaber.
4) Partnerskaber af producenter, der samarbejder for at øge den samlede transportproduktion,
fx taxaselskaber.
5) Transportproducenter, der udvikler eller indgår aftale om udvikling af ny teknologi for at
opfylde nye krav, fx forsvarets deltagelse i udvikling af nyt, amerikansk fly.
Transportsektoren omfatter således både kommercielle selskaber og statsvirksomheder, produktion
og forbrug, drift og udvikling, koncessioner og konkurrence osv. En sektor med så mange
forskellige aktiviteter, interesser og organisationer, og som udvikles kontra-intuitivt, kan
umiddelbart fremstå som kompleks. Trods iøjnefaldende forskelle besidder transportproducenterne
imidlertid ét relevant fælles kendetegn: De tilbyder alle at opfylde samme værdiforestilling om
bevægelsesfrihed. Denne værdiforestilling adskiller transportproducenterne fra andre producenter
og knytter dem sammen til ét selvregulerende system. Bevægelsesfrihed som fælles
værdiforestilling kan sammenlignes med masse som fælles kendetegn ved alle fysiske legemer
uanset synlige forskelle.
Nul-sum spil
Samvirket mellem transportområdets offentlige reguleringssystem og den (overvejende) private
transportsektor kan forklare væksten i bilisme og flyvning på bekostning af togtransport siden
1960erne. Transportsektoren har udnyttet velstandsstigning og ny teknologi til at øge bevægelsesfriheden, og det offentlige planlægningssystem, der eksisterer for at opretholde eller genopfylde en
behovsopfyldende transport, har fokuseret på biltrafikkens og luftfartens kapacitetsproblemer i
stedet for at optimere hele transportområdet. Det er særligt iøjnefaldende på godstransportområdet.
Siden 1960erne er jernbanernes godstransport blevet overtaget af lastvogne. De tunge lastvognstog
er i dag en stærkt belastende faktor på vejene. De er skyld i en meget stor del af miljøbelastningen,
trafiktætheden og nedslidningen af vejene. Vognmændene har udkonkurreret jernbanernes
godstransport, fordi de har kunnet opfylde virksomhedernes krav om bevægelsesfrihed bedre og
bedre, bl.a. som følge af bedre (motor)veje og større lastvogne. Samtidig er jernbanernes
godstransport blevet ringere og ringere. Det skyldes ikke alene utilstrækkelige investeringer i
jernbaner. Det skyldes også 'nationalisme'. Der findes i dag 25-30 forskellige signalsystemer i EU.
Al togdrift er derfor national; alle tog standser ved grænsen, hvor vognene omrangeres og overgives
til det næste nationale selskab.
Udviklingen i jernbanernes godstransport er et eksempel på sociale systemers kontra-intuitive
virkemåde. Det offentlige transportsystem har udbygget (motor-)vejnettet for at afhjælpe
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kapacitetsproblemer. De forbedrede vejanlæg og den forringede jernbanedrift har trukket godstransporten fra jernbanerne til vejene, så trafiktætheden er øget mere end kapacitetsforbedringerne. Den
kontra-intuitive løsning på vejnettets kapacitetsproblemer består i at forbedre jernbanernes godstransport så meget, at den kan konkurrere med lastvognene.
Årtiers forringelser af jernbanernes godstransport overvindes ikke af lidt større bevillinger. Det er
nødvendigt at 'genopfinde' jernbanernes godstransport. Genopfindelsen omfatter fælles EU-togdrift
(signaler, spor, materiel) og førerløse tog, der styres via sattelitovervågning. Et konkurrencedygtigt
alternativ til lastbiler ville ikke alene begrænse vejenes kapacitets- og vedligeholdelsesproblemer;
det ville også begrænse miljøbelastningen væsentligt.
De selvforstærkende kapacitetsproblemer præger også luftfarten, hvor en kritisk flytæthed søges
afhjulpet gennem forbedringer af lufthavne, flyledelse, luftkorridorer osv. Forbedringerne tiltrækker
flere fly – bl.a. lavpris- og charterselskaber – med nye kapacitetsproblemer til følge. Det kontraintuitive alternativ til øget luftfart er højhastigheds- og magnetbanetog fra bycentrum til bycentrum.
Et planlagt magnetbanetog mellem Berlin og Hamborg blev skrinlagt, da den tyske økonomi
stagnerede.
Samspillet mellem det offentlige reguleringssystem og transportsektoren kan fortolkes som et nulsum spil (prisoner's dilemma), hvor den private sektor forventer offentlige indgreb i 'den fri
konkurrence', og det offentlige system forventer privat misbrug af markedsvilkårene. Et nul-sum
spil på transportområdet er på den ene side en følge af parternes gensidige mistillid og forklarer på
den anden side den kvantitative vækst uden kvalitative fornyelser. Reguleringssystemet har
understøttet en 'darwinistisk konkurrence' mellem de forskellige transportformer i stedet for at
understøtte de mindre miljøbelastende transportformer.
En ny udvikling
Udvidelsen af EU og økonomisk vækst i OECD-landene såvel som i Asien øger transportbehovet –
nationalt, kontinentalt og interkontinentalt. Samtidig har værdiudvidelse og oplevelse af miljøforurening forstærket kravet om reduktion af den trafikale miljøbelastning. Fx er udvidelsen af
Frankfurts lufthavn blevet forhindret i flere år af klager, i Svejts og Østrig er motorvejene over
Alperne blevet blokeret af demonstranter mod den tunge trafik, i Danmark har naboerne til Tune
lufthavn ved Roskilde protesteret mod udvidelse af lufthavnen osv. I nogle tilfælde ændres
godkendte planer, i mange tilfælde afvises protesterne; i alle tilfælde med voksende utilfredshed til
følge.
Hidtil er transportvilkårene blevet forbedret på bekostning af miljøet, eller miljøbelastningen er søgt
begrænset ved at indføre restriktioner overfor biler og fly, fx bompenge for at køre ind i byer og
forbud mod natflyvning. Det nye krav er at øge bevægelsesfriheden og reducere miljøbelastningen
på én gang.
Forenklet udtrykt består omstillingskravet til transportområdet i at erstatte transportpolitiske
kapacitetsmål med mål for begrænsning af miljøbelastningen. Det betyder på den ene side, at det
offentlige reguleringssystem skal fastlægge mål for transportområdets miljøbelastning og selv
bidrage til opfyldelsen af målene, fx ved at finansiere udviklingsprojekter. På den anden side skal
det offentlige reguleringssystem give producenterne det fulde ansvar for opfyldelse af
kapacitetsbehov, så det offentlige ikke forstærker uligheden i konkurrenceevne.
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Reel privatisering af offentlige transportanlæg og transportproduktion opfylder den ene del af
omstillingskravet. Det, der mangler, er en klar og bindende politisk beslutning om, at det offentlige
reguleringssystems opgave fremover består i at begrænse den trafikale miljøbelastning, herunder
ved at (gen)udvikle transportformer, der skaber større bevægelsesfrihed med faldende miljøbelastning.
Transnational transport kræver transnationale løsninger. De europæiske nationer er også hver for sig
for små til at indføre og udnytte den forestående teknologiske bølge af energi-, transport- og
informationsteknologier. Disse teknologier er hovedelementer i den nye fysiske infrastruktur, der er
grundlaget for ny vækst og udvikling i Europa over de kommende årtier. Det nødvendige
samarbejde kunne foregå inden for EU. Unionen er et velegnet overnationalt organ for opbygning af
en tværnational fysisk infrastruktur og for at gennemføre den overnationale økonomiske politik, der
er forudsætningen for at udnytte en fælles fysisk infrastruktur. Afgrænsning af EU's ansvar og
opgaver til fysisk infrastruktur og økonomisk politik ville resultere i en helt ny form af overnational
enhed, som hverken var en forbundsstat eller et statsforbund, og som besad suverænitet (vedrørende
infrastruktur og økonomisk politik) uden at være geografisk afgrænset.
Infrastrukturudvikling i EU-regi hæmmes af intuitive oplevelser af truet suverænitet. Oplevelserne
bygger på en ahistorisk opfattelse af suverænitet. Det overses, at hver ny teknologisk bølge har
affødt en ny form for suverænitet.69)
National suverænitet udnyttes til at opfylde befolkningens dominerende værdier, herunder ved at
deltage i forpligtende samarbejde med andre nationer om forudsætningerne for værdiopfyldelse. En
ny teknologisk bølge fastlægger nye grænser mellem nationale suverænitetsbehov og nationale
samarbejdsbehov, fordi de dominerende værdier ændres. Ændringerne i disse år består i, at
velstandsstigning og voksende materiel ’mæthed’ drejer de dominerende værdier i retning af ikkematerielle – kognitive – værdier, mens økonomisk tryghed opleves som en ret eller selvfølge. Ingen
europæisk nation besidder økonomisk suverænitet i dag, og de kan derfor heller ikke afgive
suverænitet på dette område. De kan derimod indgå i forpligtende samarbejde om infrastruktur og
økonomisk politik for at opnå ny og større suverænitet til at opfylde de kognitive værdier.
Enhver form for suverænitetsafgivelse er uønskværdig, og afgivelsen bliver ikke mere ønskværdig,
fordi den fremstilles som nødvendig. 'Nødvendig suverænitetsafgivelse' er et pres, der fremkalder
kontra-intuitive reaktioner i store dele af befolkningen. Presset skaber en oplevelse af EU – eller en
EU-traktat – som 'den sorte hånd, der stjæler suveræniteten'. Det hindrer en fælleseuropæisk
udvikling af bl.a. den fysiske infrastruktur, der kunne styrke de enkelte nationers suveræne
opfyldelse af dominerende værdier.
3.4 Sammenfatning: Transport
Sociale organisationer – herunder nationer – opretholdes og udvikles af interaktionen internt og
med omgivelserne. På samfundsniveau observeres interaktionen som transport- og informationsstrømme. Disse strømme er grundforudsætninger for mange andre aktiviteter.
Transportsektoren opfylder befolkningens behov for bevægelsesfrihed. Bevægelsesfrihed er en højt
prioriteret værdi på linie med andre former for frihed. En effektiv transportsektor har øget
bevægelsesfriheden med faldende brugeromkostninger, men affødt trafikale belastninger som
forurening, trafikulykker og landskabsforringelse.
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Den teknologiske udvikling i den vestlige verden på bl.a. transportområdet er forløbet meget
regelmæssigt og upåvirket af økonomiske konjunkturer og politiske beslutninger. De forskellige
teknologier udvikles samlet og tværnationalt; de har gennemløbet fire ca. 55-årige livscykler
(logistiske vækst- og substitutionsbølger) på trinvis højere niveau over de sidste godt 200 år. Hvis
udviklingsmønstret fra sidste halvdel af 1700tallet opretholdes over de næste årtier, så står Danmark
og tilsvarende nationer på tærsklen til en ny teknologisk bølge, bl.a. omstilling til nye transport-,
energi- og informationsteknologier, der kræver tværnationalt samvirke, fx inden for EU.
Vilkårene for forbrug af tid, penge, energi, arbejdskraft og arealer – og dermed vilkårene for hele
transportsektoren – ændres i den aktuelle overgangsfase. Det betyder, at de teknologiske udviklingsmål skal nyformuleres i de nærmeste år. Det bestemmer sektorens udviklingsretning på længere
sigt, og denne udvikling er derfor helt uvis. Mulighederne for at påvirke udviklingen og begrænse
de trafikale belastninger er størst i de nærmeste ca.10 år og vil derefter aftage.
Mennesker anvender gennemsnitligt samme tidsmængde og samme relative andel af indkomsten på
transport uanset tid og sted. Da mennesker benytter samme tid og en konstant andel af den
disponible indkomst til transport, fører voksende udnyttelse af mere effektive transportformer til
øget bevægelsesfrihed: Gods og personer kan transporteres over længere afstande med samme
omkostninger i penge eller tid.
Transportområdet kan opdeles i et offentligt reguleringssystem, der fastlægger vilkårene for
transport, og en overvejende privat transportsektor, der består af mange, uafhængige transportproducenter. Transportproducenterne er selvregulerende sociale systemer, der udnytter mulighederne for at øge egen bevægelsesfrihed. Den økonomiske vækst har sat befolkning og erhvervsliv
i stand til at øge bevægelsesfriheden ved at udnytte biler og fly, og det offentlige reguleringssystem
har forstærket denne udvikling ved at forbedre vilkårene for vej- og lufttransport på bekostning af
jernbanerne. Togdriften er forringet siden 1960erne, selv om privatbiler i byerne, tunge lastvogne på
motorvejene og store flyvemaskiner belaster miljøet meget mere end metroer, jernbanegodstransport og højhastighedstog.
Udviklingen på transportområdet har affødt en stadigt voksende miljøbelastning og stadigt flere
protester mod belastningerne. Internationaliseringen øger transportbehovet, og uden grundlæggende
omstilling af transportområdet vil modsætningerne på transportområdet derfor vokse. Den
nødvendige omstilling er en ny arbejdsdeling mellem det offentlige reguleringssystem og transportproducenterne. Den ny arbejdsdeling skal forene øget bevægelsesfrihed og faldende miljøbelastning. Det kan ske ved at give det offentlige reguleringssystem ansvaret for at opstille og
opfylde mål for miljøbeskyttelse, herunder ved at 'genudvikle' togtransport på EU-niveau, og give
transportproducenterne ansvaret for opfyldelse af kapacitetsbehov.
Trafiksikkerheden på vejene er et særligt problem. Med enkelte undtagelser var antal trafikdræbte
på vejene i 1975erne 22-25 pr. 100.000 indbyggere i de højtindustrialiserede lande, og antallet af
trafikdræbte har svinget omkring 22-25 pr. 100.000 indbyggere i USA fra 1930erne til 1990 trods
mangedobling af bilpark og trafiktæthed såvel som højere hastigheder.
Det forekommer intuitivt evident, at øget hastighed på vejene øger risikoen for trafikdrab. Da antal
trafikdræbte pr. 100.000 indbyggere er uafhængigt af nationale hastighedsgrænser og mangedobling
af bilparken, er de intuitive forklaringer ikke alene utilstrækkelige; de forhindrer også udforskning
af de ‘andre’ faktorer, der opretholder 25 trafikdræbte pr. 100.000.
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4. Sygdomsbehandling og sundhedsfremme
Miljøforurening er ikke blot 'uheldig' eller 'uønskværdig'; forureningen er eller kan være
livstruende. Miljøforurening, der truer sundhed, forplantning og liv, er et væsentligere problem end
udviklingen i fx renten på boliglån.
I Ertebølle-kulturen for ca. 7.000 år siden var ressourcerne rigelige i forhold til en spredt befolkning, miljøbelastningen tilsvarende lille og levevilkårene nærmest 'ideale'. I takt med voksende
befolkningstæthed, voksende ressourceforbrug og voksende ressourceknaphed øges miljøbelastningen og de miljøbetingede sygdomsrisici. Sammenhængene mellem miljøforurening og
sygdomme er i den forstand både menneskeskabt og årtusinder gammel.
Sundhedsskadelig forurening optager flere mennesker i dag end tidligere. Det kommer bl.a. til
udtryk i tilslutningen til miljøbevægelserne, i partiernes miljøpolitikker og i kritiske holdninger til
myndigheder og de etablerede repræsentanter for fødevarer og miljø, bl.a. landbruget. Landbrugets
repræsentanter er ikke længere selvskrevne 'talsmænd for miljøet'.
Sammenhængen mellem miljø og sundhed er øget pga. voksende internationalt samkvem og
udbredelse af en ny kognitiv livsstil. Internationaliseringen har øget spredning af forureningsbetingede sygdomme via rejsende, jf. sars fra Kina, eller fødevarer, jf. kogalskab fra UK.
Internationaliseringen har ligeledes øget informationen om potentiel spredning, jf. fugleinfluenza.
Udbredelsen af en kognitiv livsstil blandt de 40årige og yngre, der prioriterer personligt ansvar og
personlig indflydelse på eget livsforløb, forstærker afvisningen af kollektive risici – herunder
sygdomsrisici.
Lægerne har udarbejdet kataloger over usunde påvirkninger og usund adfærd: Fra rygning og passiv
rygning til animalsk fedtsyre, fra sukker og sodavand til alkohol, fra mangel på fysisk motion til
mangel på 'brain jogging' osv. Målestokken for den samlede virkning af disse faktorer på
befolkningens sundhed er middellevealderen. En befolknings middellevealder er den statistiske eller
gennemsnitlige levealder i den pågældende befolkning på et bestemt tidspunkt.
Den efterfølgende fremstilling af sundhedsområdet er opdelt i tre dele. Først redegøres for
udviklingen i middellevetid som målestok for udviklingen i befolkningens sygdoms- og sundhedstilstand. Derefter beskrives udviklingen i sygdomsbehandling og sygdomsforebyggelse som
betingelse for bedre sundhed, og til sidst vurderes sundhedsområdets udvikling som en samfundsinstitution, der fastlægger rammerne for sygdomsbehandling og sundhedsfremme.
4.1 Udviklingen i middellevetid
Middellevetid udregnes for en befolkningsgruppe født samme år og beregnes som den pågældende
gruppes statistiske eller gennemsnitlige levealder. Middellevetiden kan derfor kun beregnes for
grupper, hvor alle er døde. Middellevetiden afhænger direkte af gruppens alder og fødselsår.
Middellevetiden opgøres ofte for bestemte aldersgrupper, fordi den øges med voksende alder, da
ældre aldersgrupper ikke længere omfatter 'de dårlige liv'. Tilsvarende er middellevetiden oftest
længere for befolkningsgrupper, der er født på et senere (historisk) tidspunkt, da de er født og
vokset op under sundere levevilkår.
Udviklingen i middellevetid beregnes ved at sammenligne middellevetiden i én aldersgruppe med
tilsvarende tal for samme aldersgrupper født tidligere eller senere. Ændringerne i aldersgruppernes
middellevetid er en målestok for den historiske udvikling i befolkningens levetid.
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Man kan derfor skelne mellem (1) en 'status-beskrivelse' af middellevealderen i form af den faktiske
middellevealder på et bestemt tidspunkt og (2) en udviklingsbeskrivelse af ændringer i en bestemt
aldersgruppes faktiske middellevetid over en periode. I det følgende fokuseres på udviklingen i
middellevetid.
Middellevetid
Den faktiske middellevetid er vokset i alle de vesteuropæiske lande siden begyndelsen af 1800tallet.
Væksten i faktisk middellevetid følger logistiske vækstkurver (s-kurver) for alle aldersgrupper og
begge køn i alle de undersøgte vesteuropæiske nationer, bl.a. Danmark. Det betyder, at udviklingen
i middellevetid for samme køn og aldersgruppe i samme land følger én og samme s-kurve med ét og
samme konstante vækstloft siden begyndelsen af 1800tallet.70)
S-kurverne for middellevetid varierer lidt fra gruppe til gruppe; for alle grupper gælder, at
udviklingen i dette århundrede har fulgt en kurve, der blev fastlagt i begyndelsen af 1800tallet for
tiden frem til midten af det 21. århundrede. Udviklingen i den faktiske middellevetid vil ifølge skurverne nå et maksimum omkring 2050. Den maksimale middellevetid vil blive 84 år for kvinder
og 79 for mænd. Da middellevetiden for europæiske kvinder var ca. 80 år omkring århundredskiftet,
og da den faktiske udvikling har fulgt den logistiske vækstkurve over de sidste 200 år, er der intet
grundlag for at forvente en forøgelse af kvinders middellevetid på mere end 4 år frem til 2050.
Tilsvarende gælder for mænd.
I begyndelsen af 1800tallet var middellevetiden for nyfødte og 10-årige henholdsvis 40 år og 45-47
år, (dvs. en samlet levealder for de 10årige på 55-57 år). Forøgelsen af middellevetiden toppede for
de fleste grupper mellem 1915 og 1945. Tilvæksten i middellevetid har været aftagende siden
1950erne, mens den lægevidenskabelige udvikling er accelereret i denne periode.
Analysen af udviklingen i middellevetid viser således, at
1) forøgelsen af middellevetid har fulgt meget regelmæssige logistiske vækstkurver siden
begyndelsen af 1800tallet for alle aldersgrupper og begge køn i Vesteuropa,
2) forøgelsen af middellevetiden toppede mellem 1915 og 1945 og er aftaget fra 1950erne for
alle grupper,
3) middellevetiden øges over de næste 40-50 år, men kun med yderligere 3-6 år.
Det kan umiddelbart forekomme overraskende, at middellevetiden vokser mindre og mindre i den
periode, hvor udgifterne til sundhedsvæsenet, antallet af medicinske specialer, omfanget af privat
og offentlig lægevidenskabelig forskning og videnskabelige gennembrud osv. osv. er vokset og
vokset. Trods lægevidenskabens perlerække af succes'er har udbyttet af denne udvikling været
ringe, når det måles i form af øget middellevetid. Specielt for Danmark gælder, at udviklingen i
middellevetid er stagneret i forhold til andre OECD-lande.
Selv om udviklingen i middellevetid har fulgt s-kurver, kunne overensstemmelsen mellem data og
kurver skyldes 'tilfældigheder'. Det er dog ikke en vedbegrundet indvending. Udviklingen på et
bestemt område følger nødvendigvis s-kurver (logistiske vækstkurver), hvis to forudsætninger er
opfyldt. Den ene forudsætning er, at der foreligger et konstant vækstloft, og den anden forudsætning
er, at væksten foregår som en trinvis tilvækst afhængig af den hidtidige vækst (og dermed også af
den hidtidige afstand til vækstloftet).
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Beskrivelser af udviklingen i middellevetid opfylder disse forudsætninger. Den maksimale levealder har været konstant i Europa i det mindste i de sidste par tusinde år og fastlægger en
overgrænse for middellevetiden. Væksten i middellevetid foregår som en trinvis tilvækst, hvor
yderligere tilvækst afhænger af den hidtidige vækst.71)
Det skal tilføjes, at andelen af meget gamle (over 90 eller 95 år) er vokset over de sidste årtier.
Mennesker, der lever væsentligt længere end den faktiske middellevetid, besidder med andre ord en
større 'overlevelsesevne'. Det kan skyldes en minoritetsgruppe med særlig konstitution; væksten i
andelen af meget gamle er også blevet benyttet som begrundelse for at afvise s-kurverne, selv om
de meget gamle kun udgør en meget lille og isoleret gruppe.72)
Vækstloft over middellevetid
Den maksimale levealder synes at være omkring 120 år, og vækstloftet over middellevetid er
således 35-40 år under den maksimale levealder.73) I begyndelse af 1800tallet var den tilsvarende
difference 75-80 år. Da middellevetiden er et statistisk gennemsnit, skal den være kortere end den
maksimale levealder. Det forklarer imidlertid ikke, at forskellen mellem maksimal levealder og
loftet over middellevealder har kunnet reduceres med 40 år over de sidste to århundreder, men kun
kan reduceres med nogle få år yderligere over de næste 50 år.
De to typiske forklaringer på den stagnerende vækst i middellevetid er (1) usund livsstil, bl.a. rygeog drikkevaner, ringe motion og sociale belastninger, og (2) besparelser i sundhedsvæsenet, der har
forringet behandlingerne.74) ”Hvis blot borgerne enten udfoldede en sund livsstil eller fik den
nødvendige behandling uden ventetid, når de blev syge, så ville middellevetiden vokse". Der er
flere grunde til, at denne type af forklaringer er utilstrækkelig.
For det første er det ikke stagnationen siden 1950erne, der skal forklares. Den følger direkte af
landenes fremrykkede position på s-kurven. Det ubesvarede spørgsmål er: Hvordan forklares, at
loftet over middellevetiden er væsentligt under den maksimale levealder? Usund livsstil eller
mangler i sundhedsvæsenet forklarer ikke, at loftet over middellevetiden fremstår som fastlagt
tidligt i 1800tallet i de forskellige lande trods forskellige samfundsvilkår.
De fleste mennesker har oplevet, at sygdomsbehandling har forlænget deres eget eller pårørendes
liv. Det er derfor intuitivt uforståeligt, at bedre og bedre sygdomsbehandling ikke skulle forøge
middellevetiden. På den baggrund er det naturligt at give sundhedsvæsenet eller offentlige
besparelser på sundhedsområdet skylden for den stagnerende udvikling i middellevetiden. Den
intuitive tro på udbytte af mere omfattende og mere effektiv sygdomsbehandling er imidlertid ikke
velbegrundet. Sygdomsbehandling fører ikke nødvendigvis til forbedring af nationens sundhedstilstand eller forlængelse af middellevetiden.
Det er veldokumenteret om end ikke accepteret i lægekredse, at den individuelle sygdomsbehandling ikke indvirker direkte på befolkningens sundhedstilstand. Dokumentationen består i skurveanalyser af udbredelse af sygdomme og af andelen, der dør af en bestemt sygdom. De viser, at
udbredelsen følger s-kurver og ikke påvirkes af indførelsen af nye og mere effektive behandlingsformer. Fx har reduktionen i andelen, der døde af difteri i USA, fulgt en s-kurve siden begyndelsen
af 1900tallet, og forløbet er helt upåvirket af introduktionen af en effektiv behandling (antitoksin) i
1930erne.75) Det betyder også, at faldende sygdomshyppighed eller dødelighed efter indførelse af
vaccination mod den pågældende sygdom ikke er en entydig dokumentation for vaccinationens
effekt.
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Hvis det forudsættes, at sygdomsbehandling i alle tilfælde forlænger nogle patienters liv, så er der
kun to mulige forklaringer på, at den mere effektive sygdomsbehandling ikke har øget middellevetiden væsentligt. Den ene er, at den individuelle behandling faktisk er livsforlængende, men kun
forlænger patientens liv meget lidt, så den samlede effekt af sygdomsbehandlingen på middellevetiden er tilsvarende begrænset – set i modsætning til fx virkningen af at reducere spædbørnsdødeligheden i første halvdel af 1900tallet.
Den anden forklaring vedrører bivirkningerne af at øge middellevetiden. Forlængelse af
middellevetiden har i det mindste to bivirkninger:
1) En vækst i andelen af 'dårlige' liv, herunder også senfølger af sygdomsbehandlingen. Flere
mennesker med svagere konstitution eller anlæg bliver voksne, men ikke gamle. Omvendt
kan de senere års vækst i antallet af meget gamle mennesker ses som udtryk for, at
mennesker, der lever væsentligt over den faktiske middellevetid, besidder en stærk
konstitution og derfor bliver meget gamle.
2) Flere individuelle afvigelser fra det typiske eller gennemsnitlige sygdomsmønster. Den
eksisterende lægevidenskab har udviklet bedre og bedre behandling af det typiske
sygdomsmønster. Den er ikke rettet mod de individuelle – fx medfødte – 'svagheder', og de
får voksende betydning, når bedre diagnose- og behandlingsteknik opfylder behovet i det
typiske forløb.
De to bivirkninger kan forklare loftet over middellevetid. De indebærer, at forøgelse af
middellevetiden også øger andelen af befolkningen, der er mindre modstandsdygtige over for
sygdomme. I den første del af det s-kurveformede forløb vokser middellevetiden, fordi de
marginale forbedringer af befolkningens sundhedstilstand overstiger de marginale forringelser af
befolkningens modstandskraft. Efterhånden aftager det yderligere sundhedsudbytte af
sygdomsbehandlingerne, mens den marginale forringelse af modstandskraften vokser. Loftet over
middellevetiden nås, når de marginale forbedringer og forringelser er lige store. Det er den
sædvanlige forklaring på et teknologisk vækstloft og udgør ikke en speciel eller 'original' forklaring
på udviklingen i middellevetid.
4.2 Sygdom kontra sygelighed
Modsætningen til at være syg er at være rask, mens modsætningen til sundhed er sygelighed, dvs.
forringet modstandsdygtighed overfor sygdomme. Sundhed er ikke et begreb med en præcis og
videnskabeligt fastlagt betydning. Betydningen er tværtimod blevet udvidet over den sidste
generation fra kun at omfatte fravær af sygdom til også at omfatte den for aldersgruppen normale
funktionsevne. Mangelfuld funktionsevne viser sig i form af øget risiko for at blive syg, dvs. øget
sygelighed.
Sundhedsbevarende foranstaltninger skal foregribe, at mennesker rammes af sygdom. Foranstaltningerne skal med andre ord forhindre, at mennesker overhovedet udviser tegn på sygdomme
(symptomer). Læger er uddannet til at stille sygdomsdiagnoser på grundlag af symptomer og til at
planlægge og gennemføre en behandling af den diagnosticerede sygdom. Læger uddannes ikke i at
forhindre, at symptomerne opstår. De er ikke qva læger kvalificeret til at tilbyde sundhedsbevarelse,
og henvisninger til faldende dødelighed som følge af vaccination er ikke en entydig dokumentation
for forebyggelse, jf. ovenfor. Såkaldt forebyggende foranstaltninger som mammografi foregriber
ikke symptomerne; de er teknikker til tidligere erkendelse af symptomer med henblik på at
iværksætte behandlingen tidligere.
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Risikofaktorer
Lægevidenskaben har søgt at foregribe sygdomme ved at udvide symptombegrebet med såkaldte
risikofaktorer. En risikofaktor er en påvirkning eller personegenskab, der hyppigt optræder forud for
eller samtidig med sygdommen, og som anses for en 'medvirkende årsag' til sygdommen, jf.
påskriften på bl.a. cigaretpakker, at rygning kan dræbe (jf. afsnit 7 nedenfor).
Det er vanskeligt at eftervise, at den ene eller anden påvirkning er en såkaldt 'risikofaktor'. Et typisk
eksempel er undersøgelser af tegn på graviditets- og barselskomplikationer. Hvis lægerne finder
tegn på, at graviditeten muligvis er truet, vil de iværksætte foregribende foranstaltninger.
Graviditeten kan derfor forløbe problemløst af én af to grunde: Enten fordi den lægelige indsats var
effektiv, eller også fordi der slet ikke forelå en risiko. Ingen kan afgøre, om det faktiske forløb
skyldes det ene eller det andet forhold, en kombination af de to forhold eller helt andre forhold.
Usikkerheden 'på papiret' viser sig også i praksis. I én opgørelse klassificerede forskellige
afdelinger i samme region mellem 37 % og 74 % af de gravide kvinder som risiko-graviditeter. Så
store 'naturlige' forskelle inden for et lille geografisk område er ekstremt sjældne. Klassificeringen
efter risiko sagde heller ikke noget om det faktiske forløb. Gruppen uden risiko-symptomer tegnede
sig for 2/3 af alle komplicerede fødsler, og i risikogruppen forløb 3/4 af fødslerne normalt.76) Den
faglige debat om mammografi og fosterundersøgelser peger i samme retning.
Statistiske analyser af risikofaktorer kan være mere vildledende end vejledende. Den mindre
svaghed er indsamling og opdeling (standardisering) af data, så materialet indkredser risikofaktorer,
der kan gøres til genstand for statistiske tests. Den større svaghed består i, at de statistiske
sammenhænge ikke er sammenhænge i (natur)videnskabelig forstand. Den statistiske analyse kan
vise, at personer, der gør A – fx ryger - hyppigere får sygdommen B – fx lungecancer, og analysen
kan oplyse, hvor stor sandsynligheden er for, at sammentræffet af A og B skyldes tilfældigheder.
Hvis sammentræffet kun opstår tilfældigt én gang ud af 100 ens undersøgelser af A og B, så antages
sammentræffet at repræsentere en sammenhæng.
Statistiske sammenhænge kan imidlertid være 'falske', selv om sandsynligheden for et tilfældigt
sammentræf er lille. En falsk sammenhæng skyldes, at én og samme tredje faktor er anledning til
både As og Bs forekomst. Det eksempel, der altid anføres, er den statistiske sammenhæng mellem
antal storke og antal nyfødte i Finland over en længere periode. Det er selvfølgelig ikke en
dokumentation for, at storkerne kommer med babyerne. Sammenhængen skyldes en tredje faktor:
Høstudbyttet. Antallet af storke og babyer er stort i år med stort høstudbytte og lavere i år med
ringere høstudbytte.
Der er mindst én 'tredje' faktor, der kan skabe falske statistiske sammenhænge på det
lægevidenskabelige område. Det er den individuelle evne eller disposition til at aktivere egen
modstandskraft (immunitet, stress-tærskel). Den menneskelige organisme er et selvregulerende
system, og virkningerne af eksterne påvirkninger og interne fejl afhænger af organismens
selvregulering – af selvreguleringens styrke, virkemåde og selvkorrektion.
Mennesker med en svækket selvregulering eller modstandskraft kan blive syge af mange
forskellige, mere eller mindre tilfældige påvirkninger; påvirkningerne er den direkte anledning til
sygdomsudbrud, men den øgede risiko for at blive syg skyldes den svækkede selvregulering.
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En amerikansk undersøgelse dokumenterer betydningen af de individuelle dispositioner.
Undersøgelsen omfatter tusinder af raske 50-60årige personer, der blev opdelt efter personlighedsprofil og fulgt igennem ti år. Ifølge undersøgelsen fører tobaksrygning kombineret med en
introvert personlighedsprofil, der disponerer for cancer, til en 20-dobling af cancerhyppigheden
sammenlignet med ikke-rygere uden specielle dispositioner. Tobaksrygning blandt personer uden
specielle dispositioner førte kun til en fordobling af cancerhyppigheden. Rygning har således 'kun'
fordoblet cancerhyppigheden blandt mennesker uden specielle dispositioner, men 20-doblet
hyppigheden blandt mennesker med en introvert personlighedsprofil. Det betyder, at den
individuelle personlighedsprofil eller disposition er den afgørende betingelse for rygningens
negative virkninger, idet dispositionen mangedobler virkningen af rygning77).
Det ovenstående er ikke et argument for, at det er sundt at ryge eller fx indånde mineralsk terpentin.
Det er derimod en argumentation for kritisk brug af statistiske metoder.
I et historisk perspektiv kan risikofaktorerne betragtes som de tidstypiske anledninger til, at
sygelighed afføder sygdom. En undersøgelse af cancer i Hamborg over de sidste 100 år illustrerer
dette. Undersøgelsen viser (med den usikkerhed, der er uundgåelig i en sådan retrospektiv
undersøgelse), at cancerhyppigheden ikke er vokset signifikant over de sidste 100 år. Derimod er
fordelingen på de forskellige cancerformer ændret meget. Udtrykt med andre ord: Et totalt
rygeforbud kunne eventuelt reducere hyppigheden af lungecancer, men ikke nødvendigvis den
samlede cancerhyppighed.78)
Sygdomsprioritering og økonomi
Udgifterne til sygdomsbehandling er vokset hurtigere end nationalproduktet over de sidste årtier.
Det har selvfølgelig fremkaldt advarsler, sparekrav, dommedagsprofetier osv. En særlig form for
sparekrav inden for sygdomsbehandling er politisk sygdomsprioritering.79) Politisk sygdomsprioritering er andre ord for politiske beslutninger om, at de offentlige sygehuse skal afvise
bestemte patientgrupper, fx mennesker med behov for kosmetiske indgreb, rituelle omskæringer,
refertilitetsoperationer på både mænd og kvinder o.l.80)
Begrundelsen for den politiske sygdomsprioritering er, at ressourcerne er begrænsede. Det er en
begrundelse, som enhver husholdning kender og umiddelbart forstår. Sygehusene mangler ikke
alene bevillinger, de mangler også kvalificeret personale. De kan ikke afvise akutte patienter, der
skal behandles 'her og nu' uanset sygefravær og ubesatte stillinger, og det store arbejdspres øger
sygefravær og opsigelser. Udelukkelse af nogle patientgrupper er en overtalelseskraftig løsning, når
de økonomiske og personalemæssige ressourcer er for små i forhold til behandlingsbehovet.
Politikerne har endnu ikke gennemført sygdomsprioritering af økonomiske grunde; de hidtidige
forslag har også været økonomisk betydningsløse og i 2006 blev et forbud mod insemination af
lesbiske og enlige kvinder ophævet. Debatten kunne dermed forbigås som en af mange
misforståelser. Forslag om politisk prioritering fremkommer imidlertid igen og igen i lidt forskellig
form, men er udtryk for samme mistænkeliggørelse af patienternes behov: 'De er i virkeligheden
ikke rigtigt syge; de misbruger det offentlige system til en behandling, som de selv burde betale; de
er selv skyld i sygdommen og har ingen ret til at kræve behandling' osv. Påstandene afspejler den
samme form for forenklede helhedsbilleder som miljødebatten.
Angrebene på nogle patientgruppers behandlingsret forveksler individuel og politisk (offentlig)
prioritering og ser bort fra følgevirkningerne af en politisk prioritering.
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Det har været og er et politisk mål, at velfærdsydelserne er en fælles og lige rettighed for alle.
Velfærdssikringen var den dominerende målværdi i 1900tallets industrisamfund. De repræsenterer
ikke længere målværdier; de er blevet en del af værdihandlerummet. Det betyder, at velfærdssikringen er en ret, som det enkelte menneske ikke skal 'fortjene'. En individuel vurdering af
behovet for behandling vil også 'vende den tunge ende ned ad', fordi personer med højere social
status kan give 'de rigtige' svar.
Sygdomsprioriteringen foreslås også udformet som indkomstafhængig brugerbetaling. De bedre
stillede betaler via skatterne relativt mere til velfærdsordningerne end de dårligere stillede. Det er et
særkende ved den 'skandinaviske velfærdsmodel', og den lige adgang til ydelserne er grundlaget for
denne solidaritet.
Én forklaring på udgiftsstigningen er den mangelfulde politiske styring af sundhedsvæsenets
økonomi.81) Den politiske styring af sygehusenes økonomi omfatter kun bevillingerne (input), mens
behandlingsudbyttet (output) – og dermed relationerne mellem udgifter og udbytte – hverken
kendes eller styres. Styringsformen begrænser politikernes valgmuligheder til besparelser eller
ekstrabevillinger og tvinger lægerne til at øge budgetterne som modvægt til sparekrav. Styreformen
er forbundet med en topstyret offentlig regulering, der forstærker problemerne, jf. nedenfor.
Enhver læge er nødt til at prioritere de daglige arbejdsopgaver. Det kan også være nødvendigt at
'frasortere' de lettere sårede og de dødeligt sårede i katastrofesituationer med mange sårede og få
læger; kriseløsninger er ikke et grundlag for planlægning af den normale udvikling.
Den etiske fejlslutning
Moderne lægevidenskab kan manipulere den genetiske arv; udtage, sortere og genindføre sunde,
befrugtede æg i livmoderen; transplantere levende organer fra hjernedøde patienter til patienter med
behov for de pågældende organer; give et menneske ethvert ønsket udseende osv. Disse teknikker
har tilnærmet lægevidenskaben til ingeniørvidenskab: Lægerne kan konstruere eller rekonstruere
individet på samme måde som ingeniøren kan konstruere tekniske hjælpemidler i laboratoriet.
Individet som 'genstand' for lægevidenskabelig (re-)konstruktion strider imod religiøse dogmer,
etiske principper og sociale normer (selvforståelse). Forskerne har vist ringe forståelse for disse
værdiforestillinger og er til gengæld blevet konfronteret med kampagner mod bl.a. fostercelleforskning, genetisk selektion og kunstig befrugtning og – i forlængelse heraf – afvisning af kloning
af dyr og genmanipulerede fødevarer. I USA er forskning i fosterceller blevet et lige så
kontroversielt politisk tema som skydevåben og fri abort.
I Danmark har politikerne undgået konfrontationen ved at nedsætte etiske udvalg og nævn, der skal
vurdere, hvad der er rigtigt og forkert. Hvis et menneske er udpeget til et etisk nævn, fordi
vedkommende besidder eller tillægges en bedre forståelse af de rigtige etiske valg, så er nævnet
udtryk for en totalitær – måske til og med fascistisk – ideologi, dvs. en antagelse om, at nogle
mennesker besidder en højere eller bedre etik end alle andre. Alternativt er et etisk råd en
'studiekreds' – en kreds af privatpersoner med interesse for og personligt udbytte af at sætte etiske
spørgsmål under debat.
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Et offentligt nedsat etisk nævn (i Danmark) er selvfølgelig hverken et totalitært organ eller en privat
studiekreds (tænketank). Den uklare position skaber imidlertid tvivl om det etiske grundlag for
etiske råd.
Vestlig etik og moralfilosofi domineres af en utilitaristisk og en common sense skole. Ifølge den
utilitaristiske skole er handlinger gode eller moralsk rigtige, hvis de gavner nogle mennesker uden
at skade andre. Overført på hele samfundet er handlinger (politikker) rigtige, hvis de skaber større
værdiopfyldelse for flere mennesker uden at nogen mister noget (pareto optima). Ekstrabevillinger
til sygdomsbehandling opfylder ikke dette krav. Når Sundhedsstyrelsen fx pålægger sygehusene at
forbedre behandlingen af blodpropper (apopleksi), kan det kun ske på bekostning af andre
neurologiske patienter, da det ikke er muligt at udvide personalet.
Common sense skolen27) forudsætter, at alle mennesker fra fødslen kender forskellen mellem det
gode og det onde; det er ikke nødvendigt at lære mennesker, at det er forkert at lyve, stjæle, mobbe,
slå ihjel osv. Ingen er derfor i tvivl om den gode eller rigtige handling. De etiske problemer opstår,
fordi mennesker altid skal opfylde eller afveje flere forskellige og ofte modstridende etiske krav i
samme situation. Det er kun det enkelte individ selv, der kan afveje de forskellige hensyn i den
konkrete situation.
Etiske råd og nævn repræsenterer hverken en utilitaristisk eller en common sense etik. Fx
anbefalede Etisk Råd i midten af '90erne et forbud mod såvel offentlig som privat insemination af
lesbiske par. Anbefalingen er diskriminerende som anført ovenfor. Den kan hverken forsvares med
sparekrav, da forbuddet også skulle omfatte privat behandling, eller hensynet til de ufødte børn, da
ingen har kunnet vise, at lesbiske par er dårligere forældre end heteroseksuelle par.
Nye teknikker til undersøgelse af fostre har startet en debat om 12-ugers fristen for legal abort.
Medlemmer af det etiske råd har taget del i debatten og anbefalet en uændret tidsfrist. Udtalelserne
er uforståelige; der findes ingen etisk begrundelse for nogen tidsfrist.
En kvindes eller et pars overvejelser om abort er et helt personligt etisk valg mellem uvisse
muligheder (jf. afsnit 2.1 ovenfor). Ingen kan træffe valget for kvinden eller parret; beslutningen
kan muligvis træffes på et bedre grundlag efter en dialog med en indforstået socialrådgiver,
jordemor eller præst, der har tid til dialogen, ikke kender de 'rigtige' svar på forhånd, og som
muligvis kunne formidle information om bistand til et eventuelt barn. Tidsfristen for legal abort er
helt uvedkommende i disse overvejelser – når bortses fra, at beslutningen skal træffes, inden fristen
er udløbet.
Fristen for legal abort tjener et politisk formål. Den skal vise, at samfundet ikke tillader børnedrab,
dvs. drab på fostre, der kunne overleve, hvis de blev født. Danske læger anbefalede en 12-ugers
frist, da loven om fri abort blev vedtaget, fordi indgrebet er væsentligt simplere indtil den 12. uge
end senere. Politikere i andre lande har valgt at sætte grænsen mellem simplere og større indgreb
senere i graviditetsforløbet.
Den etiske fejlslutning består i, at det etiske råd følger den lægevidenskabelige tradition og
fokuserer på sygdomme frem for at fokusere på mennesker. Lægerne behandler sygdomme, hvor
mennesket blot er det 'nødvendige' medium, der fremviser sygdommen. Genetisk manipulation,
bortsortering af arveligt belastede æg, forskning i fosterceller osv. er de næste, videnskabelige trin i
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denne udvikling. For nogle borgere har denne udvikling allerede overskredet grundlæggende
værdiforestillinger og normer.
Spaltningen mellem på den ene side lægebehandling af patienter som 'genstande' for
(re)konstruktion og på den anden side patienternes og de pårørendes forventninger om, at patienter
bliver behandlet som individuelle personligheder, kommer klarest til udtryk ved hjernedødskriteriet.
Transplantationsteknikken har skabt et behov for levende organer fra hjernedøde patienter, og
opfyldelsen af dette behov har skabt en gråzone mellem organliv og patientliv. Ethvert
dødskriterium, der opfylder transplantations-kirurgiens behov, er umiddelbart 'kunstigt' eller
'unaturligt' for de udenforstående. Hjernedødskriteriet omdefinerer et kendt og elsket menneske til
et antal informationskanaler og liv til et antal informationsstrømme.
Den etiske opgave består i at fastholde, at hver enkelt patient er en individuel personlighed. Det er
lægens etiske forpligtelse at behandle patienten som en individuel personlighed, der har ret til
dialog om behandlingsmuligheder som basis for egne beslutninger om behandling og livsførelse.
Når patientens sproglige bevidsthed er tabt og ikke kan genoprettes, er patienten ikke længere en
individuel personlighed. Det udgør en etisk begrundelse for et hjernedødskriterium, der også kan
accepteres af de pårørende, hvis patienten indtil da er blevet behandlet som et 'helt menneske'.
Videneksplosion
Over 90 % af den aktuelle viden om hjernen er under 10 år gammel. Det tager i dag mindst 14 år at
gennemføre en lægeuddannelse, dvs. opnå autorisation som speciallæge. Inden en læge er
færdiguddannet, vil dele af det, som vedkommende har lært, således være forældet.
Væksten i viden har for det første forøget pensa og forlænget uddannelsen. I modsætning til
tidligere er specialistuddannelsen obligatorisk i dag. For det andet er antallet af specialer og
subspecialer næsten fordoblet over den sidste generation, og lægerne på den enkelte specialiserede
afdeling gennemfører ofte en uformel subspecialisering. Den formelle og uformelle specialisering er
nødvendig, fordi det er umuligt for den enkelte læge at 'følge med' i den videnskabelige udvikling
på et større fagområde. Lægen kan i dag møde patienter, der er bedre informeret via internet om
nyeste behandlinger af egen sygdom end lægen.
Længere uddannelser og større specialisering er kortsigtede reaktioner på videneksplosionen (jf.
kapitel IV, afsnit 2.2). Idealforestillingen om lægen, der kender og overskuer den nyeste forskning
inden for sit speciale, tilhører fortiden. Omstillingskravene er evidente, men de erkendes (endnu)
ikke af universiteter og lægefaglige selskaber.
Alternativet til længere uddannelser og større specialisering er en omstilling i to trin. Det ene trin er
en oprustning af almen praksis som 'huslæge' med personligt kendskab til den enkelte patient og tid
til dialog med patienten om behov og mål. Det andet trin er en løbende ajourført database med
forskningsresultater, som den praktiserende læge kan udnytte, når dialogen med patienten har
afklaret behovet for viden om nyeste forskningsresultater.82)
Sammenfatning: Rask eller sund
Analysen af udviklingen i middellevetid og forklaringerne på denne udvikling begrunder i det
mindste fem konsekvenser:
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1)

Middellevetid kan ikke benyttes som målestok for effekten af den lægevidenskabelige indsats.
Sygdomsbehandlingen spiller ikke (længere) en afgørende rolle for middellevetiden. Det er
ikke en kritik af læger og lægevidenskab. Det er tværtimod et argument for et mere gyldigt og
rimeligt grundlag for vurdering af sygehuses og lægers indsats. De aktuelle
kvalitetsvurderinger af sygehuse giver sygehusene højere score, hvis de tilbyder
Sundhedsstyrelsens standardiserede behandlingsprogrammer uanset det individuelle behandlingsudbytte. Målestokke for det individuelle behandlingsudbytte, som den enkelte læge har
direkte indflydelse på, ville tjene såvel patienternes som behandlernes interesser.

2)

Isolerede risikofaktorer er utilstrækkelige til at forklare forskelle i sygdomshyppighed og
middellevetid.
Hvis øget sygelighed sætter overgrænsen for middellevetid, så er risikofaktorerne de mere
eller mindre tilfældige eller tidsbestemte anledninger til, at sygeligheden manifesterer sig i
sygdom. Elimineres én risikofaktor, vil sygdommen blive udløst af en anden faktor og
eventuelt fremtræde i en anden form, uden at det ændrer middellevetid eller den samlede
sygdomshyppighed. Det er veldokumenteret i forbindelse med KZ-syndromet, som også kan
skabes af psykisk pres.83)
De lægefaglige og politiske udtalelser om, at middellevetiden kan (og kun kan) øges af
sundere livsstil, hviler på et løst grundlag. Det er korrekt, at sundhedsvæsen og
velfærdssikring ikke kan øge middellevetiden væsentligt. Det er imidlertid ingen begrundelse
for påstande om, at bedre ryge-, drikke-, spise- og motionsvaner kan øge middellevetiden. En
ny livsstil kan øge livskvaliteten for nogle mennesker. Det er ikke ensbetydende med, at
fornyelse af hele befolkningens livsstil vil reducere hele befolkningens sygelighed. Større
sygelighed disponerer for sygdom uanset livsstil som påvist af det såkaldte Mr. Fit projekt for
mange år siden.84)

3)

På kort sigt opnås de største forbedringer for patienterne i forhold til udgifterne ved at
individualisere behandlingen.
De standardiserede diagnoseteknikker og behandlingsprogrammer har bidraget til at skabe et
ensartet, højt fagligt niveau på alle sygehuse. Dette formål er opfyldt i dag og begrunder ikke
yderligere standardisering. Yderligere standardisering vil tværtimod hindre eller i det mindste
forhale den fulde udnyttelse af et højt fagligt niveau.
Medicinalindustrien har længe forsket i individualiserede lægemidler, og det vil over en
årrække påvirke sygdomsbehandlingen. På kortere sigt kan lægerne inddrage de psykologiske
og psykosomatiske faktorer i behandlingen, fx stress-tærskel, aktivering af egne forsvarsmekanismer, behandlingserfaringer og -forventninger osv.
Workshops, hvor 'tilfældige' danskere mediterer den første dag, og nogle, men ikke alle
deltagere går på glødende kul den næste dag, illustrerer vores ringe viden om (og dybe
skepsis overfor) såvel de psykosomatiske faktorers styrke som de individuelle forskelle.
Misbrug af denne uvidenhed kan være én forklaring på, at nogle kvinder med brystcancer
føler skyld over, at de er blevet ramt af sygdommen.
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Det er de samme videnskabelige krav om observation og måling, der har betinget de store
lægevidenskabelige fremskridt i 1900tallet og de aktuelle lægevidenskabelige fordomme
overfor psykologiske og psykosomatiske faktorer. Nye observationsteknikker som scanning
skaber mulighed for opfyldelse af de videnskabelige krav på ny måde.
4)

Sundhedsvæsenets fremtidige opgave består i at øge livskvaliteten, ikke (middel)levetid.
En ny genteknologi kan muligvis forøge den maksimale levealder og derigennem hæve loftet
over middellevetiden, mens lægevidenskaben kun kan øge middellevetiden nogle få år over
de næste generationer i de højt industrialiserede lande.
Alternativet til livsforlængelse er opretholdelse af funktionsevne og høj livskvalitet hele livet
indtil kort før døden. Det stiller sundhedsvæsenet over for nye videnskabelige og behandlingsmæssige krav. Den sygdomsteori (apparatfejlsmodel), der har været grundlaget for
lægevidenskaben siden slutningen af 1800-tallet, skal udvides til en sundhedsteori om den
menneskelige organismes udvikling fra fødsel til død, og den lægefaglige beslutning om en
behandlingsplan skal erstattes af en dialog om den individuelle vifte af muligheder for at
opretholde eller genoprette livskvaliteten (jf. afsnit 5.2 nedenfor).

5)

Omstilling til dialog om den enkelte patients vifte af sundhedsmæssige udviklingsmuligheder
hindres af tvivlsom brug af statistik, overtalelseskraftige forslag om sygdomsprioritering, den
etiske fejlslutning og fortidsbundne forestillinger om fagkyndighed.
Organismen er et selvregulerende system, der reagerer kontra-intuitivt på ydre pres.
Reaktionsmønstret kan ikke beskrives som årsag-virknings reaktioner endsige påvises ved
hjælp af sædvanlige statistiske analyser.
Påstande om, at sygdomsprioritering er nødvendig for at bremse væksten i udgifter til
sygdomsbehandling, er ikke velbegrundede, og de foreslåede former for sygdomsprioritering
er selvmodsigende og diskriminerende.
Lægevidenskaben kan i dag konstruere og rekonstruere organismen, som ingeniører kan
konstruere tekniske hjælpemidler i laboratoriet. Individet som 'genstand' for lægevidenskabelig (re)konstruktion strider imod grundlæggende værdiforestillinger og normer. Det
etiske krav til lægevidenskaben er respekt for den enkelte patient som individuel personlighed
med ret til selvstændigt valg af egne fremtider. Den etiske fejlslutning består i, at etiske råd
har overtaget lægevidenskabens fokusering på behandling af sygdomme frem for behandling
af mennesker. Etiske råd bidrager derfor ikke til opfyldelse af det etiske krav.
Længere uddannelser og større specialisering er kortsigtede reaktioner på videneksplosionen
og hindrer den nødvendige omstilling.

Individuel rådgivning om sundhedsbevarelse stiller også nye krav til de mennesker, der rådgives.
De skal selv vurdere de forskellige muligheder og selv træffe et 'fremtidsvalg'. Den nødvendige
forudsætning er en individuel afklaring af værdiforestillinger om livskvalitet.
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Individuel eller personlig værdiafklaring kendetegner industrisamfundets 'sociale vindere' i
modsætning til de 'sociale tabere', industrisamfundets højtuddannede i modsætning til de uuddannede, samfundets højere sociale lag i modsætning til de lavere osv. Værdiafklaringen er et
produkt af valgmuligheder og præger derfor de mennesker og samfundsgrupper, der ikke lever –
eller oplever at de lever – under pres.
4.3 Beskrivelse af sundhedsområdet som selvregulerende system
Sundhedsområdet kan beskrives på samme måde som transportområdet. Det er den samme model
(samme sæt af antagelser), der benyttes til beskrivelse af de to områder. I begge tilfælde omfatter
beskrivelsen et offentligt reguleringssystem og en producentsektor, som hver opdeles i fem
niveauer. Modellen er ikke enten rigtig eller forkert; den kan derimod være frugtbar, hvis den kan
benyttes med udbytte på mange områder og tjene som grundlag for en formaliseret beskrivelse.
Beskrivelsen af sundhedsområdets to dele fremgår af nedenstående sammenfatning:
Det offentlige reguleringssystem:
1. Embedslæge-institutionen, der overvåger opfyldelse af love, cirkulærer og borgernes
rettigheder.
2. Regionsråd, der planlægger effektiv opfyldelse af behandlingsbehovet i regionen.
3. Statslige styrelser, specielt Sundhedsstyrelsen, der planlægger optimal opfyldelse af behandlingsbehov på nationalt niveau for sygehuse og praksis, tandlæger, farmaceuter ol.
4. Sundhedsministeriet, der optimerer opfyldelse af de forskellige behov på nationalt niveau
med foreliggende bevillinger.
5. Regeringen (Folketing), der afvejer og rangordner interesser på forskellige samfundsområder, udarbejder finanslov.
Producentsektoren:
1. Praktiserende læger, der er godkendt af Sygesikringen, og som opfylder patienternes
behandlingsbehov, eventuelt ved at indlægge patienterne på et sygehus.
2. Private producenter uden fast tilskud fra Sygesikringen, som tilbyder alternative
behandlingsformer og/eller anerkendte behandlinger i bedre form (kortere ventetid, bedre
teknik, forplejning, dialog, osv.).
3. Offentlige sygehuse, der forbedrer behandlingsudbyttet for den enkelte patient.
4. Samarbejdsaftaler mellem sygehusafdelinger, kommunale forvaltninger, redningskorps o.l.,
der opfylder et voksende behandlingsbehov i regionen.
5. Netværk af forskere og behandlingsproducenter, der udvikler nye behandlingstilbud
I modsætning til transportområdet er sundhedsområdet topstyret. Sundhedsministerium og/eller
Sundhedsstyrelse planlægger eller godkender alle led i den offentlige sundhedssektor, bl.a.:
-

Indhold og tilrettelæggelse af undervisningen af læger, tandlæger og farmaceuter.
Specialistuddannelsen, som alle læger skal gennemføre for at få autorisation, herunder antal
uddannelsesstillinger inden for hvert enkelt speciale, undervisningskrav og
-tilrettelæggelse, kurser, kontrol af uddannelsesforløb osv.
Antal og geografisk fordeling af almen og speciallægepraksis, godkendelse af læger til
praksis/ydernummer (modtage betaling fra Sygesikringen) samt maksimal årlig betaling fra
Sygesikringen.
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-

-

Geografisk fordeling af behandlingstilbud, dvs. hvilke sygehuse, der skal tilbyde bestemte
behandlinger.
Diagnose- og behandlingsprogrammer, dvs. anbefalinger af bestemte diagnostiske
procedurer og behandlinger af bestemte patientkategorier. Selv om den enkelte læge i
princippet ikke er bundet af anbefalingerne, kan tilsidesættelse føre til klagesager, kritik og
lavere kvalitetsvurdering af afdelingen.
Godkendelse af forskningsprojekter med patientdeltagelse.
Årlig fastlæggelse af DRG-takster, dvs. den betaling, som en afdeling modtager for
behandling af en patient med bestemte behandlingsdiagnoser.
Osv.

I modsætning til den 'planøkonomiske' styring af sundhedsvæsenet er de brugerbetalte og
alternative behandlingstilbud kun underkastet få begrænsninger og kontrol.
Topstyret regulering kan understøtte væksten i første halvdel af en livscyklus (s-kurve), hvor
vækstraterne vokser, men kan hæmme væksten i anden halvdel af livscyklen, hvor aftagende
vækstrater skal kompenseres af fornyelser, og kan blokere grundlæggende fornyelser i
overgangsfaser.68)
I anden halvdel af livscyklen og især i overgangsfaser forstærker den topstyrede regulering presset
på producenterne for at genoprette væksten. Det fører til målforskydning. Målforskydning består i,
at producenterne tvinges til at opfylde planmål på bekostning af de fornyelser af ydelser og
arbejdsgange, der kunne kompensere en stagnerende vækst.85)
Det er den offentlige behandlingssektor, specielt sygehusvæsenet, der er underkastet topstyret
regulering. Fra 1950erne indtil sidste halvdel af 1980erne gennemløb sygehusene en stærk vækst. I
denne periode opbyggede de enkelte amter et sygehusvæsen med de samme specialer og
kvalitetskrav, som sygehusene i København og Århus. Den s-kurveformede vækst omfattede:86)
-

Kapacitet, fx indlæggelser, sengetal og antal specialafdelinger.
Personale, fx alle ansatte såvel som antal overlæger og portører, dvs. fastansatte, men ikke
yngre læger i 1-2 årige stillinger.
Udgifter, fx samlede driftsudgifter og driftsudgifter på indbygger, men ikke udgifter pr.
sengedag eller pr. indlæggelse.

Ekspansionen toppede i slutningen af 1980erne og afløstes af stagnerende vækst i indlæggelser,
sengedage, budgetter osv. I en ekspansionsperiode kan budgetoverskridelser opvejes af større
vækst. Når væksten aftager, kan overforbrug ikke længere skjules. Det mærkedes fra slutningen af
1980erne, hvor budgetoverskridelser, besparelseskrav, afskedigelser af sygehusledere, dårligt
arbejdsklima på sygehusene, kritik af politikerne osv. blev mere og mere almindeligt.
Den topstyrede regulering har (formentlig) understøttet opbygningen af amtslige sygehusvæsener
fra 1950erne til 1980erne; den har til gengæld affødt målforskydning i sygehusvæsenet siden
1990erne. Målforskydningen på sygehusene består i at prioritere opfyldelse af budgetter over
opfyldelse af patientbehov, fx benytte
-

'svingdørsprincippet', dvs. øge kapaciteten ved at forkorte indlæggelsestiden med øget risiko
for bivirkninger og/eller genindlæggelse til følge;
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-

'kassetænkning', dvs. opfyldelse af sparekrav ved at overføre patient- eller arbejdsopgaver –
og dermed udgifterne – til anden afdeling eller anden forvaltning med forringelse af det
samlede behandlingsforløb til følge;
'ventelistestyring', dvs. opretholdelse af en venteliste som argument for yderligere
bevillinger eller for at undgå besparelser;
'defensiv medicin', dvs. følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og/eller ordinere ekstra
undersøgelser for at foregribe klager;
'kreativt bogholderi', dvs. at angive den indlæggelses- eller behandlingsdiagnose for den
enkelte patient, der takseres højest;
'rationalisering', dvs. uformel subspecialisering af lægerne i behandling af bestemte
patientkategorier, fx at specialisere lægerne på en neurologisk afdeling i demens-læger,
hovedpine-læger, apopleksi-læger o.l.
osv.

Kommunalreformen forstærker centraliseringen, idet amterne sammenlægges til fem sygehusregioner. Sundhedsministeriet har endvidere over de sidste år afsat et millionbeløb til ekstratilskud
til afdelinger, der øger den årlige produktion ud over en vis procentsats, og på den måde forstærket
målforskydningen.
Den topstyrede selvregulering af sundhedsvæsenet har skabt et uigennemsigtigt og ufleksibelt
'system'. Det illustreres af udtalelser fra en tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen, der oplevede en
ydmygende behandling på et sygehus. Han udtalte, at han som medicinaldirektør risikerede at blive
afskediget, hvis han offentligt kritiserede systemet, og at 'der helt sikkert ikke ville ske en pind, hvis
jeg gik kommandovejen' (Palle Juul Jensen, Berlingske Tidende 18.01.1998).
4.4 Sammenfatning: Et sundt væsen?
Det danske sundhedsvæsen er primært et ’sygdomsvæsen’. De lægevidenskabelige fremskridt har
bidraget til en øget middellevetid i første halvdel af 1900tallet, mens væksten i middellevealder har
været begrænset i de sidste halvtreds år og vil blive endnu mindre i de kommende halvtreds år.
Forklaringen herpå er (formentlig), at forlængelsen af middellevetiden efterhånden øger
sygeligheden så meget, at forbedrede behandlingsresultater opvejes af flere sygdomme.
Loftet over effekten af sygdomsbehandling såvel som omstilling fra en industriel samfundsform til
en ny samfundsform præget af kognitive værdier stiller nye krav til sundhedsområdet:
-

Sundhedsbegrebet skal udvides fra fravær af sygdom til bevarelse af funktionsevne eller
sundhed
Sundhedsbevarelse (begrænsning af sygelighed) forudsætter en udvidelse af den herskende
apparatfejlsmodel til en sundhedsmodel, dvs. en model af organismens somatiske,
psykosomatiske og socialpsykologiske selvregulerende udvikling fra fødsel til død.
Apparatfejlsmodellen blev udviklet og forbedret gennem systematisk erfaringsopsamling i
den daglige patientbehandling; en tilsvarende udvikling af en sundhedsmodel kræver en
kopernikansk vending i lægevidenskaben.
Erfaringsopsamling om sundhedsbevarelse forudsætter brud med risikofaktor-forklaringer,
politisk sygdomsprioritering og den etiske fejlslutning til fordel for individuel behandling af
den enkelte patient som personlighed, der har ret til dialog om behandlingsmuligheder og til
selv at vælge egne mål og behandlinger.
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-

Den topstyrede regulering af den offentlige sygdomsbehandling hindrer omstilling og
medfører målforskydning, dvs. prioritering af opfyldelse af budgetter frem for opfyldelse af
patienternes behov.

Højtindustrialiserede samfund som det danske gennemløber i disse år en omstilling til en ny
samfundsform. Det kaldes bl.a. en omstilling til videnøkonomi, globalisering, postmoderne
individualisme og betegnes i denne fremstilling som en omstilling til et kognitivt samfund.
Fællesnævneren for de mange forskellige beskrivelser af omstillingen er en voksende individuel
eller personlig afklaring af værdiforestillinger. Denne udvikling er på den ene side et produkt af
valgmuligheder for en voksende del af befolkningen og skaber på den anden side helt nye
forudsætninger for familieliv og arbejdsliv, virksomhedsledelse og politik, offentlige ydelser og
privat markedsføring, lønkrav og bidrag til NGOer osv. Set i denne sammenhæng er udvikling i
sundhedsvæsenet blot en brik i et større puslespil.
5. Kopernikanske vendinger
Samfund som det danske udvikles for at opfylde dominerende målværdier bedre og bedre med
faldende omkostninger, og grænserne for, hvordan målene opfyldes, fastlægges i et fælles
værdihandlerum, som alle skal respektere hele tiden. Værdihandlerummet omfatter i dag bl.a. krav
til miljø- og sundhedsbevarelse.
Miljø- og sundhedsproblemer opstår, når samfundsudviklingen skaber større belastninger end
forbedringer af de fysiske og sociale levevilkår. Betragtes udviklingen over de sidste par hundrede
år, har forbedringerne været større end belastningerne, men kravene til miljø- og sundhedsbevarelse
er også vokset. Det skyldes, at målværdier og værdihandlerum er blevet udvidet i takt med
velstandsstigningen
Uanset om det konkrete problem er affald og forurening, rovdrift på naturlige ressourcer som træ
eller fisk, forringede levevilkår for dyr eller mennesker osv., så er analyseemnet hverken ’naturen’
eller 'mennesket'; emnet er menneskers interaktion indbyrdes og med det fysiske miljø. Beskrivelser
af menneskers og samfunds interaktion med de sociale og fysiske omgivelser kræver en model af
selvregulerende systemer.
Beskrivelser af miljøproblemer kan opdeles i to hovedtyper. Den ene hovedtype fokuserer på de
individuelle sundhedsskadelige følger af produktion og forbrug og kræver dermed en
sundhedsmodel. Den anden hovedtype fokuserer på de kollektive miljøbelastninger som følge af
den teknologiske udvikling og kræver en ’sundhedsmodel’ af samfundsudviklingen.
5.1 Hvad er en kopernikansk vending?
Selvregulerende systemer tillægges ofte en kompleksitet, der udelukker opfyldelse af sædvanlige
videnskabelige krav. Det skyldes en misforståelse.
I 1950ernes Irland henviste katolikkerne til øjet som bevis på Guds eksistens. Øjet er så komplekst,
at det ikke kan være opstået tilfældigt. Ergo eksisterer Skaberen. Argumentet har vundet en vis
udbredelse i de senere år, idet Skaberen nu betegnes 'intelligent design'. Kompleksitet er imidlertid
ikke en egenskab ved et emne; det er en egenskab ved beskrivelsen af emnet. Før Newton (16421727) var naturen kompleks. Efter ham var i det mindste himmellegemernes, tidevandets og
billardkuglernes bevægelser ikke længere komplekse. De kunne alle beskrives på samme relativt
enkle måde.
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Opfattelsen af selvregulerende systemer som ’komplekse’ kan skyldes den kontra-intuitive
virkemåde, der ikke kan beskrives ved hjælp af differentialligninger, samt endvidere at de ikke
besidder kvalitativ eller kvantitativ identitet, men såkaldt overlevelsesidentitet (jf. afsnit 2.3
ovenfor). Beskrivelse af systemer med overlevelsesidentitet kræver en kopernikansk vending af de
traditionelle beskrivelser og dermed et 'komplekst' brud med herskende forestillinger.
En kopernikansk vending består i at stille de sædvanlige videnskabelige udsagn på hovedet.
Videnskabelige udsagn beskriver sammenhænge mellem et og samme emnes ikke-konstante
egenskaber. Beskrivelsen kræver derfor (1) angivelse af konstante kendetegn, der definerer eller
identificerer det beskrevne emne (sæt af emner), (2) angivelse af de ikke-konstante egenskaber, der
er knyttet sammen samt (3) uafhængighed mellem de konstante kendetegn og de ikke-konstante
egenskaber (jf. afsnit 2.2 ovenfor og kapitel IV, afsnit 2.2).
En kopernikansk vending kan herefter defineres som en omformulering af et videnskabeligt udsagn
på den måde, at de kendetegn, der hidtil er fremstillet som konstante, omformuleres til ikkekonstante egenskaber, mens de hidtidige ikke-konstante egenskaber omformuleres til konstante
kendetegn.
Et eksempel kan illustrere den kopernikanske vending. Før Kopernikus (1473-1543) var
astronomernes emne et himmelrum, der identificeredes ved Jorden som det konstante centrum. De
ikke-konstante egenskaber var planeternes og Solens bevægelser omkring Jorden. Kopernikus
vendte udsagnet på hovedet. Emnet er fortsat himmelrummet, men nu identificeret ved Solen, som
det konstante centrum, mens de ikke-konstante egenskaber er Jordens og de øvrige planeters
bevægelser omkring Solen. Hans resultater blev offentliggjort 10 år efter hans død (1553), og
Kepler (1571-1630) udarbejdede på grundlag af Tycho Brahes (1546-1601) observationer den
korrekte, ellipseformede beskrivelse af planetbanerne.
Den kopernikanske vending i astronomi kan sammenfattes skematisk i følgende form:
Emnets konstante, identificerende kendetegn: Emnets ikke-konstante egenskaber:
Før Kopernikus:

Jorden som det konstante og identificerende
centrum for himmelrummet

Efter Kopernikus: Solen som det konstante og identificerende
centrum for himmelrummet

Solens og øvrige planeters bevægelser
om Jorden
Jordens og øvrige planeters bevægelser
om Solen

Planeternes bevægelser var uforklarlige før Kopernikus og præcist forudsigelige efter Kepler. Det
skyldes ikke ændringer i emnet, men ændringer i beskrivelsesmåde.
Et nyere eksempel på en kopernikansk vending i fysikken er Einsteins (1879-1955) relativitetsteori
(1916). Han omformulerer Newtons konstante tid-rum til de ikke-konstante egenskaber i et rum
identificeret ved bevægelser nær lysets hastighed (jf. kapitel III, afsnit 1.1).
En kopernikansk vending af de traditionelle beskrivelser af sociale systemer er nødvendig, fordi
overlevelsesidentiteten er knyttet til de egenskaber, der traditionelt fremstilles som ikke-konstante.
Omvendt kan ethvert kendetegn ved et selvregulerende system (over tilstrækkeligt lange tidsrum)
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ændres på enhver måde. Det skal tilføjes, at vendingen ikke alene hæmmes af tilvante forestillinger;
vendingen kan også angives på flere måder.
I det følgende skitseres den kopernikanske vending på sundheds- og miljøområdet.
5.2 Kopernikansk vending i lægevidenskab: Fra apparatfejlsmodel til sundhedsmodel
1900-tallets banebrydende lægevidenskabelige fremskridt blev igangsat af William Osler.87) Osler
(1849-1919) brød med datidens lægevidenskabelige fremstillinger af organismens dele og ordnede
den foreliggende viden efter sygdomme. Beskrivelsen af de enkelte sygdomme omfattede trinnene i
diagnosticering, planlægning og gennemførelse af behandling af den enkelte patient (klinikken).
Oslers bog blev oversat til alverdens sprog og skabte den såkaldte 'apparatfejlsmodel', dvs.
opfattelsen af sygdomme som fejl i organismens ideale virkemåde. "It has been claimed that this
book reshaped medical practice, … the impact of this book is not due primarily to its ideas: rather, it
is due to the organization of its ideas"88). Et sundhedsvæsen baseret på apparatfejlsmodellen
opfylder værdiforestillingen om at genskabe tilstanden, før sygdommen indtraf (mest muligt), dvs.
at gøre patienten rask.
Apparatfejlsmodellen
Apparatfejlsmodellens konstante og identificerende kendetegn er den ideale organismes opbygning
– en kvalitativ identitet. De ikke-konstante egenskaber er livstruende ændringer i organismens
virkemåde (apparatfejlene), fx angreb af bakterier, som organismen ikke har opbygget et forsvar
imod, og som derfor kan brede sig i organismen. Det iøjnefaldende tegn på livstruende ændringer i
organismens virkemåde er ofte temperaturstigning (feber), og de forskellige lægevidenskabelige
specialer har udviklet viden og teknikker til at identificere og fjerne årsagen til den livstruende
ændring i de forskellige funktioner.
Apparatfejlsmodellens emne er således det voksne menneske, og de forskellige lægespecialer er
beskæftiget med forskellige funktionelle typer af apparatfejl. Modellen beskriver ikke børn og
ældre, da de ikke repræsenterer den ideale, 'færdigudviklede'
virkemåde. Børne- og
aldringssygdomme er i stedet blevet udpeget som specialer på linie med lungemedicin og neurologi.
Apparatfejlsmodellen er ikke længere tilstrækkelig. Det skyldes for det første, at de velkendte
'apparatfejls'-sygdomme spiller en mindre rolle i det samlede sygdomsbillede. Røde hunde, TB og
difteri er blevet afløst af anoreksi, cancer og apopleksi. Det skyldes for det andet, at forlænget
middellevetid har øget andelen af aldrings- og udviklingsbetingede sygdomme. Endelig er
værdiforestillingerne udvidet. Tidligere blev fravær af sygdom opfattet som tegn på sundhed; nu er
sundhedsbegrebet udvidet til at omfatte de for aldersgruppen normale fysiske og mentale
funktionsevner.89)
Udviklingen i sygdomsbilledet og i værdiforestillinger skaber et behov for en ny lægevidenskabelig
sundhedsmodel. Lægerne skal fortsat diagnosticere og behandle sygdomme. I tilgift hertil skal
lægerne også afdække og afhjælpe sygelighed, før den afføder sygdomme, hvor sygelighed
defineres som de svækkelser af organismens selvregulering, der øger risikoen for at blive syg.
Sygelige mennesker kan være raske, men bliver let eller ofte syge. Sunde mennesker kan blive syge,
men bliver ofte hurtigt raske igen.
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En sundhedsmodel kræver en kopernikansk vending af apparatfejlsmodellen. Den traditionelle
model skal erstattes af en model af selvregulerende udvikling. Sundhedsmodellens konstante
kendetegn er overlevelsesidentitet forstået her som det individuelle s-kurveformede
udviklingsforløb. Det beskrives ved én s-kurve eller ved en sekvens af s-kurver, der repræsenterer
den sunde udvikling.
Sundhedsmodellens ikke-konstante egenskaber er ændringer i grænserne for organismens
velfungerende selvregulering. De daglige, skiftende påvirkninger imødegås af skiftende reaktioner,
så organismen opretholder den foretrukne tilstand. Fx imødegår organismen stærk varme og
opretholder ca. 37o C ved at åbne hudens porer og afgive varme. Der er grænser for, hvor stærke
påvirkninger organismen kan imødegå. Disse – såkaldte kritiske – grænser svarer til samfundets
værdihandlerum og afgrænser den 'problemløse' variation i interaktionen med omgivelserne.
Eksterne forstyrrelser overstiger organismens modstandskraft, hvis de skaber afvigelser ud over de
kritiske grænser. Afvigelserne igangsætter en stærkere og eventuel ny bekæmpelse af 'angrebet' –
typisk ledsaget af betændelse, feber, smerter o.l. Forløbet udgør det fælles mønster for alle –
forbigående eller livstruende – sygdomme.
De kritiske grænser for selvregulering (modstandskraft) kan udvides eller indsnævres. Et angreb,
som organismen selv overvinder, vil typisk udvide de kritiske grænser, selv om organismen
umiddelbart efter sygdommen er svækket og de kritiske grænser dermed indsnævrede. En
indsnævring er ensbetydende med øget sårbarhed eller sygelighed, dvs. at flere eller svagere
påvirkninger kan foranledige sygdomme.
Den kopernikanske vending fra apparatfejlsmodel til sundhedsmodel kan sammenfattes skematisk i
følgende form:
Emnets konstante, identificerende
kendetegn

Emnets ikke-konstante egenskaber

Apparatfejlsmodel:

Afvigelser fra én og samme stabile
Ideal, færdigt udviklet organisme i én og
samme stabile interaktion med omgivelserne interaktion med omgivelserne

Sundhedsmodel:

S-kurveformet udvikling i organismens
interaktion med omgivelserne

Skift i kritiske grænser for stabil
interaktion med omgivelserne

Apparatfejlsmodellens konstante ideale virkemåde omformuleres således til sundhedsmodellens
ændringer i de kritiske grænser for organismens virkemåde, og apparatfejlsmodellens skiftende
sygdomme omformuleres til sundhedsmodellens konstante opretholdelse af sundt udviklingsforløb.
Sundhedsmodel
Den lægevidenskabelige forskning omfatter mange elementer til en sundhedsteori, bl.a. forskningen
i det biologiske stress-syndrom. Selye (1907-82) påviste i midten af 1930erne, at fællesnævneren
for alle somatiske sygdomme er det biologiske stress syndrom.90) Det er en reguleringsproces, som
dels isolerer den angrebne del af organismen, dels mobiliserer organismens modreaktioner. Hvis
angrebet fortsætter, inddrages større dele af organismen i bekæmpelsen.
Endvidere viste Selye, at vedvarende stress resulterer i en irreversibel svækkelse af organismen. Et
kendt, tragisk eksempel er KZ-syndromet: Mange KZ-fanger døde tidligt, selv om de efter
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frigivelsen fik enhver tænkelig behandling og bistand. Danske læger har påvist, at sømænd i
konvojsejlads under Anden Verdenskrig også udviklede KZ-syndromet.83) Vedvarende psykisk pres
virker således på samme måde som fysisk pres og underernæring.
Selye forklarede den irreversible svækkelse som en følge af, at mennesker fødes med en konstant
mængde såkaldt 'adaptation energy'. Når denne 'kapital' er opbrugt fx på grund af vedvarende stress,
så dør den pågældende. På den baggrund anbefalede Selye, at man skulle undgå alle former for krav
eller pres, og det affødte stærk kritik. Kritikerne læste anbefalingen som en opfordring til at leve
livet 'som tilskuer i en hængekøje'. Senere forskning indikerer, at dyrs og menneskers kumulerede
metabolisme (forbrænding) livet igennem er tilnærmelsesvis af samme, konstante størrelsesorden.
Den kumulerede metabolisme kunne være en målestok for Selyes 'adaptation energy'.
Miljøbelastninger, aktiv og passiv rygning, tilsætningsstoffer i fødevarer og kosmetik osv. kan
udløse stress-syndromet hos nogle mennesker, og anledningen betegnes da en risikofaktor (jf. afsnit
4.2 ovenfor). Hele befolkningen advares mod disse risikofaktorer. Det svarer til Selyes opfordring
om at undgå enhver form for krav eller pres.
Det biologiske stress syndrom er én indikator for sundhedsmodellens kritiske grænser: Organismen
udviser tegn på biologisk stress, når de kritiske grænser overskrides, og individets udviklingsforløb
kan både hæve og sænke tærskelværdien for stress. Mennesker, som let stresses, er som sådan mere
sygelige, og hyppig eller længerevarende stress er selvforstærkende. En sundhedsteori skal
specificere betingelser for, at tærskelværdien for biologisk stress udvikles i positiv eller negativ
retning. Det er grundlaget for individualiseret hjælp-til-selvhjælp til at hæve stress-tærsklen og
reducere sygeligheden.
Mennesker er (formentlig) født med forskellige tærskelværdier for stress. Fx bliver fosteret påvirket
af moderens stress: Hyppig eller vedvarende stress under graviditeten påvirker udviklingen af
fosterets hjerne, således at tærskelværdier for stress sænkes og flere påvirkninger fremkalder
stress.91) Mennesker kan flygte fra fysiske trusler, men ikke fra forventning om eller frygt for
forestående katastrofer, jf. sømænd i konvojsejlads. En social betingelse for at begrænse stressudviklingen er derfor evnen til at 'færdigbearbejde' stress-fremkaldende påvirkninger eller
oplevelser, jf. fx kriseterapi. Tilsvarende gælder evnen til at bearbejde kroniske smerter.
Individuelle dispositioner (personlighedsprofil)77) kan repræsentere disse evner.
Det biologiske stress-syndrom er et enkelt eksempel på den forskning, der kunne indgå i en
sundhedsteori. Et andet eksempel er de forskellige organers relative vækst i forhold til hele
organismen (allometrisk vækst). Fx vokser hovedomfanget i en bestemt proportion til individets
vægt/højde.92) Vækst inden for denne grænse er tegn på sund udvikling – uanset stort eller lille
hovedomfang. Et tredje eksempel er forskning i de ældste ældre, der ofte er de mest sunde,
sygdomsfrie og rørige af alle ældre mennesker,73) og et yderligere eksempel er sammenhængen
mellem belastende barndomsoplevelser og stærkere reaktion på mildt stress.93) De mange
forskellige forskningsresultater skal samles og ordnes på grundlag af en sundhedsmodel – på
samme måde som Osler samlede de somatiske forskningsresultater for godt 100 år siden.94)
5.3 Kopernikansk vending på miljøområdet: Fra beskyttelse til ny udvikling
Transportområdet er en del af samfundets fysiske infrastruktur. Andre dele er den rør- og
ledningsførte infrastruktur (kloaker, vand, gas og fjernvarme samt elektricitet) og informationsnet
(telefon, radio og fjernsyn). Den fysiske infrastruktur betinger interaktionen i samfundet, og
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forbedret infrastruktur øger bevægelsesfriheden med faldende omkostninger. Større bevægelsesfrihed skaber betingelser for udvidelse af de sociale systemers geografiske grænser og/eller
geografiske indflydelse.
Set i tilbageblik har de trinvise teknologiske fornyelser af den fysiske infrastruktur og de primære
energikilder over de sidste par hundrede år skabt betingelser for såvel voksende velstand og
værdiopfyldelse som øget miljøbelastning. Denne sammenknytning af økonomisk vækst og
miljøbelastning opfattes intuitivt som 'problemet'.
'Apparatfejlsmodel' af samfundet
Grundlaget for miljøpolitikken i dag er dels naturvidenskabelig dokumentation af miljøbelastninger,
dels samfundsøkonomiske modeller af de økonomiske kredsløb. Den ideale samfundsøkonomiske
virkemåde er dels en optimal udnyttelse af produktionsfaktorerne, dels de nationale komparative
fordele ved at øge nationalproduktet. De primære 'fejl' er inflation, arbejdsløshed, devaluering og
offentlig gæld, og de sekundære fejl er bl.a. forurening og andre belastninger af miljøet. De
miljømæssige 'fejl' skyldes en større vækst og/eller koncentration af skadestoffer, end miljøet kan
absorbere eller nedbryde.
Den nationaløkonomiske beskrivelse af samfundet repræsenterer en 'apparatfejlsmodel'.
Erhvervslivet skaber den økonomiske vækst, og erhvervspolitik og erhvervsstøtteordninger
opretholder væksten under skiftende konjunkturer, mens finans- og pengepolitik skal foregribe eller
overvinde de primære fejludviklinger. De sekundære 'fejl' som miljøbelastning betragtes som
'uundgåelige bivirkninger' af væksten i produktion og forbrug – på linie med fx produktionsstop og
'menneskelige fejl' – og begrænses ved at indføre afgifter, forbud og påbud, der øger
produktionsomkostningerne. Ekstraomkostningerne skal motivere producenter og forbrugere til at
begrænse miljøbelastningen.
Den nationaløkonomiske 'apparatfejlsmodel' er ikke velegnet som grundlag for forbedring af
miljøet. Miljøpolitikken viderefører en traditionel afgiftspolitik som middel til at bremse en
uønskværdig udvikling, jf. spiritus- og tobaksafgifter. Afgiftslovene er vanskelige at håndhæve,
anledning til opfindsom (eventuelt kriminel) omgåelse og politisk målforskydning. Debat om
miljøforbedringer erstattes af debat om de omkostninger, som samfund og virksomheder 'kan bære'
i den tværnationale konkurrence – og i næste omgang debat om udbyttet af de samme investeringer
på andre områder (lomborgske cost-benefit vurderinger).
I de seneste Kyoto-forhandlinger (2006) har Danmark således søgt at undgå at yde det aftalte bidrag
til reduktionen af CO2–udslippet. Det sker med den begrundelse, at basisåret for beregninger er
atypisk for Danmark. En større interesse for miljøet kunne muligvis have udpeget veje til at gøre det
atypiske år til et typisk år.
Afgifter, forbud og påbud kan muligvis forhale kritiske forringelser af miljøet; det er ikke en
politik, der drejer udviklingen i ny retning. I den aktuelle overgangsfase kan uvisheden ikke
ophæves af flere videnskabelige undersøgelser og nationaløkonomiske analyser. Den kan kun
ophæves af politiske beslutninger om nye udviklingsmål, som bl.a. forener økonomisk vækst og
bedre miljø.
De kritiske miljøproblemer skabes over årtier. De nationaløkonomiske teorier er uegnede til
beskrivelse og analyse af udviklingsforløb over længere tidsrum, bl.a. miljøproblemer.
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De vestlige industrilandes velstand skyldes den trinvis bedre udnyttelse af trinvis rigeligere
(billigere) energi. Historisk set har betingelserne for omstilling til ny primær energikilde været en
relativ kortvarig energipriskrise. De store prisstigninger ophæver de etablerede energikilders
skalaøkonomifordele og 'åbner' markedet for en ny primær energikilde, der allerede har opnået en
vis markedsandel, og som besidder potentialet for stor vækst til lav pris i form af en relativt større
andel brint end den foregående primære energikilde.63) Hver ny primær energikilde har også været
mindre miljø- og sundhedsbelastende end den foregående; til gengæld har den store
forbrugsudvidelse øget den samlede belastning.
Energipriskriser er betingelsen for omstilling til ny primær energikilde. I andre situationer betragtes
prisstabilitet som en betingelse for vækst og udvikling. De samme nationaløkonomiske betingelser
kan med andre ord betinge ny vækst og udvikling i nogle situationer og betinge stagnation i andre
situationer. Det er ikke blot prisdannelsen, der har forskellige betydninger for samfundsudviklingen
på forskellige udviklingsstadier. Tilsvarende kan topstyret offentlig regulering understøtte væksten i
nogle udviklingsfaser og hæmme væksten i andre (jf. afsnit 4.3 ovenfor).
De nationaløkonomiske simulationsmodeller kan ikke repræsentere de samme faktorer på de
forskellige måder på forskellige udviklingsstadier, fordi modellerne ikke inddrager
udviklingsstadierne i beskrivelserne, og fordi teknologisk udvikling fremstilles som en ekstern
påvirkning af samfundet. Det betyder, at de økonomiske modeller hverken kan forklare den
teknologiske udvikling, der betinger såvel vækst som miljøbelastning, eller angive betingelser for at
dreje den teknologiske udvikling i en retning, der forener vækst og miljøforbedring (jf. kapitel I,
afsnit 5.1).
Den aktuelle miljøpolitiks svagheder kan illustreres af to eksempler. Det ene er den globale
opvarmning, det andet national affaldshåndtering.
To eksempler
Flertallet af klimaforskere anser det i dag for sikkert, at det menneskeskabte CO2–udslip har øget
den globale temperatur over de sidste hundrede år, og at temperaturstigningen vil overskride
kritiske grænser over de næste hundrede år, hvis CO2-udslippet ikke reduceres væsentligt. For ca.
30 år siden udtrykte et flertal af energiforskere med tilsvarende sikkerhed, at Vesten ville stå over
for en kritisk energimangel i slutningen af 1900tallet. Udviklingen har vist, at flertallet tog fejl (jf.
afsnit 1.1 ovenfor); det kunne også være tilfældet i dag.
Det er politikernes opgave at udnytte foreliggende viden; de er ikke qva politikere kvalificerede til
at vurdere de videnskabelige udsagn. Politikerne er nødt til at behandle klimaforskernes advarsel
om kritiske følger af CO2-udslippet som 'kendsgerninger'. Til gengæld er klimaforskerne qva
forskere ikke kvalificeret til at vælge en politisk løsning. Miljøpolitikken er imidlertid præget af
politiserende forskere og sagkyndige politikere.
Klimaforskerne har formuleret et problem; den intuitive løsning på problemet er Kyoto-aftalen om
investeringer i begrænsning af CO2-udslippet, og alternativet er den amerikanske alliance for
investeringer i teknologisk udvikling. Investeringer i mindre CO2-udslip vil ikke alene påvirke
kommende generationers klima; det vil også påvirke de kommende generationers velstand og
velfærd. Vurderinger af konsekvenserne af de to forskellige strategier såvel som afvejning af
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positive og negative følger af samme strategi kræver en udviklingsteori om samvirket mellem
samfund og miljø; de nationaløkonomiske modeller opfylder ikke dette krav.
I Danmark søges miljøbelastningen og ressourceforbruget bl.a. begrænset gennem en lang række
ordninger for recirkulation, affaldssortering, pligtaflevering, skrot-præmier osv. Ordningerne
repræsenterer på den ene side en 'borgerpligt' på linie med at afgive stemme ved folketingsvalg og
skal på den anden side skabe grundlaget for en 'produktion af affaldsprodukter'. Pligtfølelser er et
usikkert grundlag for affaldshåndtering og 'produktion af affaldsprodukter' er sjældent lønsomt. Ud
over frasortering af papir, flasker og batterier forlanger nogle kommunale myndigheder også
frasortering af dåser og sortering af plastik i fire mere eller mindre velkendte kategorier. Det
afspejler en mangel på realitetssans.
General Electric (GE), der hører til blandt de globalt største selskaber, og som prioriterer
aktionærudbytte over andre hensyn, besluttede i 2005 den såkaldte 'Ecomagination' strategi, dvs.
systematisk udvikling af mindre miljøbelastende produkter. Vækstraten for denne produktion var 3
gange større end GEs samlede vækst i 2005. Tilsvarende har Toyota, der er verdens største
bilproducent, formuleret en såkaldt 'zeronize and maximize' udviklingsstrategi. Udviklingsmålet er
forureningsfri bilkørsel uden ulykker.95) Omvendt påstod cementindustrien igennem årtier, at det
var umuligt at udvikle et eternitprodukt uden den sundhedsskadelige asbest. Alligevel udviklede
industrien et asbestfrit produkt, da asbest blev forbudt. Eksemplerne viser, at virksomheder ikke
alene kan udvikle produkter og processer, der opfylder miljø- og sundhedskrav, når det er påkrævet;
udviklingen af de miljøforbedrende produkter kan også være lønsom.
Den eneste forklaring på virksomhedslederes modvilje mod produkt- og procesfornyelser er
manglen på en udviklingsteori om virksomheden. Udviklingsteorien er nødvendig for at beskrive
virksomhedens livscyklus og formulere fornyelseskravene på de enkelte udviklingsstadier. Det kan
også udtrykkes på den måde, at livscyklus-beskrivelsen er grundlaget for en langsigtet
udviklingsstrategi til erstatning for kortsigtede taktiske beslutninger om driften.
Eksemplerne illustrerer den hidtidige miljøpolitiks svagheder. Den bygger på en intuitiv
betragtningsmåde, som – forenklet – kan udtrykkes i følgende helhedsbillede: Fattige samfund må
udnytte naturens frie goder til at skabe knappe samfundsgoder, fx anvendelse af træ som primær
energikilde, mens rige samfund skal udnytte samfundsskabte knappe goder til at genskabe naturens
goder, fx renere vandløb og renere luft.
Svaghederne ved den aktuelle miljøpolitik er bl.a.:
-

Konsekvenserne af de forskellige strategier (Kyoto-aftale, amerikanske alliance) såvel som
positive og negative virkninger af samme strategi er ukendte.
Foranstaltningerne er begrænset til 'sygdomsbehandling' af de belastede miljøer og
forureningsdepoter; de omfatter ikke udvikling af nye, bæredygtige miljøer og nye
teknologiske muligheder herfor afvises 'på forhånd'.
Miljøpolitikken fokuserer debatten på afgifter og køb af ret til at forurene fra lande, der ikke
udnytter deres forureningsrettigheder – frem for på miljøforbedrende teknologiske
fornyelser.
Miljøbelastningen fremstilles som en uovervindelig hindring for ny vækst og udvikling – en
undskyldning for at 'eskapere ind i drømmen om 'en ny fattigdom', der vil fremme en 'ny
åndelighed' som anført af Arne Sørensen (jf. indledningen ovenfor).
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Arne Sørensen forudså en eskapisme, der ville genskabe en 'ny fattigdom' for at fremme en 'ny
åndelighed'. Han fornemmede en 'modbølge' mod Oplysningstiden og udviklingen af det civile
samfund, mod menneskers ret til personligt ansvar og ansvarliggørelse i samfundet – den såkaldte
kulturradikalisme i Danmark – og mod oparbejdelsen af to verdenskriges forbrydelser som
forudsætning for tværnational opfyldelse af Menneskerettighederne. Efter at have beskrevet den
igangværende udvikling fremstår Arne Sørensens advarsler som mere indsigtsfulde og
velbegrundede end denne forfatter forstod for 30 år siden.
'Sundhedsmodel' af samfundsudvikling
Et samfund, der øger nationalproduktet pr. indbygger uden erkendte miljøforringelser kunne
betegnes et 'raskt' samfund. Et raskt samfund er ikke nødvendigvis et 'sundt' samfund – hverken
direkte eller i overført betydning. Et sundt samfund kan defineres som et bæredygtigt netværk af
selvregulerende organisationer.
Den kopernikanske vending i fremstillingen af samfund og miljø skal omformulere beskrivelsen af
raske samfund til en beskrivelse af sunde samfund.
Den kopernikanske vending i miljøforskning kan sammenfattes skematisk i følgende form:

Den traditionelle
model:

Selvreguleringsmodel:

Emnets konstante, identificerende
kendetegn
Et velafgrænset økologisk kredsløb (en
økologisk niche), hvor dyr og planter
opretholder en ligevægtstilstand, hvis
systemet ikke 'overbelastes'

Emnets ikke-konstante egenskaber

Et bæredygtigt samfund+miljø system, hvor
sekvensen af livscykler repræsenterer
voksende værdiopfyldelse og miljøforbedringer

Skift i (udvidelse eller indsnævring af)
de kritiske grænser for stabil (ikkebelastende) interaktion mellem samfund
og miljø

Menneskeskabte afvigelser fra ligevægt i
den økologiske niche

En udviklingsteori om 'bæredygtig vækst' angiver betingelserne for at dreje udviklingen i den ene
eller anden retning, specielt betingelserne for at udvide de kritiske grænser for stabil interaktion
mellem samfund og miljø. Opfyldelse af disse betingelser er udviklingsmålene for en miljøpolitik,
der vil forene økonomisk vækst og forbedring af miljøet. Samfund+miljøsystemets konstante og
identificerende kendetegn er i dette tilfælde sekvensen af livscykler, der repræsenterer voksende
værdiopfyldelse med faldende miljøbelastning. Det kræver et såkaldt tankeeksperiment eller en
kontrafaktisk model (jf. kapitel III, afsnit 1).
Udgangspunktet for tankeeksperimentet er de værdiforestillinger, som udviklingen skal opfylde, og
modellen konstrueres ved at 'regne tilbage' fra opfyldelse af udviklingsmål til nutid for at
identificere de nødvendige og tilstrækkelige fornyelser for at opfylde målet. Den politiske opgave
består da i at gennemføre de identificerede fornyelser som delmål, der fører til opfyldelse af
udviklingsmålet. Afvikling af topstyrede organisationer kunne være et delmål; begrænsning af
andelen af output fra produktion og forbrug, der tillægges en negativ markedsværdi – og dermed
udgør forurening – kunne være et andet delmål.
De ikke-konstante egenskaber er ændringer i de kritiske grænser for interaktionen mellem samfund
og miljø. De udsving i interaktionen mellem samfund og miljø, der kan ophæves relativt hurtigt, og
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som ikke afføder varige forringelser for mennesker eller miljø, er ukritiske. Omvendt har udsving,
der afføder varige forringelser, overskredet de kritiske grænser. Indsnævring af de kritiske grænser
er tegn på forringelse af samfundets 'evne' til at øge værdiopfyldelsen uden at belaste miljøet og
dermed tegn på en negativ udvikling.
Udviklingsteorier skaber et nyt grundlag for miljøpolitik. Hvis politisk ledelse af et samfund
formulerer udviklingsmål, der forener økonomisk vækst og forbedring af miljøet, kan den fastlægge
delmål for de enkelte samfundsområder og hertil svarende bevillinger og prioriteringer.
Formulering og overvågning af opfyldelse af mål for hele samfundet er forudsætningen for
målformulering for og ressourcefordeling til de enkelte samfundsområder. Det kan også udtrykkes
på den måde, at den øverste politiske ledelse skal (gen)opfylde betingelserne for ultrastabilitet eller
'sund' samfundsudvikling; det er betingelsen for, at ledelsen på de underliggende niveauer kan
gennemføre udviklingsplaner og opfylde udviklingsmål for de enkelte samfundsområder.
En teori om bæredygtig samfundsudvikling skal således formuleres 'oppefra' – modsat
teoriformulering 'nedefra' med udgangspunkt i forureningsproblemer. Den øverste politiske ledelses
beslutninger sætter grænserne for udviklingen på de enkelte samfundsområder, mens den 'selv
vælger sine egne forudsætninger'. Regering og parlament repræsenterer på den måde et særskilt,
selvregulerende system. Beskrivelsen af den nationale politiske ledelse som særskilt system skal
afdække betingelserne for denne selvregulering.
De eksterne 'forstyrrelser' af det øverste politiske system er faldende (ikke voksende) opfyldelse af
dominerende værdiforestillinger inden for det fælles værdihandlerum; det politiske systems stabile
(foretrukne) tilstand er opretholdelse af egen position eller indflydelse, og 'midlerne' til at
opretholde eller genoprette egen position er dels valg af udviklingsmål for hele samfundet og
delmål for samfundsområder, dels bevillingerne til og en større eller mindre topstyring af
samfundsområderne. Grundlaget for valg af 'mål og midler' er samfundets udviklingsniveau
(dominerende værdiforestillinger) og aktuelle udviklingsstadium (videreudviklingsperiode eller
overgangsfase). De politiske beslutninger skal ophæve uvisheden om samfundets udviklingsretning
og derefter begrænse usikkerheden om opfyldelse af delmålene.
Den sædvanlige indikator for tilfredsstillende værdiopfyldelse er politisk autoritet, dvs.
anerkendelse af den politiske ledelses kompetence, og den tilsvarende indikator for tilfredsstillende
værdiudvidelse er politisk legitimitet, dvs. anerkendelse af den politiske ledelses ret til at lede. Den
politiske ledelse besidder autoritet, hvis den præsterer resultater og opfylder løfter om vækst, og den
besidder legitimitet, hvis den respekterer herskende værdiforestillinger og værdihandlerum.
Et politisk system, der bevarer eller genopretter legitimitet og autoritet, er politisk stabilt; det
opfylder kravene om værdiudvidelse og værdiopfyldelse i henholdsvis overgangsfaser og
videreudviklingsperioder. Den politiske stabilitet er en nødvendig forudsætning for en ultrastabil
samfundsudvikling, og en udviklingsteori om betingelserne for legitimitet og autoritet er derfor et
første trin i udarbejdelse af en udviklingsteori om hele samfundet.
Betingelserne for politisk legitimitet og autoritet kan sammenfattes i følgende udsagn:96)
1) Når samfundet befinder sig i en overgangsfase, vil det politiske system
(a) bevare/genoprette legitimitet og derigennem autoritet, hvis den politiske
ledelse dels udvider målværdier og værdihandlerum i overensstemmelse
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med skiftet i befolkningens livsstil og teknologiske udviklingsmuligheder,
dels udvider rettigheder og tilsvarende forpligtelser i overensstemmelse
med skiftet i befolkningens interaktion og kompetencer,
(b) miste legitimitet og derigennem autoritet, hvis den politiske ledelse
fastholder hidtidige målværdier og værdihandlerum såvel som etablerede
befolkningsgruppers særrettigheder gennem øget topstyring af samfundsområderne.
2) Når samfundet befinder sig i en videreudviklingsperiode, vil det politiske system
(a) bevare/genoprette autoritet og derigennem legitimitet, hvis den politiske
ledelse dels har opfyldt omstillingskravene og dermed afsluttet omstillingsfasen, dels skabt betingelser for voksende værdiopfyldelse i form af producenternes gensidige specialisering og integration og borgernes sociale
mobilitet,
(b) miste autoritet og derigennem legitimitet, hvis skiftende politiske ledelser
ikke skaber betingelser for voksende værdiopfyldelse.
Både klassiske samfundsanalyser fra 1800tallet og empirisk samfundsforskning efter 2. Verdenskrig
belyser de to udsagn. Fx har Simmel (1858-1918) beskrevet værdiudvidelsen i det 18. og 19.
århundrede: "Først kom individets fuldstændige frigørelse fra stændernes, laugenes og kirkens
rustne kæder. Så ønskede individet, der havde opnået uafhængighed, også at udmærke sig i forhold
til andre individer... . Det 18. århundredes liberalisme stillede individet på egne ben, og i det 19.
århundrede fik det lov til at gå så langt, som benene kunne bære individet... . De to grundlæggende
principper, som uadskilleligt prægede det 19. århundredes økonomiske teori og praksis:
konkurrence og arbejdsdeling synes således at være den økonomiske videreførelse af de filosofiske
grundprincipper...".97)
Durkheims (1858-1917) analyse af arbejdsdeling og mekanisk og organisk solidaritet kan læses
som en beskrivelse af omstillingen fra én samfundsform til en ny samfundsform, og Durkheims
afgrænsning af sociologiens område til de kollektive bånd ('tvangsindvirkninger')98), der eksisterer
uafhængigt af individet, er andre ord for sociale organisationers selvregulering som betingelse for
overlevelse og udvikling; Tocqueville (1805-59) beskriver betingelserne for legitimitetsbevarende
værdiudvidelse,99) og Webers (1864-1920) beskrivelse af de organisatoriske og ledelsesmæssige
betingelser for vækst og udvikling100) kan benyttes som grundlag for definition af 'corporate
governance'.101) Marx (1818-83) fremstiller værdiudvidelsen fra den prækapitalistiske til den
kapitalistiske samfundsform som en udvidelse af værdi- og varebegreberne og postulerer samtidigt,
at ethvert politisk system vil afvise omstillingskravene (den kontra-intuitive virkemåde)102) osv.
Den omfattende empiriske forskning efter 2. Verdenskrig i vælgeradfærd, politiske beslutninger og
magtudøvelse, politiske kriser osv. indeholder også mange elementer til en udviklingsteori om
politisk legitimitet og autoritet.
Demokrati kan bl.a. defineres som befolkningens adgang til at bortvælge politikere, der har mistet
autoritet. Parlamentsvalg kan udskifte personer uden at genoprette det politiske systems autoritet,
hvis befolkning og partier er spaltet i to blokke, som hver for sig plejer særinteresser. Hvis
befolkningen derimod er knyttet samme på 'kryds og tværs', er flertallet i parlamentet (mere)
afhængig af partiernes og politikernes præstationer; under de forudsætninger kan nyvalg resultere i
politiske reformer, der genopretter det politiske systems autoritet og legitimitet.
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Forarmelse kombineret med præindustriel familie- eller klanloyalitet er en typisk forklaring på, at
organiseret kriminalitet overtager kontrollen med en by eller en region på bekostning af det
politiske systems legitimitet og autoritet. Det udviklingsmæssige efterslæb er en selvforstærkende
proces; den 'negative spiral' kan kun brydes af et skift fra klanloyalitet til samfundsloyalitet, og det
har den overordnede politiske ledelse ringe eller ingen indflydelse på.
I et velfungerende samfund kan lovlydighed og retsbevidsthed også være et problem, fx på
skatteområdet. En række undersøgelser har vist, at øget mistro, kontrol og sanktioner øger den
lovlige og ulovlige omgåelse af skattelovgivningen, mens øget information, dialog og serviceorientering øger lovligheden.103) Det kan ses som et yderligere eksempel på sociale systemers
kontra-intuitive virkemåde.
Mange krydsende tilhørsforhold, der styrker de politiske rettigheder (lovgivende magt), skift fra
klanloyalitet til loyalitet overfor samfundet, der styrker de juridiske rettigheder (dømmende magt)
og dialog mellem statsmagt og borgere, der styrker de civile rettigheder (udøvende magt) er tre
betingelser for bevarelse eller genoprettelse af politisk legitimitet og autoritet i overgangsfaser og
videreudviklingsperioder.
De tre betingelser er formentligt ikke 'hele forklaringen' på politisk stabilitet over flere århundreder.
Udviklingen i Danmark kan illustrere dette.
Legitimitet og autoritet i Danmark 1500-2000 – et eksempel104)
Grevens Fejde forud for Reformationen i 1536 var den sidste borgerkrig i Danmark. Siden da har
det politiske system bevaret legitimitet. Blodige revolutioner og 'gadens parlament' som praktiseret i
Frankrig fra 1789 og til i dag er ukendte i Danmark.
Det nærmeste, man har været legitimitetskriser i Danmark, er statskuppene i 1660 og 1774,
Provisorieårene i 1880erne, Påskekrisen i 1920 samt departementschefstyret under besættelsen.
Enevælden indførtes i 1660 på en lovlig Stænderforsamling, da adelen var svækket efter
Svenskerkrigene. Statskuppet i 1774 var heller ikke et kup i juridisk forstand, men tværtimod en
lovlig – om end overraskende – afsættelse af den siddende regering. Udskiftningen af gårdene
skabte derimod en form for legitimitetskrise, fordi gårdmændene var imod udskiftningen.
Provisorieårene i 1880erne blev efterfølgende lovliggjort af oppositionen, og med Systemskiftet i
1901 anerkendte kongemagten de parlamentariske spilleregler og anerkendte dem endeligt i
forbindelse med Påskekrisen i 1920. Departementschefstyret 1943-45 repræsenterer muligvis en
typisk 'dansk løsning' på en 'forfatningskrise'. På den ene side undgik de etablerede partier og
politikere at blive kompromitterede af samarbejdspolitikken, på den anden side undgik landet en
Quisling-regering, og departementscheferne kunne overføre penge til Frihedsrådet.
Danske regeringers autoritet har svinget i takt med den økonomiske udvikling. Efter den
økonomiske vækst i byerhvervene og 'borgerskabet' i sidste halvdel af 1700tallet gik landet konkurs
i 1813 og var præget af økonomisk stagnation i 1820- og 30erne.105) Andre økonomiske
nedgangsperioder er 1870erne, 1930erne og (i mindre omfang) 1980erne.
Depressionen i 1820erne affødte revolution i bl.a. Frankrig og Østrig-Ungarn, mens uroen i
Danmark affødte de første skridt i retning af demokrati: Rådgivende stænderforsamlinger og
sogneforstanderskaber (kommunalt selvstyre). 1870ernes depression skabte ikke alene
andelsbevægelsen, som bidrog væsentligt til ny økonomisk vækst; den skabte også
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Socialdemokratiet og fagbevægelsen. De blev først bekæmpet og siden anerkendt
(Arbejdsmarkedets Hovedaftale 1899, Systemskiftet 1901). Under depressionen i 1930erne
gennemførte en socialdemokratisk regering en grundlæggende socialreform og foregreb de
spaltninger af samfundet, der prægede kontinentaleuropæiske lande.
På intet tidspunkt har de udemokratiske partier eller udenomsparlamentariske bevægelser spillet en
politisk rolle i Danmark. Kommunisterne opnåede den største vælgertilslutning ved det første valg
efter befrielsen i 1945, men gled første gang ud af Folketinget i 1958 (efter dannelsen af SF) og
definitivt i 1979.
Den fredelige udvikling i Danmark over knapt 500 år skal sammenlignes med statskup i Sverige så
sent som i 1772 og mordet på Gustav III i 1792, mislykket oprør i Storbritannien i 1716, den
amerikanske frihedskrig i 1776-1783, revolutionerne i Frankrig fra 1789 osv. Sammenlignet med
vore nabolande har udviklingen i Danmark været meget fredelig over en meget lang periode.
Den meget fredelige omstilling af nationen efter Reformationen til først Enevælde og senere til
repræsentativt demokrati viser, at konge- og statsmagten har været i stand til at bevare legitimiteten
og autoriteten i kongeriget – bortset fra den tyskorienterede del af hertugdømmerne – siden
Reformationen. Denne udvikling adskiller Danmark fra de fleste europæiske nationer. Én forklaring
herpå kan være den samme 'hvad kan det nytte' holdning, som har præget dansk forsvarspolitik i
lange perioder, jf. Pontoppidans 'Den blå gendarm'.
En anden forklaring er den såkaldte 'vikingetradition'. En redaktør har illustreret traditionen med en
fabel om vikingerne, der belejrer Paris. Da biskoppen af Paris bad om at tale med vikingernes
høvding, svarede alle vikingerne: Ja, her er jeg!
Andelsbevægelsen, hvor man stemte efter hoveder og ikke efter høveder, er et udtryk for 'vikingetraditionen'; den korte afstand mellem direktør og arbejder i virksomheder er et andet udtryk; et
tredje udtryk er forskellene i lovgivning i kontinental-Europa og Norden. Forenklet udtrykt angiver
nordisk lovgivning, hvad der er forbudt, og det, der ikke er forbudt, er lovligt; kontinental
lovgivning baseret på Romerret angiver, hvad der er lovligt, og det, der ikke er lovligt, er forbudt.
Kontinental lovgivning er dermed meget mere 'formynderisk'.
Vikingetraditionen skaber et krav om gensidig anerkendelse. Det er ikke alene arbejderne, der skal
anerkende direktørens ledelsesret og -kvalifikationer; direktøren skal også anerkende arbejdernes
selvbestemmelse og kvalifikationer til at løse egne arbejdsopgaver. Den gensidige anerkendelse er
grundlaget for forhandlinger og aftaler – fx den danske tradition for, at arbejdsmarkedets parter selv
fastlægger reglerne på arbejdsmarkedet.
Danmarkshistorien eksemplificerer et næsten 500årigt ultrastabilt politisk system – til trods for, at
nationen i den samme periode blev reduceret fra fire kongeriger og flere hertugdømmer med syv
befolkninger til ét kongerige og tre befolkninger, og at forarmelse af den store landbobefolkning
voksede op gennem 1700tallet, og forarmelsen af bybefolkningen voksede i 1930erne. Henvisninger til en speciel dansk-norsk kultur eller tradition som forklaring på dette forløb giver blot 'det
uforklarlige' et navn.
Den kritiske betingelse for ultrastabile politiske systemer kunne være den politiske ledelses kontraintuitive reaktioner i kriser. Den intuitive reaktion er øget topstyring – først af statslige organer,
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derefter indgreb i de politiske og juridiske rettigheder og til sidst i de borgerlige friheder (totalitært
styre), mens den kontra-intuitive reaktion er udvidelse af rettigheder og tilhørende forpligtelser. De
intuitive reaktioner har præget de kontinentaleuropæiske lande modsat de kontra-intuitive reaktioner
i Danmark, jf. de franske revolutioner i 1800tallet sammenlignet med den trinvis fredelige demokratisering i Danmark.
Den foreliggende forskning kan bidrage med mange elementer til en udviklingsteori om ultrastabile
politiske systemer. Den kan imidlertid ikke besvare det centrale spørgsmål: Hvordan observeres og
beskrives de opsamlede erfaringer og normer (traditioner), der ikke udmøntes i konkrete fornyelser,
men som betinger det politiske systems ultrastabilitet – fx betinger de kontra-intuitive reaktioner,
der bevarer legitimitet og autoritet trods tværnationale krige og nationale værdikonflikter. 'Good
governance' er navnet på de svar, der endnu ikke foreligger.
En virkningsfuld miljøpolitik kræver også kontra-intuitive beslutninger, fx omdannelse af
Erhvervs- og Økonomiministeriet til et Miljø- og Økonomiministerium, hvor erhvervspolitikken
fokuserer på de teknologiske fornyelser, der forbedrer miljøet, og som ministeriet sammen med
erhvervslivet kunne udvikle til lønsomme, konkurrencedygtige produktionssystemer, der forener
vækst og miljøforbedring.
Sammenfatning: Behovet for kopernikanske vendinger
Miljøpolitikken bygger på en nationaløkonomisk 'apparatfejlsmodel' af samfundet, hvor forurening
og belastning behandles som teknologiforårsagede 'sygdomme', og hvor målet er at genskabe
tilstanden forud for 'sygdommen'.
Udviklingen i samfundet og det fysiske miljø er gensidigt afhængige, så udviklingen på det ene
område ikke kan adskilles fra udviklingen på det andet område. En nationaløkonomisk model af
samfundet, der hverken omfatter den teknologiske udvikling eller de politiske og sociale
følgevirkninger af denne udvikling, er derfor utilstrækkelig. De traditionelle beskrivelser skal
udvides til udviklingsmodeller af samfund + miljø. Det kræver en kopernikansk vending, dvs. en
model, der identificerer emnet ved det logistiske udviklingsforløb, og som beskriver betingelserne
for det ene eller andet forløb. Den kopernikanske vending er nødvendig, fordi emnet i alle tilfælde
udvikles.
Det første led i udarbejdelsen af en udviklingsmodel om samfund + miljø er en model af
betingelserne for politisk legitimitet og autoritet. Politisk legitimitet og autoritet er nødvendige
forudsætninger for politisk stabilitet og dermed for ultrastabil samfundsudvikling. Kravene til det
politiske system skifter med ændringer i udviklingsniveau og udviklingsstadium (overgangsfase
eller videreudviklingsperiode); en udviklingsmodel om betingelserne for legitimitet og autoritet skal
derfor inddrage det historiske udviklingsforløb.
Både klassiske samfundsanalyser og den empiriske forskning efter 2. Verdenskrig indeholder
mange, men ikke alle elementer til en udviklingsmodel om politiske systemers legitimitet og
autoritet.
Det politiske system i Danmark har bevaret legitimitet og autoritet i næsten 500 år trods perioder
med forarmelse og indgreb. Det historiske forløb er enestående i Europa. Den umiddelbare
forklaring herpå er, at det politiske system i Danmark har handlet kontra-intuitivt og udvidet
befolkningens rettigheder og tilhørende forpligtelser i overgangsfaser – i modsætning til de intuitive
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politiske indskrænkninger af politiske, juridiske og borgerlige rettigheder, der har præget de
kontinentaleuropæiske lande før 2. Verdenskrig.
Forskellene i reaktionsform kan observeres. Det ubesvarede videnskabelige spørgsmål vedrører
betingelserne for denne forskel: Hvordan identificeres, observeres og beskrives de opsamlede eller
andre erfaringer og interaktionsmønstre, der ikke udmøntes i konkrete fornyelser, og som betinger
det politiske systems enten intuitive eller kontra-intuitive reaktioner?
Den aktuelle overgangsfase har allerede igangsat en række teknologiske, økonomiske og sociale
politikker, der vil påvirke miljøet meget over de kommende 20 år, men som forudsætter en
industriel samfundsform, der har været under afvikling siden 1990erne. Omstillingen til et
serviceproducerende, kognitivt samfund kan i sig selv reducere nogle miljøproblemer; til gengæld
kan befolkningens forventninger til miljøforbedringerne vokse meget mere end de aflastninger af
miljøet, der herved opnås.
Globalt og langsigtet er den største og mest kritiske uvished knyttet til de politiske systemer. Uden
et gennembrud for ultrastabile politiske systemer vil intuitiv opfyldelse af nationale interesser i et
globalt netværk og et globalt klima nødvendigvis skabe store modsætninger.
6. Fremtiderne for samfund og miljø
De to grundlæggende forudsætninger for vurderinger af den kommende snes års udvikling er, (1) at
Danmark og tilsvarende samfund gennemløber en overgangsfase i disse år, og (2) at de nødvendige
fornyelser er en praktisk ledelsesopgave; den aktuelle uvished ophæves af beslutninger og ikke af
mere viden eller information.
Nogle af de iøjnefaldende tværnationale tegn på den aktuelle overgangsfase er arbejdsløshed i nogle
højtindustrialiserede lande, kriser i luftfarten og fusioner i bl.a. medicinalindustrien, finansielle
institutter, bilproduktion osv., nye former for tværnationale konflikter som terror og migration,
globalisering af (fri)handel og informationsstrømme, ny teknologi som genmanipulation, kunstige
mikroorganer, robotter osv.
Tilsvarende nationale tegn på overgangsfasen er et skift i livsstil hos de yngre generationer (op til
45 år), værdidebatter og debatter om velfærdstrussel og grundlaget for fremtidens vækst, partier i
opbrud, samtidig arbejdsløshed og mangel på arbejdskraft, fusioner i den offentlige sektor og i
erhvervslivet, internationalisering af aktionærkredse osv.
Den hidtidige regerings- og oppositionspolitik sigter på at bevare 'mest muligt' af dagens samfund
trods mange nye krav – ligesom Estrup og oppositionen for godt 100 år siden søgte at bevare 'status
quo' i et samfund i en overgangsfase.
Samfunds- og miljøudviklingen i det 21. århundrede afhænger næppe ret meget af de nærmeste års
politiske beslutninger. Begrundelsen for påstanden er for det første, at det danske politiske system
endnu ikke er i stand til at erkende omstillingskravene. For det andet formes udviklingen af
tværnationale beslutninger – i EU eller globalt.
6.1 De næste 20 år
De kritiske beslutninger i overgangsfaser vedrører energi, fysisk infrastruktur og kompetencer.
Nedenfor behandles de tre faktorer i en global og i en national sammenhæng.
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Energi og miljøbelastning
Der er behov for en ny primær energikilde over den næste snes år. Brint kunne opfylde behovet,
hvis den introduceres i de nærmeste år og kan produceres uden CO2 -forurening. Udvikling og
markedsføring af brintdrevne biler opfylder den første del af betingelsen for omstilling til brint, og
udnyttelse af a-kraft på ny måde til spaltning af naturgas kunne opfylde den anden del af
betingelsen. Fremgangsmåden kunne også løse 'CO2-problemet' (jf. afsnit 3.2 ovenfor).
Det er i dag uvist, om en ny teknologi for brintproduktion opnår et gennembrud og udbredelse over
den næste snes år; uvisheden kunne begrænses af politiske beslutninger om tværnational
intensivering af laboratorieforsøgene med den ny teknologi.
Når bortses fra det sidste hundrede år har landbruget været landets væsentligste energiproducent.
Indtil ca. 1900 producerede landbruget 40 gange så meget energi, som det forbrugte. I dag er
produktion og forbrug af energi af samme størrelsesorden. Den fossile energi har erstattet
arbejdskraften, så et decimeret antal landbrug kan producere det samme eller mere end tidligere.
Specielt er svineproduktionen blevet industrialiseret og kræver ikke længere landbrugsjord.
Landbrugets repræsentanter fremhæver ofte eksportindtægterne på svinekød som argument for
accept af landbrugets belastning af miljøet. Svineeksporten er imidlertid meget sårbar, fordi det er
en uforarbejdet bulkvare; andelshaverne har afvist investeringer i proces- og produktudviklingen
igennem mange år. Dagens danske landbrug bidrager meget lidt til bruttonationalproduktet, og
deltidslandbrug er en af de dyreste former for fritidsbeskæftigelse i Danmark (jf. kapitel I, afsnit
2.3).
Lossepladser er blevet erstattet af kommunale forbrændingsanlæg. Kommunerne har ingen direkte
interesse i at begrænse affaldsmængden, da større affaldsmængder øger anlæggenes lønsomhed, og
forbrugerne har heller ingen direkte interesse i at begrænse mængden, da de betaler en fast afgift for
at få afhentet affald uanset mængden. Under disse vilkår bliver der ikke investeret i nye teknologier,
der kunne begrænse affaldsmængden, fx avispapir, som nedbrydes i løbet af et par måneder.
Det er ikke kun dagrenovationen, der kunne begrænses. Det ville fx ikke være nødvendigt at skrotte
biler, hvis de var modulopbyggede. Så ville det være tilstrækkeligt at udskifte et nedslidt eller
teknologisk forældet modul, og den enkelte bil ville ikke have nogen alder. Tilsvarende gælder
hvidevarer.
Energiforbruget til at producere fødevarer og materielle goder og efterfølgende til at fjerne affaldet
er stort, fordi problemerne søges løst gennem afgifter, forbud og påbud frem for ny teknologisk
udvikling.
Infrastruktur og forurening
I samfundsøkonomi og politik måles geografiske afstande ikke i kilometer; de måles i
transportomkostninger: Tid, penge, energi. Hver ny teknologisk bølge har reduceret transport- og
kommunikationsomkostninger markant. Ny transportteknologi og øget velstand har øget individuel
og kollektiv bevægelsesfrihed, der er en højt prioriteret værdi. Når bevægelsesfriheden vokser, så
vokser de sociale systemer også, og systemerne interagerer over større geografiske afstande.
Forslaget til en EU-forfatning kan ses som et forsøg på at skabe et fælles og sammenhængende
værdihandlerum i EU. Forfatningsforslaget fremstår som et kompromis mellem en forbundsstat og
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et statsforbund. Historisk set er det de to yderpunkter for samvirke mellem geografisk afgrænsede
enheder, som hver for sig besidder en vis suverænitet, og forfatningsforslaget er i den forstand
fortidsbundet.
Alternativet består i at knytte suveræniteten til bestemte opgaver eller ansvarsområder. Fx kunne
EU-institutionerne være enerådende vedrørende den fysiske infrastruktur (tog, veje, fly, IT-net o.l.)
såvel som for den økonomiske politik for udnyttelse af infrastrukturen, dvs. for måden, hvorpå EUlandene skaber en større 'kage' (finans-, økonomi- social- og arbejdsmarkedspolitik). Medlemslandene ville til gengæld være enerådende for udnyttelse og fordeling af væksten, dvs. for
fastlæggelse og opfyldelse af nye eller udvidede værdiforestillinger. En fælleseuropæisk
infrastruktur kunne reducere transportens energiforbrug og miljøbelastning, fx ved at 'genopfinde'
konkurrencedygtig jernbanegodstransport og højhastighedstog.
Infrastruktur og internationale konflikter
Ny transport- og kommunikationsteknologi skaber nye produktions- og konkurrencevilkår for
virksomheder og nye tværnationale relationer for nationer. EU startede som en relativt begrænset
kul- og stålunion efter sidste overgangsfase og er siden udvidet i takt med forbedringerne af den
fysiske infrastruktur. Samtidig er de 'omgivelser', som virksomheder og nationer interagerer med,
vokset til hele globen, fordi kommunikationsomkostningerne er faldet stærkt.
De nye geografiske vilkår er 'kendsgerninger' og ikke anledning til uvished. De skaber til gengæld
behov for beslutninger om nyformulering af det tværnationale værdihandlerum. Der er behov for at
skabe og ikke mindst opretholde et overnationalt værdihandlerum svarende til de begrænsninger,
der gælder nationalt. Et typisk markedsøkonomisk eksempel er skrotning af danske færger i Indien,
mens NATO-angrebet på Serbien og invasionerne i Afghanistan og Irak er tilsvarende politiske
eksempler.
På miljøområdet har den globale – og ifølge mange forskere kritiske – klimaopvarmning ikke
forenet nationerne; den har tværtimod spaltet verden i to næsten lige store alliancer, der vil opfylde
samme formål med diametralt modsatte strategier. Nationale interesser på miljøområdet forsvinder
ikke, fordi miljøproblemerne overskrider nationalgrænser.
Den øverste kinesiske ledelse har erkendt såvel den voksende økonomiske kløft mellem Vestkina
og de kystnære provinser som de voksende miljøproblemer. En topstyret, totalitær ledelse som den
kinesiske har været i stand til at skabe vækst i første halvdel af s-kurveforløbet, men er uegnet til at
opretholde væksten i anden halvdel af kurven. Der er ingen tegn på, at den kinesiske ledelse
forbereder omstilling til den demokratiske styreform, der er betingelsen for at overvinde de
voksende modsætninger – økonomisk og miljømæssigt.
Kina er ikke alene om at 'slås' med fortidens miljøforurening. I Danmark har myndighederne fx
udskudt oprensning af giftdepoterne efter Grindstedværkerne igennem årtier, fordi der hersker
uenighed om ansvar og løsninger. Det er imidlertid kun lavt prioriterede opgaver, der udskydes på
grund af en sådan uenighed. Det er sjældent vanskeligt at finde de nødvendige kompetencer og
penge til løsning af højt prioriterede opgaver, fx behandling af livstruende sygdomme.
6.2 Det 21. århundrede
Den konkrete udvikling ud over den næste snes år er helt uvis. Det er også uvist, om udviklingen
over de næste 100 år vil følge de samme regelmæssige livscykler som udviklingen over de sidste
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godt 200 år. De teknologiske bølger kunne være knyttet til industrialiseringen; omstilling af de højt
industrialiserede nationer til serviceproducerende kognitive samfund kunne svække båndet mellem
teknologi og samfund.
Det eneste grundlag for udsagn om de næste 100 års udvikling er en antagelse om, at
udviklingsbetingelserne ikke ændres, dvs. at udviklingen vil gennemløbe de samme 55-årige
livscykler som hidtil. Antagelsen indebærer, at den globale udvikling vil følge en s-kurve med
voksende vækstrater indtil ca. 2025 og derefter aftagende vækstrater til ca. 2050. Dette forløb
gentages fra ca. 2050 til ca. 2105.
De to kritiske betingelser for en miljøforbedrende og konfliktbegrænsende udvikling frem til 2050
er gennembrud og efterfølgende spredning af (1) en ny, rigelig og ikke-forurenende primær
energikilde, fx brint som beskrevet ovenfor, og (2) ultrastabile politiske systemer, der ikke reagerer
intuitivt på kriser (jf. afsnit 5.3 ovenfor).
De to betingelser kan kombineres på fire måder:
Gennembrud for ultrastabile
politiske systemer senest 2030:

Intet gennembrud for ultrastabile
politiske systemer:

Gennembrud for ny, rigelig,
ikke-forurenende primær
energikilde senest 2030:

Trinvis global omstilling til 'grøn
vækst' som følge af global
udnyttelse af ny primær
energikilde

Voksende globale forskelle i
velstand og miljø som følge af
forskelle i tilegnelse og udnyttelse af
ny primær energikilde

Intet gennembrud for ny,
rigelig, ikke-forurenende
primær energikilde:

Trinvis vestlig omstilling til 'grøn
vækst' ved at udnytte 'grønne
teknologier'

Globale konflikter om ressourcer,
markeder og miljøforpligtelser

Teknologier er hidtil brudt igennem, når behovet forelå. Den behovsstyrede teknologiske udvikling
spiller snarere en større rolle i dag end tidligere, fordi de nye teknologier forældes så hurtigt.
Udvikling af en ny, rigelig og ikke-forurenende primær energikilde er heller ikke en teknologisk
uløselig opgave, jf. beskrivelsen ovenfor af ny udnyttelse af a-kraft til at spalte naturgas i brint og
CO2. Der foreligger i den forstand ingen teknologisk uvished i dag, men uvished om den mest
effektive og kommercielle proces.
Et gennembrud for ultrastabile politiske systemer er mere uvist end nye teknologier. Det er samtidig
af større betydning for den globale og langsigtede udvikling end en ny primær energikilde. Fx kan
'grønne teknologier' udnytte eksisterende primære energikilder - herunder kulreserver til flere
hundrede år – meget bedre og mindre miljøbelastende end hidtil. Den nødvendige omstilling stiller
store krav til det politiske system. Det totalitære kinesiske styre har således forgæves søgt at
omstille stærk økonomisk vækst til 'harmonisk vækst'.
I dag udpeges enkelte stater som 'kaosstater', fx Somalia. Uden et gennembrud for ultrastabile
politiske systemer kan kaosstaterne spredes som en epidemi. Forurening og belastning af de globale
politiske miljøer kan derfor blive de kritiske problemer i det 21. århundrede.
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7. Ekskurs om undersøgelse af risikofaktorer
Risikofaktorer er en udvidelse (generalisering) af symptombegrebet. En sådan begrebsmæssig
udvidelse kræver et klart teoretisk grundlag og et undersøgelsesdesign baseret på den teoretiske
begrundelse. Risikofaktorer bliver typisk fremstillet som påvirkninger eller personegenskaber, der
optræder så hyppigt eller systematisk sammen med sygdommen, at det sandsynligvis ikke skyldes
tilfældige sammentræf. Sandsynligheden for, at resultaterne skyldes tilfældige omstændigheder,
vurderes ved at udarbejde signifikanstests.
Det teoretiske grundlag, der skal udvides, er den lægevidenskabelige apparatfejlsmodel. Modellen
definerer sygdomskilder som anledninger til afvigelser fra organismens ideale virkemåde.
Risikofaktorer er ikke sygdomskilder i apparatfejlsmodellens betydning; de er mulige medvirkende
faktorer, uden at det er klart, hvordan de medvirker.
Signifikans
En undersøgelse af 60-74-årige i Fredericia i 1980erne viste, at andel af rygere med bronchitis var
35,5 %, mens andel af ikke-rygere med bronchitis var 15,1 %. Sandsynligheden for, at forskellen i
bronchitis-hyppighed i det pågældende undersøgelsesmateriale skyldes tilfældige omstændigheder
er under 1 %.106) Resultatet betegnes signifikant på 1 % niveauet. Signifikans på 1 % niveauet i
bronchitis-hyppighed i Fredericia er et udsagn om resultatet af N x 100 identiske undersøgelser af
60-74-årige i Fredericia: Hvis man lavede N x 100 identiske undersøgelser ville under én af hver
100 undersøgelser i gennemsnit vise en lige så stor forskel i bronchitis-hyppighed som den
offentliggjorte undersøgelse.
Signifikansberegningen kan ses som en hurtig og billig erstatning for at gennemføre de mange
undersøgelser. Beregningerne underforstår, at undersøgelserne kan sammenlignes med terningkast.
Hvis man fx kastede terning N x 100 gange, ville man 'rent tilfældigt' få tre seksere efter hinanden
mindre end én gang i gennemsnit for hver 100 kast. Det forudsætter, at terningen ikke er 'forfalsket',
og at de kastes på samme måde hver gang.107) Får man alligevel tre seksere hyppigere end beregnet,
vil man konkludere, at resultatet ikke er fremkommet 'rent tilfældigt'. Det kunne fx skyldes, at
terningen alligevel var manipuleret. På samme måde antages, at undersøgelsesresultater, der kun
kan fremkomme rent tilfældigt med en lille sandsynlighed, må skyldes noget andet end tilfældige
omstændigheder, fx en årsag-virknings relation mellem de undersøgte faktorer.
En signifikanstest udarbejdes altid for en såkaldt nul-hypotese. En nul-hypotese er et udsagn om, at
de observerede resultater kan skyldes tilfældige omstændigheder med større end 1 % (eller 5 %,
0,1 %) sandsynlighed. Hvis beregningerne viser, at resultaterne kun kan fremkomme tilfældigt med
mindre end 1 % sandsynlighed, kan nul-hypotesen forkastes utvetydigt. Det styrker tiltroen til et
'bånd' mellem de undersøgte faktorer, men er hverken en videnskabelig dokumentation herfor eller
for en hypotese om en bestemt form for sammenknytning. Signifikanstests er en målestok for
vurdering af talstørrelser – på linie med katalogprisen som grundlag for vurdering af en udsalgspris.
Et undersøgelsesmateriale omfatter ofte mange resultater, der kan signifikanstestes. Hvis man
udarbejder 200 tests og vælger en 1 % signifikansgrænse, så skal i gennemsnit 2 resultater være
falsk signifikante, dvs. skyldes tilfældige omstændigheder, selv om de består signifikanstesten.
Omvendt kan nogle af resultaterne repræsentere sammenhænge, selv om de ikke består
signifikanstesten og derfor forkastes. Signifikanstests er ingen erstatning for sagkyndig vurdering.
Hverken katalog- eller udsalgspris siger noget om varens kvalitet.
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Urbanisering og lungecancer – et eksempel
Lungecancer-hyppigheden i Danmark er opgjort for 5 års intervaller fra 1943 til 1982, idet
beregningerne for hvert tidsinterval er baseret på en standardiseret befolkningssammensætning og
opdelt efter urbaniseringsgrad og køn.108) Beregningerne viser, at hyppigheden af lungecancer
vokser over tid og med voksende urbaniseringsgrad, og at hyppigheden er større for mænd end
kvinder.
Den øgede cancerhyppighed med øget urbaniseringsgrad kan ikke tilskrives tilfældige
omstændigheder, da den observeres over 40 år, eller forskelle i befolkningssammensætningen i
hovedstad, forstæder, provinsbyer osv., da beregningsgrundlaget er samme standardiserede
befolkningssammensætning. Resultater af denne type tjener som grundlag for udsagn om, at
forskelle i urbaniseringsgrad repræsenterer forskelle i fysiske levevilkår, fx luftforurening (bilos) og
motion, og at højere urbaniseringsgrad udgør en risikofaktor for lungecancer.
Påvisning af forskelle i lungecancerhyppighed knyttet til urbaniseringsgrad og køn over årtier er
formentligt ikke baseret på teoretiske overvejelser, men på tilgængelige oplysninger i
patientregistre. Det er vanskeligt at fortolke undersøgelsesresultaterne af flere grunde. For det første
er det fysiske miljø en faktor, der virker over et vist tidsrum. Virkningerne afhænger med andre ord
af, hvor længe man har boet det ene eller andet sted. For det andet følger den samlede vækst i
lungecancerhyppighed og væksten inden for de forskellige områder samme mønster. Fx er
hyppigheden pr. 100.000 kvinder ca. 6 ± 2 i 1943-47 og ca. 15 ± 5 i 1978-83, dvs. at den samlede
hyppighed og spredning vokser i forholdet 1:1. For mænd aftager forskellene i hyppighed i de
forskellige områder. Da virkningerne af urbaniseringsgraden følger samme mønster som den
samlede udvikling, kræver de ingen særskilt forklaring.
For det tredje er opgørelserne begrænset til lungecancer. Ifølge en retrospektiv undersøgelse i
Hamborg er den samlede cancerhyppighed ikke vokset over de sidste 100 år; derimod er de relative
hyppigheder af de forskellige cancerformer ændret meget (jf. afsnit 4.2 ovenfor). Det peger i retning
af én lægevidenskabelig teori om cancer og forskellige anledninger til forskellige cancerformer,
hvor hyppigheden af disse anledninger skifter fra ét historisk tidspunkt til et andet. Voksende
urbanisering af hele samfundet kunne repræsentere et historisk skift i anledningerne til de
forskellige cancerformer; det kan opgørelserne ikke sige noget om.
De konsekvenser man kan drage af de omfattende opgørelser af lungecancerhyppigheden over 40 år
efter køn og urbaniseringsgrad er således meget begrænsede og usikre – hvis man overhovedet kan
drage nogle konsekvenser.
Statistik kan – som ethvert andet hjælpemiddel – bruges og misbruges. Man kan påvise statistiske
sammenhænge og signifikante resultater i ethvert materiale – herunder telefonnumrene i en
telefonbog. Det afhænger alene af valget af statistiske teknikker.
Behovet for en teori
Den nødvendige og tilstrækkelige forudsætning for frugtbar udnyttelse af statistiske metoder er
præcist og entydigt formulerede hypoteser om de konkrete påvirkningsrelationer eller betingelser
for sammenhænge, der skal be- eller afkræftes, og tilrettelæggelse af såvel dataindsamling som
statistiske analyser på grundlag af hypoteserne (jf. kapitel IV, afsnit 2.1).
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Cancer er forudsætningsvis en 'fejl' i organismens selvregulering. Den selvregulerende begrænsning
af cellernes vækst blokeres af den ene eller anden grund. En lægevidenskabelig teori skal indkredse
denne 'fejl' i selvreguleringen og derefter specificere dels årsagen til, at fejlen opstår, fx genetiske
forhold, dels de skiftende anledninger til den overbelastning af selvreguleringen, der observeres
som den ene eller anden form for cancer.
Urbaniseringsgrad (fysiske levevilkår) er eller kunne være en af de skiftende anledninger til udbrud
af cancer, mens køn er eller kunne repræsentere en genetisk betingelse for svækkelse af
selvreguleringen. Det drejer sig med andre ord om logisk forskellige kategorier af forklaringer, som
det er ufrugtbart at blande sammen.
Et udsagn om, at risikoen for lungecancer øges af øget urbaniseringsgrad, er ikke en entydigt og
præcist formuleret hypotese. Hypoteserne kunne fx formuleres i følgende form:
1) Hvis de mennesker (m/k), der har fået diagnosen lungecancer i årene 1943-47, opdeles efter,
hvor de har levet over halvdelen (1/3, ¾) af deres liv, så vil de cancerramte mennesker
(m/k), der har levet over halvdelen af deres liv i Københavns kommune, udgøre en større
andel af den københavnske befolkning (m/k), der har levet over halvdelen af deres liv i
kommunen, end de cancerramte mennesker (m/k), der har levet over halvdelen af deres liv i
københavnske forstæder, udgør af alle mennesker (m/k), der har levet over halvdelen af
deres liv i forstæderne, og disse udgør en større andel af ....
2) Underopdeles mennesker (m/k) med lungecancer-diagnosen 1943-47 i funktionærer og
arbejdere, så vil lungecancerhyppigheden være større blandt funktionærer end arbejdere
uanset levevilkår.
3) Gentages undersøgelsen for efterfølgende 5 års tidsintervaller, så vil de relative
cancerhyppigheder vokse i alle grupper.
4) Osv.
Hypoteserne kan varieres og formuleres på andre måder. Det er fx tænkeligt, at de fysiske
levevilkår i opvækstårene spille større rolle end levevilkårene senere i livet. Eksemplerne tjener
alene til at illustrere de nødvendige forudsætninger for at bruge statistik. Entydige og præcise
hypoteseformuleringer udelukker opgørelser som de refererede, og uklare resultater skyldes i den
forstand altid uklare hypoteser.
Specielt for så vidt angår risikofaktorer, der ikke er 'årsager' til sygdomme på samme måde som fx
bakterier, er behovet for entydige og præcise hypoteseformuleringer særlig stort. Det er ikke i
overensstemmelse med god videnskabelig praksis at betegne faktorer som risikofaktorer alene på
grundlag af signifikante statistiske korrelationer.
Udvidelse af symptomer med risikofaktorer kræver en udvidelse af det videnskabelige grundlag, fx
en udvidelse af apparatfejlmodellen til en sundhedsmodel (jf. afsnit 5.2 ovenfor). Præcisering af
risikofaktorer til de skiftende anledninger til overbelastning (sygdomsudbrud) af en i forvejen
svækket selvregulering (sygelighed), er én mulighed for videnskabelige, begrundede udsagn om
risikofaktorer. Uden denne eller en anden videnskabelig udvidelse af apparatfejlmodellen er
risikofaktorer et uvidenskabeligt begreb.
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TO A HISTORIAN
You who celebrate bygones,
Who have explored the outward, the surfaces of the races, the life that has exhibited itself,
Who have treated of man as the creature of politics, aggregates, rules and priests,
I, habitan of the Alleghanies, treating of him as he is in himself in his own rights,
Pressing the pulse of the life that has seldom exhibited itself, (the great pride of man in
himself),
Chanter of Personality, outlining what is yet to be,
I project the history of the future.
Walt Whitman: Leaves of Grass, 1855-1892

Kapitel III
Danske fremtider 2005 – Projekt Danvirk: Et tankeeksperiment
Fremtid beskrevet som nutidig forskningsgenstand
Introduktion
J. Witt-Hansen (1908-86) har beskrevet fremtidsforskningen i sin analyse af det 20. århundredes
filosofi: "Det er vigtigt at gøre sig klart, at scenarie-metoden … på væsentlige punkter adskiller sig
fra de metoder, der benyttes i andre videnskaber. F.eks. tager fysikken og astronomien navnlig sigte
på at forklare og forudsige de fysiske fænomener, der undersøges i disse videnskaber. Scenariemetoden derimod skal løse helt andre opgaver af den nærliggende grund, at fremtidsforskningen har
at gøre med en fiktion, der kaldes 'fremtiden'. Fremtidsforskningens genstand er f.eks. sådanne
fiktioner eller kontrafaktiske situationer som industrier uden forurening, ligevægt mellem de
industrialiserede lande og udviklingslandene, fredelig sameksistens mellem supermagterne,
lavenergisamfund osv. Det er imidlertid ikke fremtidsforskningens opgave at forudsige, under
hvilke omstændigheder eller hvornår disse fiktioner bliver til virkelighed eller ikke bliver det. Som
Popper har påvist i The Poverty of Historicism, er det af strengt logiske grunde umuligt at forudsige
historiens fremtidige forløb, og for så vidt kommer man til det paradoks, at fremtidsforskningens
genstand er 'det uforudsigelige'. Det er heller ikke scenarie-metodens opgave at forklare. Som
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normativ og regulativ videnskab er det fremtidsforskningens opgave ved anvendelse af scenariemetoden at konstruere fremtidige begivenheder som muligheder. Sådanne konstruktioner må
naturligvis ikke være fantasier, løsrevet fra den fysiske og sociale virkelighed. De må bygge på
natur- og samfundsvidenskaberne og de data, der er tilgængelige inden for rammerne af disse
videnskaber".1)
Tankeeksperimenter benyttes her (i fremtidsforskning) som betegnelse for udsagn om en
forestående udviklingsmulighed, der kan begrundes som et rigtigt udsagn. Modsætningen til
tankeeksperimenter er både prognoser, der forlænger fortiden, og de mere eller mindre
dramatiserede scenarier, der beskriver tænkelige udviklinger. Det 'tænkelige' afhænger alene af de
tænkendes fantasi, og prognoser er enten vildledende eller trivielle (jf. kapitel II, afsnit 2.3).
Tankeeksperimenter, der kan be- eller afkræftes, udgør derimod videnskabeligt begrundede udsagn.
I denne fremstilling benyttes scenarier alene om udsagn om de mange tænkelige fremtider, mens
videnskabeligt begrundede udsagn betegnes tankeeksperimenter eller kontrafaktiske udsagn.
Statsvidenskab har over generationer været opdelt i en idealistisk og en realistisk skole, mens
enkelte forskere som fx John Hart har søgt at forene ideale mål og realistiske krav.
Tankeeksperimentet er metoden til at vise, at de ideale mål er eller ikke er realistiske – en bro
mellem de to skoler.
I nationaløkonomien er tidligere generationers opdeling i markeds- og planøkonomi blevet erstattet
af en opdeling i en offentligt reguleret velfærdsøkonomi og en markedsreguleret vækstøkonomi.
Det drejer sig i begge tilfælde om utilitaristiske skoler, der vil skabe størst mulig velstand og
velfærd for de fleste, men angiver grundlæggende forskellige veje eller midler. Det ene eller andet
sæt af midler (strategier og taktikker) kunne efterprøves i et tankeeksperiment.
Alle samfundsvidenskaberne er – direkte eller indirekte – beskæftiget med den forestående
samfundsudvikling. Den grundlæggende modsigelse mellem politisk handlefrihed og
videnskabelige lovmæssigheder ophæves af tankeeksperimentet som metode. Metoden sætter ingen
grænser for politiske visioner eller utopier, men afdækker begrænsningerne for at opfylde visioner
eller utopier. Det fremgår af beskrivelsen af Projekt Danvirk (jf. afsnit 3.2 nedenfor).
I første afsnit redegøres for kravene til videnskabelige udsagn og for tankeeksperimentet som
videnskabelig metode. Denne redegørelse underbygges af en videnskabsteoretisk ekskurs på et
relativt højt abstraktionsniveau (afsn. 6).
Den beskrevne metode anvendes i andet afsnit til at beskrive det danske samfunds aktuelle
udviklingsmuligheder. Udviklingsmulighederne beskrives i form af Projekt Danvirk. Det påvises, at
Projekt Danvirk er et tankeeksperiment, og at dette tankeeksperiment er evident rigtigt. Projekt
Danvirk er ikke en enkel af utallige tænkelige udviklingsmuligheder; projektet angiver nødvendige
og tilstrækkelige forudsætninger for fortsat vækst og udvikling i Danmark.
Regeringen har siden århundredskiftet nedsat råd, tænketanke og kommissioner, der skal udarbejde
forslag til, hvordan dansk velstand og velfærd bevares og styrkes. De hidtidige forslag opfylder ikke
forudsætningerne for fortsat vækst og ny udvikling (jf. kapitel I, afsnit 5 og 6 og kapitel II, afsnit 6).
Et kort, afsluttende afsnit udpeger nogle af grundene hertil.
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Det skal tilføjes, at fremstillingen sine steder ikke er så let læselig, som forfatteren kunne ønske.
Det gælder specielt afsnit 1.2. Afsnit 1 indeholder en afsluttende sammenfatning for de læsere, der
ikke er specielt interesserede i fremtidsforskningens metodespørgsmål.
1. Fremtidsforskning
Dansk velstand og velfærd over de kommende årtier forudsætter et nyt produktionsgrundlag, der
kan udnytte billige, videnstunge ydelser fra ulande som Indien og Kina i et plus-sum samspil – set i
modsætning til et nul-sum spil.2)
I et nul-sum spil konkurrerer parterne om samme udbytte, således at en større gevinst for én part
opnås på den anden parts bekostning. I dette tilfælde er summen af gevinst og tab nul. Den
traditionelle markedssituation er et nul-sum spil (jf. kapitel II, afsnit 3.3).
I et plus-sum spil vokser den ene parts gevinst, hvis den anden parts gevinst vokser.
Underleverandørerne til en bilsamlefabrik, der modtager en overpris til at produktudvikle, bestemt
af det samlede salg, deltager i et plus-sum spil. Underleverandørernes produktudvikling styrker
samlefabrikkens markedsposition, og større samlet salg øger betalingen til underleverandørerne.
Det ny produktionsgrundlag for danske virksomheder er lokale og nationale netværk af
specialiserede virksomheder, der kan tilbyde individualiserede totalløsninger, som opfylder
brugernes krav til udbyttet. Netværket skaber en værditilvækst ved at knytte mange forskellige dele
sammen til en kompleks ydelse, mens delene kan fremstilles af underleverandører.
Et plus-sum samspil mellem danske og fx indiske virksomheder består i, at jo mere det danske
netværk sælger af ydelser med indiske underleverancer, desto mere tjener begge parter. De indiske
underleverandører tjener mere, fordi de danske virksomheder sælger mere, og de danske
virksomheder sælger mere, fordi de indiske underleverandører er bedre og billigere end andre
underleverandører.
Ovenstående udsagn er et typisk eksempel på fremtidsforskning: En konstruktion af en fremtidig
situation som mulighed, der er normativt eller regulativt begrundet.
Fremtidsforskningen er imidlertid ikke ene om at beskæftige sig med den "fiktion, der kaldes
'fremtiden'". Det gør fx romanforfattere som Svend Åge Madsen og Inge Eriksen også. Mange
nationaløkonomer forkaster fremtidsforskning, men udarbejder i stedet prognoser. Ifølge pressen
benytter nogle virksomhedsledere astrologi til at forudsige fx den 'rigtige' mødedag. Osv.
Det væsentlige spørgsmål er da, hvordan de forskellige typer af udsagn om fremtid som fiktion
adskilles og vurderes. Kan man overhovedet forske i en fremtid, der ikke eksisterer? Er betegnelsen
fremtidsforskning et forsøg på at opnå en videnskabelig legitimitet, som den slet ikke er berettiget
til? Er fremtidsforskning i virkeligheden blot en kommerciel fidus?
1.1 Krav til fremtidsforskning
Videnskabelige udsagn i klassisk naturvidenskab er hypoteser og efterprøvede udsagn. Efterprøvede
udsagn er hypoteser, der er blevet bekræftet af erfaringer. Hypoteser er udsagn, der bygger på
foreliggende viden, og som endnu ikke er, men kan efterprøves.3) Inden for de humanistiske
fagområder er et videnskabeligt udsagn et udsagn, der er fremsat af en kyndig person, som
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begrunder sine udsagn overfor andre kyndige. Den kyndige er en person, der kan identificere flere
elementer, parametre eller 'stemmer' i værket end den ukyndige (jf. kapitel IV, afsnit 2.2).4)
Det anførte er en meget forenklet karakteristik af klassisk videnskabelige udsagn. Et udsagn om en
mulig udvikling kan ikke be- eller afkræftes på samme måde som naturvidenskabelige hypoteser
eller vurderinger af kunstværk. Fremtidsforskeren beskriver ikke en foreliggende 'genstand', men
skaber en forestilling om fremtidige 'genstande'. Grundlaget for vurderingen er derfor metoden til
at skabe billedet af de fremtidige muligheder.
Scenarier

Fremtidsforskning opfylder ét af to formål:5)
- Heuristisk, dvs. at udvikle flere eller nye forestillinger om den forestående udvikling, tegne flere
baner i viften af fremtider.
- Normativt, dvs. at angive om eller hvordan bestemte normative krav (værdiforestillinger)
opfyldes.
Det heuristiske formål opfyldes ved hjælp af idéteknikker, bl.a. morfologiske teknikker.6)
Resultaterne betegnes her som scenarier. Scenarier er (mere eller mindre) dramatiserede
fremtidsbilleder; de tjener især til at gøre billedet af en 'anderledes' fremtid mere levende og i den
forstand mere troværdigt og forståeligt. Mennesker, der deltager i udarbejdelsen af et (sæt af)
scenarie(r), kan opnå stort udbytte af processen, men sjældent af resultaterne.
Et klassisk og i sin tid meget kendt eksempel er Bellamys 'Looking Backward 2000 - 1887'. (Solgt i
knapt en million eksemplarer i USA i 1890erne og oversat til en halv snes sprog). Bogens
hovedperson bliver hypnotiseret i søvn i 1887 (bogens udgivelsesår) og vågner først op år 2000 i et
lighedssamfund uden privat ejendomsret og uden markedsøkonomi. Afsluttende fremstilles
oplevelserne af år 2000 som en drøm. I et efterskrift til 2. udgaven skriver forfatteren: "Looking
Backward, although in form of a fanciful romance, is intended, in all seriousness, as a forecast, in
accordance with the principles of evolution, of the next stage in the industrial and social
development of humanity, especially in this country; ... ."7)
Det beskrevne år 2000-samfund er således ikke en utopi eller et litterært værk. Forfatteren anfører
imidlertid ikke andre begrundelser for sin beskrivelse end ' the principles of evolution'. Han har
udvalgt nogle økonomiske, etiske og teknologiske målestokke for evolution, og derefter beskrevet
(meget kort) 1880ernes New England som et samfund med lave værdier på de udvalgte målestokke
i kontrast til Boston år 2000 med høje værdier (den morfologiske teknik).
Med nutidens sprogbrug er Bellamys (1850-98) fremstilling ikke et forecast. Det er en systematisk
idéudvikling om et samfund på et højere udviklingsniveau ifølge de udvalgte målestokke for
evolution, og en sådan fremstilling er hverken rigtig eller forkert.
Forklaringer: Implikationer
Velbegrundede udsagn om den forestående udvikling kræver noget mere end idérigdom.
Velbegrundede i betydningen videnskabelige udsagn kræver en videnskabelig forklaring. Enhver
videnskabelig forklaring omfatter to elementer. A kan forklare Bs forekomst, hvis (1) der eksisterer
en slutningsregel (implikation) af typen: 'A medfører B', og (2) der foreligger dokumentation for, at
A faktisk er indtrådt eller er tilstede.
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Et eksempel på en slutningsregel er: 'Når man slår til en billardkugle, så triller den'. A repræsenterer
et stød til billardkuglen, og B repræsenterer kuglens bevægelsestilstand. Slutningsreglen kan
benyttes til at forklare, at nogle kugler ligger stille, og at andre kugler triller. Kuglerne triller, fordi
der er blevet stødt til dem, mens de ligger stille, fordi der ikke bliver stødt til dem. Et stød er kun en
forklaring på kuglens bevægelse, fordi de to hændelser knyttes sammen af en slutningsregel.
(Slutningsreglen udgør i dette eksempel tillige en definition af billardkugler: En genstand på et
billardbord, der kan rulle, men som ikke triller, når man støder til den, er ikke en billardkugle).8)
Forklaringer: Kontrafaktiske implikationer
Den detaljerede fremstilling af slutningsregler og forklaringer tjener som grundlag for beskrivelse af
forklaringer i normativ fremtidsforskning. Beslutninger om den forestående udvikling kan ikke
baseres på traditionelle forklaringsformer. Normativ fremtidsforskning skal ikke forklare
observerede tilstande. Emnet er de mulige, endnu ikke fastlagte udviklinger. 'B' i slutningsreglen 'A
medfører B' er fremtiden som 'mulighed' og ikke en 'kendsgerning'. 'B' kan repræsentere tilstande,
der ligger uden for aktuelle erfaringsgrænser.
Den nødvendige slutningsregel for udviklingsplanlægning er kontrafaktiske implikationer. En
kontrafaktisk implikation er en forklaring på, at noget ikke er tilfældet eller ikke foreligger.
Forklaringen omfatter dels en slutningsregel af typen: ’A medfører B’, dels et udsagn af typen: ’A
foreligger ikke’. Den kontrafaktiske implikation forklarer, at B ikke foreligger, idet B ikke kan
foreligge uden A, og A foreligger ikke. Hvis B repræsenterer et udviklingsmål, så forklarer den
kontrafaktiske implikation, at et udviklingsmål endnu ikke er opfyldt, og den indebærer, at målet
kan opfyldes ved at skabe A.
De heuristiske scenarier beskriver (i princippet), hvad der ville eller kunne (tænkes at) ske, hvis
enten hændelsen A1 eller A2 eller A3 osv…. indtrådte i den nærmeste tid. Normativ
fremtidsforskning vender denne betragtningsmåde 'på hovedet'. Spørgsmålet er ikke, hvad der
kunne ske, hvis… Spørgsmålet er i stedet, hvad der skal ske i den nærmeste tid, hvis udviklingen
skal opfylde et angivet mål eller en værdiforestilling på et fremtidigt tidspunkt.
Den efterfølgende fremstilling er begrænset til normativ fremtidsforskning og 'fremtidsforskning'
benyttes som betegnelse for normativ fremtidsforskning.
Tankeeksperimenter
Kontrafaktiske udsagn kan formuleres som tankeeksperimenter. Tankeeksperimentet er blevet
benyttet af bl.a. Archimedes (287-212 f. Kr.), Galilei (1564-1642), Newton (1642-1727) og
Einstein (1879-1955).9)
Einstein benyttede tankeeksperimentet til at forklare den klassiske mekaniks begrænsninger.10) Han
beskriver to observatører. Den ene befinder sig i et tog, der kører meget hurtigt (nær lysets
hastighed), og den anden befinder sig ved siden af sporet. Eksperimentet består i, at to lyn slår ned
foran og bag toget lige langt fra observatøren ved siden af sporet. Lysglimtene vil nå observatøren
ved siden af sporet samtidigt. Hvis det er tilfældet, så kan glimtene ikke nå observatøren i toget på
samme tidspunkt, fordi det hurtigt kørende tog øger afstanden fra det ene glimt og reducerer
afstanden til det andet glimt. Observation af samtidighed er med andre ord ikke uafhængig af
observatørernes bevægelsestilstand som antaget af Newton.
Einsteins tankeeksperiment kan også formuleres som et kontrafaktisk udsagn:
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1) Hvis en observation af samtidighed er uafhængig af henføringssystemets bevægelseshastighed,
2) så observeres de samme lyssignaler på samme måde af observatøren i et hurtigt kørende tog
og af observatøren, som toget passerer.
3) De to observatører observerer ikke de samme lyssignaler på samme måde.
Kernen i tankeeksperimentet er, at forskeren designer et virtuelt (ideelt) eksperiment til at afprøve
en anerkendt antagelse eller opfattelse. Et tog kan fx ikke køre med en hastighed nær lysets, men en
sådan hastighed kan tænkes og beskrives på grundlag af de naturvidenskabelige love. Eksperimentet
består i at indføre en begivenhed eller hændelse, der repræsenterer den anerkendte antagelse og
derefter vise, at antagelsen fører til selvmodsigende beskrivelser eller påstande. Tankeeksperimentet
benyttes, fordi overvindelsen af modsigelsen kræver en kopernikansk vending.
Zinkernagel (1921 - 2003) ser – under henvisning til Niels Bohr – den rigtige brug af ordene som
det eneste videnskabelige problem. "Niels Bohr gjorde den afgørende opdagelse at vi kun har ét
problem, nemlig at bruge vore ord og begreber rigtigt. At det må forholde sig sådan er let at indse,
idet al viden kan udtrykkes som en viden om hvilke påstande der er rigtige, hvilke forkerte. Ved vi
alt om dette, så ved vi alt hvad der er at vide. Opdagelsen er afgørende, fordi den betyder at vi kan
se helt væk fra forholdet mellem beskrivelse og virkelighed og udelukkende koncentrere os om at
give rigtige beskrivelser, fremsætte rigtige påstande…".11)
Tankeeksperimentet er metoden til at erkende og respektere vilkårene for rigtigt sprogbrug. Ifølge
Zinkernagel er tankeeksperimentet således en velbegrundet videnskabelig metode, mens empirisk
efterprøvning af hypoteser – systematisk indsamling af data om de af hypotesen beskrevne
egenskaber – er meningsløs. Zinkernagels begrundelse er, at vore beskrivelser og erfaringer
afhænger af sproget. Efterprøvning er derfor en form for cirkelslutninger.
Sammenhængen mellem sprog og beskrivelse er evident, og denne afhængighedsrelation udelukker
en efterprøvning, der behandler hypotese og data, som om de var uafhængige af hinanden.
Zinkernagels påstand fremstår som logisk tvingende, men intuitivt forkert.
Fremtidsforskning som forskning er baseret på tankeeksperimentet. Det skaber grundlaget for
videnskabelige udsagn om forestående udviklingsmuligheder. Udsagn er videnskabelige, hvis der
findes en entydig procedure for at afgøre, om de er rigtige eller forkerte. Tankeeksperimenter
formuleret som kontrafaktiske udsagn opfylder dette krav. Det forudsætter dog, at det andet led i det
kontrafaktiske udsagn – dvs. at implikationens præmis ikke foreligger - kan be- eller afkræftes på
grundlag af observationer. Zinkernagel afviser dette krav, men kravet kan forenes med Zinkernagels
videnskabsteori (jf. afsnit 6 nedenfor).
1.2 Tankeeksperimenter i fremtidsforskning
Tankeeksperimenter kan anvendes til at 'afprøve' anerkendte antagelser eller slutningsregler.
Einsteins tankeeksperiment citeres ofte, fordi det viste, at anerkendte antagelser om forholdet
mellem observatør og emne var forkerte. I fremtidsforskning kan tankeeksperimentet også benyttes
til at afprøve anerkendte antagelser om værdiopfyldende udviklinger.
Enhver beslutning om udviklingsmål og målopfyldelse bygger (eksplicit eller implicit) på
tankeeksperimenter. Dermed menes, at enhver udviklingsplanlægning er baseret på eller
'underforstår' et tankeeksperiment af typen: 'Hvis det sociale system (virksomheden, foreningen,
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samfundet osv.) besad egenskaben A, så ville det kunne opfylde udviklingsmålet B. Det besidder
(endnu) ikke egenskaben A, og opgaven består derfor i at udarbejde og gennemføre en plan for at
tilvejebringe egenskaben A.” Tilsvarende repræsenterer enhver politisk beslutning et tankeeksperiment.
Fremtidsforskning som forskning består i at formulere velbegrundede tankeeksperimenter på
systematisk måde.
I de klassiske (natur)videnskaber har tankeeksperimentet skabt enkeltstående brud med herskende
opfattelser. Fx benyttede Galelei tankeeksperimentet til at vise, at lettere og tungere legemer falder
lige hurtigt, og Einstein benyttede ét enkelt tankeeksperiment til at eftervise tidens og den rumlige
afstands relativitet som grundlag for formulering af den nye (specielle) relativitetsteori, der startede
en ny udvikling i fysikken.
I naturvidenskab og filosofi benyttes tankeeksperimentet til at skabe et brud med herskende
forestillinger og starte en ny udvikling – ofte betegnet et paradigmeskift eller en kopernikansk
vending. Et paradigmeskift er definitorisk en undtagelse i de etablerede videnskaber, og hyppige
’paradigmeskift’ betragtes i nogle tilfælde som videnskabeligt suspekt,12) mens fx 20-30 års
fremskrivninger opfattes som videnskabelige kendsgerninger (jf. kapitel I, afsnit 5.1).
I modsætning til naturvidenskaberne er enhver udviklingsplanlægning for en virksomhed og enhver
analyse af samfundsudviklingen et nyt tankeeksperiment. Virksomheden eller samfundet udvikles
til stadighed; tankeeksperimentet for virksomheden eller samfundet 'i dag' er derfor forskelligt fra
tankeeksperimentet 'i går' og 'i morgen'.
Det fagkyndige grundlag for formulering af tankeeksperimenter om en virksomheds eller et
samfunds udviklingsmuligheder er (1) en udviklingsmodel og (2) anvisninger på udarbejdelse af
tankeeksperimenter.
En udviklingsmodel er en beskrivelse af dels de regelmæssigheder (reproducerbare mønstre), der
repræsenterer det 'normale' eller systembevarende udviklingsforløb, dels betingelserne for fortsat
udvikling (jf. kapitel II, afsnit 2.1). Udviklingsmodellen angiver de elementer, der skal indgå i et
tankeeksperiment om en bestemt virksomhed eller et bestemt samfund.
Metoden til udarbejdelse af tankeeksperimenter på grundlag af en udviklingsmodel betegnes her
som backcasting.
Udviklingsmodellens elementer
Samfundet udvikles eller afvikles af interaktionen med omgivelserne. Udviklingsforløbene kan
beskrives ved hjælp af s-kurver (logistiske vækstkurver, livscykler), der repræsenterer det åbne sæt
af konkrete forbedringer og fornyelser som regelmæssige mønstre. Forskningen viser, at de vestlige
samfund har gennemløbet mindst fire teknologiske og økonomisk-politiske cykler over de sidste par
hundrede år. Udviklingsforløbet skifter mellem videreudviklingsperioder og overgangsfaser. I
overgangsfaserne fra én bølge til den næste er uvisheden stor, mens den er lille i de mellemliggende
videreudviklingsperioder (jf. kapitel II og bilag 1.2).
Samfund og andre sociale organisationer eksisterer for at opfylde dominerende målværdier bedre og
bedre med faldende omkostninger inden for det herskende værdihandlerum. Målværdier er
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forestillinger om den ønskværdige udvikling, og værdihandlerummet fastlægger grænser for,
hvordan målværdierne opfyldes. Opretholdelse af værdihandlerummet på bekostning af målværdier
er lige så utilstrækkelig som opfyldelse af målværdier på bekostning af værdihandlerummet.
Opgaven består i at adskille de to typer af værdier for at opfylde dem begge på én gang (jf. kapitel
II, afsnit 2.2).
Sociale systemer, der overlever og udvikles ved at opfylde et reguleringskriterium i form af
målværdier, betegnes som regulerende. Et demokratisk samfunds reguleringskriterium er de
dominerende målværdier i befolkningen. Hvis samfundet kan tilpasse reguleringskriteriet til nye
vilkår, fx ny teknologi og ændringer i befolkningens prioritering af målværdier, betegnes systemet
som selvregulerende.
Det sociale systems udviklingsmål formuleres som de forbedringer eller nye udnyttelser af
systemets kompetencer, der er nødvendige for og tilstrækkelige til at (gen)opfylde systemets
foretrukne tilstand. I et demokratisk samfund er den foretrukne tilstand voksende (ikke faldende)
opfyldelse af de dominerende, eventuelt udvidede værdiforestillinger. Selvreguleringen er
velfungerende, hvis samfundet (gen-)opfylder den foretrukne tilstand. Virksomhedens foretrukne
tilstand (i en markedsøkonomi) er voksende, lønsom opfyldelse af en målgruppes
værdiforestillinger. Der findes forskellige teknikker til at specificere udviklingsmål.13)
Sociale systemer overlever, så længe de kan ophæve forstyrrelserne 'udefra', dvs. overvinde
hindringer for at opretholde eller genoprette den foretrukne tilstand. Nye typer af forstyrrelser
skaber et behov for nye 'modreaktioner'. Sociale systemer kan overleve vilkårlige forstyrrelser, hvis
de kan udvikle relevante 'modreaktioner' lige så hurtigt, som omgivelserne 'udvikler' nye
forstyrrelser. Et system, der besidder denne 'evne', betegnes ultrastabilt.
Betingelser for ultrastabilitet
Betingelserne for ultrastabilitet er dels ultrastabile netværk, dels konkrete og bredt accepterede
værdiforestillinger (jf. kapitel II, afsnit 3.3). Et ultrastabilt netværk er en sammenknytning af
systemets selvregulerende enheder på en måde, der forener selvstændighed for de enkelte enheder
med en gensidigt afhængig opfyldelse af hele systemets udviklingsmål. Sammenknytningen er
betingelsen for, at den enkelte enhed er selvregulerende, og at alle enheder bidrager til opfyldelse af
hele systemets overlevelse og udvikling. De konkrete og accepterede målværdier og hertil svarende
værdihandlerum er betingelsen for, at alle enheder opfylder samme, fælles formål inden for samme
fælles rammer.
Selv om betingelser for ultrastabilitet i videreudviklingsperioder og overgangsfaser er de samme, så
er den konkrete opfyldelse af betingelserne forskellig. I videreudviklingsperioder er de dominerende
målværdier og hertil svarende værdihandlerum velkendte, og de velkendte værdier opfyldes ved at
forbedre velkendte teknologier.
I overgangsfaser skal målværdier og værdihandlerum udvides, og de udvidede værdiforestillinger
opfyldes ved at udnytte eksisterende og nye kompetencer på ny måde. Udvidelsen af
værdiforestillingerne skal formuleres som nye konkrete målværdier og et bredt accepteret
værdihandlerum. Udnyttelsen af eksisterende og nye kompetencer på nye måder forudsætter nye
organisationsformer.
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De etablerede organisationsformer og dominerende værdiforestillinger i videreudviklingsperioder
opfattes typisk som 'selvfølgelige' samfundsforhold. De er anerkendte forudsætninger for
samfundslivet på samme måde, som Newtons love var anerkendte forudsætninger for mekanikken,
indtil Einstein drog dem i tvivl. Det kan være svært at erkende behovet for at forny 'selvfølgelige'
og anerkendte forudsætninger.
Overgangsfasens omstillingskrav erkendes af mennesker, der både har indflydelse på og drages til
ansvar for resultaterne. De konkrete resultatkrav tvinger ledere, der vil bevare deres position, til for
det første at 'erkende nødvendigheden af fornyelse' og for det andet at foreslå fornyelser, der bryder
med hidtidige normer, og som kan accepteres af alle befolkningsgrupper. Formuleringen af
frugtbare nye forudsætninger kræver ofte en kopernikansk vending.
Betingelserne for ultrastabilitet er sammenfattet i forenklet form i nedenstående skema.
Betingelser:

Præcisering af
betingelserne for
videreudviklingsperioder:

Præcisering af
betingelserne for
overgangsfaser:

Organisatoriske betingelser

Ledelsesmæssige betingelser

Ultrastabile netværk

Formulering af konkrete og bredt
accepterede værdiforestillinger

Mange, selvstændige og resultatansvarlige delorganisationer som
forudsætning for at

Voksende (ikke faldende) opfyldelse af
målværdier inden for accepteret
værdihandlerum som forudsætning for at

styrke selvregulerende
organisationer (enheder) i åbne
netværk

opretholde tilslutning til og enighed om
de værdiforestillinger, der er målestok for
forbedringer

Afprøvning af nye, decentraliserede organisationsformer som
forudsætning for at

Erkendelse af nødvendigheden af
fornyelse af netværk og værdier som
forudsætning for at

skabe nye ultrastabile netværk for
udnyttelse af ny teknologi til
opfyldelse af nye dominerende
værdiforestillinger

konkretisere ny værdiprioritering i nye
målværdier ('kompasretning') og i ny
bredt accepteret udvidelse af
værdihandlerummet

Skema III.1: Betingelser for sociale systemers ultrastabilitet
Anvendelse af tankeeksperimentet i fremtidsforskning: Backcasting14)
Et system er ultrastabilt, hvis det kan udvikle ’modreaktioner’ på enhver overlevelsestruende
påvirkning. Tankeeksperimentet består i at forudsætte, at det sociale system er ultrastabilt og derfor
planlægger at opfylde det udviklingsmål, der sikrer overlevelse og udvikling. Forudsætningen er
grundlaget for at angive, hvordan målet bliver opfyldt. Det sker ved at antage, at målet er blevet
opfyldt og se tilbage fra målopfyldelsen. Med målopfyldelsen som udgangspunkt specificeres de
handlinger eller foranstaltninger, der udgjorde det sidste trin før målopfyldelsen; dette trin er
grundlaget for at specificere det næstsidste trin osv. indtil nu-situationen. Hvert trin kan formuleres
som et kontrafaktisk udsagn, dvs. en implikation eller et hvis-så udsagn + udsagn om, at det angivne
'hvis' endnu ikke foreligger.
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Udviklingsmål og nutidige forudsætninger for målopfyldelse kan udtrykkes som en implikation:
Hvis de nutidige forudsætninger A tilvejebringes, så vil det sociale system opfylde udviklingsmålet
B, der sikrer fortsat overlevelse. Implikationen kan derefter efterprøves ved at observere, om
forudsætningerne (eller tilsvarende kompetencer) er ved at blive tilvejebragt. Hvis det ikke er
tilfældet, er implikationen kontrafaktisk. Tankeeksperimentet har i dette tilfælde vist, at antagelsen
om, at det pågældende sociale system er ultrastabilt, må revideres.
Tankeeksperimentet i fremtidsforskning kan herefter defineres som (1) formulering af
udviklingsmål på grundlag af en model af selvregulerende sociale systemers betingelser for
ultrastabilitet og krav til udviklingsmål, (2) angivelse af nutidige forudsætninger for målopfyldelse
ved hjælp af en kæde af evidente kontrafaktiske implikationer og (3) påvisning af
uoverensstemmelse mellem angivne forudsætninger og faktiske beslutninger. De tre led er en
systematisk metode til formulering af tankeeksperimenter om et eksisterende socialt systems
forestående udvikling som en mulighed. Metoden betegnes som anført backcasting.
Et tankeeksperiment, der udarbejdes ved hjælp af backcasting, kan udtrykkes i følgende
kontrafaktiske udsagn:
1) Hvis det eksisterende selvregulerende sociale system N opfylder betingelserne for
ultrastabilitet, så vil systemet på det foreliggende udviklingsstadium beslutte at opfylde
udviklingsmålet B
2) ved at tilvejebringe forudsætningerne A.
3) Det sociale system N's faktiske beslutninger tilvejebringer ikke forudsætningerne A.
De to første led er kernen i klassisk naturvidenskabelig brug af tankeeksperimentet. Dermed menes,
at forskeren bruger tankeeksperimentet til at eftervise et kontrafaktisk udsagn, som vedkommende
allerede har erkendt. I fremtidsforskning indtager det tredje led en særlig position.
For det første er 'uoverensstemmelse mellem angivne forudsætninger og faktiske beslutninger' et
uklart kriterium for kontrafaktiske udsagn. Formuleringen skyldes, at de udviklingsmål og hertil
svarende nutidige forudsætninger, der sikrer overlevelse, kan konkretiseres på flere måder.
Tankeeksperimentet beskriver ét element i det sæt af udviklingsmål og målopfyldende handlinger,
som alle sikrer det sociale systems overlevelse. Det er afvigelser fra dette sæt og ikke forskelle
inden for sættet, der er tegn på, at systemet ikke skaber forudsætningerne for fortsat overlevelse.
Sættet afgrænses ved, at ethvert element kan erstatte ethvert andet. Det sociale system tilvejebringer
ikke forudsætningerne for overlevelse, hvis systemets udviklingsplanlægning ikke kan erstatte de
forudsætninger, som tankereksperimentet angiver.
For det andet kan tankeeksperimenter formuleret ved hjælp af backcasting tjene to forskellige
formål.
En virksomhedsledelse kan beslutte at udarbejde en udviklingsplan ved hjælp af backcasting.
Beslutningen herom er tegn på, at de ledelsesmæssige betingelser for ultrastabilitet er opfyldt, og
planen vil omfatte de organisationsændringer, der er nødvendige for at opfylde udviklingsmålet og
dermed opfylde de organisatoriske betingelser for ultrastabilitet i den aktuelle situation. Backcasting
benyttes i dette tilfælde som en logisk modsigelsesfri og videnskabeligt begrundet
planlægningsteknik til valg af fremtid – set i modsætning til valg baseret på enten prognoser eller
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heuristiske scenarier. Formålet er at skabe grundlaget for de faktiske beslutninger, og det udelukker
uoverensstemmelse mellem tilbageregning og beslutninger.
Alternativet til ledelsens brug af backcasting til valg af fremtid er den 'udenforstående' forskers
analyse af en virksomhed eller et samfund. Forskeren kan vælge at løse denne opgave, fordi hun
eller han forventer, at analysen resulterer i et kontrafaktisk udsagn. Begrundelsen for en sådan
forventning er en idé om, at organisationen eller samfundet ikke opfylder betingelserne for
ultrastabilitet. Hvis analysen gennemføres i overensstemmelse med sædvanlige videnskabelige
krav, vil den enten bekræfte eller afkræfte forskerens forventninger – fuldstændig som alle andre
videnskabelige analyser.
Hvis analysen påviser overensstemmelse mellem resultaterne af backcasting og faktiske
beslutninger, så opfylder organisationen eller samfundet betingelserne for ultrastabilitet. Det
betyder, at forskerens idé om, at disse betingelser ikke opfyldtes, var ukorrekt og skal revideres.
Hvis analysen resulterer i et kontrafaktisk udsagn, dvs. påvisning af uoverensstemmelse mellem
analyseresultater og faktiske beslutninger, så opfylder organisationen eller samfundet ikke
betingelserne for ultrastabilitet. Det betyder, at det analyserede system er ude af stand til at anvende
den beskrevne eller tilsvarende udviklingsplan. Det er ikke de faktiske beslutninger, der er
'problemet', men betingelserne for at træffe og gennemføre beslutninger, der sikrer overlevelse.
Virksomheder eller samfund, der følger en overlevelsestruende udviklingsbane, opfylder ikke
betingelserne for ultrastabilitet. Det skyldes ikke 'ond vilje', men en mangelfuld
virkelighedsopfattelse, der forhindrer lederne i at forstå de nye krav. Nøglen til en ny udvikling er
(gen)opfyldelse af betingelserne for ultrastabilitet – ikke en 'bedre' udviklingsplan.
Det ovenstående kan sammenfattes på den måde, at den 'indforståede' ledelse kan udarbejde
tankeeksperimenter og udviklingsplaner ved hjælp af backcasting til at vælge fremtid. Den
'udenforstående' forsker kan benytte metoden til at afprøve hypoteser om, at et bestemt socialt
system ikke opfylder betingelserne for ultrastabilitet, dvs.
-

(a) benytte udviklingsmodellen som grundlag for at angive de udviklingsmål, der sikrer
fortsat vækst og udvikling,
(b) benytte tilbageregning fra udviklingsmålet til at vise, at de faktiske beslutninger ikke kan
substituere de beregnede forudsætninger,
(c) angive de konkrete betingelser for ultrastabilitet på det foreliggende udviklingsstadium,
som ikke (længere) opfyldes, samt
(d) angive, hvordan betingelserne kunne genopfyldes, eller beskrive hindringerne for
genopfyldelse af betingelserne for ultrastabilitet.

Backcasting kan således for det første benyttes til efterprøvning af hypoteser om sociale systemers
ultrastabilitet. Systemets ultrastabilitet og dermed overlevelse er ikke en given forudsætning som i
mekanikken; tankeeksperimentet efterprøver tværtimod hypotesen om ultrastabilitet. Metoden kan
for det andet anvendes af ledere til udarbejdelse af beslutningsgrundlag for valg af fremtid.
Black box beskrivelse
En black box beskrivelse af et socialt system er begrænset til systemets interaktion med
omgivelserne (input og output). Det, der sker inde i systemet, og som ’forbinder’ påvirkninger og
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reaktioner, indgår ikke i beskrivelsen. Systemet behandles med andre ord som en lukket (black)
kasse.
Black box modeller af ultrastabile, selvregulerende sociale systemer er nøglen til fremtidsforskning
som videnskab.
Black box modellen kan repræsentere det sociale system i en meget forenklet form. Den forenklede
beskrivelse skaber erfaringer om sociale systemers overlevelse og udvikling, og disse erfaringer kan
benyttes til udarbejdelse af teorier om de 'interne' selvreguleringsprocesser, såkaldte 'white box'
beskrivelser.
Det ultrastabile, selvregulerende sociale system kan beskrives som en black box, fordi systemet i
alle tilfælde opfylder overlevelseskravene. Det er derfor ikke nødvendigt at beskrive måden, hvorpå
overlevelseskravene opfyldes.
Den interaktion, der definerer black box beskrivelsen af et selvregulerende system, er de
udviklingsskabende påvirkninger og reaktioner. Påvirkningerne repræsenteres som stadier i
systemets s-kurveformede udviklingsforløb, idet stadiet er en indikator for kravene til systemet.
Reaktionerne beskrives som de udviklingsplaner for voksende (ikke faldende) værdiopfyldelse, der
(gen)opretter den foretrukne tilstand på det pågældende udviklingsstadie.
Interaktionen øger værdiopfyldelsen, hvis systemet på ethvert stadium opfylder betingelserne for
ultrastabilitet. Systemet udvikles da i søge-og-finde processer for bedre værdiopfyldelse i
videreudviklingsperioder og for omstilling til opfyldelse af nye værdiforestillinger i overgangsfaser.
Da sociale systemer altid udvikles, skal betingelserne for ultrastabilitet løbende opretholdes eller
genopfyldes. Det sker på forskellige måder på forskellige udviklingsstadier (jf. skema III.1). I
overgangsfaser skal udviklingsmålene løbende nyformuleres og grundlæggende revideres.
Udviklingsmålet i overgangsfasen formuleres som udnyttelse af hidtidige og nye kompetencer på ny
måde til at starte en ny udviklingsbølge, og det kræver et kopernikansk brud med herskende
opfattelser af kompetencer og kompetenceudnyttelse. Udviklingsmålet i videreudviklingsperioder
formuleres som forbedringer af de kompetencer, der er blevet udnyttet til at nå det aktuelle stadium
på s-kurven.
I klassiske videnskaber benyttes observationer af input og output til at afdække regelmæssige eller
reproducerbare interaktionsmønstre. I modsætning hertil benyttes tankeeksperimentet i
fremtidsforskning til at specificere det interaktionsmønster, der er betingelsen for overlevelse og
udvikling. Det er også den eneste videnskabeligt begrundede og modsigelsesfri form for udsagn om
uvisse og uforudsigelige fremtider.
1.3 Diskussion
Det er ikke enhver ny opgaveformulering, der er frugtbar. Et typisk eksempel på en ufrugtbar
opgaveformulering er spørgsmålet: 'Hvad skal Danmark leve af om 10-15 år?'. Spørgsmålet er
umiddelbart forståeligt; det kommunikerer budskabet og er i den forstand velegnet. Formuleringen
underforstår, at opgaven består i at udpege (forudsige) fremtidens vækstbrancher eller
forskningsmæssige gennembrud, og det er vildledende. Forsøg på at forudsige 'den store gevinst' –
det være sig i lotteri eller i den globale konkurrence – er hverken realistisk eller frugtbar.
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Denne fremstilling søger at balancere mellem kommunikation og korrekthed, umiddelbar
forståelighed og videnskabelig præcision.
Forståelse versus videnskabelig erkendelse
Fremtidsforskningen skal løse to opgaver: En videnskabelig og en praktisk. Den videnskabelige
opgave består i at udvikle backcasting som en formaliseret videnskabelig metode. Den praktiske
opgave består i at bidrage til en værdiopfyldende udvikling i dag.
Løsningen på den videnskabelige opgave er en formaliseret teori om selvregulerende sociale
systemers ultrastabile udvikling. Det centrale element i en sådan teori er de organisatoriske
betingelser for ultrastabilitet og de ledelsesmæssige betingelser for at opretholde ultrastabilitet.
Betingelserne er ikke knyttet til systemernes konkrete kendetegn eller udviklingsniveau, og teorien
kan derfor heller ikke sige noget om de konkrete, forestående udviklingsmuligheder. Den kan til
gengæld opfylde et grundlæggende ledelsesbehov. Ledelsen har behov for entydige tegn på, om den
igangværende udvikling styrker eller svækker organisationen, således at ledelsen kan erkende og
eliminere trusler, inden de er vokset til overlevelsestruende kriser.
Fremtidsforskningen er ikke alene om at fokusere på udviklingsteorier – tværtimod.
Udviklingsteorier står i centrum i miljøforskning (jf kapitel II, afsnit 3.3); den pædagogiske
forskning i livslang læring (jf. kapitel IV); den lægevidenskabelige forskning i sundhed (jf. kapitel
II, afsnit 3.2); i ledelsesforskning som modsætning til management osv. Relativitets- og kvanteteori
på den ene side og sprogteori på den anden side formede den videnskabelige udvikling i det 20.
århundrede. Udviklingsteorier kan på tilsvarende måde forme det 21. århundredes videnskabelige
udvikling. I så fald vil alle universiteter undervise i fremtidsforskning – eventuelt under et andet
navn.
Den formaliserede videnskabelige udviklingsmodel kan være vanskelig at forstå. Det skyldes ikke
så meget matematikken som forudsætningerne for modellen. Modellen forudsætter udvidelser af
grundlæggende begreber som tid, afstand og variation. Det er vanskeligt at kommunikere sådanne
udvidelser.
Henvisninger til fremtidig videnskabelig indsigt løser ikke den aktuelle, praktiske opgave.
Beslutningerne skal træffes 'her og nu', og de træffes på grundlag af de mest troværdige og
forståelige (overtalelseskraftige) forklaringer (jf. kapitel I). I nogle situationer og i nogle perioder er
det troværdige ikke identisk med det korrekte. Columbus måtte nedkæmpe et mytteri på sine skibe,
fordi besætningerne troede, 'at de ville sejle ud over afgrunden'. Columbus´ fortjeneste var ikke blot
idéen om at komme til Østen ved at sejle mod vest. Det var også evnen til at overtale det nye
spanske kongehus til at finansiere ekspeditionen og at gennemføre den trods skibsbesætningernes
modstand.
Det er det praktiske problem, der behandles i denne fremstilling. Forslag til løsning af praktiske
problemer er upraktiske, hvis de er utroværdige. Fremtidsforskningen mangler videnskabelig
troværdighed (jf. Afslutning). Det skyldes ikke alene uklare videnskabelige forudsætninger og
kommunikationsproblemer, jf. nedenfor. Det skyldes også, at beslutningstagerne i de virksomheder
og samfund, der ikke opfylder betingelserne for ultrastabilitet, ikke er i stand til at forstå og anvende
resultaterne af tankeeksperimenter.
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Sprog og kommunikation
Kommunikation er i en forstand det grundlæggende sociale paradoks. Kommunikation betyder 'at
dele med andre' og forudsætter, at man på forhånd forstår hinanden.15) Det er vanskeligt at
formulere udsagn om den forestående udvikling, som på én gang er videnskabeligt velbegrundede
og umiddelbart forståelige. Det er der mange grunde til.
Så længe samfundet befinder sig i en videreudviklingsperiode, er behovet for fremtidsforskning ret
lille. Behovet skabes af overgangsfasernes uvished og 'kaos'. Uvished er et andet ord for
formløshed. Formløsheden kan sammenlignes med naturstenen, inden billedhuggeren har skabt sin
skulptur. Den grundigste beskrivelse af naturstenen siger intet om den forestående skulptur.
Sammenligningen af fremtidsforskeren med billedhuggeren, der skaber en skulptur, kan føres et
skridt videre. Antag, at billedhuggeren ville beskrive sine forestillinger eller visioner om at skabe
noget helt nyt eller enestående. Benytter billedhuggeren nye ord eller begreber for at forklare det
nye, kan tilhørerne ikke forstå budskabet, og benyttes velkendte begreber, forstår tilhørerne ikke det
nye i visionen.
Einstein skabte forståelse for et grundlæggende brud med den newtonske mekanik ved at formulere
et tankeeksperiment. Tankeeksperimentet 'tvang' fysikerne til at forstå de grundlæggende fysiske
begreber på ny måde. Et tankeeksperiment kan være logisk 'tvingende'. Det er ikke ensbetydende
med, at den nye betragtningsmåde er umiddelbart forståelig eller troværdig. Der er ifølge Max
Planck (1858-1947) altid 'puritanere', som for enhver pris forsvarer de etablerede antagelser.16)
I fremtidsforskning kan nye udviklingsmuligheder eksemplificeres ved hjælp af heuristiske
scenarier, men uvished kan kun ophæves ved hjælp af tankeeksperimenter. Det betyder, at scenarier
er mere populære og lettere at 'sælge' end videnskabeligt begrundede udsagn om værdiopfyldende
udviklingsmuligheder. Og efterspørgslen efter forståelige scenarier skaber en s-kurveformet vækst
for heuristisk fremtidsforskning, der bekræfter, at fremtidsforskning ikke er forskning.
Forståelsesproblemet er som anført af Zinkernagel knyttet til sprogbrugen. "Når vi bruger sproget
under normale omstændigheder, er vi optaget af formålet eller det vi beskæftiger os med. … Det er
derfor naturligt at forsøge at udvide mængden af viden og unaturligt at koncentrere
opmærksomheden om det, vi ved i forvejen…. Yderligere hæmmes analysen af, at der er en
umådelig træghed i al vor tænkning, en klyngen sig til tilvante forestillinger. Trægheden er
formodentlig nødvendig for at have et fælles sprog…"17). Redegørelsen for tankeeksperimenter og
backcasting er forsøg på at skabe opmærksomhed om analysen.
Ledere er nødt til at bruge dagligsproget, når de skal analysere udviklingsmuligheder og beslutte
udviklingsmål og -planer. Dagligsproget er primært et kommunikationsredskab, hvor forståelsen
bygger på helheden, sammenhængene og en fælles kultur. Dagligsproget er således velegnet til at
kommunikere heuristiske scenarier.
Anvendelse af sproget som analyseredskab til backcasting kræver entydige begreber, specificerede
slutningsregler, velbegrundede antagelser osv. Disse forudsætninger opfyldes sjældent. I stedet
formuleres 'strategiske planer', der kan fortolkes og omfortolkes efter behag, som ikke forpligter
nogen, og som typisk er begrænset til taktikker. Når organisationens udviklingsmuligheder er blevet
reduceret til noget, man taler om på uforpligtende måde, har organisationen begået 'sprogligt
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selvmord'. Organisationen vil før eller siden afvikles som følge af uklart sprogbrug, der resulterer i
forkerte beslutninger.18) Derfor betegnelsen 'sprogligt selvmord'.
Et eksempel på 'sprogligt selvmord'
Et typisk aktuelt eksempel på 'sprogligt selvmord' er påstanden om, at Danmark skal investere mere
i forskning og uddannelse, sænke personskatter og gennemføre besparelser på velfærdsområdet for
at sikre fortsat velstand og velfærd i en globaliseret økonomi (jf. kapitel I, afsnit 5.1). Påstandene,
der gentages af politikere, ekspertpaneler, tænketanke osv., er umiddelbart forståelige og
troværdige: Forskning og uddannelse har øget konkurrenceevnen over de sidste årtier, og 'mere af
det gode' må være endnu bedre. Når prognoserne viser, at antallet af pensionister vokser og antallet
af erhvervsaktive falder, så er det nødvendigt at gennemføre besparelser.
Mere forskning og øget kompetenceniveau er værdifuldt i sig selv. Det er tegn på en kultur i
udvikling og opfylder værdiforestillinger i væsentlige befolkningsgrupper. Det er ikke blot en
tilstrækkelig, men en tvingende begrundelse for større investeringer i forskning og (nye former for)
uddannelse. Mere forskning og uddannelse er til gengæld ikke tilstrækkeligt til at skabe en dansk
'Silicon Valley' i konkurrence med bl.a. Kina.19)
Indien og Kina uddanner hver for sig flere ingeniører end Europa, og Danmark indtager langt fra en
førerposition i EU på dette område. Hvis dansk velstand og velfærd kun kunne sikres af et
forsknings- og uddannelsesforspring, så var en afvikling uundgåelig. Det er Max Plancks
'puritanere', der gentager påstanden om, at mere forskning og uddannelse kan 'redde' Danmark. Det
sker i et forsøg på for enhver pris at forsvare de anerkendte antagelser.
Velfærdskommissionens fremskrivninger af antal pensionister og erhvervsaktive til 2040 er ét
enkelt af mange tænkelige scenarier og langt fra det mest plausible (jf. kapitel I, afsnit 6.1).
Fremskrivninger forlænger én af mange fortider (ét enkelt sæt af trends) til en beskrivelse af én af
mange fremtider (beregninger baseret på ét sæt af antagelser om den forestående udvikling). Valget
af trends og antagelser er gætteri uden videnskabelig begrundelse. Historikerne kunne fortælle
Velfærdskommissionen, at hver generation omskriver eller vælger fortiden til at opfylde nutidige
behov,20) og videnskabsfilosoffer kunne fortælle kommissionen om historicismens ufrugtbarhed, jf.
henvisningen til Popper i indledningen til dette kapitel.
Den fremtidige danske velstand og velfærd trues ikke af billige, højteknologiske ydelser fra Kina
eller Indien (jf. kapitel I, afsnit 6.2) eller af omkostningerne til pensionister. Den trues af danske
'puritanske' (offentlige og private) lederes fortidsbindinger, af forsøg på at opfylde fremtidige krav
på grundlag af 'gårsdagens' konkurrencevilkår og ’gårsdagens’ industrisamfund (jf. kapitel I, afsnit
2).
Værdier og fremtidsvalg
"Det er fremtidsforskningens opgave …. at konstruere fremtidige begivenheder som muligheder",
jf. det indledende citat. 'Muligheder' er et af de velkendte og umiddelbart forståelige begreber, som
det kan være vanskeligt at definere (jf. afsnit 6 nedenfor).
Et socialt systems udviklingsmuligheder er de forskellige former for interaktion med omgivelserne,
som systemet kan opretholde, og som resulterer i forskellige former for vækst og læring (s-kurver).
De forskellige interaktionsformer kræver forskellige kompetencer. På ethvert tidspunkt er et socialt
systems udviklingsmuligheder derfor afgrænset af foreliggende kompetencer. Samtidig vil
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udnyttelsen af disse kompetencer skabe ny indlæring eller kompetenceudvikling og derigennem nye
udviklingsmuligheder.
Sættet af udviklingsmuligheder er med andre ord afgrænset på ethvert tidspunkt af foreliggende
kompetencer, men ikke begrænset over tid. Den praktiske ledelsesopgave består i på én gang at
udnytte og forny foreliggende kompetencer. I videreudviklingsperioder skal kompetencerne
forbedres trin for trin, og effektiv udnyttelse af foreliggende kompetencer vil sikre denne indlæring
– 'øvelse gør mester'.
I overgangsfasen består ledelsesopgaven i at vælge nye udviklingsmål, der skal opfyldes på nye
måder. Valg og fravalg forudsætter viden om konsekvenserne af forskellige valgmuligheder. Da
overgangsfasens uvished udelukker forudsigelser af virkningerne af det ene eller andet valg, er det
umiddelbart selvmodsigende at tale om valg i overgangsfaser.
Valget af udviklingsmål træffes imidlertid ikke på grundlag af forudsigelser; de træffes på grundlag
af værdiforestillinger, der er konstante, universelle og prioriterede. Det er ikke værdiforestillinger
som sådanne, der udvikles, men opfyldelsen af værdierne. Kortlægning af værdiforestillinger og
forskydninger i prioriteringen af værdiforestillinger (i hele samfundet eller i en målgruppe) er en
'traditionel' sociologisk opgave,21) og udnyttelse af denne viden er en traditionel ledelsesopgave.22)
Den kræver hverken forudsigelser eller fremtidsforskning.
Det kan derimod være et 'problem', at værdiforestillingerne ikke formuleres som en klar, konkret og
forståelig rettesnor for valg af udviklingsmål. Når målværdierne er uklare, kan pyramideorganisationen med centraliserede beslutninger og decentraliseret udførelse både være et
hjælpemiddel til at sikre overlevelsen og en hindring for erkendelse af behovet for klar og konkret
nyformulering af målværdierne som 'kompasretningen'.
1.4 Opgaveformulering
Fremtidsforskningens metode er tankeeksperimentet, der formuleres ved hjælp af backcasting.
Initialt forudsættes, at systemet opfylder betingelserne for ultrastabilitet. Forudsætningen er
grundlaget for formulering af udviklingsmål, der (gen)opfylder den foretrukne tilstand, for
tilbageregning fra udviklingsmålet samt for angivelse af de handlinger, der fører til målopfyldelse,
og som dermed udgør de nutidige forudsætninger for overlevelse og udvikling.
Fremtidsforskningsprojekter
Fremtidsforskningens emne er et bestemt samfund eller andet socialt system, der har eksisteret
igennem en vis periode. I nogle tilfælde er emnet 'underforstået' i den forstand, at projektet kun
behandler udviklingen i et socialt systems egenskaber, fx den teknologiske udvikling.
Fremtidsforskningsprojekter, der fokuserer på det sociale system, kan beskrives som angivet i
skema III.2.
I

Opgaveformulering:
Hvordan vil det eksisterende, ultrastabile, selvregulerende system (fx Danmark) udvikles over de
næste x år, givet systemets aktuelle udviklingsstadium?

II

Opgaveløsning:
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Angivelse af aktuelle udviklingsstadium, dvs. om systemet (fx det danske samfund) befinder sig i
begyndelsen, midten eller slutningen af en videreudviklingsperiode eller i en overgangsfase.
Formulering af udviklingsmål på grundlag af dels aktuelle udviklingsstadium, dels dominerende
værdiforestillinger.
Beskrivelse af den målopfyldende udviklingsbane som en kæde af evidente kontrafaktiske udsagn,
hvor det sidste udsagn i kæden beskriver nutiden.
Udvælgelse af de handlinger, som for hvert kontrafaktisk udsagn skaber eller tilvejebringer
udsagnets præmis, således at udsagnet ikke er kontrafaktisk, når handlingen er udført.
Sammenfatning af handlingerne i 'handlingsplan', der beskriver de nutidige forudsætninger for
(gen-)opfyldelse af den foretrukne tilstand.
III

Resultat (kontrafaktisk udsagn):
Hvis det eksisterende system (fx Danmark) er et selvregulerende, ultrastabilt system, så vil
lederne formulere udviklingsmål, der (gen)opfylder den foretrukne tilstand på det foreliggende
udviklingsstadium og igangsætte en udviklingsplan, der omfatter …..
Lederne har (endnu) ikke formuleret udviklingsmål og/eller nutidige forudsætninger for
målopfyldelse, der (gen-)opfylder den foretrukne tilstand.
Det analyserede system opfylder ikke betingelserne for ultrastabilitet på foreliggende
udviklingsstadium.

Skema III.2: Signalement af fremtidsforskningsprojekter
En opgaveformulering er den første afgrænsning af de mulige svar på et foreliggende spørgsmål.
Spørgsmålet besvares ved at indsnævre de mulige svar systematisk, trin for trin, indtil mulighederne
er begrænset til et enkelt svar.23) Den ovenstående opgaveformulering afgrænser de mulige
videnskabelige svar på spørgsmålet om et socialt systems fremtider. Grundlaget for formuleringen
er de erkendelsesmæssige muligheder og grænser for videnskabelige udsagn om selvregulerende
sociale systemers udvikling, dvs. emner med overlevelsesidentitet, som ikke er informationsmæssigt lukkede (jf. kapital II, afsnit 2.1).
En systematisk, trinvis indsnævring af de mulige svar kræver en metode, og metoden forudsætter et
sæt af antagelser, der begrunder den trinvise indsnævring af de mulige svar. Metoden er beskrevet i
det foregående som backcasting, der benyttes til at udarbejde tankeeksperimenter eller
udviklingsplaner.
Tankeeksperiment og backcasting benyttes til en trinvis indkredsning af videnskabelige udsagn om
sociale systemer, der altid udvikles. Hvert trin repræsenterer en yderligere præcisering af de
videnskabelige forudsætninger for beskrivelse af selvregulerende sociale systemer. På den måde
begrænses de mulige svar igennem 5 trin, der fører fra erkendelsesmæssige antagelser til
forudsætninger for observationer.24) Trinnene fremgår af skema III.3.
Niveau:

Metodeopgave:

Erkendelsesteori

Umiddelbare problem: Hvordan
formuleres videnskabelige udsagn om
sociale systemer, der altid udvikles, og →
som kan udvikle egenskaber, der
overskrider hidtidige erfaringsgrænser?
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Antagelser, der begrunder den trinvise
indsnævring:
Det sociale system overlever kun som afgrænset enhed (overlevelsesidentitet), hvis
det opretholder interaktionen med
omgivelserne, og det forudsætter
selvregulerende (gen)opfyldelse
(reproduktion) af foretrukne tilstande.

↵
Videnskabsteori

Hvordan opfyldes erkendelsesteoretiske forudsætninger, dvs. hvordan
formuleres videnskabelige udsagn om
selvregulerende systemer, der kan
tilpasse foretrukne tilstand til nye
udviklingsvilkår og udvikle nye
reaktionsmønstre?

→

Det eksisterende selvregulerende, sociale
system beskrives som en black box, forudsat
selvreguleringen opfylder betingelserne for
ultrastabilitet.

↵
Videnskab Hvordan opfyldes videnskabsteoretiske forudsætninger, dvs. hvordan
formuleres videnskabelige udsagn om
selvregulerende systemers opfyldelse
af betingelserne for ultrastabilitet?
Projekt

Observationer

→

↵
Hvordan opfyldes de videnskabelige
forudsætninger, dvs. hvordan
tilrettelægges forskningsprojekter som →
tankeeksperimenter?
↵
Hvordan opfyldes forudsætningerne
for metodikken, dvs. hvordan påvises,
at systemets udvikling stemmer
overens med den beskrevne eller
→
tilsvarende udvikling?

Det eksisterende selvregulerende sociale
systems opfyldelse eller ikke-opfyldelse af
betingelserne for ultrastabilitet efterprøves i
et tankeeksperiment.

Tankeeksperimenter om et eksisterende
selvregulerende socialt system formuleres
som en udviklingsplan ved hjælp af
backcasting.
Systemets faktiske udvikling afviger fra
tankeeksperimentets udviklingsplan, hvis
planen ikke kan substituere de faktiske
beslutninger.

Skema III.3: Trinvis præcisering af forudsætningerne for videnskabelige udsagn om
selvregulerende sociale systemer
Skemaet kan læses som et resumé af den foregående fremstilling, en oversigt over de trin, der fører
frem til udviklingsmodel og opgaveformulering. Skemaet er et forsøg på at forene nødvendig
forenkling for at øge forståelsen og tilstrækkelig differentiering til at undgå misforståelser. I én
forstand repræsenterer model og opgaveformulering ’toppen af isbjerget’, hvor ’isbjerget’ er den
formaliserede videnskabelige teori om selvregulerende systemer.
Nedenfor uddybes de enkelte trin i skema III.3.
Erkendelsesteoretiske forudsætninger
Sociale systemers særkende er for det første, at de er levende systemer, der skal opretholde
interaktionen med omgivelserne for at overleve, og det forudsætter regulering. For det andet kan
sociale systemer tilpasse såvel foretrukne tilstand som reaktionsmønstre til ændrede
udviklingsvilkår, og det forudsætter selvregulering. Selvregulering udelukker både kvalitativ og
kvantitativ identitet, og det enkelte system må identificeres ved den uafbrudte overlevelse uanset
ændringer i egenskaber eller kendetegn.
Ethvert selvregulerende systems udvikling ud over den nærmeste fremtid er mere eller mindre
formløs. Det er vanskeligt at tænke og tale om formløse tilstande eller begivenheder, fordi ord og
andre symboler repræsenterer emner med bestemte former. Fx vil der over de kommende årtusinder
eller årmillioner opstå nye biologiske arter ifølge Darwins arvebiologiske model. De fremtidige
arter – herunder eventuel udvikling af nye arter af homo sapiens – formes af den forestående
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udvikling og er endnu formløse. Eksemplet illustrerer på én gang formløsheden og vanskelighederne ved at beskrive og analysere processen. Formløsheden er en ’logisk nødvendighed’, som
det er vanskeligt at udtrykke i ord og dermed også vanskeligt at forholde sig til.
Nutidens mennesker er som art formentlig ca. 40.000 år gammel. Over de næste par hundrede
tusinde år vil arten videreudvikles – eller i tilfælde af en ’katastrofe’ genudvikles. For mennesker,
der lever 70-80 år er det relativt uvæsentligt, hvordan arten udvikles over årtusinder. I modsætning
til den arvebiologiske udvikling kan selvregulerende sociale systemer udvikle helt nye kvaliteter i
løbet af en kort årrække. Derfor er formløsheden eller uvisheden på det sociale område ikke en
videnskabelig abstraktion, men en del af virkeligheden.
I de senere år har genteknologien skabt uvished på det biologiske område, og det kan være en del af
forklaringen på de negative holdninger til genmanipulation. Klassisk videnskabelig forskning eller
rationelle argumenter kan ikke begrænse uvished. Det er irrationelt at søge at overvinde en
modstand, der skyldes uvished, ved hjælp af rationelle argumenter om usikkerhed.
Videnskabsteoretiske forudsætninger
Black box beskrivelsen af det ultrastabile, selvregulerende system er et middel til at overvinde de
sproglige vanskeligheder. Beskrivelsen forudsætter eller underforstår, at den forestående udvikling
endnu ikke er fastlagt, og fokuserer i stedet på betingelserne for, at udviklingen formes på
værdiopfyldende måde. Betingelserne kan formuleres og efterprøves, selv om uviklingsforløbet er
uvist. Tankeeksperimentet beskriver ikke den konkrete fremtidige tilstand, men alene de nutidige
betingelser og foranstaltninger, der sikrer overlevelse og udvikling. Denne teknik kan også kun
benyttes på selvregulerende systemer, der opfylder betingelserne for ultrastabilitet og dermed kan
beskrives som en black box.
Et dårligt vedligeholdt skib kan sejle langt, hvis det undgår orkanerne. Et samfund, der ikke
opfylder betingelserne for ultrastabilitet, kan sammenlignes med et ’dårligt vedligeholdt skib’. En
mangelfuld selvregulering afføder ikke kriser, så længe samfundet (virksomheden) undgår
’orkaner’. Til gengæld presses samfundet (virksomheden) heller ikke til kompetenceudvikling og
genoprettelse af betingelserne for ultrastabilitet (jf. kapitel II, afsnit 2.3). På den måde øges
sårbarheden, og det vil før eller siden afføde kriser. En krise kan i nogle tilfælde starte en ny
udvikling, i andre tilfælde svække systemet yderligere. Det afhænger (formentlig) af
omstændighederne, og forløbet er alene af den grund uforudsigeligt (jf. kapitel I, afsnit 6.2).
Både samfund, der (gen-)opfylder betingelserne for ultrastabilitet, og alle andre samfund besidder
en vifte af fremtider. Forudsigelser om samfund, der opfylder betingelserne for ultrastabilitet, er
ikke en beskrivelse af den ene eller anden bane i viften af fremtider. Det er et udsagn om, at
samfundet vil udnytte udviklingsmulighederne til at sikre voksende (ikke faldende) opfyldelse af de
dominerende værdiforestillinger. Denne udvikling kan betragtes som fremtidsviftens ene – positive
– ydergrænse.
Den anden – negative – ydergrænse er den udviklingsbane, der repræsenterer den maksimale
forringelse af værdiopfyldelsen. Fx vil den private virksomhed, der ikke videreudvikles, stagnere og
til sidst lukkes. I samfund med velfungerende demokrati vil faldende værdiopfyldelse føre til
udskiftning af den politiske ledelse, indtil værdiopfyldelsen igen vokser. Det skal tilføjes, at
ændringer i værdiopfyldelsen ikke nødvendigvis skyldes den førte politik.
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Et samfund kan besidde en demokratisk forfatning uden at være et velfungerende demokrati, fx
fordi økonomiske skel i befolkningen følger religiøse, geografiske, etniske eller andre opdelinger.
Opdelingen indebærer, at samfundet i virkeligheden består af to (eller flere) adskilte og hver for sig
homogene befolkningsgrupper, som alle misbruger eller forventes at misbruge en magtposition. I et
sådant samfund kan faldende værdiopfyldelse skabe konflikter, og fremtidsviftens negative
ydergrænse er i dette tilfælde den forringelse af behovsopfyldelse og rettigheder, der starter
væbnede konflikter og borgerkrig.
Videnskabelige udsagn om fremtidsviftens negative ydergrænse kræver viden om reguleringsprocesserne 'inde i systemet'. Der foreligger endnu ikke en sådan udviklingsteori.
Litteraturen kan formidle den indsigt i den negative udviklingsbane, som videnskaben endnu ikke
kan tilbyde. Fx kan læsere af Herman Bangs ’Stuk’ finde eksempler på byggesvindel som PFAsagen; læsere af Pontoppidans ’Lykke Per’ kan genfinde de etablerede kredses dobbelttydige
holdning til iværksættere (repressiv tolerance), og læsere af Andersen Nexøs ’Pelle Erobreren’ kan
overføre beskrivelsen til nutidens holdninger til unge med anden etnisk baggrund.
De nævnte romaner handler om overgangsfasen for godt 100 år siden. De illustrerer, at de
grundlæggende problemer i overgangsfaser er de samme i dag som dengang. De anførte romaners
forankring i overgangsfasens modsætninger adskiller dem fra senere hovedværker som Tom
Kristensens ’Hærværk’ og Paludans ’Jørgen Stein’, der fokuserer på individets kamp med sig selv i
en videreudviklingsfase.
Videnskabelige forudsætninger
Det er samfundets eller organisationens ledere, der beslutter udviklingsmål. Ledere undlader at
opfylde betingelserne for ultrastabilitet, fordi de anser alternative udviklingsmål for mere
velbegrundede eller profitable.
Forklaring på individuelle ledelsesbeslutninger kræver slutningsregler på samme måde som
forklaringer på fysiske forhold (jf. afsnit 1.1 ovenfor). I fysikken kan en fremtidig hændelse ikke
forklare en nutidig ændring. Det gælder ikke i samfundsvidenskaberne. Et menneskes nutidige
adfærd (beslutninger) afhænger ikke blot af fortidige og nutidige påvirkninger, men også af
forestillinger om fremtidige tilstande, mål. Et menneskes fremtidige mål kan forklare en nutidig
adfærd.
Det er umuligt at formulere slutningsregler om alle tænkelige fremtidsforestillinger. Den
individuelle udvikling følger s-kurver (jf. bilag 1, figur 3). En sådan model kan imidlertid kun
forklare det individuelle udviklingsforløb, fx Mozarts udvikling som komponist (jf. bilag 1, fig. 16).
Modellen kan ikke forklare den individuelle adfærd, fx Mozarts livsstil.
Nogle nationaløkonomiske teorier bygger på antagelser om, at mennesker handler økonomisk
rationelt. Både spilteori og nyere socialpsykologiske eksperimenter viser, at ’rationalitet’ afhænger
af tidshorisont, løsninger og omstændigheder. Det har Umberto Eco illustreret i ’Rosens Navn’.
Den blinde munk i ’Rosens Navn’ repræsenterer Plancks ’puritaner’. Han ender med at tilintetgøre
den bogskat, som han ville beskytte for enhver pris. Den åbenlyse modsigelse mellem den initiale
hensigt og finale adfærd ophæves af beskrivelserne af kæden af omstændigheder, der fører frem til
tilintetgørelsen af bogskatten.
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Overført til nutidig uvilje til at se eller udnytte viften af fremtider betyder det, at ’puritanerens’
adfærd er uforståelig uden indsigt i kæden af sammentræf af trusler og beslutninger. Denne
forståelse kan ikke overføres til andre situationer eller benyttes som rettesnor for at ændre
’puritanerens’ opfattelse. Planck kommenterer kritikken af kvantefysikken i sin selvbiografi på
følgende måde: ”En ny videnskabelig sandhed plejer ikke at sætte sig igennem ved at modstanderne
af den bliver overbevist … men ved at modstanderne lidt efter lidt uddør, … .”25)
En analyse af plastindustriens udvikling i Danmark i sidste århundrede viser, at uviljen til fornyelser
er lige så stor i erhvervslivet som i fysikken. Der fandt to grundlæggende skift sted i plastindustrien
i 1900-tallet: Fra celluloid til bakelit i 1930erne og fra bakelit til konstruktionsplast i 1950erne.
Begge gange blev den nye teknologi udnyttet af iværksættere uden for den etablerede branche,
mens de etablerede virksomheder efterhånden blev afviklet.26)
Der findes mange tilsvarende eksempler inden for andre industrier end plast og andre videnskaber
end kvantefysik. Der findes også mange indsigtsfulde forklaringer på uviljen til fornyelse i den ene
eller anden situation. Der findes til gengæld (endnu) ingen brugbare anvisninger på, hvordan
’modstanderne overbevises’, og nutidens samfund kan sjældent afvente, at modstanderne uddør.
Forudsætninger for projektplanlægning og observationer
Tankeeksperimenter (kontrafaktiske udsagn) er en århundrede år gammel videnskabelig metode.
Den systematiske formulering af tankeeksperimenter om samfundsudvikling ved hjælp af
backcasting er den direkte konsekvens af, at fremtid vælges. Metodikken er med andre ord hverken
ny eller original. Der findes heller intet alternativ, så længe der ikke er udviklet en formaliseret teori
om selvregulerende sociale systemer. Givet de anførte erkendelsesteoretiske, videnskabsteoretiske
og videnskabelige forudsætninger, så angiver opgaveformuleringen de ’nødvendige forbindelser’
for at fremsætte rigtige udsagn om sociale systemer i Zinkernagels forstand.
I et demokratisk samfund har den private sektor ansvaret for opfyldelse af målværdier inden for
samfundets værdihandlerum, mens den offentlige sektor har ansvaret for rammevilkår til opfyldelse
af målværdierne, dvs. værdihandlerummet og de sociale og fysiske infrastrukturerer samt
omfordeling af økonomiske ressourcer, der er midlerne til opfyldelse af værdihandlerummet.
Opfattelserne af den ’rigtige’ opgavefordeling mellem stat og marked varierer fra tid til anden, fra et
samfund og et politisk parti til andre samfund og partier, men opdelingen findes i alle demokratiske
samfund.
Opgavefordelingen mellem stat og marked begrunder forskellige typer af udviklingsmål på
forskellige udviklingsstadier. Hovedtyperne fremgår af nedenstående skematiske opstilling:

Stat: Primært ansvar for
værdihandlerum og midler
til at opfylde dette
Marked: Primært ansvar
for målværdier og midler
til at opfylde disse

Udviklingsmål i
videreudviklingsperioder:

Udviklingsmål i
overgangsfaser:

Give flere mennesker ret til flere
eller bedre ydelser

Udvide rettigheder til at omfatte
nogle hidtidige målværdier

Tilbyde større værdiopfyldelse til
flere mennesker til lavere pris

Tilbyde at opfylde nye målværdier
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Hovedtyperne, der kan underopdeles og præciseres for forskellige samfundsområder og udviklingsstadier, stiller forskellige krav til målformuleringen.
Formuleringen af udviklingsmålet er det første led i backcasting, og med udviklingsmålet som
udgangspunkt angives derefter de handlinger, der fører til målopfyldelse. Sekvensen af handlinger,
der opfylder udviklingsmålet og dermed (gen)opfylder den foretrukne tilstand, er tankeeksperimentets implikation. Hvis de faktiske beslutninger ikke kan substituere sekvensen af
handlinger, er implikationen kontrafaktisk. Den kontrafaktiske implikation indebærer, at systemet
ikke er ultrastabilt. Det er fx let at fastslå, at Velfærdskommissionens udviklingsplan opfylder
udviklingsmål for en videreudviklingsperiode, selv om det danske samfund gennemløber en
overgangsfase i disse år.
1.5 Sammenfatning
Tankeeksperimentet i fremtidsforskning
Et system er ultrastabilt, hvis det kan udvikle ’modreaktioner’ på enhver overlevelsestruende
påvirkning. Tankeeksperimentet består i at forudsætte, at det sociale system er ultrastabilt og derfor
planlægger at opfylde det udviklingsmål, der sikrer overlevelse. Forudsætningen er grundlaget for at
angive, hvordan målet bliver opfyldt. Det sker ved at antage, at målet er blevet opfyldt. Med dette
udgangspunkt specificeres de handlinger eller foranstaltninger, der udgjorde det sidste trin inden
målopfyldelsen; med det sidste trin som udgangspunkt specificeres det næstsidste trin osv., indtil
nu-situationen er nået. Hvert trin kan formuleres som et kontrafaktisk udsagn, dvs. en implikation
eller et hvis-så udsagn + udsagn om, at det angivne 'hvis' endnu ikke foreligger.
Udviklingsmål og nutidige forudsætninger for målopfyldelse kan udtrykkes som en implikation:
Hvis de nutidige forudsætninger A tilvejebringes, så vil det sociale system opfylde udviklingsmålet
B, der sikrer fortsat overlevelse. Implikationen kan derefter efterprøves ved at observere, om
forudsætningerne (eller tilsvarende kompetencer) er ved at blive tilvejebragt. Hvis det ikke er
tilfældet, er implikationen kontrafaktisk. Tankeeksperimentet har i dette tilfælde vist, at antagelsen
om, at det pågældende sociale system er ultrastabilt, må revideres.
Backcasting
Tankeeksperimentet i fremtidsforskning kan herefter defineres som (1) formulering af
udviklingsmål på grundlag af en model af selvregulerende sociale systemers betingelser for
ultrastabilitet og krav til udviklingsmål, (2) angivelse af nutidige forudsætninger for målopfyldelse
ved hjælp af en kæde af evidente kontrafaktiske implikationer og (3) påvisning af uoverensstemmelse mellem angivne forudsætninger og faktiske beslutninger. De tre led er en systematisk
metode til formulering af tankeeksperimenter om et eksisterende socialt systems forestående
udvikling som en mulighed. Metoden betegnes som anført backcasting.
Tankeeksperimentet beskriver ét element i det sæt af udviklingsmål og målopfyldende handlinger,
som alle sikrer det sociale systems overlevelse. Det er afvigelser fra dette sæt og ikke forskelle
inden for sættet, der er tegn på, at systemet ikke skaber forudsætningerne for fortsat overlevelse.
Sættet afgrænses ved, at ethvert element kan erstatte ethvert andet. Det sociale system tilvejebringer
ikke forudsætningerne for overlevelse, hvis systemets udviklingsplanlægning ikke kan erstatte de
forudsætninger, som tankereksperimentet angiver.
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To anvendelser af backcasting
En virksomhedsledelse kan beslutte at udarbejde en udviklingsplan ved hjælp af backcasting.
Backcasting benyttes i dette tilfælde som en logisk modsigelsesfri og videnskabeligt begrundet
planlægningsteknik til valg af fremtid – set i modsætning til valg baseret på enten prognoser eller
heuristiske scenarier. Formålet er at skabe grundlaget for de faktiske beslutninger, og det udelukker
uoverensstemmelse mellem tilbageregning og beslutninger.
Alternativet til ledelsens brug af backcasting til valg af fremtid er den 'udenforstående' forskers
analyse af en virksomhed eller et samfund. Forskeren kan vælge at løse denne opgave, fordi hun
eller han forventer, at analysen resulterer i et kontrafaktisk udsagn. Begrundelsen for en sådan
forventning er en idé om, at organisationen eller samfundet ikke opfylder betingelserne for
ultrastabilitet. Hvis analysen gennemføres i overensstemmelse med sædvanlige videnskabelige
krav, vil den enten bekræfte eller afkræfte forskerens forventninger – fuldstændigt som alle andre
videnskabelige analyser.
Hvis analysen påviser overensstemmelse mellem resultaterne af backcasting og de faktiske
beslutninger, så opfylder organisationen eller samfundet betingelserne for ultrastabilitet. Det
betyder, at forskerens idé om, at disse betingelser ikke opfyldtes, var ukorrekt og skal revideres.
Hvis analysen resulterer i et kontrafaktisk udsagn, dvs. påvisning af uoverensstemmelse med
analyseresultater og faktiske beslutninger, så opfylder organisationen eller samfundet ikke
betingelserne for ultrastabilitet. Det betyder, at det analyserede system er ude af stand til at anvende
den beskrevne eller tilsvarende udviklingsplan. Det er ikke de faktiske beslutninger, der er
'problemet', men betingelserne for at træffe og gennemføre beslutninger, der sikrer overlevelse.
Sproglige barrierer
Ledere er nødt til at bruge dagligsproget, når de skal analysere udviklingsmuligheder og beslutte
udviklingsmål og -planer. Dagligsproget er primært et kommunikationsredskab, hvor forståelsen
bygger på helheden, sammenhængene og en fælles kultur. Dagligsproget er således velegnet til at
kommunikere heuristiske scenarier. Anvendelse af sproget som analyseredskab til backcasting
kræver entydige begreber, specificerede slutningsregler, velbegrundede antagelser osv. Disse
forudsætninger opfyldes sjældent. I stedet formuleres 'strategiske planer', der kan fortolkes og
omfortolkes efter behag,
Praktiske løsninger på et problem er upraktiske, hvis de er utroværdige. Fremtidsforskningen er
upraktisk, fordi den mangler videnskabelig troværdighed. Det skyldes ikke alene uklare
videnskabelige forudsætninger og kommunikationsproblemer. Det skyldes også, at beslutningstagerne i virksomheder og samfund, der ikke opfylder betingelserne for ultrastabilitet, ikke er i
stand til at forstå og anvende resultaterne af tankeeksperimenter.
Værdiopfyldelse
I overgangsfasen består ledelsesopgaven i at vælge nye udviklingsmål, der skal opfyldes på nye
måder. Valg og fravalg forudsætter viden om konsekvenserne af forskellige valgmuligheder. Da
overgangsfasens uvished udelukker forudsigelser af virkningerne af det ene eller andet valg, er det
umiddelbart selvmodsigende at tale om valg i overgangsfaser.
Valget af udviklingsmål træffes imidlertid ikke på grundlag af forudsigelser; de træffes på grundlag
af værdiforestillinger, der er konstante, universelle og prioriterede. Det er ikke værdiforestillinger
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som sådanne, der udvikles, men opfyldelsen af værdierne. Kortlægning af værdiforestillinger og
forskydninger i prioriteringen af værdiforestillinger (i hele samfundet eller i en målgruppe) er en
traditionel videnskabelig opgave, og udnyttelse af denne viden er en traditionel ledelsesopgave. Den
kræver hverken forudsigelser eller fremtidsforskning.
De grundlæggende antagelser
Tankeeksperiment og backcasting benyttes til en trinvis indkredsning af videnskabelige udsagn om
sociale systemer, der altid udvikles. Hvert trin repræsenterer en yderligere præcisering af de
videnskabelige forudsætninger for beskrivelse af selvregulerende sociale systemer. På den måde
begrænses de mulige svar igennem 5 trin, der fører fra erkendelsesmæssige antagelser til
forudsætninger for observationer.
Projekt Danvirk er et tankeeksperiment; den efterfølgende beskrivelse omfatter de fem trin i
opgaveformuleringen (jf. skema III.2).
2. Danmark 2005 – et samfund i overgangsfasen
Udviklingen i de mange forskellige teknologier er knyttet sammen, og den fælles udvikling forløber
meget regelmæssigt. Udviklingen følger læringskurver (s-kurver, logistiske vækstkurver), og i det
mindste siden 1700-tallet har bølgerne (fra gennembrud til afvikling og erstatning af ny bølge)
været ca. 55 år lange. Én forsker har udvidet modellen til en beskrivelse af hele menneskehedens
udvikling.27)
2.1 Den aktuelle overgangsfase
Skiftet over de sidste par hundrede år fra én bølge til den næste har fundet sted ca. 1775, 1830,
1885, 1940 og 1995. De grundlæggende økonomiske og politiske fornyelser i Danmark er
gennemført i perioderne efter disse skift, fx Stavnsbåndets ophævelse og Udskiftningen (samling af
de spredte parceller til en samlet ejendom) fra 1780erne og Andelsbevægelsen, Arbejdsmarkedets
Hovedaftale og Systemskifte (parlamentarisme) fra 1882 til 1901.
Overgangsfasens symptomer
Ifølge denne udviklingsmodel gennemløber Danmark og tilsvarende højtindustrialiserede nationer
en turbulent overgangsfase i disse år. Den teknologiske bølge, der startede under 2. verdenskrig,
sluttede midt i '90erne. Det er der mange tegn på.
Ny transport-, kommunikations- og informationsteknologi har reduceret transporttid og -pris.
Reducerede transportomkostninger nedbryder de regionale og nationale grænser og afføder
tværnationale konflikter. Napoleonskrigene og de efterfølgende krige i Vesten kan forklares som en
følge af disse konflikter kombineret med nationale lederes modstand mod fornyelse.28)
De europæiske nationalstater er hver for sig for små til at udnytte de nye teknologier –
magnetbanetog, brintøkonomi, intelligente materialer osv. – og de nye tværnationale markeder.
Samtidig har IT-teknologi skabt en forestilling om rationaliserings- og kvalitetsgevinster ved
sammenlægning af mindre organisationer. Det har affødt geografiske udvidelser af EU, udvidelser
af EUs opgaver, virksomhedsfusioner, sammenlægninger af kommuner og amter i Danmark osv.
Samtidig udvides leverandør- og kundemarkederne – den såkaldte globalisering. Afbrænding af
danske ambassader og konsulater som følge af karikaturer i en dansk avis er et meget synligt udtryk
for globaliseringen af kommunikationen.
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Voksende energiforbrug skaber turbulens på energimarkederne såvel som voksende miljøbelastning. Det har intensiveret forsøgene med udnyttelse af brint, fx aftale mellem USA og Kina om
udnyttelse af brintdrevne biler i den olympiske by i Peking i 2008.
Nanoteknologien skaber ikke alene et nyt grundlag for informationsbehandling, men også for bl.a.
sygdomsbehandling. Den genetiske forskning og genteknologien udnyttes allerede i planteavlen
med politiske kontroverser til følge. Nogle forskere forventer, at stamcellerne, dvs. de endnu
udifferentierede celler i et befrugtet æg, kan revolutionere behandlingen af kroniske og arvelige
sygdomme. Andre bekæmper udnyttelsen af stamceller som uetisk fosterindgreb, starten på 'Fagre
Ny Verden' osv.
De anførte eksempler er alle velkendte, anledninger til overskrifter i aviser og indslag i tvnyhedsudsendelser. Fælles for de anførte og tilsvarende eksempler er dels uvisheden om de nye
teknologiers anvendelse og konsekvenser, dels de stærke og modstridende følelsesmæssige
reaktioner på de teknologiske gennembrud. Det er typiske og iøjnefaldende tegn på, at samfundet
gennemløber en overgangsfase.
Overgangsfasen præger også det partipolitiske billede. I videreudviklingsperioder repræsenterer de
forskellige partier forskellige befolkningsgruppers forskellige prioriteringer af værdiforestillingerne.
I overgangsfaser mister disse forskelle betydning. Det medfører, at de 'gamle' partier må opfinde
nye (person)forskelle, at populistiske partier virker mere troværdige end de 'gamle' partier, der
spaltes i forsøget på at opfylde såvel ældre som yngre generationers værdier, og at de
ekstraparlamentariske aktiviteter – fx demonstrationer og vold – vokser.
Symptomerne på de sociale og sundhedsmæssige områder er voksende omkostninger til at opfylde
de 'veletableredes' behov, mens 'tabergruppernes' situation forringes. Osv.
I én forstand er 'skriften på væggen' ikke til at overse. På den anden side er det ifølge Biblen ikke
unormalt, at den overses.
Danmark på en skillevej
I overgangsfaser kan et samfund stort set kun udvikles på én af to måder: Enten gennemføres
grundlæggende fornyelser af vilkårene for familier og produktion, velfærd og politik som
forudsætning for ny økonomisk vækst og velfærd. Eller også forsvares og fastholdes det velkendte
med afvikling og økonomisk nedgang til følge. Dansk landbrugs andelsbevægelse illustrerer både
stor fornyelsesvilje i 1880erne og uvilje til fornyelse i 1980erne (jf. kapitel I, afsnit 2.1).
Set på denne baggrund er såvel den såkaldte 'velfærdspolitiske trussel' (flere pensionister og færre
erhvervsaktive) som den 'asiatiske trussel' (køb af højteknologiske ydelser i Kina eller Indien) blot
symptomer på langt mere grundlæggende omstillingskrav (jf. kapitel I, afsnit 6).
Dommedagsprofeterne har enten slet ikke erkendt den aktuelle overgangsfase og fremskriver
turbulensen til et katastrofalt omfang eller også forudsætter de, at nutidens vilkår skal opretholdes
og justeres, men ikke fornyes (jf. kapitel II, afsnit 1).
Den teknologiske udviklingsmodel er ikke sandheden med stort S. Det er en model, der forener
kvantitativ vækst og kvalitativ fornyelse i en beskrivelse af samfundsudviklingen siden midten af
1700tallet. I mangel af andre, modsigelsesfrie modeller repræsenterer den det bedste aktuelle
grundlag for at beskrive og forstå den igangværende udvikling. Modellen begrunder påstanden om,
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at Danmark befinder sig i en overgangsfase i disse år, og at valget står mellem grundlæggende
fornyelser og afvikling. Den siger intet om, hvad samfundet skal omstilles til – for det er netop ikke
fastlagt på forhånd, jf. ovenfor.
2.2 Omstillingskrav
Ledelsesopgaven i overgangsfaser består i at opfylde nye værdiforestillinger ud over de hidtidige
ved at udnytte eksisterende og ny teknologi på nye måder, der ikke kan efterlignes af andre
(lavtløns)nationer.
De nye værdiforestillinger repræsenterer efterspørgsel på nye områder (markeder), og nationale
virksomheder kan udnytte dette vækstpotentiale, hvis de kan opfylde efterspørgslen bedre end andre
(nationers) virksomheder. For godt 100 år siden opfyldte andelsbevægelsens landbrug en voksende
bybefolknings efterspørgsel efter fødevarer og tilbød bedre kvalitet i forhold til prisen.
Der er tre led i indkredsningen af omstillingskravene:
- Fællesnævneren for den nye teknologiske udvikling: Hvilke nye 'succeskriterier' skal teknologien
opfylde over de kommende årtier? Hvad kendetegner den nye brug af viden og kompetencer?
- Fællesnævneren for værdiudvidelsen: Hvilke behov og værdiforestillinger vil de dominerende
befolkningsgrupper søge at få opfyldt ud over materielle værdier? Hvad kendetegner den nye
livsstil?
- Fællesnævneren for 'det nye spil': Hvordan organiseres udnyttelse af eksisterende og ny teknologi
til at opfylde nye værdiforestillinger ud over materielle værdier? Hvad kendetegner den nye
organisationsform?
Ny brug af viden
Viden er blevet defineret som et menneskes evne til at udføre en arbejdsopgave korrekt.29) I
forlængelse heraf kan teknologi defineres som hjælpemidler til korrekt udnyttelse af viden. Brug af
en teknologi skaber ny viden om anvendelsen, der omsættes i forbedringer eller fornyelser af
teknologien. Udviklingsretningen afhænger af, hvad man forstår ved forbedringer. Hidtil er
forbedringer blevet defineret som større effektivitet, at yde mere med mindre omkostninger.
'Nød lærer nøgen kvinde at spinde'. Når man mangler mad, varme, materielle goder osv., så lærer
man at effektivisere. Effektiviseringskravet er et barn af 'nøden', af mangel på ressourcer og viden
til at opfylde materielle værdier.
I industrisamfundet repræsenterer viden et knapt og kostbart (kapital)gode. Den skabes af
specialister med lange uddannelser og findes i maskiner, robotter og andre hjælpemidler, som alle
kan udnytte uden at være specialister. En bilfører behøver ikke at være bilmekaniker; det er
tilstrækkeligt at tage et kørekort.
Ønsket om at producere og udnytte mere af den knappe og kostbare viden har været drivkraften bag
IT-udviklingen. I 1960erne og '70erne blev der fx skrevet meget om 'den elektroniske hjerne' og om
ekspertsystemer til bl.a. at stille sygdomsdiagnoser. I praksis er IT især blevet benyttet til at øge
datamængden og til bearbejdelse af data til informationer.
De stadigt stærkere og billigere computere og netværk har ført til, at informationsmængden er
eksploderet. Samtidig har erhvervsudvikling og velstandsstigning øget andelen af befolkningen, der
er beskæftiget med information og viden. Derfor er strømmen af viden – og ikke blot information –

179

vokset år for år. Følgen er, at informations- og videnstrømmene er blevet en belastning, en støjkilde,
som drukner den væsentlige nye viden og indsigt.
Effektiviseringen af produktion og distribution af viden har ført til ineffektivitet. Udnyttelse af
rigelig og billig information og viden, som om den var knap og kostbar, medfører:
•

Væsentlig ny viden forsvinder i den store mængde trivielle gentagelser (støj).

•

Maskiner forældes, længe inden de er nedslidte.

•

Uddannelseskriser, fordi den faglige viden vokser og forældes hurtigere og hurtigere.

•

Overspecialiserede eksperter fejlformulerer opgaverne, fordi de kun kan 'se' en del af
problemet.

•

Småfejl i overkomplekse systemer igangsætter kædereaktioner med katastrofale følger.

•

Væksten i viden skaber nye former for uvidenhed om utilsigtede følgevirkninger af nye
stoffer, behandlinger, fremgangsmåder osv.

Udnyttelse af viden
som kapitalgode
1940-95
Viden er et knapt og
kostbart kapitalgode

Informationsbelastning
fra 1980-erne

Videnforbrug 1995–2050

Voksende videnmængde
belaster, fordi den søges
udnyttet som kapitalgode

Udnyttelse:

Viden indbygges i
maskiner, der kan
udnyttes af alle

Maskinerne udskiftes, fordi
de forældes frem for
nedslides; voksende
miljøbelastning

Tilegnelse:

Formidling gennem
lange uddannelser i at
skabe de rigtige
løsninger på kendte
problemer
Specialiserede
mennesker, maskiner
og informationer er
knyttet sammen i
pyramideorganisation

Overspecialiserede
eksperter, efterslæb i
uddannelser

Informationer og viden er 'råvarer';
de udvælges fra store data- og
videnbaser og formes til ydelser,
der opfylder individuelle behov
Udvikling af kompetencer til at
indsamle og forme information og
viden til 'skræddersyet' løsning på
individuelle problemer;
modulopbyggede maskiner, der
ikke forældes
Livslang læring, formidling af
indsigt, øvelse i at løse vilkårlige
opgaver på tilfredsstillende måde
samt samarbejds- og ledelseskvalifikationer
Netværksorganisation for personlig
udvikling, ledelse baseret på ret til
at forhandle aftaler og ubetinget
pligt til at opfylde indgåede aftaler,
jf. nedenfor

Begreb:

Organisation:

Stive organisationer,
voksende omkostninger og
faldende tilfredshed

Skema III.4: Udvikling i videnudnyttelse
Det nye krav til viden og udmøntning af viden i teknologi er effekt eller udbytte. Når der ikke
længere mangler viden og information, består forbedringerne i at øge den enkelte brugers
individuelle behovsopfyldelse. Det kræver såkaldt videnforbrug.
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Virksomhedens videnforbrug består i, at medarbejderne indhenter oplysninger om brugerens
situation og behov. På det grundlag 'skræddersys' en ydelse, der opfylder brugerens specielle krav.
Det sker ved at indsamle informationer om den foreliggende opgave, forme dem til viden om
opgavens løsning og opfylde behovet. Derefter kan den indsamlede viden kasseres som værdiløs, da
den samme opgave aldrig opstår i samme form igen. Individualiseret eller 'skræddersyet' medicin er
et eksempel på videnforbrug, som bl.a. Novo Nordisk investerer i.
Når informationer og viden indsamles, bearbejdes, anvendes og kasseres, så bruges de som 'råvarer'.
Videnforbrug er forudsætningen for at garantere individuel behovsopfyldelse og derigennem tilbyde
bedre ydelser, som brugeren vil betale en højere pris for.
Ny livsstil
Materiel velstand og økonomisk tryghed for en voksende del af befolkningen har skabt interesse for
vækst på nye områder. De nye dominerende værdier er personlig udvikling,
eksperimenterende livsforløb, afprøvning af egne evner, nye boligformer, indflydelse på og ansvar
for eget liv osv. De kan under ét betegnes kognitive værdier.
De nye trends, som under ét tegner et billede af en ny kognitiv samfundsform, omfatter:
• Kognitive værdier: Erfaringsudvikling, selvrealisering, individuel beslutningsret og ansvarlighed.
• Ny demografisk kategori: Den åbne voksengruppe (20-45årige), der betragter en rimelig løn
som en selvfølge og søger at opfylde kognitive værdier.
• Nyt menneskesyn: Ethvert menneske besidder specielle evner på nogle områder, således at
ethvert menneske kan blive én af de bedste (blandt de 10 % bedste) på mindst ét område.
• Ny økonomi: Værdiledede, kompetencebaserede organisationer, der garanterer individuel
værdiopfyldelse og konkurrerer om tillid; medarbejderne løser ledelsesopgaver i bæredygtige
netværk.
• Ny samfundssektor: Offentlige og private kompetencebaserede organisationer tilhører den 3.
samfundssektor, idet den første og anden sektor er den private og den offentlige sektor. De
kompetencebaserede organisationer kontrolleres hverken af stat eller marked; den offentlige
sektor begrænses til ydelser, der udnyttes kollektivt (fx forsvar, fysisk infrastruktur), og til at
fastlægge vilkårene for den 3. samfundssektor.
• Ny politik: Udvidelse af målværdier fra materiel tryghed til kognitiv udfoldelse og udvidelse af
værdihandlerum fra individuel politisk frihed og ligestilling til Menneskerettigheder.
• Ny udviklingsretning: Både økonomisk og menneskelig udvikling.
Det er selvfølgelig ikke alle mennesker, der tillægger de kognitive værdier stor betydning. Der
findes stadigvæk en betydelig befolkningsgruppe, der lever under meget ringe eller usikre
økonomiske vilkår. Disse mennesker ønsker materielle forbedringer frem for kognitive muligheder.
Den voksende interesse for kognitive udfoldelser er heller ikke udtryk for en faldende interesse for
materielle goder. Det er den yderligere vækst i materielle goder, der tillægges mindre betydning end
ny vækst på det kognitive område. Materiel velstand og tryghed er fortsat betydningsfuldt, men
materiel vækst er ikke længere et mål i sig selv, og social tryghed betragtes (mere eller mindre) som
en selvfølge.30)
Det ene sæt af nye trends er en ny vækst i den materielle produktion på nyt grundlag – lige som ny
vækst i landbrugsproduktionen har været en trend i industrialiseringen. Det andet sæt af nye trends
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er opfyldelsen af befolkningens kognitive værdier som brugere og medarbejdere – lokalt, nationalt
og globalt, inden for familien, undervisning, velfærdssektor osv. Opfyldelse af kognitive værdier
eller personlig udvikling er andre ord for livslang læring, jf. kapitel IV. Uddannelse er blevet den
nye skillelinie i samfundet.
Livslang læring er udtryk for individets 'engagement' i opgaverne – frem for i position, prestige osv.
– for ansvar for eget liv, både ansvar i betydningen indflydelse og i betydningen ansvarliggørelse.
Fx består 'god' undervisning i, at 'underviseren' lærer lige så meget som de underviste og derfor
foretrækker at undervise frem for at avancere til leder. Tilsvarende er lægen, der taler med patienten
om behandlingsmålet og ikke blot til patienten om laboratorieresultater, sjældent interesseret i at
erstatte patientkontakten med møder med sygehusledelse og forvaltninger. Nogle læger giver
jurister og økonomer i forvaltningerne skylden for denne spaltning.31) I overgangsfaser vokser
behovet for syndebukke – 'djøf'ere i sygehusvæsenet, dårlige lærere i folkeskolen, profitmagere i
erhvervslivet osv.
Socialrådgiveren, der ønsker at 'gøre en forskel', ser individuelle personligheder, mens
socialrådgiveren med ledelsesambitioner ser kategorier, for det er kravet til en leder. 'Systemet'
tvinger den enkelte socialrådgiver til at vælge mellem ansvarlighed overfor den enkelte klient eller
overfor kategorierne. Konflikten mellem individuelle og kollektive forpligtelser opstår i
overgangsfaser og er et af symptomerne på en overgangsfase.
Sammenfatning
Danmark og tilsvarende lande gennemløber en overgangsfase i disse år. Den sidste teknologiske
bølge sluttede midt i 1990erne, og de nye teknologier er på vej til at bryde igennem på mange
områder. Der har også fundet et skift sted i livsstilen i de yngre generationer siden 1980erne.
Fællesnævneren for den nye teknologiske udvikling er skiftet fra knaphed til rigelighed i
information og viden, der stiller helt nye krav til formidling og udnyttelse af information og viden.
Rigelig og i sig selv billig information og viden skal udnyttes som en 'råvare' til at skabe
'skræddersyede' løsninger på individuelle problemer.
Fællesnævneren for udviklingen i livsstil er prioriteringen af kognitive værdier ud over materiel
velstand og tryghed i en voksende del af befolkningen. De kognitive værdier kommer til udtryk i
interessen for personlig udvikling og selvrealisering, indflydelse på og ansvar for eget liv,
eksperimenterende livsforløb o.l.
Opfyldelse af kognitive værdier understøtter og understøttes af ny udnyttelse af information og
viden som en 'råvare'.
3. Udviklingsmålet – Danmark om 10-15 år
I overgangsfaser formuleres udviklingsmålet som en ny udnyttelse af eksisterende og ny teknologi
til at opfylde nye dominerende værdiforestillinger ud over de hidtil dominerende. Udviklingsmål
formuleres som de nye kompetencer, der er nødvendige for og tilstrækkelige til at udnytte
teknologierne på ny måde til opfyldelse af hidtidige og nye værdiforestillinger.
I den aktuelle overgangsfase er informationsforbrug 'nøglen' til ny udnyttelse af velkendte og nye
teknologier, og de nye værdiforestillinger er kognitive værdier. Det kræver en ny organisation og ny
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konkret formulering af de værdiforestillinger, der tjener som rettesnor for beslutninger, dvs.
fornyelse af betingelserne for ultrastabilitet.
Den nye organisationsform skal erstatte pyramideorganisationen med centraliserede beslutninger og
decentraliseret udførelse. Pyramideorganisationen er uegnet til organisering af mange menneskers
samvirke om udnyttelse og videreudvikling af rigelig information og viden til individuel
værdiopfyldelse for kunder eller brugere, og den opfylder heller ikke medarbejdernes kognitive
værdier.32)
3.1 Den nye organisationsform
Medarbejdere besidder formelle kvalifikationer og praktiske færdigheder, organisationer besidder
kompetencer. Kvalifikationer og kompetencer benyttes ofte i flæng. En sådan sprogbrug tvinger til
at opfinde et nyt ord for virksomhedens 'kvalifikationer'.
Organisationens faglige kompetencer er det samvirke mellem kvalificerede medarbejdere, der
sætter virksomheden i stand til at løse opgaver, som medarbejderne ikke kunne løse hver for sig.
Ledelseskompetencer er det samvirke mellem resultatansvarlige medarbejdere, der sætter
organisationen i stand til at opfylde sine mål under skiftende og nye eksterne vilkår.
Den værdiledede, kompetencebaserede organisation
Den kompetencebaserede organisation udvikler sine faglige kompetencer i den daglige drift. Den er
en såkaldt lærende organisation i kraft af hierarkiet af selvregulerende enheder, hvor teams og
afdelinger har selvstændigt ansvar for at opfylde bestemte brugerbehov i bestemte målgrupper (jf.
kapitel II, afsnit 3.3/ultrastabilitet). Grundlaget for ledelseskompetencer er angivelsen af de
værdiforestillinger, som organisationen tilbyder at opfylde bedre og bedre for en bestemt
målgruppe. Værdiforestillingerne formuleres som konkret rettesnor for daglige beslutninger på alle
niveauer: Medarbejderne skal gøre alt det og kun det, der er nødvendigt for at opfylde
brugerbehovet.
Den kompetencebaserede organisation skaber tillid til, at hver enkelt medarbejder kan og vil
bidrage til opfyldelse af den individuelle brugers behov (værdier). Det kræver reel uddelegering af
beslutningsret og resultatansvar, koordinering af selvregulerende afdelinger, konkret formulering af
de værdiforestillinger, som organisationen besidder særlige kompetencer til at opfylde osv. (jf.
kapitel I, afsnit 3).
Den nye organisationsform er forudsætningen for lønsom kompetenceudnyttelse og kræver i sin tur
fornyelse af bogføring og regnskabsopgørelser. Det er bogføringen og sammenstillingen af disse
regnskabsdata i et retvisende regnskab, der adskiller økonomiske videnregnskaber fra andre
regnskaber. Den kompetencebaserede organisation bygger på værdiledelse, og værdiledelse uden
økonomiske målestokke for udbyttet af kompetenceudnyttelsen er solidt plantet i den blå luft.33)
Traditionel produktion

Kompetencebaseret produktion

Opgave:

Masseproduktion, produktgaranti

Individualiserede ydelser, garanti for
udbytte eller behovsopfyldelse

Organisation:

Driftsorganisation, der optimerer
udnyttelsen af kapital, arbejdskraft og
maskiner på specialiserede markeder

Intelligente netværk, der udnytter ledelsesog informationsteknologi til at opfylde
individuelle behov
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Kompetencer:

Viden om udnyttelse af specialiserede
maskiner til omformning af billige
råvarer til efterspurgte færdigvarer

Viden om udnyttelse af rigelig og billig
viden til at kombinere billige dele til
individualiseret opfyldelse af brugers
specielle behov.

Finansiering:

Kapitalejere investerer i produktionsapparat og vælger bestyrelse

Produktionsapparat leases af
finansieringsselskab, bruger- og
medarbejdervalgt bestyrelse

Medarbejdere:

Anonym arbejdskraft

Udviklingspotentiale

Skema III. 5. Traditionel kontra kompetencebaseret produktion
Værdiledelse, kompetenceudnyttelse, videnregnskaber osv. er modebegreber. Forsøgene på at
praktisere værdiledelse og kompetenceudnyttelse i pyramideorganisationer med centraliserede
kommandoveje forøger omkostningerne uden at øge indtægterne. Det kan være en del af
forklaringen på den store skepsis overfor de nye krav.
Ledelse – 'nye regler for et nyt spil'
Den grundlæggende forskel mellem pyrademideorganisationer og den værdiledede, kompetencebaserede organisation er ledelsesformen. I pyramideorganisationen består ledelse i at få ting udført
gennem andre mennesker. Direktionen beslutter (inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer), og
medarbejderne udfører beslutningerne. 'Når andre har besluttet, hvad 'jeg' skal gøre, så er 'jeg'
ansvarsfri og kan lukke øjnene for konsekvenserne' (Milgram-syndromet, jf. kapitel II, afsnit
1.1/sikkerhedsprincippet).
De seneste årtiers stadigt større pyramideorganisationer har 'sat ansvarsfriheden i system'. Farum
kommune kunne være et dansk eksempel, der behandles af domstolene i disse år. Enron er et
velkendt amerikansk eksempel, der ligeledes har medført retsforfølgning ved domstolene.
Ansvarsfrihed ødelægger dømmekraft. Den kompetencebaserede organisation genindfører ansvar –
såvel i betydningen selvstændighed og indflydelse som i betydningen ansvarliggørelse for
resultater. Nøglen til ansvarlighed er entydige og forpligtende aftaler.
Den kompetencebaserede organisation repræsenterer en ny organisationsform med 'nye regler for et
nyt spil'. Den grundlæggende forudsætning for 'det nye spil' er ligeværdige forhandlinger mellem en
leder og dennes nærmeste medarbejdere om de resultatkrav, som den enkelte medarbejder skal
opfylde, og de krav til arbejdsvilkårene, som lederen skal opfylde. Forhandlingen udmøntes i en
aftale (værdikontrakt), så begge parter ved præcist, hvad de har truffet aftale om, og hvad
konsekvenserne er, hvis en aftale brydes.34)
Den kompetencebaserede organisation outsourcer alle opgaver, som den ikke besidder specielle
kompetencer til at løse. Outsourcing er forskellig fra udlicitering. Udlicitering består i at købe en
ydelse, fx rengøring defineret ved bestemte kvalitetskrav, til en aftalt pris. I modsætning hertil
består outsourcing i at købe garanti for opfyldelse af organisationens behov på alle de områder, som
organisationen ikke selv besidder særlige kompetencer til at opfylde, fx drift, vedligeholdelse og
udvikling af IT systemet, idet parterne aftaler grænser for driftsforstyrrelser og lønsomhedskriterier
for løbende opgradering.35)
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Det er kun en værdiledet, kompetencebaseret organisation, der kan outsource alle opgaver, som den
ikke besidder specielle kompetencer til at udføre. Afklaring og formulering af de værdiforestillinger, som organisationen tilbyder at opfylde bedre og bedre, er forudsætningen for
udviklingsplanlægning og beslutninger om, hvad organisationen ikke skal udvikle.
Organisationer med forskellige kompetencer kan indgå gensidige aftaler om outsourcing og på den
måde danne et 'plus-sum' netværk: Når alle deltagerne kun udfører det, som de er virkeligt gode til,
så vil samvirket styrke hver enkelt deltagers udbytte og selvstændighed inden for vedkommendes
kompetenceområde, og hver enkelt deltagers vækst og udvikling vil skabe vækst og udvikling for
alle øvrige deltagere. Hvis deltagerne i fællesskab løser produktionsopgaver for 'udenforstående', er
det et eksempel på et Danvirk-netværk.
Sammenfatning
Signalement af den værdiledede, kompetencebaserede virksomhed:
1. Virksomheden konkurrerer om tillid. Det nye krav til virksomheder – som underleverandører,
rådgivere, handelsvirksomhed osv. – er tillid, fordi der er mange, der kan levere ’varen’, og
fordi de fysiske dele (med garanterede kvaliteter) kun er 'indpakningen' om opfyldelsen af et
behov. Et menneske har tillid til en virksomhed, hvis det er overbevist om, at virksomheden
opfylder et behov som lovet.
2. Tillid afhænger af kompetencer. Tillid forudsætter, at virksomheden besidder specielle
kompetencer, således at den er virkelig god på et udvalgt område; kompetencerne er det, der
sætter virksomheden i stand til at yde noget, som medarbejderne ikke kunne yde hver for sig –
uanset individuelle kvalifikationer.
3. Tillid kan ikke gradbøjes. Brugerne har enten tillid til virksomheden, eller også har de det ikke.
En vis tillid er det samme som en vis mistillid.
4. Tillid er en ledelsesopgave. Den succes, der bygger på tillid, skyldes ledelsen og ikke
tilfældigheder; tillid kommer hverken af sig selv eller som et lykketræf. Ledelsen skaber tillid til
virksomhedens specielle kompetencer ved at prioritere tilliden – hos kunder, medarbejdere,
ejerkreds, finansieringsinstitut og i offentligheden – over alt andet; virksomheden indgår aldrig
kompromis'er om tillid.
5. Ledelsen begrænser både uvished og usikkerhed. Ledelsen er i stand til at skabe tillid, fordi den
adskiller uvished (om endnu ukendte fremtider) fra usikkerhed (om ændringer i velkendte
forhold) for at begrænse begge; usikkerhed ophæves af forbedringer af kompetencerne, mens
uvished ophæves af beslutninger om forbedringer af brugernes værdiopfyldelse.
Den værdiledede, kompetencebaserede organisation repræsenterer 'reglerne for det nye spil', den
udgør de nødvendige og tilstrækkelige vilkår for at skabe en ny teknologisk udvikling (i form af
videnforbrug for at opfylde effektkrav) til at opfylde kognitive værdiforestillinger blandt brugere og
medarbejdere.
Generationerne under 40-45 år i Danmark udfolder i dag en kognitiv livsstil. De kognitive værdier
skaber på én gang behovet og muligheder for værdiledede, kompetencebaserede organisationer.
Disse forudsætninger er ikke tilstede i fx Sydkorea eller Kina.

185

Ligestillingen af den store gårdmand og den lille husmand i andelsforeningerne for godt 100 år
siden er udtryk for en dansk kulturel tradition, der også eksisterer i dag. Noget tilsvarende findes
ikke i Tyskland, England, Frankrig eller Sverige. Vision og udviklingsmål bygger således på
specielle danske kvaliteter.
Visionen for Danmark i det 21. århundrede er opbygning af et kognitivt samfund og omstilling af
erhvervsliv og den offentlige sektor til værdiledede, kompetencebaserede organisationer. Disse
organisationer er hverken styret af marked eller stat og danner derfor en tredje samfundssektor.
Udviklingsmålet for de næste 10-15 år er et gennembrud for værdiledede, kompetencebaserede
virksomheder og institutioner.
Et gennembrud for værdiledede, kompetencebaserede organisationer kan ses som det sidste trin i en
proces, der starter med erkendelsen af behovet for grundlæggende fornyelser. Det parallelle
eksempel er gennembruddet for det første andelsmejeri i 1882. Det kom ikke af sig selv. Mejeriet
var et resultat af målrettet planlægning.
3.2 Udviklingsmål – Projekt Danvirk
Udvikling af et kognitivt samfund baseret på værdiledede, kompetencebaserede organisationer er én
beskrivelse af den næste 55-årige teknologiske og socio-politiske udviklingsbølge. Det karakteristiske for denne udvikling er åbne, bæredygtige netværk af specialiserede (offentlige eller
private) organisationer, som i fællesskab løser komplekse produktionsopgaver (herunder serviceydelser), som ingen af deltagerne kan løse hver for sig, og som opfylder individuelle behov.
De fem niveauer
Danvirk er betegnelsen for det nye netværk på samme måde som 'andelsforeninger' var betegnelsen
for de nye netværk for godt 100 år siden. Danvirk er ikke en genopfindelse eller genskabelse af
andelsforeninger. De mange andelsforeninger opfyldte behovene i første halvdel af det 20.
århundrede, men er næppe velegnede i dag.
Projekt Danvirk er en beskrivelse af de første trin i en omstilling. Beskrivelsen omfatter (1)
udviklingsmålet, dvs. den fremtidige tilstand som mulighed, der repræsenterer gennembruddet for
den nye udvikling, og (2) de nutidige forudsætninger (delmål og handlinger) for at skabe åbne,
bæredygtige netværk.
Netværket kan være lokalt, regionalt eller landsdækkende; være begrænset til enkelte
organisationer, til et enkelt område, fx byggeri eller sygehuse, eller omfatte flere offentlige og/eller
private områder. Dette mål skal formuleres konkret og præcist.
Uanset om emnet er omstilling af en enkelt virksomhed til en værdiledet, kompetencebaseret
organisation eller etablering af et åbent, landsdækkende virksomhedsnetværk, så omfatter den nye
organisation de samme fem enheder:
1. Udførende enheder, der fremstiller dele af ydelsen eller forudsætningerne for fremstilling og
afsætning.
2. Driftsenheder, der koordinerer udførende enheder og sikrer, at ydelsesaftalen med brugeren
opfyldes.
3. Funktionsenheder, der formulerer brugernes behov og tilrettelægger ydelsesfremstilling.
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4. Udviklingsenhed, der formulerer udviklingsmål samt planlægger og gennemfører den
kompetenceudvikling, der er nødvendig for at opfylde udviklingsmålene.
5. Interessentenhed, der sikrer, at det omgivende samfunds (formelle og uformelle) krav
opfyldes.
Betegnelserne for de fem enheder er nødvendigvis meget generelle eller abstrakte. Nedenfor er de
præciseret for et regionalt sygehusvæsen, hvor afdelingerne i de enkelte sygehuse er lagt sammen i
såkaldte 'funktionsbærende enheder', og for et netværk af virksomheder og offentlige institutioner.
Generel
betegnelse:

Sygehusvæsen:

Virksomhedsnetværk:

Udførende
enheder

Teams af plejepersonale, læger og
sekretærer, der indgår aftale med
patient om behandlingsmål og har
ansvaret for målopfyldelse

Selvstændige virksomheder eller
institutioner, der fremstiller (del-)
ydelserne

Driftsenheder

Specialer inden for pågældende
fagområde, der har ansvaret for
’bedst mulig’ specialbehandling

Projektenheder, der oprettes ad hoc til at
styre medlemsvirksomhedernes
opfyldelse af indgået (entreprise-)
opgave

Funktionsenheder

Fagområder, fx. intern medicin,
pædiatri, ortopædkirurgi,
billeddiagnostik, der har ansvaret
for løbende kompetenceudvikling

Tilbudsenhed, der udarbejder tilbud på
grundlag af udliciterede opgaver og
medlemsvirksomhedernes tilbud på
delopgaver

Udviklingsenhed

Sygehusene (direktion), der har
ansvaret for prioriteringen af
fagområder

Udviklingscenter, der afklarer og opfylder
behov for kompetenceudvikling

Interessentenhed

Regionsråd og sundhedsudvalget,
der har ansvaret for opfyldelse af
regionens behov

Deltagende virksomheders medlemsforening, der er den juridisk
ansvarlige enhed for aftaler og garantier

Skema III.6. Den kompetencebaserede organisations enheder
Det regionale sygehusvæsen benyttes som eksempel for at understrege, at omstillingskravene også
omfatter den offentlige sektor. Betragtes en traditionel (industri-)virksomhed, repræsenterer det
første niveau medarbejderne (arbejdsgrupper), det andet niveau produktionsafdelingerne og interne
serviceafdelinger, tredje niveau repræsenterer sammenknytningen af afdelinger i sektioner eller
divisioner, det fjerde niveau repræsenterer hele virksomheden (direktionen), og det femte niveau
repræsenterer relationerne mellem virksomhed og omverden (bestyrelse og andre interessenter).
Projekt Danvirks fem niveauer
Danvirk-netværkets fem enheder kan beskrives i følgende form, idet rækkefølgen afviger fra skema
III.6:
1) Selvstændige virksomheder og institutioner: Netværkets medlemmer er private virksomheder
og/eller offentlige (statslige eller kommunale) institutioner. De behøver ikke at være omstillet til
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kompetencebaserede organisationer på forhånd. Da medlemmerne deltager i fællesproduktionen på
hver deres specielle område, vil deltagelsen afføde en udvikling i retning af en kompetencebaseret
organisation.
2) Medlemsforeningen: Den juridisk ansvarlige enhed, der repræsenterer netværket og indgår aftaler
på medlemmernes vegne. De organisationer (virksomheder), der vil deltage i samvirket, melder sig
ind i foreningen og vælger bestyrelsen. Foreningen indgår aftale med Tilbudsselskabet som
nedenfor nævnt om drift af netværk og med et pengeinstitut om finansiering af entrepriseaftaler.
Medlemmerne betaler et indskud, der hensættes som sikkerhed for indgåede aftaler, og et
kontingent til dækning af administrationsomkostninger.
3) Tilbudsselskabet: Selskabet udnytter netværkets specielle programmel og kompetencer:
•
•
•
•
•

Oplysninger om medlemmernes kompetencer, bl.a. maskiner, medarbejderkvalifikationer,
materialeanvendelse og -krav, ydelser o.l.
Oplysninger om udbudte (entreprise-)opgaver, bl.a. ydelsesart, -mængde og -dimensioner,
materialekrav, leveringstid og -sted, sikkerhedsstillelse og betalingsvilkår.
Program for indlægning og opdatering af oplysninger om medlemmer og opgaver.
Program for opdeling af opgaver i delydelser svarende til medlemmernes kompetencer og
mailing af deltilbud til relevante medlemmer med henblik på at indsamle tilbud på
delydelserne og udarbejde et fælles tilbud.
Viden om de autorisationer eller certificeringer, der er betingelser for at deltage i en bestemt
produktionsopgave, og måden, hvorpå medlemmer opnår disse autorisationer eller
certificeringer.

De nødvendige kompetencer og hertil svarende programmel omfatter såvel løbende ajourførte
informationer som viden om, hvordan informationerne udnyttes til at skabe viden om løsning af en
kompleks opgave. Klassifikationen eller 'kodningen' af oplysningerne om medlemmer og opgaver
skal opfylde to krav: For det første skal de to sæt af oplysninger være direkte sammenlignelige, så
potentielle medleverandører kan udpeges på grundlag af 'opklipningen' af den samlede opgave i
delopgaver. For det andet skal klassifikationerne kunne benyttes på stadigt skiftende og nye
opgaver.
Tilbudsselskabet modtager en procentandel af indgåede kontrakter og overskuddet overføres til
Medlemsforeningen til finansiering af outsourcingsaftaler med Udviklingsselskabet som nedenfor
nævnt.
4) Projektselskaber: Selskaber, der oprettes ad hoc, når et tilbud accepteres. Projektselskabet er det
organ, der er ansvarlig for levering af den tilbudte ydelse på de tilbudte vilkår. Selskabets særlige
kompetence er de erfaringer om projektledelse, som store entreprenørvirksomheder råder over i dag.
Selskabsformen skal baseres på ekspertviden om regler for ad hoc selskaber og finansiel ekspertise
om regler for a conto betaling ved levering af delydelser. Projektselskabet skal arbejde snævert
sammen med Tilbudsselskabet. Fx kan de medarbejdere i Tilbudsselskabet, der har udarbejdet
tilbuddet, udgøre kernen i det projektselskab, der skal løse opgaven. Projektselskabet indgår som
særskilt post i tilbuddet, og medarbejderne modtager eventuelt overskud.
5) Udviklingsselskab: Initialt en udviklingsgruppe, der opbygger Tilbudsselskabets og
Projektselskabernes kompetencer og efterfølgende et konsortium, der fastlægger udviklingsmål for
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Danvirk og videreudvikler kompetencerne til opfyldelse af nye udviklingsmål. Udviklingsselskabet
ejer programmel, og Tilbudsselskabet betaler for at bruge programmellet. Medlemsforeningen
indgår outsourcingsaftale med Udviklingsselskabet om videreudvikling af programmel og
kompetencer, der finansieres af Tilbudsselskabets overskud.
Den initiale udviklingsgruppe kan også medvirke til etablering af virksomhedsnetværk og rådgive
om omstilling til kompetencebaseret organisation. Når netværket er etableret, omdannes gruppen til
et selvejende konsortium. Konsortiet kan ikke alene udnytte den opsamlede viden om deltagerne og
opgaver som grundlag for opstilling af udviklingsmål. Konsortiet kan også rådgive deltagerne om
behov for kompetenceudvikling, informere løbende om ændringer i kompetencebehov og -krav på
samfundsniveau, opstille trends i uddannelseskrav osv.
Danvirk-netværket har opnået et gennembrud, når en (større eller mindre) medlemsforening har
indgået aftaler med et tilbudsselskab, der har indgået entrepriseaftaler på medlemmernes vegne og
opfyldt 2-3 af disse aftaler til alles tilfredshed.
4. Nutidige forudsætninger for målopfyldelse: Delmål og handlinger
Planlægningsmetoden til at skabe et gennembrud for Danvirk er tilbageregning fra det beskrevne
udviklingsmål.
4.1 Udviklingsplan
En konkret og præcis angivelse af udviklingsmålet er en (selvfølgelig) forudsætning for
planlægning af et udviklingsprojekt. I praksis er målformuleringer ofte visionære, poetiske, politisk
korrekte eller blot velformulerede. De 'bløde' målformuleringer kan være velbegrundede, men de
hindrer målopfyldelse.
Tilbageregning
Forudsat udviklingsmålet er formuleret konkret og præcist, består tilbageregningen i, at man
forestiller sig meget klart og levende, at målet er blevet opfyldt og spørger: Hvilke resultater skabte
grundlaget for det sidste målopfyldende trin i projektet? Svaret angiver det sidste delmål inden
opfyldelsen af udviklingsmålet. Delmålet er den evidente forudsætning for målopfyldelse.
Når det sidste delmål inden opfyldelsen af udviklingsmålet er angivet, stilles spørgsmålet: Hvad
skete umiddelbart inden dette trin? Svaret er det næstsidste, evidente delmål inden opfyldelsen af
udviklingsmålet.
Spørgsmålsrækken fortsættes, indtil 'det forudgående trin' er den nutidige situation.
Forudsætningerne for målopfyldelse specificeres således trin for trin ved at 'regne tilbage' fra
målopfyldelse til nutid. Svarrækken er en sekvens af evidente kontrafaktiske udsagn.
Det kritiske eller vanskelige led i tilbageregningen er den mentale omstilling til at 'se tilbage' fra
udviklingsmålet. Alle mennesker lærer tidligt 'at se frem'. Enhver, der 'ser frem' kan imidlertid ikke
gøre andet end at forlænge fortiden, og jo længere fortiden forlænges 'ind i fremtiden', desto mere
vildledende bliver forestillingerne. Når man har lært 'at se frem', er det svært 'at se tilbage'. Aflæring
er altid vanskeligere end indlæring.
Det er ikke enhver 'tilbageregning', der er velbegrundet. Tilbageregning kræver:

189

1. En konkret og præcis formulering af udviklingsmålet, så det er umiddelbart evident, om
målet er opfyldt eller ikke opfyldt. Fx skal et værdibaseret udviklingsmål suppleres med et
synligt tegn på, at målet er opfyldt.
2. En konkret beskrivelse af det emneområde, der skal udvikles. Hvis udviklingsmålet fx er en
ny organisationsform, så kræver tilbageregning en angivelse af de 'elementer', der adskiller
og kendetegner forskellige organisationsformer.
Handlinger
Når vejen fra nutid til målopfyldelse er angivet trin for trin gennem tilbageregning, udvælges de
handlinger, der fører fra nutid til det første delmål, fra dette trin til det næste og til sidst de
handlinger, der fører fra det sidste delmål til målopfyldelse. Handlingerne samles i en
udviklingsplan, der vurderes på sædvanlig måde.
En demonstration af Danvirk-tanken kunne være:
2-3 vellykkede omstillinger af virksomheder til værdiledede, kompetencebaserede organisationer,
hvor de synlige tegn på succes er månedlig vækst i afsætning med konstante eller faldende
omkostninger og/eller
omdannelse af 2-3 erhvervskontorer i de nye storkommuner til selvfinansierende kompetencecentre
for formidling af gensidige outsourcingsaftaler mellem lokale offentlige og private organisationer
og efterfølgende formidling af fælles produktioner.
Tilbageregningen for etablering af et lokalt Danvirk-center er eksemplificeret i skema III.7.
Skemaet skal læses som en standardiseret beskrivelse, der ikke inddrager den individuelle
storkommunes specielle forhold.
Den enkelte storkommunes individuelle forhold kan begrunde andre delmål og handlinger.
Samvirket mellem virksomhederne kræver et 'virtuelt' rum. Behovet opfyldes af en real-time elærings platform.36)
Tilbageregningstrin:
Udviklingsmål

Handlinger:

S-kurveformet vækst i Danvirkforeningen og i Danvirk-centrets
aktiviteter

Synlige tegn på Oprettelse af Danvirk-forening og Center og logistisk vækst i
målopfyldelse
foreningens størrelse, i Centrets
aktiviteter og i medlemmernes
udbytte
↓
Opfyldelse og omtale af 3-5
Forudsætning
entrepriseopgaver til kundernes og
medlemmernes tilfredshed
↓
Fejlfri gennemførelse af pilotprojekt
Forudsætning
til afprøvning af IT-teknologi, data,
aftaleformer osv.
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Afholdelse af stiftende generalforsamling i
Danvirk-foreningen og ordinær
generalforsamling i Danvirk-centret
↑
Vellykket pilotprojekt afføder krav om flere
opgaver og skaber omtale af projektet
De nye hjælpemidler demonstreres for
interessenterne, og interessenterne deltager i
pilotprojekt

Forudsætning

Forudsætning

Forudsætning

Forudsætning

Forudsætning

Forudsætning

Forudsætning

↓
Udvikling og aflevering af IThjælpemidler, databaser, manualer
mm.
↓
Etablering af projektgruppe og
indgåelse af aftale om at udvikle eller
indkøbe de nødvendige hjælpemidler;
hvis projektgruppe opfylder aftalen,
vil den blive omdannet til Danvirkcenter
↓
Storkommunes politikere og
repræsentanter for erhvervsliv og
fagforeningerne beslutter at oprette
Danvirk-forening og -Center og at
garantere lån til foreningen
↓
Initiativgruppen holder møder om
oprettelse af Danvirk-foreningen for
at skabe forståelse for og tilslutning
til projektet i storkommunen
↓
Konsulentfirma udarbejder og
afleverer projektbeskrivelse med
budgetter, afkast, markeder osv. til
Initiativgruppen, der har formuleret
projektopgave
↓
Initiativgruppen fremskaffer de
økonomiske midler til at indgå aftale
med konsulentfirma om udarbejdelse
af projektbeskrivelse
↓
Offentlige og private ledere i
storkommunen opretter
’Initiativgruppen’ for Danvirkforeningen i (storkommune) NN

Projektgruppen løser projektopgaven som
beskrevet af konsulentfirmaet
Initiativgrupper omdanner sig til bestyrelse
for 'aktieselskab under oprettelse', opretter
kassekredit på grundlag af lånegaranti og
ansætter medlemmer af projektgruppe

Når initiativgruppen har opnået de
nødvendige individuelle tilsagn, afholdes
møde, hvor interessenterne bekræfter deres
tilsagn
Initiativgruppens medlemmer 'sælger'
projektbeskrivelse til 'meningsdannende'
offentlige og private ledere i storkommunen
Initiativgruppen formulerer krav til
udarbejdelse af projektbeskrivelse,
udliciterer opgaven og indgår aftale med det
kompetente firma
Initiativgruppen afholder lukket høring om
Projekt Danvirk, som overbeviser
deltagerne om 'mål-og-midler'; deltagerne
lover finansiel støtte
Det lokale netværk af offentlige og private
ledere erkender omstillingskrav og opretter
Initiativgruppen

Skema III.7. Tilbageregning for oprettelse af Danvirk-forening og -center:
4.2 Gennemførelse af projekter
Specificering af delmål gennem tilbageregning (sekvens af evidente kontrafaktiske udsagn) og
angivelse af de velkendte handlinger, der fører fra nu-situationen til opfyldelse af første delmål og
fra første delmål til opfyldelse af det andet osv. udgør hovedelementerne i en udviklingsplan.
Bærende projekt
Beskrivelser af de trin og handlinger, der fører til målopfyldelse, er ikke tilstrækkelige til at sikre
målopfyldelse. Mange projekter 'løber ud i sandet'. Det skyldes ikke (altid) projektet som sådan,
men modstanden uden for projektet. Et udviklingsprojekt står aldrig alene. Der er altid tale om to
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parallelle projekter. Det ene er det primære og manifeste projekt, der skal producere konkrete
resultater. Neden under dette ligger et sideløbende projekt, der bærer det primære projekt.37)
Det bærende projekt er 'bærende' i den forstand, at det er grundlaget for projektdeltagernes adfærd.
Dermed menes for det første, at det bærende projekt skal sikre, at hver enkelt deltager kan yde
noget, føle sig værdsat, udfolde og udvikle sig. For det andet skal det bærende projekt sikre positive
relationer mellem de involverede mennesker, bl.a. skabe en god kommunikation og synergi. Det er
derfor nødvendigt at 'sætte ord' på det bærende projekt.

Det bærende projekt kan fremstilles som syv 'døre', der repræsenterer stadierne i det primære
backcasting projekt. Det primære projekt skal 'passere' igennem disse 'døre', og det bærende projekt
skal sikre, at 'dørene' er åbne. Dørene er:
1. dør: Før projektet: Dialog om behovet for det primære og bærende projekt.
2. dør: Projektafsæt: Forestilling om projektets vision og det bærende projekts mål.
3. dør: Prøve/fejle: Specificere de nye krav og det bærende projekts beslutningsproces.
4. dør: Midtvejskrise: Fastholde krav trods skuffelser og det bærende projekts støtte.
5. dør: Rutinefælde: Opretholde fremdriften og det bærende projekts bærekraft.
6. dør: Projektafslutning: Opgøre resultater og udbytte i det bærende projekt.
7. dør: Efter projektet: Evaluering af det primære og bærende projekts forløb.
Kernen i det bærende projekt er dialoger mellem skeptikere og fornyere om de syv 'døre' eller
projektstadier. Skeptikerne repræsenterer den hidtidige udvikling, der befinder sig i s-kurvens
slutfase, jf. Plancks 'puritaner'. Fornyerne repræsenterer den nye læringskurve, der befinder sig i
startfasen. Dialogerne tjener til at fastlægge en retning for (tilrettelæggelse af) projektet, skabe
overblik over forløbet og motivere til en indsats.
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Projekt Danvirks udviklingsmål (omstille 2-3 virksomheder til værdiledede, kompetencebaserede
organisationer eller omdanne 2-3 erhvervskontorer til kompetencecentre for Danvirk-netværk) er
mål for primære projekter. Det bærende projekts udviklingsmål er gennemførelsen af Projekt
Danvirk, delmålene er de 7 døre, og handlingerne er dialogen mellem skeptikere og fornyere.
De nutidige, konkrete forudsætninger for Danvirk-netværk er ledere, som erkender behovet for
omstilling til værdiledede kompetencebaserede organisationer, der virker sammen i åbne, bæredygtige netværk, og som etablerer en initiativgruppe, der skaber de første Danvirk-netværk ved at
tilrettelægge og gennemføre de bærende projekter for Projekt Danvirk.
Konkret formulering af udviklingsmålet (heuristisk scenario)
Der findes et antal Danvirk-foreninger og Danvirk-centre rundt om i Danmark, som hver for sig
løser større offentligt udliciterede opgaver på hvert sit område ved at virke sammen i åbne,
bæredygtige netværk. Virksomheder og institutioner i de åbne netværk udnytter hver enkelt
deltagers specielle kompetencer til i fællesskab at levere komplekse ydelser, der opfylder
individuelle behov. Foreningernes medlemmer er små og mellemstore virksomheder såvel som
offentlige institutioner.
Hver forening ejer et Danvirk-center, der råder over en løbende ajourført database over medlemmernes kompetencer, en løbende ajourført database over offentligt udliciterede opgaver i EU samt
programmel for dels 'opklipning' af udliciterede opgaver i delopgaver, som de enkelte medlemmer
kan løse og afgive tilbud på, dels udarbejdelse af samlet tilbud på grundlag af medlemmernes tilbud
på delopgaver. Medlemmerne orienteres om og drøfter en opgave i et virtuelt rum.
De enkelte medlemsvirksomheder udnytter deres specielle kompetencer og laver det samme som
hidtil, blot bedre. De skal ikke længere bruge ressourcer på opgaver, som de ikke er særligt gode til
at løse. Nu modtager de tilbudsmateriale vedrørende delopgaver inden for deres kompetenceområde
i en velkendt form, og de kan afgive deres tilbud på velkendt måde. Foreningen sikrer dem opgaver
og bedre betaling for at yde 'mere af det hidtidige'.
Fornyelserne i Danvirk er begrænset til Danvirk-centret. Det har dels opbygget og vedligeholder
databaser over medlemmernes kompetencer og udliciterede opgaver, dels udviklet programmel og
kompetencer til 'opklipning' af store opgave til delopgaver svarende til medlemmernes kompetencer
og til at udarbejde et samlet tilbud på grundlag af medlemmernes tilbud om delopgaver.
Den 'nøglefærdige og skræddersyede' ydelse er i sig selv attraktiv for kunden. Prisen er
konkurrencedygtig, fordi alle medlemmerne kan udnytte deres specielle kompetencer og i
fællesskab løse helt nye opgaver uden ekstrainvesteringer, ligesom Danvirk-centret kan kende og
udnytte kinesiske og indiske virksomheders tilbud. Endvidere står foreningen som garant for
opfyldelse af aftaler og for kvaliteten.
Hvis tilbuddet accepteres, opretter Centret et ad hoc Projektselskab, der leverer den tilbudte ydelse
på de aftalte vilkår. Selskabet udarbejder en projektplan for opfyldelse af aftalen ved hjælp af
backcasting og leder projektets gennemførelse, idet forløb og eventuelle uforudsete spørgsmål
drøftes i det virtuelle rum.
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Danvirk-foreningerne har indgået aftale med et fælles Udviklingsselskab om at videreudvikle
centrenes kompetencer. Udviklingsselskabet er en videreførelse af den initiativgruppe, der
etablerede de første foreninger og centre.
Initiativgruppen bag Danvirk blev etableret af tre erhvervsskoler og to højskoler og kredsen
omkring disse skoler efter den politiske debat om rapporterne fra Tænketanken om fremtidens
Vækst, Innovationsrådet og Velfærdskommissionen. Initiativtagerne forkastede påstandene om en
'asiatisk trussel', der imødegås af mere forskning og udvikling, og en 'velfærds-trussel', der
imødegås af forringet velfærdssikring som udtryk for en prognostisk tankegang.
Skole- og erhvervsledere 'erkendte nødvendigheden' af at skabe en ny organisationsform, der sætter
de relativt små danske virksomheder i stand til at udnytte og videreudvikle deres specielle
kompetencer på globaliserede markeder. De besluttede at ophæve uvisheden om den forestående
udvikling ved at igangsætte Projekt Danvirk: Et plus-sum samspil mellem danske virksomheder og
mellem virksomheder i Danmark og i asiatiske lande om levering af komplekse løsninger på
individuelle behov.
De nutidige forudsætninger for Danvirk
Tankeeksperimentet kan formuleres i følgende form (jf. afsnit 1.4 ovenfor):
1. Hvis det danske samfund er et ultrastabilt system, så vil nogle ledere beslutte at oprette
Danvirk-netværk for plus-sum samspil mellem specialiserede (danske og asiatiske)
virksomheder om levering af komplekse ydelser, der opfylder individuelle behov, ved at
udnytte og videreudvikle foreliggende kompetencer
2. ved at etablere en initiativgruppe, der skaber tilslutning til og udarbejder planer for
netværket.
3. Danske ledere har (endnu) ikke besluttet at oprette initiativgrupper for udvikling af åbne,
bæredygtige netværk for plus-sum samspil mellem specialiserede virksomheder og
institutioner.
Et kontrafaktisk udsagn er rigtigt, hvis begge led er rigtige, og ellers forkert. Implikationen (det
første og andet led i det ovenstående udsagn) er evident rigtigt, fordi
(1) Danmark i det mindste i de sidste par hundrede år har fungeret som et ultrastabilt
system,
(2) ultrastabile systemer omstilles i overgangsfaser til opfyldelse af nye værdiforestillinger på nye måder,
(3) det danske samfund befinder sig i en overgangsfase i disse år kendetegnet ved
informationseksplosion, opprioritering af kognitive værdier samt globalisering af
servicemarkedet,
(4) rigelig og i sig selv billig information/viden udnyttes på et globalt servicemarked til
opfyldelse af nationale kognitive værdier ved at udvikle åbne, bæredygtige netværk
af specialiserede virksomheder, som i fællesskab tilbyder komplekse, skræddersyede
løsninger på individuelle behov,
(5) den nutidige forudsætning for en sådan udvikling er ledere, der erkender behovet for
nye organisationsformer og initierer udvikling af en ny, ultrastabil organisation.38)
Det tredje led er også evident rigtigt.
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5. De kritiske spørgsmål
Det er politisk korrekt i dagens Danmark at foreslå eller kræve fornyelser. Det, der menes med
fornyelser, er imidlertid ofte 'mere af det hidtidige'.39) Fornyelser i betydningen 'noget helt andet end
hidtil' bliver derimod afvist som urealistisk, uforståeligt, unødvendigt osv.
Enkelte ledere udtrykker tilslutning til eller tager initiativer svarende til Projekt Danvirk.40) Der er
ingen tegn på, at et gennembrud er undervejs. Det kan skyldes den udbredte tilbøjelighed til at
fremskrive og forudsige. Den skaber en mental blokering for tankeeksperimenter og backcasting –
selv om metoden er 'indlysende rigtig'. Skiftet fra scenarier til tankeeksperimenter og fra forecasting
til backcasting er kopernikanske vendinger – brud med herskende forestillinger.
'Ledere på sidelinien' initierede andelsbevægelsen for godt 100 år siden, så tilbøjeligheden til at
fremskrive kan overvindes, fx af meget synlige og akutte problemer. Omvendt kan viljen til
fornyelse hæmmes af 'tidsånden'.
De aktuelle behov
Historisk set træffer politikere og erhvervsledere sjældent langsigtede beslutninger, bl.a. som følge
af en sund skepsis over for prognoser og dommedagsprofetier. Det er ofte løsningen af akutte
behov, der afføder – mere eller mindre utilsigtede – grundlæggende fornyelser.
Der findes en række akutte behov eller problemer i dagens Danmark. Disse behov kan opfyldes på
mange måder og kunne udnyttes som 'drivkraft' for projekter. Projekt Danvirk er én løsning på de
aktuelle problemer, som samtidig opfylder langsigtede behov. Projektet skal ikke 'sælges' på
udbyttet om 15 år, men på udbyttet 'i morgen'.
Fx skaber de ny sygehusregioner pr. 2007 et behov for reorganisering af sygehusene. De
funktionsbærende enheder, dvs. sammenlægning af specialafdelinger i de forskellige sygehuse i et
amt, kan ikke udvides til landsdele, så meget mere som sammenlægningen ikke har været en succes.
Sygehusene nåede et teknologisk vækstloft i 1990erne, og debatten om ventetider, efterslæb i
behandlingstilbud, fejlbehandling osv. kan ses som symptomer på vækstgrænsen. Der foreligger i
den forstand et aktuelt behov for omstilling af sygehusene til værdiledede, kompetencebaserede
organisationer, jf. skema III.6 ovenfor.
Anden generations nydanskere er ofte arbejdsløse, og mange andre presses til den ene eller anden
form for aktivering. Når et menneske har gennemført X antal kurser og sendt Y antal ansøgninger
uden resultat, så er det eneste sikre, at vedkommende skal gøre noget helt andet end hidtil for at få
et job. Hjælp-til-selvhjælp til at formulere og opfylde nyt mål for personlig udvikling kræver et
værdiledet, kompetencebaseret rådgivningsorgan, der yder hjælp-til-selvhjælp til individuel
backcasting af et individuelt udviklingsforløb (jf. kapitel IV, afsnit 6).
Ifølge de såkaldte Pisa-undersøgelser er folkeskolens resultater ringe. Det kan skyldes, at Pisaundersøgelserne bygger på industrisamfundets krav, mens den danske folkeskole forbereder børn og
unge på livslang uddannelse i et kognitivt samfund. Hvis folkeskolen skal tjene børnenes tarv, skal
folkeskolen omstilles til værdiledede, kompetencebaserede organisationer, der udvikler hvert enkelt
barns specielle evner.41)
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En revitalisering af dansk landbrug forudsætter en omstilling fra masseproduktion af uforarbejdet
svinekød til individualiserede og forarbejdede ydelser og dermed omstilling af andelsforeningerne
til værdiledede, kompetencebaserede organisationer.
Hvis de ny storkommuner… Hvis SAS… Hvis Novo Nordisk… osv. Det er let at opregne
eksempler på organisationer med aktuelle behov for omstilling – og Novo Nordisk har da også
oplyst, at den har igangsat en omstilling til en organisation, der opfylder individuelle
værdiforestillinger om sundhedsbevarelse.
Tidsånden
Et aktuelt 'opbrud' hindres således hverken af mangel på akutte fornyelsesbehov eller manglende
anvisninger på, hvordan såvel de aktuelle som de langsigtede behov opfyldes. Hindringen er
'tidsånden'. Trods utallige dommedagsprofetier, krige, folkedrab og naturkatastrofer siden midten af
1900-tallet er velstanden og velfærden i Danmark og Vesteuropa vokset år for år. I tilbageblik var
de 'store kriser' alligevel ikke så store, eller de fremstår på en vis afstand som små kriser.
En tilsvarende 'tidsånd' i USA forsvandt med ét slag '11. september', da USA for første gang siden
borgerkrigen i 1860erne oplevede 'krigen' inden for egne grænser. Terrorangrebene på World Trade
Center og Pentagon startede en ny udvikling i USA. Det er i dag totalt uvist, hvor denne udvikling
fører hen. Forskellen i 'tidsånd' i USA og Europa er én forklaring på europæisk anti-amerikanisme
og amerikansk arrogance over for Europa.
Udviklingen i Danmark afhænger hverken af USA's krig mod terrorismen eller EU's direktiver;
hverken af en 'asiatisk trussel' eller en 'velfærds-trussel'. Udviklingen afhænger af de beslutninger,
der træffes i dagens Danmark - i Folketing, forvaltninger, folkeskole, familier osv. Forestillinger
om, at et problem kan løses gennem 'holdningsændringer' er også urealistiske. Holdningsændringer
er en følgevirkning og ikke en anledning til konkrete fornyelser. Hverken spindoktorer eller andre
kan skabe en ny 'tidsånd'.
For godt 100 år siden fandt nogle 'ledere på sidelinien' frem til en gruppe bønder langt ude på
landet, som de kunne overtale til at skabe det første andelsmejeri. Et år tidligere afviste bønderne
forslaget, fordi mælken ikke kunne forarbejdes under ét. 'Lederne på sidelinien' opfordrede derfor
L. C. Nielsen til at udvikle en mælkecentrifuge, og mælkecentrifugen skabte den nødvendige
tekniske forudsætning for andelsmejerier.
Bønderne traf beslutningen om at starte 'Projekt Andelsmejeriet' relativt hurtigt efter
demonstrationen af mælkecentrifugen. Det skyldtes – ifølge én af initiativtagerne42) – erkendelsen
af nødvendigheden. De konkurstruede bønder i 1880 oplevede nødvendigheden ved at se deres børn
sulte. Børns nød kan overvinde enhver skepsis og enhver 'tidsånd'. Mælkecentrifugen blev skabt 'på
bestilling'; landbrugskrisen skabte 'erkendelsen af nødvendigheden'. Set i tilbageblik var
andelsbevægelsen således et resultat af såvel indsigtsfuld planlægning som akut behov. I dag
illustrerer andelsbevægelsen hele livscyklen, og landbruget befinder sig i en lige så presset situation
som for godt 100 år siden (jf. kapitel I, afsnit 2.3).
6. Ekskurs om Zinkernagels videnskabsteori
Fremtidsforskning kan ikke efterprøve udsagn om forestående udviklingsmuligheder. Etablerede
videnskabelige kredse afviser derfor, at fremtidsforskning er en videnskab. Zinkernagel
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(Virkelighed, Munksgaard 1988) har opstillet en videnskabsteori, der forkaster efterprøvningskravet. Den er som sådan af særlig interesse for fremtidsforskningen.
6.1 Sammenfatning af Zinkernagels videnskabsteori
Ord og begreber er ikke uafhængige betegnelser for erfaringer, som kan kombineres frit og
efterprøves som udsagn om virkeligheden.
Vilkår for rigtig sprogbrug
For det første er ord og begreber 'bundet sammen' af såkaldte nødvendige forbindelser. Dermed
menes, at brug af et begreb forudsætter implicit et eller flere andre begreber. Fx forudsætter ethvert
udsagn en kilde i form af en person, der har fremsat udsagnet et bestemt sted på et bestemt
tidspunkt. Forbindelsen mellem udsagn og person er nødvendig i den forstand, at et udsagn, der
ikke udsiges af en person på et bestemt sted og tid, er et meningsløst begreb.
De nødvendige forbindelser mellem forskellige ord og begreber er de vilkår for sprogbrug, der skal
respekteres for at anvende ord rigtigt. Sprogbrugen er veldefineret, hvis og kun hvis de nødvendige
forbindelser respekteres.
Et klassisk eksempel på mangelfuld sprogbrug er Berkeleys (1685-1753) argumentation for, at
virkeligheden ikke eksisterer. Berkeley kan ikke fremsætte sine udsagn om 'uvirkelighed' uden at
forudsætte, at han selv er en 'virkelig' person i tid og rum, og udsagnet er derfor selvmodsigende.
De nødvendige forbindelser er de betingelser for rigtig sprogbrug, der er så selvfølgelige og
indlysende, at de slet ikke eller kun vanskeligt erkendes og specificeres eksplicit. Den kritiske
(refleksive) sprogbrug kan afdække nødvendige forbindelser, men dagligsproget er for komplekst til
at specificere de tilstrækkelige betingelser for rigtig sprogbrug.
Sprogbrug, der ikke respekterer de nødvendige forbindelser, er inkonsistent eller selvmodsigende.
Disse modsigelser kan ikke foregribes eller undgås ved at benytte formel logik i stedet for
dagligsproget. Sprogbrug er rigtig, fordi den er i overensstemmelse med virkeligheden. Da
virkeligheden ikke følger den formelle logik, så vil den formelle logik ikke være i overensstemmelse med virkeligheden.
De nødvendige forbindelser mellem forskellige ord og begreber skyldes, at sprog og virkelighed er
forskellige og gensidigt afhængige. Sproglig kommunikation forudsætter en ydre verden, hvor
situationer eller begivenheder kan placeres i tid og rum. Uden en fælles ydre verden 'i tid og rum' er
det umuligt at skabe fælles opfattelser af ordenes betydning. Den ydre verden er ikke alene en
forudsætning for sproglig kommunikation. Sproget er også forudsætningen for opfattelsen af en
ydre verden 'i tid og rum'. Uden sproget er forestillingen om fortid og fremtid og dermed af tid
udelukket.
Følger af sammenhængen mellem sprog og virkelighed
Sprog og virkelighed er på den ene side væsensforskellige og på den anden side gensidigt
afhængige. De nødvendige forbindelser mellem ord og begreber er de forbindelser, der er
nødvendige for at beskrive erfaringer, og menneskers sprogbrug forbedres ved at erkende og
respektere flere nødvendige forbindelser mellem forskellige ord og begreber.
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Den gensidige afhængighed mellem sprog og virkelighed indebærer for det første, at rigtig
sprogbrug nødvendigvis er i overensstemmelse med den beskrevne virkelighed. Virkeligheden
skaber de nødvendige forbindelser mellem de forskellige ord og begreber, og erfaringer kan derfor
også kun beskrives ved at respektere de nødvendige forbindelser. De nødvendige forbindelser kan
være relationer mellem udsagn og udsigende person som anført ovenfor eller Newtons love, der
angiver de vilkår, der skal respekteres for at beskrive erfaringer om legemers bevægelser.
Den gensidige sammenhæng mellem sprog og virkelighed indebærer for det andet, at beskrivelser
ikke kan efterprøves ved at blive 'sammenlignet' med det beskrevne. Beskrivelsen er netop ikke et
'uafhængigt' billede af det beskrevne, der kan konfronteres med emnet og enten be- eller afkræftes.
Da sprogbrugen er en følgevirkning af virkeligheden, så er virkeligheden det, der er eller kan
formuleres rigtige påstande om. Beskrivelserne er rigtige, fordi de respekterer vilkårene for
sprogbrug og derfor er i overensstemmelse med virkeligheden, og ikke fordi de er blevet bekræftet
af videnskabelige undersøgelser. Kommunikation forudsætter, at disse vilkår er objektive,
almengyldige og konstante for alle sprogbrugere.
For det tredje indebærer sammenhængen mellem sprog og virkelighed, at viden om virkeligheden er
viden om sproget, dvs. om de rigtige påstande. Der findes i den forstand kun ét videnskabeligt og
videnskabsteoretisk problem: At erkende og respektere de nødvendige forbindelser mellem
forskellige ord og begreber.
De tre konsekvenser kan udtrykkes på den måde, "… al viden kan udtrykkes som en viden om
hvilke påstande der er rigtige, hvilke forkerte. Ved vi alt om dette, så ved vi alt hvad der er at
vide."43)
6.2. Anvendelse af Zinkernagel på Zinkernagel
Tankeeksperimentet er den anerkendte, systematiske og dokumenterende metode til påvisning af
selvfølgelige og indlysende nødvendige forbindelser, der ikke respekteres, fordi de ikke erkendes
eller anerkendes. Da videnskab ifølge Zinkernagel består i at erkende og respektere de nødvendige
forbindelser, er tankeeksperimentet en velbegrundet videnskabelig metode. Fremtidsforskning
baseret på tankeeksperimenter er i så fald en videnskab på linie med fx teoretisk fysik.
Paradokset
Paradokset er da, at Zinkernagel begrunder fremtidsforskning (baseret på tankeeksperimenter) som
videnskab, mens fremtidsforskningen forkaster Zinkernagels forudsætninger. Ifølge Zinkernagel er
beskrivelser af virkeligheden rigtige, fordi de respekterer vilkårene for sprogbrug. Argumentationen
forudsætter som anført af Zinkernagel, at disse vilkår er objektive, almengyldige og konstante for
alle sprogbrugere.
Denne forudsætning er på den ene side nødvendig for Zinkernagels hovedtese om, at der kun
eksisterer ét problem: Den rigtige sprogbrug. På den anden side respekterer den ikke den
nødvendige forbindelse i form af, at sproget udvikles, fordi virkeligheden udvikles. Zinkernagel
begrænser betydningen af begrebet udvikling til 'bedre sprogbrug', dvs. at erkende og respektere
flere og flere nødvendige forbindelser, fx naturlove.
Fremtidsforskningen forudsætter, at 'emnet eller genstanden' og ikke blot beskrivelserne udvikles.
Newtons mekanik udelukker udvikling, og Prigogines (1917 -) forsøg på at genindføre historisk tid
i fysikken i begyndelsen af 1980erne44) har ikke vundet større tilslutning. Han skelner mellem det
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værende eller 'det, der er' og tilblivelse, og benytter planetsystemet med dets evige og uforanderlige
mekaniske baner som eksempel på det værende, mens bl.a. den voksende uorden (entropi) i et
isoleret fysisk system og den biologiske udvikling er eksempler på tilblivelsesprocesser. I dag anses
end ikke planetsystemet for at være uforanderligt, idet astronomerne i løbet af 1990erne har erkendt
en 'ukendt' (mørk) energiform, der udvider universet og i den forstand skaber udvikling.
Sammenhængen mellem sprog og virkelighed indebærer, at tilblivelsesprocesser eller udvikling af
nye virkeligheder skaber nye vilkår for den rigtige sprogbrug. Antagelsen om almengyldige og
konstante vilkår for sprogbrug er derfor i strid med rigtig sprogbrug.
Hartnacks løsning på 'observations-problemet'
Zinkernagel fremstiller efterprøvning af hypoteser som udtryk for, at sproget opfattes som verbale
eller matematiske 'billeder' af virkeligheden og viser, at opfattelserne af sproget som 'sprogbilleder'
fører til modsigelser. Det har andre filosoffer også påvist, bl.a. Hartnack (1912 – 2003). Han
forkaster ikke af den grund enhver efterprøvning af udsagn. I stedet præciserer han – med
Zinkernagels sprogbrug – vilkårene for at tale om observation. Observation betyder ifølge Hartnack
at fastslå, at noget er tilstede eller ikke er tilstede.45)
Hartnacks betragtningsmåde indebærer, at den nødvendige forbindelse for at formulere udsagn om
observationer er personens forhåndskendskab til emnet. Personer kan ikke observere eller fremsætte
udsagn om andet end det, som de kan genkende. Betragtningsmåden er blevet bekræftet empirisk på
den måde, at mennesker, der fødes blinde og opnår synsevne gennem en operation, kun oplever et
kaos af synspåvirkninger. De kan ikke se velkendte emner, for de har ikke lært at genkende
synsoplevelserne.46)
Genkendelse som vilkår for observationer er ikke i modstrid med Zinkernagels fremstilling af de
nødvendige forbindelser mellem ord og begreber eller den gensidige afhængighed mellem sprog og
virkelighed. 'Observationer som genkendelse' kan tværtimod ophæve en modsigelse i Zinkernagels
fremstilling.
På den ene side er udsagn rigtige, fordi de opfylder vilkårene for sprogbrug og dermed er i
overensstemmelse med virkeligheden. Overensstemmelsen med virkeligheden kan ikke efterprøves,
og det er heller ikke muligt at udpege de tilstrækkelige vilkår for rigtige udsagn. Det betyder, at det
er umuligt at afgøre, om udsagn stemmer overens med virkeligheden, og 'overensstemmelse' er
derfor ikke et veldefineret begreb. Det er på den anden side selvmodsigende at formulere en
videnskabsteori, hvor 'overensstemmelse med virkeligheden' er et mangelfuldt defineret begreb.
Modsigelsen ophæves, når observationer består i at fastslå, at noget er eller ikke er tilstede. Den
rigtige sprogbrug skaber den forhåndsviden, der er nødvendig for ikke alene at fastslå, at emnet er
tilstede, men også, at det ikke er tilstede. Den sproglige beskrivelse benyttes ikke som billedsprog;
sproget benyttes til en 'indre monolog' om virkeligheden på linie med kommunikationen mellem
mennesker. Observationer i den anførte betydning viser overensstemmelse eller uoverensstemmelse
mellem udsagn og erfaringer, og 'overensstemmelse med virkeligheden' udgør dermed et
veldefineret begreb.
Fremtidsforskningens videnskabelige grundlag
Mange misforståelser af fremtidsforskningen skyldes uklar brug af begrebet muligheder – ikke blot
af kritikerne, men også af nogle af pionererne i fremtidsforskning.47)
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Ethvert videnskabeligt udsagn er et udsagn om et givet og konstant emnes ikke-konstante
egenskaber. Et udsagn, der ikke handler om et angivet og konstant emne, er et uklart udsagn, og
videnskabelige udsagn er meningsløse eller trivielle, hvis de ikke ’forudsiger’ (en hyppighedsfordeling for) ændringer i en eller flere af emnets egenskaber.
Man kan skelne mellem tre typer af videnskabelige udsagn og hertil svarende forskellige sæt af
mulige ændringer:
1. Udsagn om velkendte ændringer, dvs. skift inden for et lukket sæt af tilstande, hvor hver
tilstand er defineret ved de ikke-konstante egenskaber. Det lukkede sæt af tilstande
repræsenterer det værende i Prigogines forstand, og skift mellem tilstandene er reversible og
reproducerbare. 'Muligheder' defineres i dette tilfælde som skift i det lukkede sæt af
tilstande, og disse muligheder er konstante over tid for samme emne.
2. Udsagn om udvikling, dvs. udvidelser eller indsnævringer af det lukkede sæt af tilstande
som specificeret under (1), idet disse udvidelser eller indsnævringer alle tilhører et lukket
sæt af forandringer i det primære sæt af tilstande. Det lukkede sæt af forandringer
repræsenterer Prigogines tilblivelsesproces. Forandringerne er irreversible, men
tilblivelsesprocessen kan reproduceres for samme kategori af emner. Det betyder, at
'muligheder' defineres som skift i det lukkede sæt af forandringer af det primære sæt af
tilstande, og disse muligheder er konstante over tid for samme emne og påvirkninger.
3. Udsagn om evolution, dvs. skift i det givne og konstante emne, som udsagnet vedrører, idet
emnet er et selvregulerende system, der identificeres som ét og samme system over tid på
grundlag af den uafbrudte eksistens i det pågældende tidsrum – såkaldt overlevelsesidentitet.
Det selvregulerende systems 'kompetencer' på et bestemt tidspunkt sætter grænser for skift i
systemets kendetegn på det pågældende tidspunkt, og disse skift åbner for nye skift på
efterfølgende tidspunkter. De konkrete fornyelser af egenskaber er irreversible og ikke
reproducerbare; derimod kan systemets evne til at gennemføre systembevarende fornyelser
reproduceres og specificeres som betingelser for ultrastabilitet. 'Muligheder' defineres i dette
tilfælde som skift i det lukkede sæt af kendetegn på beskrivelsestidspunktet. Overgangsfaser
fra én teknologisk og socio-politisk bølge til den næste repræsenterer skift i
tilblivelsesprocessen, mens videreudviklingsperioder repræsenterer samme tilblivelsesproces.
Det, der adskiller mekanik, termodynamik og fremtidsforskning, er definitionerne af 'muligheder'.
Mekanikken beskriver velkendte ændringer, og 'mulighederne' defineres som det værende;
termodynamikken beskriver udvikling, og muligheder defineres om produktet af
tilblivelsesprocesser, mens fremtidsforskning beskriver såvel udvikling som evolution, og
mulighederne defineres som produkter af tilblivelsesprocesser såvel som af skift i
tilblivelsesprocesser. Skiftet i tilblivelsesprocesser fremstilles som produktet af en 'overordnet'
tilblivelsesproces, der sætter grænser for ændringer i det sæt af muligheder, som tilblivelsesprocesserne producerer.
I alle tre tilfælde formuleres udsagn om sæt af muligheder, der er lukket og
1. konstante over tid og sted (mekanikken),
2. ændres på forhåndsfastlagt måde (termodynamikken)
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3. ændringerne i sættet af ændringer er forhåndsfastlagt (fremtidsforskning).
Det lukkede sæt af muligheder er den nødvendige og tilstrækkelige forudsætning for at formulere
udsagn om erfaringer, der er enten rigtige eller forkerte, dvs. videnskabelige udsagn.
Fremtidsforskningen opfylder med andre ord de samme forudsætninger for videnskabelige udsagn
som naturvidenskaberne, men formulerer udsagn om et andet sæt af muligheder end
naturvidenskaberne, og udsagnene er begrænset til et foreliggende udviklingsstadium.
Fremtidsforskningen kan i dag formulere og efterprøve udsagn om et eksisterende socialt systems
overlevelse ved at benytte backcasting til at udarbejde et tankeeksperiment om systemet.
Tankeeksperimentet beskriver de nutidige konkrete forudsætninger for opfyldelse af et
systembevarende udviklingsmål og fastslår, om de beskrevne nutidige forudsætninger er eller ikke
er tilstede. Hvis systemets faktiske udviklingsplaner afviger fra tankeeksperimentets forudsætninger, opfylder systemet ikke betingelserne for ultrastabilitet, dvs. betingelserne for at overleve
vilkårlige eksterne forstyrrelser.
Fremtidsforskning i den beskrevne form opfylder sædvanlige videnskabelige krav. Den forenklede
black box beskrivelse baseret på tankeeksperimentet og backcasting er et første skridt i retning af at
udvide det videnskabelige forskningsfelt til at omfatte selvregulerende systemer, specielt sociale
systemer. Udviklingsprocesser spiller en voksende rolle inden for mange videnskaber, og det vil
over en årrække resultere i formaliserede teorier om selvregulerende systemers udvikling.
Den videnskabelige livscyklus
Til sidst skal tilføjes, at fremstillingen her forbigår nogle grundlæggende videnskabelige
'problemer'.
En teori om selvregulerende systemers udvikling er også en teori om den videnskabelige udvikling,
dvs. en teori, der omfatter sig selv som element. Udsagn om sæt, der omfatter sig selv som element,
er ofte logisk selvmodsigende, jf. barberen, der barberer alle de mennesker i byen, der ikke barberer
sig selv: Hvis barberen ikke barberer sig selv, så er han en af dem, som han barberer, men det er
selvmodsigende (Russels paradoks, antinomier).
Videnskabelige teorier reproducerer begrænsninger i et givet emnes ændringer. Hvis ændringsmulighederne ikke er begrænsede, er videnskabelig repræsentation udelukket. Et selvregulerende
systems udviklingsmuligheder er ikke forhåndsbegrænset. Udviklingsteorien kan derfor ikke
beskrive udviklingsmulighederne; 'forskningsgenstanden' er de selvreguleringsmekanismer, som på
én gang skaber og begrænser udviklingen. Det kræver et nyt sprog for beskrivelse af
reguleringsprocesserne – en begrebsudvidelse svarende til Einsteins udvidelse af den klassiske
mekaniks begreber.
Udviklingsteorier er i én forstand modsætningen til forudsigelser, prognoser og kaffegrums.
Udviklingsteorier forudsætter, at den forestående udvikling er uforudsigelig. Det betyder, at et
selvregulerende, ultrastabilt system kan udvikles til ethvert andet – kendt og endnu ukendt –
selvregulerende system. Der findes i den forstand kun én teori om selvregulerende systemer –
sociale eller biologiske, nutidige eller fortidige, globale eller lokale osv. Det er på den anden side
opgaven at adskille og differentiere selvregulerende systemer. Selvregulerende systemer er på én
gang ens og forskellige; fremtidsforskningen skal udnytte ensartethed til at afdække forskellene.
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Antinomier (Russels paradoks), kopernikansk vending og fraktal betragtningsmåde er
videnskabelige udfordringer. Det er ikke sikkert, at udfordringerne er større i dag end fx i 1600tallet (Newton, Descartes), men nutidens samfund ønsker ikke nødvendigvis udfordringer:
”Fremtidens verden vil blive en endnu mere krævende kamp mod vor intelligens’ begrænsninger –
ikke en behagelig hængekøje, som vi kan ligge i og blive opvartet af vore robotslaver.”48)
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Et Mannakorn
Begik du Livet,
bedrev du Livet,
som det er givet,
du bør og gør,
saa er det givet,
at alt i Livet, det blev dig givet,
fordi du tør.
For alt i Livet,
som blev dig givet,
er Lys og Mørke
i Sammenspil,
og har du vovet,
og har du lovet,
og har du svigtet,
saa var du til.
Begik du Livet,
bedrev du Livet,
som det er givet,
du maa og skal,
saa husk, at Livet
er blevet givet
til dig i Kraft af
et Syndefald.
Tom Kristensen: Den sidste Lygte, 1955

Kapitel IV
Valg af fremtid for uddannelsessystemet – To eksempler
Nutid beskrevet som konkret valg af fremtid
Introduktion
Mange mennesker forveksler naturvidenskabens tidslinie med samfundsvidenskabernes fremtider.
Definitionen på konkrete ændringer er, at de tager tid. De beskrives derfor i fysikken som
bevægelser over en tidslinie. Klassisk fysik skelner til gengæld ikke mellem fortid og fremtid;
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bevægelserne over tidslinien kan 'gå begge veje'. Einstein udvidede tidsbegrebet, men afviste
fremtidsbegrebet.
Mennesker besidder en sproglig bevidsthed, der udvikles. Den sproglige bevidsthed medfører, at
mennesker kan formulere forestillinger om ønskværdige og uønskværdige fremtidige situationer og
inddrage disse forestillinger i nutidige beslutninger. Når mennesker træffer nutidige beslutninger på
grundlag af mål for den forestående udvikling, så vælger de fremtid.
Fremtid er et ord for viften af udviklingsmuligheder, der står åben i nutid. Fremtiderne er de
nutidige udviklingsmuligheder – ikke næste generations nutid. Det er på den ene side en
selvfølgelig forudsætning for at tænke og tale om fremtid. På den anden side er det en forudsætning,
som mange mennesker har svært ved at acceptere og praktisere. Skiftet fra (krystalkugle)
forudsigelser til valg af fremtid er et grundlæggende brud med herskende forestillinger. Den
udbredte (over)tro på prognoser og fremskrivninger blandt såvel eksperter som 'almindelige'
mennesker viser dette.
I det følgende behandles to fremtidsvalg for det danske uddannelsessystem. Det første vedrører
forskning og højere uddannelse (første og andet afsnit), og det andet vedrører hele uddannelsessystemets opfyldelse af individuelle behov, specielt de 'måske egnede's og udstødningstruedes
behov (tredje og fjerde afsnit, bilag 2).
1. Fremtiden for dansk forskning og højere uddannelse
De igangværende universitetsreformer er udsprunget af de sidste års debat om globaliseringen, der
betragtes som en trussel mod dansk velstand og velfærd. Truslen skal imødegås gennem oprustning
af dansk forskning og højere uddannelse, og universitetsreformerne gennemføres for at sikre en
sådan oprustning. Reformerne er blevet fremstillet som angreb på universiteternes selvstyre til
fordel for eksterne styringskrav som praktiseret i private aktieselskaber.
Kan erhvervslivets ledelses- og organisationsformer styrke universiteterne? Ja og nej. Én begrundelse for at svare ja er, at gode forskere sjældent er gode ledere. Det kan betyde, at man mister en
god forsker og får en dårlig leder, når forskeren vælges til leder. 'Virksomhedsmodellen', der
adskiller ledelse og forskning, undgår dette problem. Det praktiseres bl.a. i forskningsintensive
virksomheder som Novo Nordisk. Det er ikke evident, at forskningen hos Novo Nordisk er ringere
stillet end forskningen på fx Niels Bohrs Institut.
Svaret er nej, hvis 'virksomhedsmodellen' repræsenterer relativt kortsigtede målformuleringer,
kommercielle succeskriterier og formalistiske ansættelses- og bevillingsprocedurer. Nutidens
forskningsmiljøer er imidlertid allerede præget af disse begrænsninger. Fx var Einstein formentlig
blevet pensioneret fra licenskontoret i Zürich, og Wittgenstein var blevet pensioneret som
folkeskolelærer i Østrig, hvis de havde skullet opfylde nutidens krav til offentliggørelse af artikler
eller professorudnævnelse (jf. kapitel I, afsnit 5).
Det er let at finde eksempler og anekdoter, taktiske og common sense begrundelser, der støtter den
ene eller anden vurdering af de aktuelle reformer. Alternativet er en videnskabeligt begrundet
besvarelse af spørgsmålet. Spørgsmålet kan besvares på én af to måder. Den ene fremgangsmåde
består i at undersøge, om foreliggende forskning understøtter – eller i det mindste ikke taler imod –
de igangværende reformer. En sådan vurdering fremgår af første del af denne artikel. Det
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konkluderes, at reformerne næppe tjener forskningen og den højere uddannelse, men næppe heller
er af afgørende betydning for universiteternes udvikling.
Den anden metode består i at reformulere spørgsmålet om de aktuelle behov for
universitetsreformer som et videnskabeligt analyseproblem – på samme måde som lægen
omformulerer patientens subjektive sygdomsoplevelser til en lægevidenskabelig diagnose. Fx skal
'Københavns Universitets behov for en ekstern bestyrelse' omformuleres til et spørgsmål om
betingelserne for videnskabelig udvikling. En sådan omformulering er vanskelig, fordi det
nødvendige sproglige værktøj mangler, jf. at den lægevidenskabelige diagnosticering bygger på
over 100 års erfaringer. Anden del af denne fremstilling indeholder en forenklet videnskabelig
analyse af betingelserne for videnskabelig udvikling og behovet for en debat i og uden for
universitetskredse om fremtidens universiteter.
1.1 De tre reformer af danske universiteter og forskningsinstitutter
Regeringen har gennemført eller planlagt tre reformer af universiteternes ledelse, organisationsform
og finansiering. De tre reformer er:1)
1) Styrelsesreform: De interne valg af universiteternes bestyrelse (konsistorium) og ledelse
(rektor, dekaner og institutbestyrere) er blevet erstattet af en ekstern bestyrelse og ledere ansat
efter opslag, dvs. en styrelsesform som et aktieselskab. Det formulerede mål er øget selvstyre i
kraft af ledelsens ansvar for og indflydelse på universitetets, fakultetets eller instituttets planer,
budgetter og resultater.
2) Organisationsreform: Principbeslutning om, at alle selvstændige forsknings- og
udredningsinstitutter (sektorforskningsinstitutter) skal sammenlægges med universiteterne. Det
sker for at skabe 'tilstrækkeligt' store institutioner til, at de kan deltage som aktører i den
internationale konkurrence.
3) Finansieringsreform: Dels udvidelse af Det Frie Forskningsrådssystem (de fem faglige
forskningsråd) med Det strategiske Forskningsråd, dels supplering af Grundforskningsfonden
med Højteknologifonden. Det Frie Forskningsrådssystem skal fortsat behandle
projektansøgninger fra forskere, mens Det Strategiske Forskningsråd og Højteknologifonden
skal initiere programmer, der tillægges høj relevans for henholdsvis det danske samfund og den
højteknologiske udvikling.
Hensigterne med de tre reformer er dels at hæve uddannelsesniveauet generelt i Danmark, herunder
øge andelen med højere uddannelse, dels at styrke den forskning, der skal sikre fremtidig dansk
velstand og velfærd i en globaliseret økonomi, hvor Danmark skal leve af viden afsat på et globalt
marked.
Universitetsreformer vedtaget af et flertal i Folketinget er i sig selv legitime, ligesom det er legitimt
at ønske eller arbejde for andre reformer. Emnet her er ikke reformerne som sådanne, men
relationen mellem reformmål og hensigterne med reformerne. Hensigter eller formål angiver den
ønskede eller tilstræbte fremtidige udvikling og repræsenterer de 'givne forudsætninger' for
analysen; målene for reformerne er de ændringer i de aktuelle forhold, der kan eller antages at
kunne dreje udviklingen i den tilstræbte retning. Det spørgsmål, som analysen af forholdet mellem
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hensigter og mål skal besvare, er, om målene er nødvendige for, tilstrækkelige til eller helt
irrelevante – evt. hindringer – for opfyldelsen af de angivne hensigter.
Den videnskabelige undersøgelsesmetode er tankeeksperimenter (kontrafaktiske implikationer) (jf.
kapitel III.1.1 og 1.2). Et tankeeksperiment består i at antage, at formålet er blevet opfyldt; derefter
'regnes tilbage' fra den ønskede tilstand for at specificere kæden af delmål, som trin for trin fører til
opfyldelsen af formålet ifølge foreliggende viden (forskning).
En detaljeret og veldokumenteret analyse af de nødvendige og tilstrækkelige delmål for at bevare og
styrke dansk velstand og velfærd over de kommende årtier er et omfattende projekt. Denne
fremstilling begrænses til en vurdering af de tre universitetsreformer. Analysen er tilrettelagt på den
måde, at reformerne er omformuleret til fire delmål, som på den ene side fører frem til styrkelse af
dansk velstand og velfærd og på den anden side opfyldes af universitetsreformerne. Delmålene er
således ikke formuleret ved at 'regne tilbage' fra formålet. Delmålene er de – mere eller mindre
underforståede – begrundelser for, at universitetsreformerne vil bidrage til at styrke dansk velstand
og velfærd.
Formål og delmålene er:
Dansk velstand og velfærd er bevaret og styrket i 2030erne og '40erne.
Forudsætter:
Målrettet styrkelse af danske universiteters forskning og kandidatproduktion som grundlag for
dansk velfærd og velstand i en globaliseret økonomi.
Forudsætter:
Effektiv universitetsledelse, der sikrer, at danske universiteter opfylder erhvervslivets og hele
samfundets behov for konkurrencedygtige produkter og processer med stort videnindhold.
Forudsætter:
Relevant forskning af høj kvalitet i kraft af forskerkonkurrence om bevillinger fra forskningsråd
og -fonde.
Forudsætter:
Relativt store universiteter i Danmark som grundlag for universiteternes internationale konkurrenceevne og bidrag til forbedring af det nationale uddannelsesniveau.
Det skal atter anføres, at vurderingen alene vedrører relationerne mellem universitetsreformer og
hensigt eller formål. Da reformerne er helt eller delvist gennemført, er det disse reformer, der er
behov for at vurdere. Derfor er delmålene formuleret som begrundelser for reformerne og ikke
specificeret gennem 'tilbageregning' fra formålet. De her valgte formuleringer er selvfølgelig ikke
de eneste mulige.
Reformerne kunne være velegnede til at opfylde andre formål end de angivne, og det meget bredt
formulerede formål kunne præciseres på anden måde. Fx fører universitetsreformerne til en
styrkelse af Finansministeriets styring af universiteter og sektorforskningsinstitutter gennem
overførelse af mål- og rammestyring og hertil hørende udviklingskontrakter til Videnskabsministeriets institutioner. Det er umiddelbart klart, at en sådan 'hensigt' på den ene side er politisk
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legitim, hvis den godkendes af et folketingsflertal, og på den anden side begrunder reformer (mål),
som ikke nødvendigvis tjener videnskabelige interesser. Det er ikke i sig selv kritiserbart; en
eventuel kritik kunne rettes mod uoverensstemmelse mellem formulerede og faktiske reformformål
som en form for politisk manipulation eller repressiv tolerance.
1.2 Antagelser om forskning og højere uddannelse
Hvis forskere oplever ringe politisk forståelse af og interesse for betingelserne for forskernes vilkår,
så er det et selvforskyldt problem. Systematisk forskning i betingelser for forskning, videnskabelige
gennembrud og samarbejde med erhvervslivet er meget begrænset. Tilløb til forskning i forskning
(bl.a. under betegnelsen R2 eller research-on-research)2) i 1960-erne og '70erne er først genoptaget i
de sidste år, når bortses fra en lille lægevidenskabelig forskningsenhed, der undersøger
lægevidenskabelige doktordisputatser. Den første vandmiljøplan, der var kostbar, men nærmest
virkningsløs, affødte således ikke en R2-analyse, og det er de stærke følelser frem for forskning-iforskning, der præger debatten om cost-benefit beregninger af miljøinvesteringer.
Globaliseringen
Den foreliggende viden om betingelserne for videnskabelig udvikling og udnyttelse af
videnskabelige resultater er fortrinsvis negativ i den forstand, at herskende opfattelser afkræftes.
Det er derfor ikke uden grund, at en engelsk 'Encyclopedia of ignorance' fra 1970erne indeholdt et
kapitel om videnskabelige gennembrud. Ifølge forfatteren var de videnskabelige argumenter af
sekundær betydning for et gennembrud i forhold til en visualiserbar model af den nye forklaring.
Harleys brug af pumpen som model af hjertet og Einsteins brug af lynnedslag foran og bag et
hurtigtkørende tog til illustration af relativitet er velkendte eksempler på visuelle modeller.
a) En målrettet styrkelse af danske universiteters forskning og kandidatproduktion er grundlaget for
dansk velstand og velfærd i en globaliseret videnøkonomi.
Der er blevet sagt og skrevet meget om den globale videnøkonomi i de sidste par år. Truslen mod
dansk erhvervsliv synliggøres i fjernsynet af en grafisk virksomhed, der køber programmel i Indien,
og af en entreprenør, der bestiller tilslibning af klinker i Kina. Regeringen har nedsat råd og udvalg,
der skal udarbejde planer for forbedring af dansk konkurrenceevne. Fællesnævneren for mange
forslag er videnskabelig oprustning: Dansk velstand og velfærd i en global videnøkonomi skal
sikres af videnskabelig forskning.
Globaliseringen er en følgevirkning af faldende transport- og transmissionsomkostninger. Når
omkostningerne falder, vokser det marked, som en virksomhed kan betjene med uændrede priser.
Over de sidste par hundrede år er transportteknologien blevet fornyet og omkostningerne markant
reduceret med godt 50 års mellemrum. Det har affødt 'globaliseringsbølger' på de dominerende
produktionsområder (jf. kapitel II, afsnit 3.2)
Den aktuelle globalisering repræsenterer ikke en ny historisk udvikling. I 1870erne blev
landbrugsproduktionen globaliseret, og efter 2. Verdenskrig blev industriproduktionen globaliseret.
Nu står serviceproduktionen for tur. Både tidligere og i dag skyldes globaliseringen fornyelser af
transport- og transmissionsteknologi. Økonomisk og socialt måles afstande ikke i km; de måles i
omkostninger: Tid, penge og energi. Fald i transport- og transmissionsomkostninger udvider
virksomhedernes markeder eller målgrupper, byerne vokser i omkreds, nationerne ekspanderer osv.
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For godt 100 år siden fik det amerikanske og russiske storlandbrug adgang til det europæiske
marked ved at udnytte 'de nye' jernbaner og dampskibe. Den landbrugsmæssige globalisering
dengang havde netop de følgevirkninger, som den forestående serviceglobalisering tillægges. Den
aktuelle globaliseringsdebat er på den måde ét af mange eksempler på behovet for større historisk
indsigt – uanset kanon'er.
Amerikansk og russisk korneksport til Europa skabte en krise for det europæiske kornproducerende
landbrug, der har præget erhvervet lige siden. I Danmark erkendte nogle 'ledere på sidelinien' de
nye krav og tog initiativ til andelsbevægelsen og andelsmejerier, herunder mælkecentrifugen, som
L.C. Nielsen udviklede 'på bestilling' (jf. kapitel I, afsnit 2.1)
Industriproduktionen blev på tilsvarende måde globaliseret efter 2. Verdenskrig. Japan – og
efterfølgende de såkaldte 'små drager' – blev fremstillet som trusler mod europæisk og amerikansk
velstand og velfærd. Nu har Kina overtaget rollen som 'den store trussel' – den fremtidige
økonomiske verdensmagt.
Danmark udnyttede globaliseringen af landbruget fra 1870erne til at skabe en niche for
landbrugseksporten, og globaliseringen fra 1950erne blev udnyttet til at opbygge en niche for
industrieksporten. Det var erhvervsledere, der erkendte og forstod omstillingskravene, og som
udnyttede egne kompetencer til at opfylde en udenlandsk målgruppes behov.
Historien gentager sig, men sjældent på samme måde. 1880ernes andelsbevægelse skal ikke
genopfindes i 2010. Det man kan lære af historien er, at omstilling og succes skabes af indsigtsfulde
erhvervsledere, der kender egne kompetencer og målgruppens behov og på det grundlag skaber et
gennembrud for en ny produktion og afsætning, jf. også nedenfor under andet delmål.
Erhvervslivets fremtidige konkurrenceevne afhænger i det mindste af to forskellige forhold. Det ene
er globaliseringen. Historisk set er globaliseringen ikke nødvendigvis en trussel. Det spørgsmål,
som globaliseringen rejser, er: Hvordan kan udviklingen i fx Indien eller Kina true dansk økonomi,
og hvordan kunne denne udvikling styrke dansk økonomi? Det andet forhold er udviklingen i
Danmark. Det danske samfund udvikles i alle tilfælde over de kommende årtier. Uanset
globalisering er der grund til at spørge: Hvad skal danskerne leve af om 20 eller 30 år i et fuldt
integreret EU, som muligvis omfatter Tyrkiet? Når alt kommer til alt, er det muligvis den 'nære'
globalisering i EU, der stiller erhvervslivet over for de største omstillingskrav.
Produkter med lille videnindhold er altid truede af transportforbedringer. De vil være de første, der
afvikles, når transportomkostningerne falder. Det velkendte eksempel er tekstilindustrien – i
Danmark og i mange andre lande. Dansk beklædningsindustri beskæftigede godt 50.000 mennesker
fra 2. Verdenskrig og frem til o. 1970. I løbet af 1970erne faldt beskæftigelsen til godt halvdelen.3)
Det ufaglærte arbejde blev flyttet længere og længere 'østpå', efterhånden som timelønningerne
voksede i de hidtidige producentlande. Det væsentlige her er, at dansk tekstilbranches omsætning er
vokset stærkt siden 1970erne. Et typisk eksempel er Bestseller, der har skabt en milliardomsætning
ved at designe og markedsføre mærketøj, der produceres på det til enhver tid billigste sted.
Tekstilbranchen har således kunnet udnytte globaliseringen til at skabe en eksportniche for
mærketøj, der er såvel konkurrencedygtig som lønsom.
Tekstilbranchen kan formentlig efterlignes af nogle brancher og ikke af andre. Fx er udviklingen i
landbruget stagneret siden 1980erne (jf. kapitel I, afsnit 2.3) muligvis på grund af EU's
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landbrugsordninger. Afvikling af EU's landbrugsbeskyttelse som led i globale landbrugsaftaler kan
true eksporten af dansk svinekød. Det skyldes, at svinekødet er en bulkvare af relativ lav kvalitet,
fordi det nedfryses for hurtigt. Afviklingen af landbrugsbeskyttelsen kunne til gengæld igangsætte
den omstilling og fornyelse, der ikke har været nødvendig hidtil.
Den 'egentlige' globale trussel består i, at lande med lavt omkostningsniveau overtager videnstunge
produkter og ydelser, fx komplekse programmeringsopgaver. Den kritiske betingelse for
outsourcing af komplekse opgaver er ikke lønninger og omkostninger i Asien; den kritiske
betingelse er evnen til at formulere produktionsopgaven entydigt. Det har i praksis vist sig meget
vanskeligt at formulere bl.a. komplekse produktionsopgaver tilstrækkeligt entydigt til at sikre en
tilfredsstillende ydelse, jf. fx det meget mangelfulde Amanda-program til Arbejdsformidlingen. Så
længe danske virksomheder ikke er i stand til at outsource opgaver til danske leverandører, udgør de
billige tilbud fra Asien ingen reel trussel.
Reducerede transport- og transmissionsomkostninger øger den tværnationale konkurrence og
dermed kravet om specialisering og effektivisering. Det er også kravet til dansk erhvervsliv over de
næste 20-30 år. Outsourcing af alle hjælpefunktioner er én mulighed for øget specialisering og
effektivisering. En anden mulighed er bedre tilrettelæggelse og gennemførelse af kontrakter. Det
betragtes i dag nærmest som en selvfølge, at store entrepriseopgaver bliver 5-15 % dyrere end aftalt,
at store institutioner overskrider driftsbudgetterne, at udviklings- og produktionsprojekter er meget
forsinkede osv.
Usikkerheden om entreprisekontrakter i almindelighed og udlicitering og outsourcing i særdeleshed
kan ikke begrænses af flere eller bedre kurser eller større bøder; usikkerheden kan kun ophæves af
ny teknologi for entydig opgaveformulering og nye aftaleformer, der ansvarliggør medarbejderne
'på gulvet'. Den skærpede tværnationale konkurrence skaber en interesse for disse forbedringer.
Over det næste tiår eller mere kan virksomhedernes evne til at indgå tilfredsstillende entrepriseeller outsourcingsaftaler – med lokale eller asiatiske leverandører – derfor forbedres løbende, så
flere og flere virksomheder udnytter disse muligheder.
Hvis eller når 'alt' kan outsources, er fremstillingen af disse produkter eller ydelser ikke længere
økonomisk attraktiv, fordi videnindholdet er lavt. Værditilvæksten skabes i stedet ved at knytte de
'billige' dele sammen til en kompleks ydelse, der opfylder individuelle behov og dermed udgør en
ydelse med stort videnindhold. Det er denne udvikling frem for omkostningsniveauet i bl.a. Kina,
der stiller dansk erhvervsliv over for krav om fornyelse og omstilling.
Produktion af komplekse og videntunge ydelser, der består af billige dele produceret overalt i
verden, og som afsættes tværnationalt, kan beskrives på mange måder, bl.a. som en global
videnøkonomi. Den samme beskrivelse ville også dække danske tekstilvirksomheder som Bestseller
i dag. Global videnøkonomi i denne forstand har således eksisteret i en snes år uden at true dansk
økonomi.
Globalisering er et andet ord for øget tværnational konkurrence som følge af faldende transport- og
transmissionsomkostninger. Ny teknologi har reduceret omkostningerne markant med ca. 50 års
mellemrum over de sidste par hundrede år. Dansk erhvervsliv har udnyttet denne udvikling – både
tidligere og i de senere år – til at skabe eksportnicher, og globaliseringen i denne forstand udgør
ikke en trussel for dansk erhvervsliv. Kravet om specialisering og effektivisering over de næste 2030 år opfyldes til gengæld ikke ved at gøre det hidtidige lidt bedre. Meget store selskaber kan
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udnytte skalaøkonomiske fordele til at bevare konkurrenceevnen. De fleste danske virksomheder er
relativt små, og de kan kun bevare konkurrenceevnen på de 'nære' markeder i EU ved at samarbejde
med andre virksomheder om komplekse ydelser (jf. kapitel I, afsnit 3.2 og kapitel III, afsnit 3.2).
Fra forskning til faktura
b) Effektiv universitetsledelse skaber sikkerhed for, at danske universiteter opfylder erhvervslivets
og hele samfundets behov for udvikling af produkter og processer med stort videnindhold – bygger
broen fra forskning til faktura.
I midten af 1970erne undersøgte en MIT-forskergruppe Silicon Valley og Route 128 for at finde
forklaringer på, hvordan højteknologiske centre opstår.4) Undersøgelsens hovedresultater omfatter
bl.a.:
-

Organiseret forskning-og-udvikling (fra forskning til faktura, FoU) fulgte efter væksten i
industriel økonomi i både USA og Japan.
Forskning og produktudvikling er en del af samfundets kulturelle aktiviteter på linie med
ballet og elitesport.
Virksomhedernes forsknings- og udviklingsafdelinger er nødvendige for at deltage i og
forstå den videnskabelige debat og for at forbedre eksisterende produkter.
Kommercielle successer skabes af risikovillig ledelse, der forener markedskendskab og
teknisk indsigt.
På enkelte universiteter som MIT hersker en normforventning om, at en studerende
demonstrerer sine evner ved at starte et kommercielt projekt.

Alle nye produkter er behæftede med flere eller færre 'børnesygdomme'. Forudsat produktet opnår
et gennembrud, vil afsætningen skabe den learning-by-doing indlæring, der overvinder
'børnesygdommene' og sikrer løbende forbedringer af produktet. Ifølge én opgørelse er det kun ca.
2 % af de markedsførte nye produkter, der opnår et gennembrud og bliver en økonomisk succes.5)
Markedsgennembrud er med andre ord meget usikkert, og der er ingen forskning, der ophæver
denne usikkerhed. Derimod kan forsknings- og udviklingsafdelinger understøtte læringskurven, når
et nyt produkt har opnået et markedsgennembrud, og på den måde styrke virksomhedens
markedsposition.
I overensstemmelse med MIT-undersøgelsen viste en mindre dansk undersøgelse fra 1974 af de 25
mest forskningsintensive virksomheder dengang, at forsknings- og udviklingsafdelinger sjældent
eller aldrig afprøvede nye ideer, men understøttede eksisterende produkter.6) Den specialiserede,
forskningsintensive virksomheds problemer opstår, når virksomheden befinder sig på den sidste del
af læringskurven for produktforbedringer. På dette stadie vokser omkostningerne ved at forbedre
produktet yderligere, mens brugernes udbytte af yderligere forbedringer falder. Virksomheden er
nødt til at forbedre produkterne, selv om forbedringerne er mindre og mindre lønsomme, fordi den
ikke besidder kompetencer til at opnå en tilsvarende position på andre markeder. Det store
videnindhold er i dette tilfælde ingen garanti for konkurrenceevne og lønsomhed.
Helt nye produkter eller processer kan true etablerede virksomheders eller branchers overlevelse. Fx
har dansk plastindustri gennemløbet to fornyelsesbølger. Begge fornyelser af produktionsprocessen
er blevet indført af iværksættere uden for branchen, mens de etablerede virksomheder enten er
lukket eller overtaget af de ny producenter.7) Et andet eksempel er den tidligere omtalte introduktion
af kuglepenne i 1950erne. I første omgang søgte fyldepennebranchen at opretholde markedsandele
ved at sænke priserne. Det lykkedes ikke trods drastiske prisreduktioner. Derimod opnåede
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fyldepenneproducenterne ny, lønsom vækst, da de omdefinerede fyldepenne fra skriveredskaber til
statussymboler og producerede meget dyre fyldepenne. Både dette og plastindustri-eksemplet viser,
at ledernes evne og vilje til at erkende omstillingskrav er den kritiske betingelse for konkurrenceevne og lønsomhed.
Der foreligger meget omfattende dokumentation for, at opfindelser og grundlæggende
produktfornyelser følger livscykler (logistisk vækst, s-formede læringskurver), at fornyelserne på
forskellige områder er knyttet sammen i én overordnet, tværnational livscykel, at de vestlige
samfund har gennemløbet fire ca. 55 år lange livscykler over de sidste godt 200 år, og at de
betydningsfulde politisk-økonomiske kriser og fornyelser finder sted i overgangsfasen fra én cyklus
til den næste (jf. kapitel II, afsnit 5.3)
Det meget regelmæssige, tværnationale udviklingsmønster fra 1700tallet indebærer, at opfindelser
og grundlæggende produktfornyelser ikke udgør et nationalt konkurrenceparameter. Endvidere
afhænger et gennembrud for en opfindelse ikke af opfindelsen som sådan; gennembruddet afhænger
af behovet i samfundet. Fx blev radar og jetmotor opfundet i 1920erne, men først udnyttet under 2.
Verdenskrig, da krigen skabte et behov i Storbritannien for radarvarsling af tyske fly og for
hurtigere og tungere flyvemaskiner. Mange opfindelser er på den ene side blevet genopfundet flere
gange og på den anden siden opfundet flere steder på én gang, da behovet opstod.8)
Vejen fra forskning, eventuelt patent, til faktura er i dag ukendt – hvis den overhovedet eksisterer,
jf. at kommercialisering af opfindelser ikke afhænger af opfindelserne som sådanne. Én
undersøgelse af flere hundrede ingeniørers og teknikeres teknologiske forecasts opregner følgende
typiske mangler:9)
-

Fejlvurdering af, hvordan og hvor meget en ny teknologi anvendes trods korrekt vurdering
af den nye teknologis anvendelighed, fx. blev radioen tillagt stor betydning, men art og
omfang fejlvurderet.
Både træghed i indledende tilegnelse og efterfølgende forbedringshastighed undervurderes,
mens de kommercielle fordele overvurderes, bl.a. som følge af ringe forståelse af
befolkningens reaktioner på ny teknologi.
Specialiseringen hindrer forståelse af tværfaglig udnyttelse af innovationer inden for ét
fagområde.

Undersøgelser af økonomiske prognoser afslører samme mangler, herunder at prognosefejlene
vokser proportionalt med tidshorisonten (jf. kapitel II, afsnit 2.3). Det skyldes selvfølgelig, at
prognosekorrekthed ikke afhænger af teknikkerne; korrektheden afhænger af de valgte
forudsætninger, og der findes intet videnskabeligt grundlag for valget af forudsætninger.
Erhvervslivets og hele samfundets behov for produkter og processer med stort videnindhold kan og
kan også kun opfyldes af erhvervslivets egne ledere. Kommercielle successer afhænger ikke af
forskernes opfindelser eller produktfornyelser, og hverken forskere eller teknikere er i stand til at
forudse kommercielle succes'er.
Strategi og konkurrence
c) Relevant forskning af høj kvalitet sikres af forskernes konkurrence om bevillinger fra
forskningsråd og forskningsfonde.
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Regeringen har oprettet Højteknologifonden og Det Strategiske Forskningsråd. Det førstnævnte skal
igangsætte kvalitetsprogrammer, der løser opgaver med højeste relevans inden for det højteknologiske område, idet projekterne skal medfinansieres af erhvervslivet. Det Strategiske Forskningsråd skal initiere programmer, der formuleres, fordi samfundet ønsker problemer med høj
relevans løst på den bedste måde, og det opnås ved at skabe konkurrence om midlerne.
Den nye fond og det nye råd skal således opfylde to krav:
1) Udvælge eller initiere programmer vedrørende opgaver eller problemer med højeste
relevans.
2) Sikre den højeste kvalitet gennem konkurrence om forskningsmidler.
Højeste relevans
De to nye forskningsorganer skal opfylde strategiske formål. Det er imidlertid ikke umiddelbart
klart, hvordan man formulerer strategier for national forskning.
Erhvervslivet har lånt begreberne strategi og taktik fra militæret. Militære organisationer løser
primært logistiske opgaver. Generalens strategiske beslutninger består i at udvælge mandskabet X
med udrustningen Y, der skal føres til lokaliteten N og være kampklar på tidspunktet T. Det er
derefter kompagnichefens opgave at træffe de taktiske beslutninger om, hvordan forhindringer for
at gennemføre strategien overvindes.
Når bortses fra transportbranchen eksisterer virksomheder ikke for at løse logistiske opgaver. De
militære strategi- og taktikbegreber skal derfor omdefineres for at kunne udnyttes med fordel i
erhvervslivet. Udgangspunktet for den almindeligste omfortolkning er de livscykler eller læringskurver, som enhver velfungerende virksomhed gennemløber. Virksomheden opnår størst vækst og
indtjening ved at fastholde og forstærke et igangværende læringsforløb, og strategien formuleres
dermed på grundlag af dels det hidtidige læringsforløb, dels konkurrenternes roller.18) Det betyder
på den ene side, at en iværksætter, som endnu ikke har opnået et gennembrud, kan formulere en
taktik for gennembrud, men ikke en strategi, og på den anden side, at det kun er konkrete
organisationer som en virksomhed, der kan handle strategisk.
Overførelse af erhvervslivets strategibegreb til 'dansk forskning' forudsætter, at dansk forskning
betragtes som ét system, og det vil de færreste formentlig gøre. Alternativet er en præcisering af
strategibegrebet i videnskabelig sammenhæng. 'Højeste relevans' er ikke en sådan præcisering.
Relevans er et indholdsløst begreb, så længe kriteriet eller målestokken for relevans ikke er angivet,
og kriteriet for højeste højteknologiske eller samfundsmæssige relevans kan ikke specificeres
videnskabeligt. Det kan illustreres af udviklingen inden for nanoteknologi.
Den mikroskop-teknologi, der har sat forskere i stand til at observere atomer, blev opfundet for 25
år siden, og de to opfindere fik allerede i 1986 nobelprisen for deres opfindelse. Det drejer sig i den
forstand om en banebrydende fornyelse. Opfinderne fik at vide fra alle sider, at opgaven var
uløselig. Da de var ansat på et privat laboratorium (IBM, Rüschlikon, Svejts), behøvede de ikke at
søge tilladelse eller bevillinger til at løse den 'umulige' opgave. Ingen – heller ikke nobelpristagerne
– forstod i første omgang opfindelsens betydning, specielt mulighederne for at manipulere atomer,
molekyler, gener osv. I et interview i anledning af 25 års jubilæet fremhæver den ene af
nobelpristagerne: "Heute ist die Machbarkeit nicht mehr die zentrale Frage. Die zentrale Fragen
sind: Wollen wir diese Entwicklung machen, müssen wir sie machen, und können wir es uns leisten
– nicht nur aus finanziellen Gründen?"10)
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De to forskere havde næppe opnået støtte fra forskningsråd eller -fonde til et projekt, som alle anså
for urealistisk. Nanoteknologien er en uforudset følgevirkning af den ny teknologi, og de negative
bivirkninger af nanopartikler, specielt forurening, er først erkendt de seneste år. En strategi for
nanoteknologi skal ikke angive nye udviklingsmål; opgaven består i at formulere en rettesnor for
behovet for nanoteknologi, hvor behovet afhænger af såvel teknologiens fordele og mangler som
hele samfundets udviklingsmål. Udviklingsstrategien for nanoteknologi udtrykker en
værdiforestilling om udnyttelsen af denne teknologi. Grundlaget for formulering af værdiforestillinger er politiske – men ikke nødvendigvis partipolitiske – og ikke videnskabelige kompetencer.
De forskere og erhvervsledere, der er medlemmer af Højteknologifonden og Det Strategiske
Forskningsråd, er utvivlsomt blandt de bedst egnede til at vurdere projekter vedrørende opgaver
eller problemer med højeste relevans; det ændrer ikke ved det forhold, at de er sat til at løse en
politisk og ikke en faglig-videnskabelig opgave.
Højeste kvalitet
Bevilling af forskningsmidler efter ansøgning er ingen garanti for konkurrence og høj kvalitet –
specielt ikke i et lille land, hvor alle, der 'er noget', kender alle andre, der 'er noget'. Det skal ikke
opfattes som en påstand om, at medlemmerne af forskningsråd og -fonde er 'sammenspiste' eller
usaglige. Det er udtryk for, at de, der kender 'spillet', spiller bedre end de uøvede, forskere med
andre evner end at skrive ansøgninger, iværksættere på et nyt område osv. Det ville tværtimod være
usagligt, hvis et forskningsråd ikke bevilligede pengene til de mest realistiske og velbegrundede
projekter.
Universiteterne har især efter 2. Verdenskrig opbygget en række procedurer, der skal foregribe
enhver mulighed for usaglige vurderinger og favorisering af 'venner'. Procedurerne omfatter
anonyme peer reviews, citationsindekser, publikationslister, publikationsværdi (vægtning af artikler
efter tidsskriftets anseelse og distribution) osv. De forskellige 'objektive' vurderingsformer kan
muligvis løse ét problem; til gengæld skaber de et andet. Som anført i indledningen ville Einsteins
banebrydende artikler om relativitet aldrig være blevet godkendt af 'peer reviewers', og Wittgenstein
var aldrig blevet udnævnt til professor af et nutidigt ansættelsesudvalg.
De anonyme og standardiserede vurderinger har været genstand for debat i USA og Storbritannien i
de seneste år. Debatten har affødt forsøg med offentlige vurderinger af artikler på 'nettet', hvor sigtet
ikke er godkendelse eller forkastelse, men forslag til korrektioner og forbedringer.
Reel konkurrence om begrænsede bevillinger forudsætter konkurrencevilkår, dvs. åbent udbud og
åben vurdering af tilbud. Det kunne fx ske i form af offentlig licitation af dels programforslag, dels
projekter og efterfølgende offentlig fremlæggelse og vurdering af indkomne ansøgninger på 'nettet'.
Den offentlige vurdering af ansøgningerne ville inddrage forskningsråd og -fonde i en debat om
ansøgningerne og dermed lægge pres på råd og fonde. En sådan begrænsning af forskningsrådenes
og -fondenes indflydelse ville næppe opfylde alle interesser.
Det skal endelig tilføjes, at bevillingssystemet medfører betydelige omkostninger til udarbejdelse og
bedømmelse af ansøgninger såvel som finansiel usikkerhed for forskningsinstitutterne.
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Sammenfattende gælder, at det nye Højteknologifond og det nye Strategiske Forskningsråd
forudsætter strategiske beslutninger, der ikke kan begrundes fagligt-videnskabeligt, og forskerkonkurrence om bevillingerne, der favoriserer det velkendte og velformulerede.
Centralisering og studieplaner
d) Relativt store universiteter i Danmark er grundlaget for universiteternes internationale
konkurrenceevne og bidrag til at forbedre det nationale uddannelsesniveau.
Antallet af universiteter, antallet af studerende og det gennemsnitlige uddannelsesniveau i Danmark
er vokset meget siden 1960erne. Væksten har opfyldt såvel arbejdsgivernes efterspørgsel efter
kandidater som de unges efterspørgsel efter højere uddannelse og hertil svarende jobs – om end
beskæftigelse af nyuddannede akademikere har været vigende i perioder. De planlagte fusioner af
universiteter og sektorforskningsinstitutter skal styrke de enkelte universiteter uden at øge den
samlede kapacitet.
De amerikanske eliteuniversiteter (bl.a. Harvard, Princeton og MIT), der ofte fremstilles som de
globalt mest konkurrencedygtige universiteter, er relativt små i forhold til fx Københavns
Universitet. De ville formentlig heller ikke kunne bevare deres position som eliteuniversiteter, hvis
de voksede væsentligt. Betragtet på den baggrund er det ikke en selvfølge, at fusionerne i Danmark
styrker universiteternes internationale position.
I debatten om sammenlægninger bliver omkostningerne ofte forbigået. Opgørelser i 1970erne viste,
at andelen af ikke-videnskabeligt personale vokser fra 15-20 % af medarbejderne i små
forskningsinstitutter med i alt ca. 50 medarbejdere til 40-50 % i store institutter med 500 eller flere
medarbejdere. Det kan også udtrykkes på den måde, at 10 institutter med hver ca. 50 medarbejdere
beskæftiger 75-150 ikke-videnskabelige medarbejdere, mens det tilsvarende tal for ét institut med
ca. 500 medarbejdere er 200-300 personer. I tilgift hertil viste undersøgelsen, at de store institutter
spontant opdeltes i mindre enheder.11)
Både offentlige institutioner og private virksomheder har udnyttet informationsteknologien til øget
centralisering og rationalisering. Det er især sket ved at overføre flere og flere medarbejdere fra
selve produktionen til administrative opgaver. Da de administrative processers produktivitet ikke er
vokset, vil overførelsen af mere end 50% af arbejdsstyrken til 'informationsarbejde' reducere
produktionen af ydelser til eksterne brugere. Ifølge én beregning blev grænsen overskredet omkring
1975 i USA og lidt senere i Europa.12) Det er én forklaring på sammenhæng mellem institutstørrelse
og ikke-videnskabeligt personale og – mere generelt – på 1980ernes og '90ernes økonomiske
stagnation. Det er måske ikke tilfældigt, at Servan-Schreibers 'Den Globale Udfordring' udkom i
1980.
Forskellene mellem store og små institutters ikke-videnskabelige personaleandel kan være lidt
større eller lidt mindre i dag end i 1970erne. Det drejer sig i alle tilfælde om en væsentlig
sammenhæng for institutter, der oplever økonomiske besparelser. Alternativet til fusioner med 'bind
for øjnene' er en undersøgelse af fordele og mangler ved de fusioner, der er blevet gennemført i de
senere år, fx etableringen af Syddansk Universitet.
Når bortses fra ekstraudgifterne og ledelsesmæssige problemer behøver sammenlægninger ikke at
betyde ret meget. Københavns Universitets fakulteter er således lokaliseret på 4-5 adresser, og hver
fungerer som en relativt selvstændig enhed. Samvirket mellem humaniora på Amager og
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naturvidenskaberne på Nørre Allé er næppe større end samvirket mellem det ene eller andet fakultet
og fx Roskilde Universitetscenter.
Flere og flere forskere og studerende udnytter Internet til at etablere kontakter og samarbejde på
tværs af institut-, fag- og landegrænser. Et møde kan være nødvendigt for at starte et projekt;
derefter kan en stor del af projektarbejdet foregå på 'nettet'. Det er en udvikling, som bl.a. EU's
forskningsprogrammer understøtter. Fusionsbølge og centraliseret ledelse i den danske universitetsverden kan fremstå som en bagudvendt reform i det større perspektiv.
Indtil 1960erne var universitetsuddannelse forbeholdt en relativt lille andel af en årgang. Siden er
andelene med gymnasial, videregående og højere uddannelse – og dermed uddannelsesniveauet i
befolkningen som helhed – vokset år for år. Det er et politisk mål, at denne udvikling skal forstærkes, bl.a. ved at de studerende færdiggør studiet hurtigere og på et tidligere alderstrin. Endvidere
søges en stagnerende tilgang til de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser vendt til ny vækst.
Den længere studietid og mindre tilgang til de tekniske fag bliver ofte forklaret som en følge af den
offentlige støtte til de studerende (S.U., studielån, kollegieværelser) og uinspirerende undervisning i
de naturvidenskabelige og tekniske fag i skolerne. En alternativ forklaring er et skift i livsstilen i
samfundet som helhed over den sidste snes år. Den voksende velstand har sat en voksende del af
befolkningen i stand til at opfylde mange materielle værdier og ført til en vis materiel mæthed. I takt
hermed er hidtil lavere prioriterede værdier blevet opprioriteret. De opprioriterede værdier er
personlig udvikling, indflydelse på eget livsforløb, åbent livsforløb osv. og kan under ét betegnes
kognitive værdier (jf. kapitel III, afsnit 3.1).
De kognitive værdiforestillinger afføder en kognitiv livsstil, som i dag er udbredt blandt de 40-årige
og yngre. Den kognitive livsstil indebærer bl.a., at mange unge vælger en uddannelse, der skaber
eller forventes at skabe muligheder for personlig udvikling. De naturvidenskabelige og tekniske
uddannelser opfattes ikke på denne måde, og de studerende opfatter heller ikke hurtig
gennemførelse af studiet som et mål. Ændringerne i livsstil stiller nye krav til hele uddannelsessystemet, bl.a. universiteterne. De nye krav opfyldes ikke ved at tilrettelægge studierne på samme
måde som for 30 år siden, da professorerne studerede (jf. afsnit 2.3 nedenfor).
De 'måske egnede' repræsenterer en anden udfordring til uddannelsessystemet. Når det samlede
uddannelsesniveau hæves, og arbejdsgiveren er nødt til at stille relativt store kvalifikationskrav for
at betale en relativt høj løn, så vokser risikoen for en spaltning af befolkningen i 'stærke' og 'svage'
borgere. Udfordringen består i at dreje udviklingen i en ny retning, inden spaltningen er en realitet
og kun vanskeligt kan overvindes.
De kommende årtiers udfordringer i form af ubureaukratiske forskningsinstitutter, tværfaglige og nationale netværk, opfyldelse af kognitive værdier og kvalificering af samfundets 'svage' til at være
en rimelig løn værd for mindst én arbejdsgiver indgår ikke i universitetsreformerne.
1.3 Samlet vurdering af universitetsreformerne
Universitetsreformerne afspejler et folketingsflertals forestillinger om, hvordan forskningen og den
højere uddannelse i Danmark styrkes over de kommende årtier. Disse forestillinger er sammenfattet
i fire begrundelser for reformerne. Gennemgangen af disse begrundelser viser, at de ikke eller kun
delvis understøttes af videnskabelige undersøgelsesresultater. Universitetsreformer, der ikke
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understøttes af videnskabelige erfaringer, er selvmodsigende i den forstand, at reformerne ikke
anerkender den forskning, som de skal eller siges at skulle styrke.
Fusioner, centraliseret ledelse og to nye forskningsråd og fonde skaber nye rammevilkår for
forskere, lærere og studerende på de enkelte institutter. De ny rammevilkårs betydning i det daglige
er formentligt begrænset. Fx vil medarbejdere og studerende på Farmaceutisk Højskole næppe
mærke meget til, at højskolen er blevet en del af Københavns Universitet.
Såvel meget restriktive krav som ingen krav til de enkelte institutter og fag kan hæmme
udviklingen; når bortses herfra spiller rammevilkårene samme rolle for universitetets medarbejdere
og studerende som vejret for landmanden. Både universitetsmedarbejderen og landmanden indretter
sig bedst muligt på de foreliggende vilkår. Det er ikke vilkårene, men medarbejderens og
landmandens kompetencer, der bestemmer resultater og målopfyldelse. Det udelukker hverken den
universitetsansatte eller landmanden fra at beklage sig over vilkårene.
Universitetsreformerne tjener næppe forskningens og den højere uddannelses interesser, men de har
formentlig heller ikke stor indflydelse på den forestående udvikling i forskningen og den højere
uddannelse i Danmark.
Samfund som det danske står overfor grundlæggende omstillingskrav i disse år – svarende til
omstillingen i 1880erne og '90erne fra landbrugs- til industrisamfund. Omstillingskravene omfatter
også universiteterne. Universitetsreformer, der ikke forbereder omstillingen, er af den grund
utilstrækkelige. Næste afsnit indeholder en alternativ beskrivelse af universiteternes hidtidige og
forestående udvikling.
2. Universiteterne om 10-20 år: Hvad er udviklingsmålet?
Sociale organisationer – herunder universiteter – bliver ofte fremstillet, som om de var givne og
konstante emner – trods praktiske erfaringer om, at organisationer altid udvikles. Man underforstår
en mekanistisk betragtningsmåde, som om sociale organisationer var livløse systemer. Tilsvarende
fremstilles videnskab ofte som en trinvis udvidelse af den eksisterende viden, hvor forskerne
'bygger ovenpå' det eksisterende fundament af viden – selv om fx Plancks kvanteteori
repræsenterede et dybtgående brud med den fysiske virkelighed dengang. Endelig bliver fremtid
ofte forvekslet med forestående punkter på den naturvidenskabelige tidslinie, selv om
naturvidenskaberne ikke skelner mellem fortid og fremtid.
I afsnit 2.1 "Udvikling" opstilles et forenklet begrebsapparat for beskrivelse af organisationer, der
altid udvikles, og i det efterfølgende afsnit 2.2 benyttes begrebsapparatet til at opstille en model for
beskrivelse af videnskabelig udvikling i tre led: En beskrivelse af trinnene i udvikling af viden, en
tilsvarende beskrivelse af udviklingen af forskningsorganisationer samt en tredje beskrivelse, der
sammenfatter de to første i en oversigt over fags eller fagområders primære videnskabelige
aktiviteter. Denne 'status' er udgangspunktet i afsnit 2.3 "Stikord til en anden debat" om de
kommende årtiers universitetsudvikling.
2.1 Udvikling
Spørgsmålet om, hvordan national videnskabelig udvikling styrkes, kan umiddelbart forekomme
velformuleret og forståeligt. Formuleringen er imidlertid hverken klar eller entydig.
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For det første er 'udvikling' et uklart begreb. Udvikling er noget andet end de konkrete ændringer,
der kan observeres. Udvikling kan defineres som irreversible – og dermed ikke-reproducerbare ændringer. Det kan også udtrykkes på den måde, at udvikling er skift i hidtidige ændringsmønstre,
idet sådanne skift udelukker reproduktion og repræsenterer et irreversibelt forløb.
Når bortses fra (neo-)darwinistiske forklaringer på arternes udvikling, indgår udviklingsbegrebet
ikke i de naturvidenskabelige beskrivelser. Forskeren kan heller ikke observere udvikling.
Udvikling påvises ved at sammenligne ét og samme emnes ændringsmønster på to forskellige
(historiske) tidspunkter og påvise forskelle i de to mønstre. Udvikling er ikke en egenskab ved et
emne; det er en betegnelse for en bestemt måde at beskrive emnet på.
På det arvebiologiske område kan skift i ændringsmønstre (formentlig) knyttes til den genetiske
kode, således at begrebet i det mindste er teoretisk veldefineret. Der findes ingen 'genetisk kode' på
det samfundsvidenskabelige område, der kan 'markere' skift i udviklingstrin. Følgen er et paradoks
eller en 'ond cirkel': Udviklingsbeskrivelser i samfundsvidenskaberne forudsætter veldokumenterede teorier om samfundet på to eller flere tidspunkter, hvor det ikke udvikles, og disse teorier
forudsætter, at man kan beskrive og på det grundlag udelukke samfundsudvikling. Det er umuligt at
påvise invariante ændringsmønstre, hvis organisationen altid udvikles, og det er umuligt at påvise
udviklingsforløb, hvis man ikke kan dokumentere invariante ændringsmønstre.
Systematisk problemformulering
Videnskabelig udvikling er grænseoverskridende udvidelse af eller brud med etablerede
videnskabelige forestillinger. Mange fortidige udvidelser af eller brud med herskende forestillinger
er 'berømte' begivenheder. De betegnes bl.a. kopernikanske vendinger eller paradigmeskift (jf. II,
afsnit 5). Der findes en perlerække af naturvidenskabelige, medicinske, nationaløkonomiske,
matematiske, filosofiske osv. eksempler på kopernikanske vendinger – både før og efter
Kopernikus.
Det har til gengæld vist sig vanskeligt at erkende eller anerkende samtidige kopernikanske
vendinger. Kopernikus turde ikke offentliggøre sine observationer af frygt for kirkens reaktioner;
Darwin, Koch og Planck blev angrebet fra mange sider, og i den danske 'andegård' er 'dommen'
over Bjørn Lomborg som uvederhæftig – og Videnskabsministeriets efterfølgende annullering af
'dommen' – et nutidigt eksempel på modstanden i etablerede videnskabelige kredse overfor
afvigende, men overtalelseskraftige påstande (jf. kapitel II, afsnit 1.1).
De foreliggende videnskabelige metoder til at beskrive og analysere udviklingsprocesser er
begrænset til fortidige udviklinger – bl.a. arternes udvikling. En tilsvarende begrænsning gælder
inden for humaniora ifølge Croce, der skriver, at "kunsten er en sand æstetisk syntese a priori af
følelse og billede i intuitionen", og i nyere tid Engdahl.13) Vi er netop ikke i stand til at 'se' eller
vurdere de samtidige fornyelser, fordi de afviger fra vor ubevidste eller underforståede forventninger og opfattelser.
Det indledende spørgsmål om styrkelse af den nationale forskning og højere uddannelse forudsætter
ikke alene, at de enkelte ord eller begreber er veldefinerede. Formuleringen forudsætter også, at
sammenstillingen af velkendte ord som 'national', 'videnskabelig', 'udvikling' resulterer i et velkendt
og entydigt udsagn – lige som sammenstillingen af begreberne 'ung', 'blond' og 'kvinde' resulterer i
et velkendt begreb. Sammenstillingen af velkendte ord resulterer ikke altid i et klart og velkendt
udsagn. Det skyldes, at spørgsmålet er formuleret i dagligsproget og ikke i et videnskabeligt sprog.
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Sproget tjener to formål. Det er for det første et middel til kommunikation, og det benyttes for det
andet som et analyseværktøj. Kravene til anvendelsen af sproget som kommunikationsmiddel er
grundlæggende forskellige fra kravene til sproget som analyseværktøj (jf. kapitel III, afsnit 6).
Kommunikation forudsætter 'forhåndsforståelse'14) og dermed anvendelse af ord og formuleringer,
som 'modtageren' kan 'genkende' som udtryk for egen virkelighed. Skønlitteratur er genkendelige
sprogbilleder, der viser ud over egne erfaringer og oplevelser. I modsætning hertil forudsætter brug
af sproget som analyseværktøj, at de enkelte begreber er entydigt defineret, at de forbindes i
overensstemmelse med logiske og ikke semantiske regler, at fremstillingen kommunikerer logiske
følgeslutninger og ikke umiddelbar indlevelse osv.
Alle spørgsmål med et praktisk (økonomisk, politisk, socialt osv.) sigte formuleres i dagligsproget.
Dagligsproget er udviklet til kommunikation, og den gensidige forståelse, der ofte er betinget af en
fælles sociokulturel baggrund, udmøntes i en fælles formulering af spørgsmålet eller problemet i
dagligsproget.
Et kommunikationsredskab som dagligsproget er ikke alene uegnet til systematisk problemformulering og logisk analyse; den umiddelbare forståelse af 'budskabet' frister også til ukritisk
accept af 'budskabet' trods logiske mangler.
Dagligsproget som kommunikationsredskab kan ikke og skal ikke opfylde videnskabelige krav. Det
er anvendelsen af et kommunikationsredskab til formulering af videnskabelige spørgsmål, der er
'problematisk'. Nogle fagområder har løst problemet ved at benytte to sprog. Fx benytter (de bedste)
læger et (daglig-)sprog over for patienter og pårørende og et helt andet (fag)sprog overfor kolleger.
Dagligsproget benyttes til kommunikation med patienten, mens fagsproget er et problemformulerings- og løsningsredskab, der benyttes til systematisk og præcis beskrivelse af problemet
såvel som til konsistent analyse af de mulige løsninger.
En anvisning på, hvordan problemer formuleres og løses, betegnes en algoritme. Enhver
problemformulerings- og løsningsalgoritme omfatter i det mindste fem trin:15)
1) Problemerkendelse: Fremstilling af opgaven eller problemet på entydig og kommunikerbar
måde.
2) Problemdokumentation: Eftervisning af, at problemet eller opgaven eksisterer i den
beskrevne form subsidiært – hvis problemet ikke eksisterer som beskrevet – beskrive
anledningen til oplevelsen af problemet.
3) Problemforklaring: Dels angivelse af de faktorer, som ifølge foreliggende viden (teorier) kan
skabe det beskrevne problem, dels undersøgelse af, om en eller flere af disse faktorer har
skabt det foreliggende problem; i mangel af teorier, der kan forklare problemet, opstilles
plausible forklaringer.
4) Målformulering: Angivelse af de krav, som en bearbejdelse af problemet skal opfylde for at
udgøre en tilfredsstillende problemløsning.
5) Problemløsning: Dels angivelse af, hvordan de faktorer, der har skabt problemet, kan ændres
til målopfyldende faktorer, dels vurdering af omkostninger og bivirkninger i forhold til
udbyttet af målopfyldelse.
De fem trin i beskrivelse, analyse og løsning af en opgave eller et problem er nødvendige led i
en systematisk videnskabelig behandling af en opgave eller et problem: Trinnene er i den
forstand evidente. Anvendelsen af 5-trins algoritmen forudsætter for det første en velbegrundet

220

'model' af emneområdets basale sammenhænge, jf. Harleys pumpe-model af hjertet som
forudsætning for beskrivelse af blodets cirkulation og McCulloc og Pitts neurale cellemodel
som forudsætning for modeller af hjernens neurale netværk. Den anden forudsætning er et sæt
af relevante begreber til beskrivelse af ændringerne i emnets egenskaber, jf. Newtons udvikling
af et begrebsapparat for beskrivelse af bevægelser. Tilsvarende skabte Shannon et
begrebsapparat for beskrivelse af informationsstrømme.
De to forudsætninger for systematisk problemformulering og -løsning opfyldes ikke for analyse af
udvikling i almindelighed og videnskabelig udvikling i særdeleshed. Der foreligger (endnu) ikke en
anerkendt eller plausibel model af sociale – herunder videnskabelige – udviklingsprocesser og
derfor heller ikke et begrebsapparat for beskrivelse af udviklingsforløb.
Model af sociale organisationers udvikling
Sociale organisationer er åbne, selvregulerende systemer, dvs. kybernetiske og ikke-mekaniske
systemer. De er åbne – på samme måde som levende organismer – i den forstand, at interaktionen
med omgivelserne er et overlevelsesvilkår. Forudsætningen for opretholdelse af interaktionen med
omgivelserne er reguleringsprocesser (jf. kapitel II, afsnit 2.3).
Det simpleste eksempel på et kybernetisk system er den termostatregulerede radiator. Radiatoren
interagerer direkte med luften i rummet, og det direkte feedback reguleres af et langsommere
feedback gennem termostaten, som opretholder samme (minimale) temperatur i rummet uanset
andre påvirkninger af rummets temperatur.16)
Den termostatstyrede radiator (eller tilsvarende eksempler) er et reguleret system og benyttedes i
klassisk kybernetik som forenklet model af biologiske funktioner, hvor 'termostat-indstillingen'
kunne behandles som et eksternt givet og konstant forhold, jf. fx menneskets legemstemperatur.
Modellen kan også anvendes til en (naiv) beskrivelse af forskningsprocessen. Forskere og
omgivende samfund interagerer direkte på den måde, at forskerne bearbejder foreliggende
usikkerhed i samfundet, og denne interaktion reguleres af den kritiske debat i forskningskredse, der
opretholder eller genopretter lav usikkerhed om beskrivelser af virkeligheden.
Videnskab er mere end produktion af forskningsresultater, og forskningsmiljøer er mere end
regulerede systemer. Forskningsmiljøer er sociale systemer. Den simpleste model af sociale
systemer er den termostatstyrede radiator + brugeren, der kan indstille termostaten. Et socialt
system, der selv kan ændre 'termostat-indstillingen', kan betegnes et selvregulerende system (jf.
kapitel II, afsnit 2.3). Klassisk kybernetik fokuserede på reguleringsprocesser og var utilstrækkelig
til at beskrive og analysere selvregulering.
Samfund, virksomheder, universiteter osv. er selvregulerende systemer. Det er vanskeligt at
formulere videnskabelige udsagn om selvregulerende systemer, fordi selvreguleringen også
omfatter reguleringsprocesserne. Vanskelighederne ved at beskrive selvregulerende systemer har
medført, at de også betegnes komplekse systemer. Kompleksitet kan benyttes som betegnelse for en
ikke-konstant egenskab, hvis begrebet defineres entydigt, fx at programmel er komplekst, hvis det
omfatter mere end 10x instruktioner. Det er næppe hensigtsmæssigt at benytte begrebet som et
definerende kendetegn ved en kategori af systemer, da kompleksitet i dette tilfælde blot er et andet
ord for, at systemet er vanskeligt at beskrive.
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Det er nødvendigt at benytte modeller af selvregulerende systemer til at beskrive sociale
organisationer. Det skyldes, at et socialt system altid udvikles og ikke alene kan tilpasse sig
skiftende påvirkninger 'her og nu' som regulerede systemer. Det kan også tilpasse 'termostatindstillingen' til skift i interne eller eksterne vilkår og dermed udvikles i helt ny retning, dvs. afvikle
nogle egenskaber og kendetegn til fordel for nye.
Københavns Universitet fejrede 500 års jubilæum år tilbage (1979), og det sidste bind (nr. 14) om
universitetets udvikling blev udsendt for kort tid siden (2006). Et 500 års jubilæum er i én forstand
en selvmodsigelse: På den ene side er det ét og samme universitet, der har eksisteret igennem 500
år, og på den anden side har dagens universitet intet til fælles med universitet i 1700tallet eller
universitetet i 1500tallet. Det både er og er ikke det samme universitet, der har eksisteret i over 500
år. Vi taler og skriver om sociale organisationer, fx universiteter, som om de var konstante og
velkendte (mekanistiske) systemer – til trods for de iøjnefaldende tegn på udvikling.
Kernen i forestillingen om 'det samme universitet' er, at det har overlevet fra år til år siden
grundlæggelsen. I fysikken er fx jernet, som jeg observerer nu, det samme som alle andre eksempler
på jern, fordi jern kan identificeres ved en og samme atomare struktur. Den givne og konstante
atomare form indebærer, at jern besidder en bestemt kvalitativ identitet. Sociale systemer, der altid
udvikles, besidder ingen tilsvarende kvalitativ identitet. De kan tværtimod udvikle helt nye
egenskaber og kendetegn i stedet for hidtidige egenskaber. Når vi alligevel betegner fx Københavns
Universitet som det samme universitet over 500 år, så skyldes det ikke konstante, kvalitative
kendetegn. Det skyldes, at universitetet har eksisteret uafbrudt siden grundlæggelsen. Det besidder
på den måde en 'overlevelsesidentitet'.
Vanskelighederne ved at beskrive selvregulerende systemer kan præciseres på grundlag af kravene
til videnskabelige udsagn. Et videnskabeligt udsagn er et udsagn om et angivet emnes ikkekonstante egenskaber, hvor emnet angives ved konstante, identificerende kendetegn. Kravet til
videnskabelige udsagn er, at de ikke-konstante egenskaber, der udforskes, er uafhængige af de
konstante og identificerende kendetegn. Naturvidenskabernes emner med kvalitativ identitet
opfylder umiddelbart dette krav. Sociale systemer, der altid udvikles, og som kan ændres eller
udvikles på alle områder, besidder ikke konstante og identificerende kendetegn. De kan kun
identificeres ved overlevelsesidentitet.
Regulering er en nødvendig forudsætning for åbne (levende) systemers overlevelse, og
selvregulering er en nødvendig forudsætning for sociale systemers overlevelse og udvikling under
skiftende og nye vilkår. Videnskabelige udsagn om sociale systemer identificerer emnet ved
overlevelsesidentiteten og beskriver for det første betingelser for ethvert selvregulerende systems
overlevelse og udvikling, idet et system, der kan overleve vilkårlige ændringer i de eksterne vilkår,
kan betegnes ultrastabilt. For det andet beskrives individuelle systemers udviklingsmuligheder på et
bestemt (historisk) tidspunkt som en funktion af større eller mindre ultrastabilitet, hvor beskrivelsen
af udviklingsmulighederne også kan omfatte genoprettelse af ultrastabilitet.
Udsagn om sociale systemers ultrastabilitet og udviklingsmuligheder (fremtider) betegnes her som
fremtidsforskning. Udsagn om ultrastabilitet forudsætter udvidelse af de grundlæggende beskrivelsesdimensioner som tid, afstand og tilstande og dermed et andet videnskabsteoretisk grundlag
end såvel naturvidenskaberne som humaniora.17) Udsagnene skaber grundlag for at angive, om et
individuelt socialt system udvikles eller ikke udvikles. Hvis systemet ikke udvikles eller udvikles
meget langsomt, kan systemets interaktion med omgivelserne beskrives på traditionel måde.
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Udviklingsteorierne repræsenterer på den måde en udvidelse af de traditionelle samfundsvidenskabelige beskrivelser og tilnærmes disse beskrivelser som grænsetilfælde, når systemets udvikling
tilnærmes en konstant struktur. Udviklingsteorier opfylder dermed kravene til teoriudvidelse.18)
Værdier
Sociale systemer eksisterer for at opfylde værdier. Værdiforestillingerne er de sociale systemers
reguleringskriterium. De overlever og udvikles ved at opfylde udvalgte eller dominerende
værdiforestillinger bedre og bedre. Den løbende forbedring af værdiopfyldelsen er en læringsproces
og kan som sådan beskrives som en s-kurveformet læringskurve eller logistisk vækstkurve.
Der er et 'loft' over sociale systemers læringskurve. For det første er der et forbedringsloft over
enhver færdighed, herunder forbedringer af et socialt systems teknologier. For det andet er der en
mætningsgrænse for værdiopfyldelse. Når adgangen til hidtil knappe goder vokser, aftager behovet
for yderligere værdiopfyldelse til fordel for hidtil lavere prioriterede værdier. Det antages her, at
værdiforestillinger er konstante, universelle og prioriterede. De er konstante i den forstand, at der
ikke opfindes nye værdier. Menneskerettighederne, som enhver ønsker opfyldt for sig selv, men
ikke altid for andre, er et eksempel på universelle værdier. Prioriteringen består i, at basale værdier
– fx biologiske behov – søges opfyldt inden mindre livsnødvendige værdier – fx materielle goder.
En prioritering er nødvendig, da sociale systemer ikke kan opfylde alle værdier på én gang.
'Loftet' over læringsprocessen kan ikke gennembrydes ved at gøre 'mere af det hidtidige'. Forsøg
herpå, fx fordi ledelsen ikke erkender 'loftet', resulterer tværtimod i en afvikling af systemet. Ny
udvikling forudsætter nyformulering af de værdiforestillinger, som systemet opfylder, idet
nyformuleringen er grundlaget for en ny læringsproces. Den selvregulerende fornyelse af de
værdiforestillinger, der udgør det sociale systems reguleringskriterium, kan beskrives som en
sekvens af læringsprocesser eller livscykler.
Det danske samfund og Københavns Universitet er eksempler på sociale systemer, der har
gennemløbet en sekvens af livscykler og således opfylder betingelserne for ultrastabilitet. Samfund
som det danske har gennemløbet fire ca. 55 år lange livscykler over de sidste godt 200 år og står på
tærsklen af en femte. Samfundsudviklingen veksler således mellem længere videreudviklingsperioder og kortere overgangsfaser. Hver videreudviklingsperiode repræsenterer en ny teknologisk
udvikling og en ny dominerende livsstil, mens overgangsfaserne fra en cyklus til den næste har
været præget af modsætninger og usikkerhed, indtil de grundlæggende 'sociale færdselsregler' er
blevet fornyet. Et typisk eksempel er overgangsfasen fra landbrugssamfund til national industrialisering i 1880erne og '90erne. Omstillingen dengang omfattede bl.a. andelsbevægelsen,
Arbejdsmarkedets Hovedaftale, social bistand uden fattigstempel og parlamentarisme (jf. bilag 1.1,
skema 22).
De værdiforestillinger, som et socialt system opfylder, kan betegnes målværdier. Virksomhedens
målværdier er en brugergruppes behov, idet opfyldelsen af brugerbehov sikrer virksomheden de
indtægter, der er betingelsen for virksomhedens overlevelse. Hele samfundets målværdier er de
dominerende befolkningsgruppers værdiforestillinger. Opfyldelsen af disse værdiforestillinger er
betingelsen for politisk legitimitet og autoritet og dermed for stabilitet og konfliktbegrænsning.
Målværdier kan således være enten eksterne eller interne brugeres behov. Svarende hertil kan man
skelne mellem to organisationsformer. Den ene er 'centraliseret orden', dvs. centraliserede
beslutninger om forbedringer af brugergruppens værdiopfyldelse (udviklingsmål) og decentraliseret
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udførelse af beslutningerne. Den anden organisationsform er 'decentraliseret koordinering', dvs.
decentraliserede beslutninger om gensidig specialisering af ydelsesudveksling.
Enevælde og diktatur er eksempler på 'centraliseret orden', hvor statsmagten opfatter befolkningen
som 'eksterne' brugere. Demokratier, familier og de oprindelige andelsforeninger er eksempler på
'decentraliseret koordinering'. Den traditionelle organisationsform i erhvervslivet er 'centraliseret
orden'; i de senere år har nogle virksomheder bevæget sig i retning af 'decentraliseret koordinering'.
Sociale systemer sætter grænser for, hvordan medlemmerne opfylder målværdier. Disse grænser
kan betegnes systemets værdihandlerum. Værdihandlerummet er nødvendigt for at begrænse
konflikter i systemet og/eller i forhold til andre interessenter. Værdihandlerummet omfatter dels
formelle regler (lovgivning), dels uformelle regler (virksomhedskultur, etiske eller moralske
forventninger). Mens målværdier repræsenterer fremtidige tilstande, der søges virkeliggjorte over et
vist tidsrum, udtrykker værdihandlerummet nutidige krav, som alle skal opfylde til enhver tid.
Værdihandlerummet inddrages ikke i den efterfølgende analyse af videnskabelig udvikling, selv om
fx videnskabelig hæderlighed er et væsentligt krav inden for ethvert fagområde.
2.2 Videnskabelig udvikling
Viden kan defineres som evnen til at gøre noget rigtigt under skiftende vilkår.19) Videnskab kan på
det grundlag defineres som intersubjektiv viden og forskning som evnen til at skabe intersubjektiv
viden. Videnskabelig udvikling er en læringsproces, der initieres af en erkendelse af et behov for
viden. Læringsprocessens loft er videnskabelig erkendelse, som hverken kan forkastes eller
forbedres, fx naturlove. Tegnet på, at erkendelsen ikke kan forbedres, er modsigelser mellem
erkendelsen og andre velbegrundede udsagn, idet modsigelserne kun kan ophæves af helt ny
erkendelse og ikke af korrektioner eller forbedringer af foreliggende erkendelse.
Model af videnskabelig udvikling
Udvikling af videnskabelig erkendelse på et nyt område kan opdeles i fem trin. Hvert trin
repræsenterer en udvidelse af beskrivelsen af emnet, der begrænser usikkerheden om de ikkekonstante egenskaber. Hvert trin er en læringsproces, og de fem trin udgør under ét en
læringsproces. Trinnene fremgår af skema IV.1.

1

Trin:
Umiddelbar
erkendelse af
videnbehov

2

Systematisk
beskrivelse af
emnet

3

Abstraktion af
beskrivelse,
teori

Krav:
Opfyldelse af krav:
Afgrænsning og identificering af Entydig formulering af umiddelbar erkendelse
emne; genkendelse
som videnskabeligt udsagn: Identificering af
emnet ved konstante kendetegn og formulering
af behovet som spørgsmål om emnets ikkekonstante egenskaber, der er uafhængige af
konstante kendetegn
Specifikation af egenskaber,
Sammenligning af forskellige beskrivelser under
observerbare relationer og
forskellige, kendte forudsætninger for at be- eller
variable (kvantitative ændringer) afkræfte forskellene, den induktive
betragtningsmåde21)
Afgrænsning og identificering af emnet som
Repræsentation af observerede
informationsmæssigt lukket, dvs. at de mulige
ændringer som tegn på
invariante begrænsninger i ikke- tilstande tilhører et lukket sæt af tilstande
(Jf. ekskurs om videnskabelig efterprøvning i
konstante egenskabers
afsnit 5)
ændringer
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4

5

Universelle
påstande,
lovmæssigheder
Teoriudvidelse,
ny erkendelse af
videnbehov

Udledning af forskellige
ændringsforløb som
konsekvenser af samme
universelle begrænsninger
Erkendelse af modsigelser
mellem velbegrundede
videnskabelige udsagn som tegn
på 'loft' over forbedringer

Påvisning af, at forskellige ændringer under
forskellige (grænse-)betingelser kan udledes af
samme påstande, den deduktive
betragtningsmåde22)
Reformulering af modsigelser som uopfyldt
behov for viden om emnet identificeret på ny
måde eller beskrevet på nyt præcisionsniveau

Skema IV.1. Trin i udvikling af videnskabelig erkendelse på nyt område. *
Svarende til de fem trin i forbedringen af videnskabelige udsagn gennemløber et nyt fagområde en
femtrins udvikling, der kan fremstilles som en forenklet organisationsmodel, jf. skema IV.2:
1) Individuelle pionerer, grænseoverskridende forskere, selvuddannelse.
2) Speciale, forskergruppe, forskeruddannelse.
3) Fag, kandidatuddannelse.
4) Fagområde, flere fag eller specialer.
5) Fakultet, fagområder.
Skema IV.2 Fags organisatoriske udvikling
Hvert fag eller fagområde fastlægger sine faglige kriterier for at anerkende udsagn som
videnskabelige på hvert trin i læringsprocessen. Et nyt speciale anerkendes, hvis det opfylder
fagområdets krav, mens 'afvigende' specialer knapt anerkendes som videnskab. Et typisk eksempel
er økonomisk historie, som mange fagøkonomer opfatter som en humanistisk og ikke en
nationaløkonomisk disciplin.
Læringsprocessen over de fem trin forløber (mere eller mindre) som en løbende videreudvikling,
mens teoriudvidelse er en omstillingsfase til en ny s-kurveformet læringsproces, hvor anerkendte
forudsætninger forkastes (kopernikanske vendinger), jf. fx modstanden mod Einsteins
relativitetsteori og Plancks kvanteteori (jf. kapitel I, afsnit 5).
Traditionelt opdeles forskningen i naturvidenskab, inklusiv de tekniske videnskaber, lægevidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Naturvidenskaberne er beskæftiget med emner med
kvalitativ identitet, der kan adskilles fra de ikke-konstante egenskaber af interesse (1. trin) og gøres
til genstand for kontrollerede eksperimenter (2. og 3. trin), formuleres i matematisk form, hvor
funktionerne simulerer de fysiske processer (4. trin), og formaliseringen afdækker modsigelser (5.
trin). Naturvidenskabernes krav til videnskabelige udsagn er derfor, at udsagnene beskriver
ændringsmønstre, der er intersubjektivt reproducerbare, universelle og formaliserede.

*

Efter West Churchman.20)
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Det cykliske forløb over kortere perioder indgår i et langsigtet forløb.23) Det fremgår af Dansk
naturvidenskabs historie.24) 15- og 1600tallets naturvidenskab (repræsenteret af bl.a. Tycho Brahe,
Nicolaus Steno og Ole Rømer) introducerede den naturvidenskabelige betragtningsmåde og
opfyldte (intuitivt) de videnskabelige krav (1. trin). Oplysningstiden fra første halvdel af 1700tallet
til midten af 1800tallet (repræsenteret af bl.a. H.C. Ørsted) opdagede og beskrev observerbare
sammenhænge og ændringsforløb systematisk (2. trin), mens forskere fra midten af 1800tallet til 1.
Verdenskrig (repræsenteret af bl.a. Niels Finsen og August Krogh) formulerede en række af
klassisk naturvidenskabs teorier (3. trin). I perioden fra 1. Verdenskrig til ca. 1970 (repræsenteret af
bl.a. Niels Bohr) fik kvanteteorien sin (hidtil) endelige form som grundlag for de klassiske teorier
(4. trin). Opdagelsen af en mørk energi, der øger rummets udvidelseshastighed, er én af de nutidige
modsigelser i naturvidenskaben (5. trin).
Lægevidenskaben har efterlignet naturvidenskaberne, når bortses fra, at den grundlæggende såkaldte
apparatfejlsmodel ikke er formaliseret, og modsigelser i modellen endnu ikke har affødt
teoriudvikling.25)
Humaniora er beskæftiget med skriftlige og andre sprog (musik, billeder, tale osv.) og med værker,
der benytter et eller flere af disse sprog. Flere eller gentagede oplevelser af samme værk besidder
kvantitativ identitet i den forstand, at det er ét og samme værk, der opleves. De ikke-konstante
egenskaber er oplevelser af to eller flere værker, som hver for sig besidder kvantitativ identitet (1.
trin). Den videnskabelige opgave består i at beskrive de forskelle i værkernes form eller mening, der
er forbundet med forskelle i oplevelser af værkerne (2. trin), specificere de former og meninger, der
adskiller og kendetegner ældre værker, der har overlevet til i dag, og moderne værker, der forventes
at overleve i fremtiden (3. trin), reformulere disse former og/eller meninger som egenskaber, der
genfindes på tværs af kulturer og dermed begrunder universelle udsagn (4. trin) samt indplacere
skift i dominerende former og/eller meninger i et historisk udviklingsforløb (5. trin).
Oplevelsen af værkerne afhænger af såvel værkerne som af modtagerens forudsætninger. Det har
skabt basis for en tredje aktør i kommunikationsprocessen: Den fagkyndige formidler, fx
anmelderen og læreren, der tilegner sig forskningsresultater og derigennem er i stand til at erkende
og formidle flere dimensioner (elementer) i værket end lægfolk. Kravene til de videnskabelige
udsagn er, at de kan udnyttes af de fagkyndige formidlere. Det forudsætter dels en vis intersubjektiv
enighed om beskrivelser, særkende og historisk betingede skift i særkende, dels intersubjektivt
reproducerbare formegenskaber – både for samme kulturkreds og på tværs af kulturer.
Teologi som videnskab omfatter hebraisk, koiné-græsk, historisk kildekritik, filosofi og
religionsvidenskab (som grænser til samfundsvidenskaberne). På disse områder er teologi en del af
humaniora.
Billedet af samfundsvidenskaberne er mere fragmenteret. Juraens emne er skiftende retsforhold i
samfundet, der identificeres kvantitativt (1. trin), og den primære opgave er en systematisk
beskrivelse af gældende ret (2. trin). Beskrivelserne er i næste omgang grundlaget for udsagn om
sammenhænge mellem gældende ret og retssikkerhed, retsbevidsthed, kriminalitet osv. (3. trin), og
disse sammenhænge er i forskellige perioder relateret til forskellige universelle forhold som naturret
(4. trin). Udvikling i den juridiske metode er bl.a. forklaret som en følge af modsigelser mellem dels
statsmagtens og borgernes rettigheder, dels nationale og tværnationale rettigheder (5.trin).
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Kravene til videnskabelige udsagn inden for jura er bl.a. formuleret som den juridiske metode, der
omfatter krav til udvælgelsen af retskilder, til udledningen af retslige konsekvenser af retskilderne
samt til beskrivelsen af gældende ret.26)
Nationaløkonomer repræsenterer konkrete ændringer som ændringer i økonomiske (penge)værdier
og forudsætter relativt konstante samfundsformer, der kan identificeres kvalitativt (1. trin). Det er
grundlaget for systematiske beskrivelser af fremstilling, udveksling og forbrug af knappe goder (2.
trin). De økonomiske strømme er i sin tur grundlaget for udsagn om samfundsøkonomisk vækst og
nedgang, velfærd og ulighed osv. (3. trin), der fremstilles som konsekvenser af bl.a. ejerforhold
eller grænsebetingelser som befolkningstilvækst, teknologisk innovationsloft, gældsætning osv.
Marx opstiller således to universelle påstande om vareudveksling og værdier som præmisser for en
samfundsøkonomisk teori om prækapitalistiske samfund (4. trin) og trinvise udvidelser af teorien til
tidligt kapitalistiske og mere udviklede kapitalistiske samfund (5. trin). Marx søgte også at
formalisere sine udsagn.27)
De videnskabelige krav i nationaløkonomi er i princippet de samme som i naturvidenskab;
opfyldelsen af kravene begrænses af antagelsen om relativt konstante samfundsformer. Denne
antagelse indebærer også, at de nationaløkonomiske analyser af den forestående 'udvikling' er
prognoseorienterede og derfor ikke inddrager målværdier eller omstillingskrav. Når forskellige
forskere underforstår forskellige målværdier, bliver deres analyseresultater også forskellige og
eventuelt direkte modstridende
Klima- og miljøforskningen er også beskæftiget med selvudviklende menneske-miljø systemer,
men søger ligesom nationaløkonomien at opfylde naturvidenskabelige krav. Eksplicitte angivelser
af målværdier erstattes af prognoser. Det forstærker uenigheden blandt interessenterne om
målværdier og prioriteringer på bekostning af videnskabelig udvikling (jf. kapitel II, afsnit 1).
Sociologi, policy science og management er opdelt i to skoler: En naturvidenskabeligt orienteret og
en humanistisk orienteret.28) Da samfund hverken kan identificeres kvalitativt eller kvantitativt,
opfylder ingen af skolerne forudsætningerne for entydige videnskabelige udsagn. Det har begrænset
de videnskabelige fremskridt til enkeltstående forskeres indsigtsfulde analyser, herunder af
udviklingen i samfundsform og værdier.29) Det er således karakteristisk for sociologi, at hundrede år
gamle analyser fortsat citeres og anvendes, mens hundrede år gamle natur- og lægevidenskabelige
undersøgelser kun indgår i historiske fremstillinger.
Hovedreglen udelukker ikke undtagelser, fx Svalastogas femtrins samfundsudviklingsmodel, hvor
første trin er små samfund, hvor sociale positioner er fastlagt fra fødslen (ingen social mobilitet), og
femte trin er samfund, hvor børnenes sociale position er uafhængig af forældrenes (maksimal social
mobilitet).30) Øget mobilitet indgår også i beskrivelsen af samfundsudviklingen på grundlag af en
model af samfund som selvregulerende systemer, der opfylder trinvis mere omfattende
værdiforestillinger.31) I det sidstnævnte tilfælde er den øgede mobilitet en følgevirkning af
værdiudvidelsen i et ultrastabilt socialt system.
Fremtidsforskning er endnu ikke et anerkendt speciale eller en forskningsaktivitet, der opfylder
kravene til entydige videnskabelige udsagn.
Den ovenstående beskrivelse af de forskellige videnskabers og fagområders primære fokus er
sammenfattet i skema IV.3.
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Forskning,
Jf. skema
IV.1
KandidatProduktion
Pionerer, selvuddannelse:

Videnskabelige udsagn

Speciale,
forskeruddannelse:

Fremtidsforskning, USA

Systematisk
beskrivelse

Abstraktion,
teorier

Modsigelser,
teoriudvidelse

Lægevidenskab

Natur- og
tekniske
videnskaber

Fremtidsforskning, Europa

Fag, kandidatuddannelse:

Sociologi,
policy science,
management

Fagområde, flere
fag eller
specialer:

Jura

Fakultetet,
fagområder:

Universelle
påstande

Nationaløkonomi, klima og
miljø
Humaniora

Skema IV.3. Videnskabers og fagområders primære forskningsaktivitet, 20. århundrede

Betingelserne for videnskabelig udvikling
Forskningsinstitutterne har traditionelt benyttet decentraliseret koordinering af forskningsaktiviteterne, hvor forskerne har opfyldt egne forskningsmål i samvirke med andre forskere, mens
kandidatproduktionen har været underkastet centraliseret orden, hvor undervisning, pensa og
eksaminer fastlægges ministerielt. Forskningsaktiviteterne har således været reguleret af interne
målværdier og kandidatproduktionen af eksterne målværdier. Det begrunder en antagelse om, at et
fags eller fagområdes udvikling styrkes, hvis opfyldelsen af interne og eksterne målværdier
gensidigt understøtter hinanden (plus-sum samspil), og at et fagområde udvikles langsommere, hvis
forskning og kandidatproduktion konkurrerer om de samme knappe ressourcer, specielt tid (nul-sum
samspil) (jf. kapitel II, afsnit 3.3).
Læge-, natur- og ingeniørvidenskaberne har været præget af et plus-sum samspil mellem forskernes
interne målværdier og eksterne brugeres målværdier. Lægevidenskabens interne målværdier siden
1880erne er bedre og bedre intersubjektivt reproducerbare diagnose- og behandlingsteknikker, og
brugernes målværdier har været bedre og bedre genoprettelse af tilstanden, før sygdommen opstod.
Indtil ca. 1980 var sundhed ensbetydende med at være rask, og den lægevidenskabelige forskning
på grundlag af 'apparatfejlsmodellen' skabte bedre teknikker til at identificere og imødegå 'fejl' i
organismen. Forskningen har øget efterspørgslen efter behandling, og behandlingen har styrket
forskningen.
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Sygdomsbehandling, der genskaber 'den raske tilstand' tillægges fortsat høj værdi. Herudover er
sundhedsbegrebet blevet udvidet til opretholdelse af evnen til at modstå sygdomme og dermed
foregribe sygdomme. Opfyldelsen af værdiforestillinger om foregribelse af sygdom kræver en
udvidelse af 'apparatfejlsmodellen' til en sundhedsmodel (jf. kapitel II, afsnit 4.2).
Natur- og ingeniørvidenskaberne har opfyldt interne målværdier om bedre og bedre forudsigelse af
og kontrol over fysiske processers forløb, og de eksterne brugeres målværdier har været bedre og
bedre opfyldelse af materielle behov. Den materielle velstand er vokset i kraft af øget adgang til
billig energi og bedre kompetencer til at udnytte denne energi til at opfylde materielle værdier. På
den måde har opfyldelsen af interne og eksterne målværdier gensidigt understøttet hinanden.
I de sidste årtier er de negative bivirkninger af det voksende materielle forbrug blevet fremstillet i
form af skiftende katastrofescenarier, specielt af klima- og miljøforskere. Det er blevet almindeligt
at betegne nutidens samfund som et risikosamfund,32) selv om 'hovedproblemet' i dag næppe er
usikkerheden om den ene eller anden ulykke (katastrofe); problemet er omfanget af de helt
usandsynlige, men tænkelige katastrofer, som enhver naturvidenskabelig beregning udelukker, og
som alligevel indtræffer.33) Naturvidenskabernes beregninger tager ikke (tilstrækkelig) hensyn til
'den menneskelige faktor', og det truer natur- og ingeniørvidenskabernes troværdighed.
De interne målværdier i humaniora, som forskere og fagkyndige formidlere er fælles om, har været
afklaring af de form- og indholdsmæssige dimensioner og mønstre i værkerne, der forklarer
kunstneriske eller æstetiske oplevelser. Lægfolks målværdier kan være æstetiske udfordringer, men
de kan også være rekreation og 'frikvarter' fra dagens problemer.
Om denne forskel konkluderer Martin A. Hansen: "Man tør maaske sluttelig sige, at for at kunne
skifte naturbillede, maa mange mennesker, der fra den tidlige opvækst er rodfæstet i det gamle,
have en dybere begrundelse end blot den, at det nye stemmer bedre med, hvad man iagttager og
virkelig oplever i naturen. Det er kun tilsyneladende, de er dogmatiske naturalister. De kræver, at et
billede skal ligne. Kravet gaar ikke ud paa, at billedet skal ligne naturen, virkeligheden i eet og alt,
det skal ligne ens idealforestillinger. Der er derfor meget, som burde være tabu for kunstnere og
digtere." 33a) For mennesker, der søger idealforestillinger, er de videnskabelige og fagkyndige
opfattelser af værker udtryk for elitære værdier, jf. den såkaldte rindalisme. Det elitære præg
hindrer et plus-sum samspil mellem interne og eksterne målværdier.
Uoverensstemmelsen i mange tilfælde mellem juridisk ret og umiddelbar opfattelse af retfærdighed
giver juraen et tilsvarende elitært præg. Nationaløkonomien har opfyldt eksterne brugeres behov for
rådgivning om opfyldelse af materielle behov, og det har sikret et plus-sum samspil med
ledergrupper.
Humaniora, jura og teologi indtog de førende positioner på universiteterne i det 19. århundrede og
blev fortrængt af natur-, læge- og ingeniørvidenskaberne samt nationaløkonomerne i det 20.
århundrede. Dette skift er blevet fremstillet som en kulturel spaltning (C.P. Snow: The Two
Cultures and the Scientific Revolution). Spaltningen er en realitet i den forstand, at interaktionen
mellem naturvidenskaber og humaniora var større i det 19. århundrede end i dag. Det skyldes ikke
alene naturvidenskabernes succes; de humanistiske fags elitære præg såvel som en voksende
specialisering inden for alle fagområder har formentligt spillet en lige så stor rolle.
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Den videnskabelige udvikling inden for de enkelte videnskaber eller fagområder er desuden
betinget af de faglige krav og enigheden om disse krav. Et fagområdes identitet og 'selvforståelse'
kommer bl.a. til udtryk i de krav, som fagets udøvere skal opfylde for at blive anerkendt som
forskere og fagkyndige. Uenighed, der afføder debat, afklaring og enighed om reviderede krav er
frugtbar, mens den uenighed, der opretholdes fra én generation af forskere til den næste, blokerer
for udvikling. Stagnationen i sociologi, policy science og management skyldes en sådan spaltning af
fagene i en naturvidenskabeligt orienteret og en humanistisk orienteret retning. Den eneste
forklaring på denne spaltning er, at samfundsforskerne har udelukket en 'tredje' videnskabsteori om
systemer, der altid udvikles.
Betingelserne for den videnskabelige udvikling i det 20. århundrede er sammenfattet i skema IV.4.
Kandidatproduktion

Stor: Plus-sum samspil mellem
interne og eksterne målværdier:

Mindre: Nul-sum samspil mellem
interne og eksterne målværdier:

Forskning,
jf. skema IV.3
Stærke fagområder med selvforEnighed om krav til
videnskabelige udsagn, stærkende vækst i ressourceadgang,
ny viden og anvendelse: Læge-, natursom kan opfyldes
og tekniske videnskaber

Elitære fagområder med begrænset
ressourceadgang, omskrivning af
fortid og nutid, primær anvendelse i
kognitive institutioner: Humaniora,
jura

Politiserede fagområder med
Uenighed, krav til
videnskabelige udsagn, konflikter, samtidsbundne udsagn og
som ikke kan opfyldes politisk anvendelse: Nationaløkonomi,
klima- og miljøforskning

Svage fagområder med faglig
spaltning, ingen videnskabelige
gennembrud, indsigtsfulde
individuelle forskere: Sociologi,
policy science, management

Skema IV.4. Betingelser for den videnskabelige udvikling i det 20. århundrede
Det 21. århundredes betingelser for videnskabelig udvikling
Et fags kandidatproduktion er den primære form for formidling af fagets viden til 'samfundet'.
Samspillet mellem de interne målværdier for forskningen og eksterne brugeres efterspørgsel er
derfor en væsentlig betingelse for fagets formidling og for fagets position og anseelse i samfundet. I
tilgift hertil er ny viden (nye forskningsresultater) et emne – på linie med litteratur, sport, film osv.
– der kan kommunikeres gennem massemedier og foredrag til andre kredse.
Traditionelt defineres massekommunikation som én-vejs kommunikation fra én afsender til et
anonymt publikum. Internet har skabt en ny to-vejs massekommunikation, hvor den enkelte borger
er (kan være) afsender til et anonymt publikum, og hvor modtager og afsender kan interagere
direkte. De traditionelle medier udnytter også i voksende omfang mulighederne for interaktion med
modtagerne på 'nettet' eller via telefon. Samtidig er antallet af (elektroniske og trykte) kanaler og
kommunikationsstrømmene vokset stærkt over den sidste snes år. Det har forstærket konkurrencen
om modtagerne med en mere og mere selektiv modtagelse til følge.
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Den voksende konkurrence om modtagerne, den voksende selv-selektion og den voksende
interaktive udnyttelse af 'nettet' har skabt helt nye vilkår for massekommunikation. Én-vejs
massekommunikation er en magtrelation.34) De nye kommunikationsvilkår har begrænset såvel den
enkelte afsenders som alle massemediernes magt eller indflydelse. Når medierne tillægges en større
indflydelse i dag end tidligere,35) skyldes det en sammenblanding af indflydelse og forbrug.
Forbruget af tid og penge på massemedier er vokset, men det øgede forbrug er mere selektivt,
reguleret af den enkelte forbrugers præferencer. Mediernes indflydelse bliver på den måde
yderligere begrænset til at forstærke allerede eksisterende interesser og vurderinger.
De nye vilkår for massekommunikation er ét eksempel på det skift i samfundsvilkår, der finder sted
i disse år. De nye vilkår bliver ofte betegnet 'vidensamfundet'. Det er en uheldig sprogbrug, fordi
betegnelsen underforstår en videreudvikling af industrisamfundets videnudnyttelse. Det nye består i,
at industrisamfundets knappe og kostbare viden er blevet rigelig og i sig selv billig. Informationsog videneksplosionen har medført, at gårsdagens knappe, kostbare og efterspurgte viden er blevet
dagens belastning og dermed ikke længere viden, men 'støj'.
'Nettet' formidler støj til de børn, der chatter, og voksne, der surfer en eller flere timer dagligt;
videnskabelige artikler er støj, når de ikke indeholder ny viden og offentliggørelsen tjener karriereinteresser; de store organisationers intranet belaster medarbejderne med støj, når meddelelser sendes
ukritisk til mange medarbejdere; møder og mails om flere eller ændrede administrationsgange er
støj for en medarbejder med en stor arbejdsbyrde; borgerne udsættes for støj i form af
masseforsendelser (spam) og uønskede reklamer osv. osv.
Såvel øget velstand som voksende informationsstrømme har skabt en helt ny type af problemer. I et
knaphedssamfund er det relativt let at vælge, da valgmulighederne er begrænsede og en enkelt
mulighed er mere attraktiv end de øvrige. Voksende velstand og kommunikation skaber mange
attraktive valgmuligheder, og det er meget vanskeligt at bortvælge attraktive muligheder. I stedet
søger man 'at løbe hurtigere' for at udnytte alle muligheder. Det er én forklaring på, at tid er blevet
et knapt gode, og at burn out syndromet og biologisk stress er blevet hyppigere blandt de 30-40årige. Et af de aktuelle omstillingskrav er derfor at lære at prioritere de mange ønskværdige mål,
man kunne opfylde, og bortvælge nogle.
Skærpet mediekonkurrence på den ene side og bedre muligheder for selektiv udnyttelse af medier
på den anden side medfører, at modtagelsen af videnskabelig kommunikation reguleres af
forhåndsinteresser og forhåndskendskab til afsenderne; mere 'pædagogiske' eller velformulerede
fremstillinger har derimod mindre betydning. Det gælder ikke blot lægfolk; forskere etablerer også
'lukkede netværk' trods idealet om offentlig debat om forskningen.
Samfundsudviklingen veksler som anført ovenfor mellem videreudviklingsperioder, hvor de
dominerende værdier i befolkningen opfyldes bedre og bedre, og overgangsfaser præget af
modsætninger og uvished, når værdiopfyldelsen har nået et mætningsloft og den teknologiske
udvikling et forbedringsloft. Den teknologiske bølge, der startede under 2. Verdenskrig, sluttede ca.
1995, og den nye teknologiske bølge er endnu ikke slået igennem. De dominerende værdier i sidste
halvdel af det 20. århundrede var materielle goder, herunder materiel tryghed; fra omkring 1990
spredtes en materiel mæthed til en større og større del af befolkningen.
Skiftet i dominerende værdier består på den ene side i, at opfyldelsen af hidtidige målværdier
opfattes mere og mere som en ret – en del af det såkaldte værdihandlerum. Fx var opfyldelsen af de
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biologiske behov en målværdi i landbrugssamfundet. Da de unge flyttede 'fra land til by' i
slutningen af 1800tallet og ikke længere kunne forsørge forældrene på aftægt, begik flere og flere
ældre selvmord for at undgå fattighuset. Social bistand uden fattigstempel til ældre indførtes som
reaktion på den øgede selvmordshyppighed og var et første skridt i udvidelsen af værdihandlerummet til at omfatte biologiske behov. Velfærdssikringen, der var en del af målværdierne i
sidste halvdel af 1900tallet, gennemgår en tilsvarende omfortolkning i disse år i retning af retten til
opretholdelse af hidtidige leveniveau.
Skiftet i dominerende værdier består for det andet i, at de hidtil privilegerede befolkningsgruppers
værdier udvides til dominerende værdier for hele befolkningen. Det er den højere middelklasses og
lavere overklasses kognitive værdier (læring, personlig udvikling, individualisme, ansvar og
indflydelse i arbejdet osv.), som de 40årige og yngre har overtaget. Den yngre del af befolkningen i
Danmark udfolder en kognitiv livsstil, mens de lidt ældre ledere ofte fremstår, som om de fortsat
levede i et industrisamfund (jf. kapitel I, afsnit 6.1).
Skiftet i teknologi omfatter alle områder: Transport, primære energikilder, materialer,
kommunikation, lys, mikroelektronik osv. Den aktuelle overgangsfase stiller også fornyelseskrav til
universiteterne og hele uddannelsessystemet – lige som overgangsfaserne i 1780erne og 1890erne
affødte grundlæggende fornyelser af datidens uddannelsessystemer. Den teknologiske omstilling
påvirker natur- og ingeniørvidenskaberne direkte, og skiftet i dominerende værdier påvirker
humaniora direkte. Mere generelt gælder, at samfundsudviklingen stiller nye krav til den viden, som
universiteterne skaber og i næste omgang formidler via kandidatproduktionen. Industrisamfundet
krævede mere af den knappe og kostbare viden, der var nødvendig for at opfylde materielle behov,
herunder behandle sygdomme, og for at opretholde kulturelle traditioner. Samfundet skal fortsat
opfylde materielle behov; i tilgift hertil skal det også opfylde kognitive værdier ved at udnytte
eksisterende og ny teknologi på nye måder.
Fællesnævneren for opfyldelse af nye værdier på nye måder er en omfortolkning eller ny
afgrænsning af viden. Videnbegrebet skal igen begrænses til de former for viden, der er nødvendige
for og tilstrækkelige til at skabe en stor værditilvækst ved at løse vigtige og vanskelige opgaver, og
som derfor er knap og kostbar.
Omstillingen til nye teknologier og kognitive værdier stiller således universiteterne overfor et
dobbelt fornyelseskrav. De skal for det første afklare den nye form for knap og kostbar viden og
indrette forskningen herpå, og de skal for det andet opfylde nye kognitive værdier og indrette
adgangen til og undervisningen på universiteterne herefter.
Der findes ingen simpel 'recept' på fornyelserne af universiteterne (jf. afsnit 1 ovenfor). Hvis
universiteterne fornys, så vil det foregå gradvis som en proces over en periode. Alternativt bliver
universiteterne skoler for masseproduktion af kandidater, mens den nye forskning og uddannelse
foregår andre steder – i eller uden for Danmark. Reelle fornyelser af universiteterne kan kun skabes
'indefra' – af universiteternes medarbejdere. Udgangspunktet for en sådan fornyelsesproces 'indefra'
er en debat om omstillingskravene. Afsnit 2.3 indeholder nogle stikord til en sådan debat.
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Sammenfatning: Systematisk formulering af universiteternes problemer i begyndelsen af det 21.
århundrede
1) Problemerkendelse: Dansk erhvervslivs konkurrenceevne og danske universiteters position er
truet af globaliseringen.
Globalisering er en øget transnational udveksling af varer, viden og personer som følge af
reducerede transport- og transmissionsomkostninger kombineret med afvikling af nationale
hindringer for tværnationalt samvirke. Landbruget blev globaliseret i den angivne betydning fra
1870erne, industrien efter 2. Verdenskrig og den forestående globalisering vedrører tjenesteydelser.
Globalisering af tjenesteydelser udgør en trussel for dansk erhvervsliv, hvis videnstunge jobs eller
ydelser outsources til lande med væsentligt lavere omkostningsniveau end Danmark, da danske
virksomheder kompenserer et højt omkostningsniveau ved at producere videnstunge ydelser.
Universiteternes position trues direkte, hvis flere danske forskere og studerende skifter til
udenlandske universiteter end omvendt (svenske og norske studerende i Danmark ikke medregnet).
Universiteternes position trues indirekte, hvis de ikke er i stand til at opfylde de behov i
erhvervslivet for forskning og kandidatkompetencer, som den globaliserede konkurrence afføder.
Den indirekte trussel består i, at kandidaterne er arbejdsløse eller ikke ansættes i attraktive jobs, og
at universiteternes forskning foregår isoleret fra det øvrige samfund.
2) Problemdokumentation: Kan globaliseringstruslerne mod erhvervsliv og universiteter eftervises?
Fald i transport- og transmissionsomkostninger har øget den tværnationale samhandel og de
tværnationale informations- og videnstrømme igennem den sidste snes år. Fusionsbølgen har skabt
store multinationale selskaber, der kan udnytte globalisering og skalaøkonomi i egne datterselskaber
rundt om i verden til at producere billigt og sælge dyrt. Fusionerede multinationale selskaber kan
true de relativt små danske virksomheders konkurrenceevne på kortere sigt.
WTO forhandlingerne vil før eller siden føre til afvikling af vestlig landbrugsbeskyttelse og
restriktioner vedrørende tjenesteydelser. Den primære betingelse for outsourcing af videnstunge
jobs og opgaver er imidlertid ikke priser, men sikkerhed for opfyldelse af aftaler. Så længe
usikkerheden om opfyldelse af nationale aftaler er stor, vil interessen for transnational outsourcing
være lille. På længere sigt kan ny aftaleteknologi skabe nye betingelser for outsourcing.
Endelig har bl.a. tekstilbranchen demonstreret stor konkurrenceevne ved at beholde den
videnstunge del af produktionen (design og markedsføring) i Danmark og outsource de simplere
produktionsopgaver.
Set specielt med industriens øjne er den faldende tilgang til natur- og ingeniørvidenskaber en
svækkelse af universiteternes evne til at opfylde virksomhedernes behov. Mange studerende
gennemfører ikke studiet på normeret tid, og det kan begrænse universiteternes kapacitet.
3) Problemforklaring: Hvad har betinget truslerne fra de multinationale selskaber og de studerendes
adfærdsskift?
Den voksende materielle mæthed i den vestlige verden medfører, at markederne for traditionelle
industriprodukter – fx biler – stagnerer. Stagnationen afføder for det første fusionsbølger og
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medfører for det andet, at markederne 'overtages' af den eller de største aktører. Det forklarer de
multinationale selskabers fremgang.
Spredningen af kognitive værdier og en kognitiv livsstil forklarer de studerendes præferencer for
'bløde' humanistiske og samfundsvidenskabelige fag og de relativt lange studieforløb. Studiet
vælges (ikke længere) for at opnå en bestemt position i samfundet; det vælges for at opfylde
personlige udviklingsmål både i studiet og i senere jobs.
4) Målformulering: Hvilke udviklingsmål skal erhvervsliv og universiteter opfylde over de
kommende årtier?
Et udviklingsmål er trivielt og ikke en angivelse af én blandt flere mulige udviklingsretninger, hvis
det er meningsløst at forkaste målformuleringen. Bevarelse og forbedring af velstand og velfærd er
trivielle målformuleringer. Grundlaget for formulering af udviklingsmål er ikke tvivlsomme
prognoser; det er de konstante og prioriterede værdier.
Udviklingsmålet for et erhvervsliv, der er truet af multinationale selskabers udnyttelse af
skalaøkonomi og globale produktions- og afsætningsmuligheder, er omstilling til andre produkter
og ydelser end standardiserede industriprodukter med angivne produktkvaliteter. Alternativet er
tilbud om individualiserede ydelser med garanti for behovsopfyldelse. Udviklingsmålet er beskrevet
som Danvirk-projektet (jf. kapitel III, afsnit 3.2). Sammenknytningen af billige dele, der kan leveres
af multinationale selskaber, til en 'skræddersyet' leverance skaber en stor værditilvækst og kan ikke
udkonkurreres af standardiserede produkter.
Universiteternes forskning og højere uddannelse repræsenterer værdier i sig selv – på linie med
ytringsfrihed og demokrati. Forsøg på at begrænse universiteternes opgave til opfyldelse af
kommercielle eller andre særinteresser vil svække forskningen og uddannelsen og bryde med
grundlæggende frihedsrettigheder.
Universiteternes udviklingsmål består i at skabe et plus-sum samspil mellem forskernes interne
målværdier (forskningsinteresser) og de eksterne brugeres målværdier (krav til kandidatproduktionen) for alle videnskaber i det kognitive samfund, der er under udvikling. Opfyldelse af dette
udviklingsmål vil ikke alene opfylde erhvervslivets interesser; det vil understøtte udvikling og
værdiopfyldelse i hele samfundet.
5) Problemløsning: Tilbageregning fra udviklingsmål.36)
Individualiserede ydelser med garanti for behovsopfyldelse kan ikke leveres af én specialiseret
virksomhed. Den 'skræddersyede' ydelse kræver et samvirke mellem mange specialiserede
producenter, og garantien for behovsopfyldelse (inkl. opfyldelse af aftaler om tid og pris) kræver
nye teknologier til styring af samvirket mellem deltagerne. Den nye teknologi skal bl.a. styrke den
enkelte deltagers selvstændighed og ansvar og derigennem skabe sikkerhed for opfyldelse af
garantier og aftaler.
Udvikling af den nødvendige styringsteknologi kan opdeles i et antal delopgaver, der kun kan løses
på grundlag af virksomhedernes praktiske erfaringer – med eller uden universiteternes bistand. Det
er i den forstand ikke forskning, som Danmark skal leve af i det 21. århundrede; det er selvstændige
virksomheders evne og vilje til at deltage i komplekse produktionsopgaver.
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Udviklingsmålet for universiteterne er stærke fagområder i et kognitivt samfund. Det kræver både
plus-sum samspil mellem forskning og kandidatproduktion og enighed om videnskabelige krav,
som kan opfyldes. Det er et udviklingsmål, der stiller meget store og forskellige krav til de enkelte
videnskaber og fag. Naturvidenskaberne skal tiltrække studerende med kognitive værdier og står
over for andre omstillingskrav end humaniora, omstillingskravene til sociologi er forskellige fra
omstillingskravene til klima- og miljøforskningen osv. Udviklingsmål og tilbageregning må derfor
præciseres for hvert fagområde.
Forskningens særkende er, at den overskrider hidtidige erfaringsgrænser og skaber nye
'virkeligheder'. Nanoteknologi og påvisningen af meget små genetiske forskelle mellem mennesker
og dyr er eksempler herpå. Udviklingsmålene kan derfor ikke præciseres som bestemte
videnskabelige fremskridt eller gennembrud. Opgaven består i at angive den viden, der kræves på
det pågældende fagområde for at løse de kommende årtiers vanskelige og vigtige opgaver.
Påstanden her er, at en sådan præcisering kræver en viden, som ikke foreligger i dag. Udvikling af
den nødvendige viden er således én af de kommende årtiers vanskelige og vigtige forskningsopgaver, jf. nedenfor. Forudsætningen for løsning af denne opgave er en nutidig debat inden for de
forskellige fagområder om kravene til forskning og højere uddannelse i fremtiden.
2.3 Stikord til en anden debat
Antallet af forskere verden over har aldrig været så stort som nu, og det vokser år for år med en
tilsvarende vækst i forskningsresultater til følge, og de lave tryk- og transmissionsomkostninger
sætter ikke længere loft over offentliggørelserne. Videneksplosion i form af såvel offentliggørelse
af forskningsresultater som nye forskningsopgaver tvinger til selektion. Det videnskabelige
grundlag for selektion af forskningsresultater og projekter er viden om konsekvenserne af
forskellige valg, dvs. en teori om videnskabelig udvikling.
Udviklingsteori
Udviklingsteorier repræsenterer for det første en ny videnskab, idet hverken naturvidenskab eller
humaniora kan opfylde kravene til entydig formulering af videnskabelige udsagn om udviklingsprocesser. For det andet er udviklingsteorier det videnskabelige grundlag for formulering af
udviklingsmål for et fagområde og dermed forudsætningen for begrundede valg – set som
modsætning til såvel 'muddling through' som valg med bind for øjnene. Endelig er mange
fagområder konfronteret med udviklingsproblemer i dag. Det kan også udtrykkes på den måde, at
udviklingsteori ikke alene er en ny videnskab; udviklingsproblemer indgår også i de fleste
fagområder.
Udvikling er irreversibel og ikke reproducerbar, historisk fremtid eksisterer som en vifte af
udviklingsmuligheder i nutid, udviklingsmulighederne er ikke informationsmæssigt lukkede og kan
derfor ikke beskrives som usikre, men må beskrives som uvisse; relationerne mellem systemer er
asymmetriske (magtrelationer), selvudviklende systemer besidder overlevelsesidentitet og hverken
kvalitativ eller kvantitativ identitet, forestillinger om fremtidige tilstande (mål) påvirker nutidige
handlinger osv. osv. Listen over udviklingsteoriens 'brud' med de herskende videnskaber kunne
fortsættes.
Udvidelse af forskningen til udviklingsprocesser er en kopernikansk vending, et brud med
herskende videnskabelige forestillinger. Kopernikanske vendinger møder altid modstand. Fx blev
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Inkvisitionens dom over Galelei bekræftet af en pavelig kommission i 1992 – som Johannes Paul 2.
tog afstand fra.37) Rumforskningen kan også eksemplificere meget hurtige gennembrud, fx at
rummet udvides af en såkaldt mørk energi med voksende hastighed. Opfattelsen bryder med
hidtidige antagelser om aftagende udvidelseshastighed og kan ikke umiddelbart forklares.
En kopernikansk vending i forskning er et resultat af en erkendelse af og debat om
omstillingskravene på universiteterne og i fagkredse – set i modsætning til debat om
styringsreformer. Den anden debat skal ifølge denne fremstilling fokusere på udviklingsprocesser
og 'at lære at lære'. Nedenstående signalement af forskning i udviklingsprocesser og træning i 'at
lære at lære' er ét udgangspunkt for 'den anden' debat.
Forskning i udviklingsprocesser
1) Formulering af formaliserede, reproducerbare og universelle udsagn om selvudviklende
systemer (trin i videnskabelig udvikling af fremtidsforskning):
a)
b)
c)
d)
e)

Fastlæggelse af beskrivelsesdimensioner, beskrivelse af grænseovergang til systemer med konstant
struktur (opfyldelse af krav til videnskabelige udsagn)
Beskrivelse af systemtyper, udviklingsstadier og betingelser for udvikling fra ét stadium til det
næste samt betingelser for ultrastabilitet og begrænsninger for opretholdelse af ultrastabilitet (systematisk beskrivelse)
Teorier om individuelle ultrastabile systemers udvikling baseret på allometrisk og logistisk vækst,
kritiske faser og optimale forstyrrelser (abstraktion af beskrivelse)
Opstilling af universel model af selvudviklende system og deraf udlede forskellige udviklingsstadier
og udviklingsforløb som konsekvenser af systemtype, ultrastabilitet og forstyrrelser (lovmæssigheder)
Udvidelse af teorier til non-ultrastabile selvudviklende systemer (teoriudvidelse)

2) Anvendelse af udviklingsmodel på forskning (trin i videnskabelig udvikling af forskning i
forskning):
a)
b)
c)
d)
e)

Angivelse af betingelser for videnskabelig udvikling og formulering af universelle krav til
videnskabelige udsagn
Systematisk beskrivelse af de enkelte fagområders udvikling og krav til videnskabelige udsagn,
forskerrekruttering og debat om opfyldelse af de videnskabelige krav
Teorier om universiteters udvikling og målværdier, fx at universiteter eksisterer for at udvikle og
formidle den viden, der er nødvendig for og tilstrækkelig til at løse aktuelle og forestående vigtige
og vanskelige opgaver, og som ikke er et tilnærmelsesvis frit gode
Opstilling af universelle retningslinier for formulering af faglige udviklingsmål (den
samfundspolitiske eller strategiske prioritering)
Påvisning af modsigelser i faglig udvikling og fastlæggelse af værdihandlerum for forskning, højere
uddannelse og professionerne, der ophæver modsigelser

3) Eksempler på forskningsopgaver inden for de enkelte videnskaber og fagområder, der kræver en
udviklingsteori:
Naturvidenskab:

Universets udvikling før 'the big
bang' og aktuelt, udvikling af liv
på Jorden eller af liv på andre
planeter
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Menneske-miljø systemers
Klima- og
miljøforskning: udvikling41, 48)

Ingeniørvidenskab:

Lægevidenskab:

Humaniora:

Jura:

Robotter med (selv)bevidsthed,
outsourcingteknologi,38)
teknologier, der opfylder
hensigter, fx overfladebehandling,
der er selvbevarende
Sundhedsmodel25), hukommelse

Sociologi:

Dyrs bevidsthed contra
menneskers selvbevidsthed,
universelle historiske påstande,39)
livslang læring (lære at lære)41)
Universelle påstande om ret og
retfærdighed som præmis for den
juridiske metode, 'transitional
justice'42) og tværnational
retsudøvelse43)

Management:

Policy science:

Individuelle samfunds fortidige
og fremtidige udvikling,31)
ultrastabile og afvigende
udviklingsforløb, konsekvenser
af rigelig energi
Betingelser for demokrati (good
governance), betingelser for
opfyldelse af
menneskerettigheder
Betingelser for virksomheders
overlevelse, udvikling og
omstilling40)

Nutiden er 'moden' for et gennembrud for udviklingsteorier i den her beskrevne eller anden form.
Det fremgår bl.a. af debatten om sundhedsmodeller i og udenfor lægekredse38) og om maskiners og
menneskers (selv)bevidsthed.44) Gennembrud vil formentlig ske på flere fagområder og flere steder
på samme tid (jf. afsnit 1.2 ovenfor).
Udviklingsteorier om forskning er mere end kritiske vurderinger af artikler eller bøger. Antag, at
forskning i forskning konstaterede, at al forskning er mangelfuld. Hvis dette udsagn er sandt, så er
det falskt og omvendt: Hvis udsagnet om, at alle videnskabelige udsagn er falske, er sandt, så er
dette udsagn netop falsk. Udsagnet er et antinomie eller Russels paradoks og illustrerer den
grundlæggende modsigelse i forskning i forskning: Forskning i forskning er underkastet de samme
begrænsninger som anden forskning og skal samtidig afdække disse begrænsninger.2) Det kan den
kun, hvis den bygger på mere omfattende forudsætninger end den analyserede forskning.
Paradokset 'genfindes' i angivelsen af trinnene i udvikling af udviklingsteorier. Angivelsen er både
en forudsætning for og følge af (en forestilling om) udviklingsteorier. I en konsistent videnskabelig
analyse skal trinnene udledes af evidente antagelser om erfaringer svarende til Descartes forsøg i
'Om metoden'. "What is most important of all is to create natural inquiring systems, i.e., the
expression of the activity of inquiry rather than its mere appreciation."45)
Eksemplerne på udnyttelse af udviklingsteorier i de forskellige videnskaber og fagområder skal
illustrere behovet for udviklingsteorier på tværs af faggrænser. Fagkyndige kan afvise eksemplerne
for deres eget fag. Det kan i sig selv bidrage til en debat om de kommende årtiers forskning.
'At lære at lære'
Det er ikke alene forskningen, der står over for et krav om selektion. Det gør de højere uddannelser
også. Væksten i videnmængde har ført til større pensa og større specialisering. Det større pensum
hindrer ikke, at dele af det tilegnede stof forældes i løbet af kort tid. Den større specialisering fører
til fejlformulering af problemerne, idet problemerne ikke er forhåndsopdelt efter specialer.
Alternativet til større pensa og større specialisering er træning i 'at lære at lære'. Et sådant skift
repræsenterer også en kopernikansk vending.
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Fællesnævneren for omstilling af den højere uddannelse til 'at lære at lære' er projekt- og
gruppearbejde, hvor undervisningsemnet afgrænses som en bestemt kategori af opgaver, og
undervisningen træner de studerende i at finde eller formulere opgaveløsninger, der opfylder
angivne formål eller krav.46) En sådan undervisning vil på den ene side opfylde kognitive værdier
og forberede den enkelte på livslang læring og på den anden side kvalificere de studerende til at
udnytte overfloden af forskningsresultater og løse opgaver i tværfaglige arbejdsgrupper.
Uddannelse til at finde 'tilfredsstillende' løsninger på vilkårlige opgaver omfatter:
-

Viden om de grundlæggende dimensioner og funktionelle bånd inden for emneområdet –
frem for fx nyere forskningsresultater.47)
Øvelse i systematisk problemformulering og -løsning samt tværfaglig vidensøgning – frem
for fx reproduktion af autoriserede metoder og resultater.15)
Individualiseret træning ved hjælp af de visuelle medier – frem for undervisning baseret
alene på bøger og bygninger.48)

Idealer som 'at lære at lære' og 'livslang læring' er ikke nye eller originale. De blev bl.a. lanceret af
UNESCO for årtier siden.41) Det ville derimod være nyt at opfylde idealerne i den højere
uddannelse. Det er således langt fra alt projekt- og gruppearbejde – fra folkeskole over gymnasier til
læreanstalter – der er kompetenceudviklende.
For det første benyttes projekt- og gruppearbejde ofte i undervisning med et traditionelt sigte, og
projekterne er derfor ikke en integreret del af den samlede uddannelse. For det andet stiller projektog gruppearbejde store krav til deltagernes forudsætninger. Det drejer sig både om krav til
færdigheder, jf. ovenfor, og til motivation. Uddannelsesstederne sikrer ikke altid, at disse
forudsætninger er tilstede.
For det tredje er et velfungerende projekt- og gruppearbejde et bæredygtigt netværk, der udnytter de
forskellige deltageres forskellige evner – og ikke kun den kombinatoriske intelligens, der har stået i
centrum i industrisamfundets uddannelsessystem.49) I det bæredygtige netværk bidrager hver enkelt
med noget, som de øvrige tillægger værdi, og skaber dermed det selvværd, der er betingelsen for
overvindelse af hindringer og – mere generelt – for livslang læring.
Dårligt tilrettelagt projekt- og gruppearbejde er – selvfølgelig – spild af tid. Eksempler herpå er ikke
en begrundelse for at forkaste arbejdsformen, men for at forbedre tilrettelæggelsen.
En anden debat
Udviklingsteori og 'at lære at lære' er to stikord for 'en anden debat' om fremtidens danske forskning
og højere uddannelse – en debat om betingelserne for at skabe stærke fagområder i et kognitivt
samfund. En bred debat ville i sig selv repræsentere en kopernikansk vending.
Det er i én forstand mindre væsentligt, hvad en debat fører til. Den egentlige fornyelse ville bestå i,
at forsknings- og undervisningsmiljøerne på alle institutter udvikledes til kreative miljøer, 50) der
skaber og formidler viden, som ikke forældes i løbet af få år, og som bidrager til løsning af de
kommende årtiers vigtige og vanskelige opgaver. Så ville debatten også opfylde formålet med
universitetsreformerne.
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3. Fremtiderne for skoler og voksenuddannelse
Velfærdskommission, Tænketank vedr. Fremtidens Vækst, Det økonomiske Råd og private
tænketanke søger at tegne billedet af den forestående udvikling. Det sker imidlertid typisk på
grundlag af fremskrivninger og prognoser. Dette til trods for, at behovet for et nyt billede skyldes,
at 'mere af det hidtidige' ikke længere kan sikre velstand og velfærd (jf. kapitel I, afsnit 4 & 5.1).
Industrisamfundets uddannelsessystemer tilbyder formelle kvalifikationer til at løse velkendte
opgaver på velkendt måde. Disse uddannelser har hidtil opfyldt (offentlige og private) arbejdsgiveres interesser, fordi institutioner og virksomheder skulle yde 'mere af det hidtidige’. De har
også opfyldt dominerende værdier i befolkningen, fordi de gav adgang til velstand og tryghed for
dem, der fik adgang til uddannelsessystemet. I tilgift hertil har velfærdssystemet sikret, at ingen
behøver at lide nød.
Specielt for så vidt angår uddannelse kan billedet af den forestående udvikling tegnes i to led:
1) Den igangværende udvikling i retning af kognitive værdier og overflod af industrisamfundets
viden skaber en voksende interesse (behov) for livslang læring i betydningen: Personlig
udvikling hele livet.
2) Den voksende velstand (højere lønniveau) øger kravene til medarbejdernes kompetencer.
Kravene opfyldes ved at udvikle hvert enkelt menneskes specielle evner: Ethvert menneske
besidder specielle evner på mindst ét område, og udvikling af de specielle evner skaber det
selvværd og den selvtillid, der er grundlaget for personlig udvikling hele livet, herunder for de
kompetencer, der begrunder en rimelig løn.
Nedenfor i afsn. 3.1 beskrives dels den voksende interesse for livslang læring som følge af den
igangværende samfundsudvikling, dels den individuelle livslange læringscyklus (s-kurve). Livslang
læring bliver snarere hæmmet end understøttet af det eksisterende uddannelsessystem. I afsnit 3.2
begrundes behovet for udviklingsprojekter som middel til fornyelse af uddannelsessystemet, og i
sidste afsnit (6) redegøres for et program for udviklingsprojekter (Back4work).
Sidstnævnte projektbeskrivelse er relativt detaljeret. Formålet hermed er at vise, at ethvert
menneske kan vælge fremtid, når det får adgang til nødvendig vejledning og simple hjælpemidler.
Hjælpemidlerne bygger på klassiske videnskabelige principper, og vejledningen bygger på de
voksenpædagogiske principper, der praktiseres i enhver erhvervs- og højskole i dag.
En regneopgave løses ved at opdele opgaven i et antal hver for sig simple trin. Hvis trinnene
gennemføres i den rigtige rækkefølge, kan man ikke undgå at nå frem til det rigtige resultat.
Fremtidsvalg bygger på det samme princip: En kompleks beslutning opdeles i et antal (relativt)
simple beslutningstrin, som uundgåeligt fører til en velbegrundet beslutning, hvis de træffes i den
rigtige rækkefølge. Det nye i det beskrevne projekt er for så vidt ikke trinnene; det er fastlæggelsen
af den 'rigtige' rækkefølge.
Den anden fornyelse i læringsprojektet er udnyttelse af et virtuelt rum. Når bortses fra en
introduktionsuge sidder kursisterne med headset /webcam ved en computer og kommunikerer via
Internet (on-line web-kommunikation). Samvirket i det virtuelle rum opfylder pædagogiske krav. I
tilgift hertil er opbygning af erfaringer og kompetencer til at udnytte det virtuelle rum i voksenundervisning en nøgle til det kommende årtis omstilling af samfund, universiteter og arbejdspladser
til et kognitivt samfund.
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3.1 Samfundsudvikling og læring
Teknologier forbedres og fornyes for at opfylde behovene for knappe goder. Behovene kan
beskrives som relativt stabile værdiforestillinger. Samfundsudviklingen skaber ikke nye værdiforestillinger, men nye måder at opfylde værdiforestillingerne på.
Det specielle og karakteristiske for samfundsudviklingen er grundlæggende teknologiske skift med
ca. 55 års mellemrum. Hvert skift erstatter teknologier, der har nået et loft over forbedringerne, med
nye teknologier, der skaber nye muligheder for større værdiopfyldelse for en større del af
befolkningen (jf. kapitel II, afsnit 3.3 og kapitel III, afsnit 2.).
De teknologiske fornyelser omfatter bl.a. energi, transport og kommunikation, dvs. fysisk
infrastruktur-teknologi. De fire bølger af ny fysisk infrastruktur og nye primære energikilder kan
betragtes som den velstandsskabende drivkraft i den vestlige verden siden Oplysningstiden.
Regnskaber baseret på dobbeltbogholderi kan betragtes som styringsmidlet for udnyttelse af disse
bølger,51) og dobbeltbogholderiet er dermed et typisk eksempel på en social teknologi.
Danmark 2005
Overgangsfaser skyldes teknologiske vækstgrænser og mætning af brugerbehov. De dominerende
værdier i sidste halvdel af 1900-tallet var materielle behov og økonomisk tryghed.
Velstandsstigning har affødt en voksende materiel mæthed. Materiel mæthed vil sige, at yderligere
materiel vækst tillægges mindre værdi end vækst på nye områder. De nye områder, der allerede
præger de 40-årige og yngre, er personlig udvikling, eksperimenterende livsforløb, afprøvning af
egne evner, ansvarlighed for og indflydelse på eget livsforløb osv. (jf. kapitel III, afsnit 2.2).
De nye behov kan under ét betegnes kognitive værdier. (Kognition: Måden at forholde sig på til
omverdenen). Kognitive værdier har altid været dominerende i det ‘bedre borgerskab’. Det nye
består i, at disse værdier spredes til hele befolkningen (jf. kapitel II, afsnit 2.2).
Samtidig har udnyttelsen af stadigt voksende informations- og videnmængder nået et vækstloft. Den
IT-teknologi, der indførtes i 1960erne og siden spredtes til hele befolkningen, har nået et
mætningspunkt, jf. IBM’s salg af sin pc-produktion til en kinesisk virksomhed.
Rigelig og i sig selv billig viden, der hurtigt forældes, kan betragtes som en ’råvare’ for produktion.
Dermed menes, at informationer om brugerens behov og situation indsamles og formes til en
’skræddersyet’ ydelse. Da det individuelle behov aldrig genopstår i nøjagtig samme form, har den
indsamlede viden ingen varig værdi og kan kasseres, når behovet er opfyldt.
Oplysninger, der indsamles, formes til viden, anvendes og til sidst kasseres, repræsenterer en
’råvare’. Viden forbruges på samme måde som industrivirksomheden forbruger råstoffer og energi.
Den nye anvendelse af information og viden kan betegnes som videnforbrug. Stor (specialiseret)
viden om et fagområde erstattes af stor øvelse i at forme tilfredsstillende løsninger på vilkårlige
opgaver. Omstilling til videnforbrug understøttes af grundlæggende fornyelser af IT. På længere
sigt kan udnyttelsen af information som ’råvare’ i såvel store som mindre virksomheder og
husholdninger ske ved hjælp af intelligente maskiner, materialer, bygninger osv., der erstatter
nutidens eksperter (jf. kapitel III, afsnit 2.2).
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Udbredelse af kognitive værdier forudsætter, at de materielle behov opfyldes. Økonomisk
stagnation eller nedgang – à la Sydamerika siden 1970 – opretholder eller genskaber interessen for
de materielle værdier.
Alternativet til økonomisk nedgang er en ny udvikling. Den nye udvikling omfatter på den ene side
en ny vækst i den materielle produktion på nyt grundlag – lige som ny vækst i landbrugsproduktionen har været en trend i industrialiseringen. På den anden side skal den nye udvikling
opfylde befolkningens kognitive værdier som brugere og medarbejdere. Opfyldelse af kognitive
værdier eller personlig udvikling er andre ord for livslang læring. Nye forestillinger om læring og
jobkvalificering er i den forstand nøglen til en ny udvikling.
De mange evner
Der findes 12-15 forskellige medfødte evner.52) Uddannelsessystemet har hidtil fokuseret på boglige
evner og kombinatorisk intelligens, fordi samfundet har efterspurgt den knappe og kostbare
ekspertviden. Den ensidige fokusering på enkelte evner (og det underforståede menneskesyn) har
opdelt befolkningen i kloge og dumme, intelligente og ubegavede.
Ifølge foreliggende forskning er de forskellige evner eller anlæg tilfældigt fordelt i befolkningen.
Det betyder, at alle har samme sandsynlighed for at besidde en bestemt evne. Antag (for at gøre
regnestykket enkelt), at der kun findes 10 medfødte evner, så vil 1/10 af befolkningen besidde den
ene evne, 1/10 den anden evne og 1/100 besidde begge evner.
Man kan definere eliten på et bestemt område som de ti procent bedste. Den 1/10 af befolkningen,
der besidder en bestemt evne, og som får mulighed for at optræne denne evne, vil blive de ti procent
bedste på det pågældende område, dvs. tilhøre eliten. Tilsvarende gælder for de øvrige
befolkningsgrupper med andre evner. Hvert enkelt menneske kan således blive en af de ti procent
bedste på ét område. På den måde erstattes den vertikale opdeling i klogere og dummere af en
horisontal opdeling, hvor alle er virkeligt gode, men på forskellige områder.
Informations- og videneksplosionen, intelligente maskiner, køb af videnstunge ydelser i Asien osv.
skaber nu en ny efterspørgsel efter en bred vifte af evner og færdigheder – på dansk-amerikansk:
diversity. Efter adskillige års debat i USA om den optimale 'diversity' i virksomheden er debatten så
småt ved at nå Europa.53)
Omstilling fra industrisamfund til et samfund præget af kognitive værdier afføder på én gang
erhvervsøkonomisk og individuel interesse for udvikling af det enkelte menneskes specielle evner
og anlæg, så ethvert menneske bliver én af de bedste på sit område. Det giver et menneske den
selvtillid og det selvværd, som sætter det i stand til at afhjælpe egne svage sider og at udvikle sig
livet igennem, uanset opvækstmiljø (bryde den negative sociale arv).
Grundlaget for udvikling af den enkelte elevs eller medarbejders specielle evner er det enkelte
menneskes ansvarliggørelse for egen udvikling. Læringen skal bygge på træning i udnyttelse af
information og viden som 'råvare' til løsning af vilkårlige opgaver på tilfredsstillende måde, således
at hver enkelt elev og medarbejder udvikler ønske, evne og vilje til personlig ledelse. Ønsket bygger
på en oplevelse af en reel vifte af fremtider, evnen bygger på en afklaring af egne
værdiforestillinger og viljen bygger på synliggjorte resultater af egen indsats.54)
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Ønske, evne og vilje til personlig ledelse udvikles ikke 'af sig selv'. Det kræver for det første hjælptil-selvhjælp til at bryde med hidtidige normer. For det andet kræves bistand til at afklare og udvikle
specielle evner, værdiforestillinger og prioriteringer. Kravene opfyldes i et samvirke med andre
mennesker, og det forudsætter øvelse i samarbejde på grundlag af forskelle. I samvirket kan den enkelte både opnå et personligt udbytte og bidrage til en fælles opgaveløsning. Samarbejde på basis af
forskelle skaber ligeværd, fordi hver enkelt yder noget, som andre værdsætter, og selv modtager
noget fra andre.
Tilrettelæggelse og gennemførelse af den beskrevne form for læring stiller uddannelsessystemet
over for helt nye kompetencekrav. Opgaven kan ikke løses centraliseret (ministerielle bekendtgørelser, læseplaner, standardiserede tests, kanoner el.lign.) eller af de enkelte uddannelsessteder
hver for sig. Opgaven kan derimod løses gennem samarbejde mellem lokalområdets erhvervsliv,
uddannelsesinstitutioner og foreninger om opfyldelse af fælles og individuelle værdier.
De politiske spændinger
Det individuelle udviklingsforløb afhænger ikke alene af individet; det afhænger også af
udviklingen i samfundet som helhed (jf. kapitel I, afsnit 6.2). Fx sætter den høje tyske arbejdsløshed
grænser for den enkeltes muligheder for at få et job – uanset personlig indsats.
Tysklands aktuelle økonomiske problemer skyldes ikke mangel på effektivitet. Den tyske
eksportindustris effektivitet bliver i dag kun overgået af USA’s. De tyske eksportvirksomheder har
bl.a. opnået denne effektivitet ved at benytte stadigt flere ikke-tyske underleverandører. De
økonomiske problemer i Tyskland skyldes, at den tyske servicesektor og det tyske hjemmemarkeds
virksomheder ikke har været i stand til at beskæftige den arbejdskraft, som en effektiv
eksportindustri har afskediget, bl.a. på grund af restriktioner på arbejdsmarkedet.
Arbejdsløsheden er markant større i det tidligere Østtyskland og forstærker dermed kløften mellem
'de to Tysklande'. Kløften genfindes i det partipolitiske spektrum: Tilslutningen til det tidligere
kommunistparti er relativ stor i det gamle Østtyskland og meget lille i det gamle Vesttyskland. Et
tilløb til en arbejdsmarkedsreform blev mødt med stærke protester og store demonstrationer, fordi
de etablerede befolkningsgruppers privilegier blev beskåret.
En tilsvarende spaltning kan observeres i Frankrig. På den ene side dybt frustrerede unge med
anden etnisk baggrund, der lever i ghettoer i de større byers forstæder, og som lavede optøjer i
efteråret 2005. På den anden side middelklassens børn og unge, som med forældrenes sympati
demonstrerede i foråret 2006 mod en lille begrænsning af de unges rettigheder på arbejdsmarkedet.
– De udstødte kontra de etablerede.
Forfejlede regeringspolitikker skabte stor arbejdsløshed i 1930erne. Det samme kan ske i dag, men
ikke på samme måde. Regeringerne har lært af '30ernes depression og fører en keynesiansk politik
under økonomisk stagnation, dvs. stimulerer efterspørgslen – og dermed beskæftigelsen – gennem
offentlige budgetunderskud. Det overses, at et budgetunderskud i Tyskland eller Frankrig ikke
kompenserer for et stift arbejdsmarked i et åbnet Indre Marked i EU – vilkår, der slet ikke indgik i
Keynes teori.
Økonomisk lavvækst, der rammer nogle befolkningsgrupper væsentligt stærkere end andre og
forstærker eksisterende opdelinger, kan skabe spændinger eller kløfter, der hindrer selv små
reformer. Det er typisk i overgangsfaser, jf. Provisorieårene i slutningen af 1800-tallet i Danmark. I
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overgangsfaser kan politiske spændinger hindre omstilling og derigennem forstærke de politiske
spændinger, så omstillingen trækkes i langdrag og skaber politisk instabilitet55) (jf. kapitel I, afsnit
5.2/betingelser for demokrati).
De politiske spændinger i overgangsfaser tvinger partier og interesseorganisationer til – eventuelt
modvilligt – 'at vælge side', og nye initiativer må derfor udgå fra 'ledere på sidelinien', jf.
andelsbevægelsen.
De aktuelle omstillingskrav opfyldes af åbne netværk af specialiserede virksomheder og
institutioner, der tilbyder komplekse ydelser, som opfylder individuelle behov (jf. kapital III, afsnit
3.2). Lokale ledere kunne bidrage til en sådan omstilling ved at skabe lokale netværk af
virksomheder, erhvervsskoler og offentlige institutioner, som tilbyder individualiseret opkvalificering, der opfylder såvel arbejdsstedets som medarbejderens behov.
3.2 Vilkår for personlig udvikling
Alle mennesker gennemløber en biologisk livscyklus: Barndom, ungdom, voksenliv og alderdom.
Livscyklen med et toppunkt 'i midten' gengiver den årlige forøgelse af individets fysiske og mentale
kapacitet op til 'midtpunktet' og efterfølgende årlige forringelse af kapaciteten.
Man kan også benytte den opsamlede (kumulerede) vækst siden fødslen til at beskrive livsforløbet:
I de første år forøges den fysiske og mentale kapacitet langsomt, fra ungdommen forøges
kapaciteten hurtigt, indtil mulighederne for kapacitetsforbedringer er ved at være udtømte, og
væksten i den samlede kapacitet stagnerer. Denne såkaldte s-kurve (logistisk vækstkurve) beskriver
forløbet som en indledningsvis langsommere, derefter hurtigere og til sidst igen langsommere vækst
til et 'vækstloft' (jf. bilag 1.1, figur 1-4).
Det er ikke blot menneskers biologiske udvikling, der gennemløber en livscyklus eller s-kurve.
Menneskers sociologiske udvikling følger også en s-kurve.
Den sociologiske livscyklus
Den sociologiske livscyklus er blevet påvist for skabende personer. Kunstnere og forskere
frembringer romaner, malerier, kompositioner, videnskabelige rapporter, film osv. livet igennem.
Antallet af værker, som en kunstner eller forsker producerer, kan gøres op år for år, og den samlede
produktion udgør de historiske data for analyse af det pågældende menneskes personlige udvikling.
Analyserne viser, at de skabende personers produktion følger en s-kurve: Væksten i antal 'værker' er
langsommere i de unge år, derefter er de meget produktive, indtil de har udtømt deres potentiale, og
produktiviteten igen falder.
Kunstneres og forskeres udvikling som skabende personer foregår således ikke på samme måde
livet igennem, men gennemløber en livscyklus. Produktionen vokser langsomt i de første faser af
deres 'skabende liv', derefter hurtigere og atter langsommere, når de bliver 'ældre' – ikke i
biologiske år, men i skabende evner.
Denne livscyklus er påvist for bl.a. Einstein (forsker), Mozart og Brahms (komponister), Shelley og
Marquez (forfattere) og Fellini og Hitchcock (filminstruktører). Specielt for Hitchcock gælder, at
han startede en ny s-kurve for tv-produktioner, da han havde nået 'vækstloftet' for filmproduktion.
Et menneske kan med andre ord skabe sig flere 'livscykler' (jf. bilag 1.1, figur 23-24).
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Der foreligger (endnu) ikke tilsvarende analyser af 'almindelige' menneskers udvikling. Det skyldes,
at de nødvendige data ikke er umiddelbart tilgængelige. Der findes derimod data om en speciel
befolkningsgruppes indsats. Det drejer sig om lovovertrædere. Også her følger 'indsatsen' i form af
kriminalitet en s-kurve: Antallet af (registrerede) lovovertrædelser vokser først langsomt, derefter
hurtigere og til sidst igen langsommere (jf. bilag 1.1, figur 24)56).
Påstanden her er, at den sociologiske livscyklus, der beskriver geniernes og de kriminelles
livsforløb, også beskriver 'almindelige' menneskers livsforløb.
Den sociologiske livscyklus består af mange små s-kurver, som hver for sig repræsenterer et
indlæringsforløb. Alle, der er beskæftiget med undervisning, kender det s-kurveformede indlæringsforløb. Påstanden kan derfor også formuleres på den måde, at kæden af 'naturlige' og/eller formelle
indlæringsforløb fra fødsel til død er et grundvilkår for alle mennesker.
Udviklingsforløb
Det enkelte menneskes personlige udvikling (livslang læring) følger en s-kurve eller læringskurve.
Selv om ethvert individuelt udviklingsforløb følger en s-kurve, så kan forløbene være meget
forskellige.
Ét menneskes livsforløb kan adskille sig fra et andet menneskes af tre grunde:
1) Forskelle i medfødte anlæg eller evner: Det viser sig i højere eller lavere overgrænser for
udvikling på det pågældende område. Spørgsmål om individets 'potentiale' kan formuleres i
følgende form: Hvad er den øvre grænse for dette menneskes præstationer på dette område?
2) Forskelle i vilkår for at udnytte og udvikle anlæg og evner: Det viser sig i hurtigere eller
langsommere udviklingenshastighed. Spørgsmål om individets udviklingsvilkår kan formuleres
i følgende form: Hvor lang tid vil det tage dette menneske at nå grænsen for egen udvikling?
3) Forskelle i faktisk udvikling: Det viser sig i forskelle i det aktuelle udviklingsstadium på skurven. Spørgsmål om individets aktuelle udviklingsstadium på et bestemt område kan
formuleres i følgende form: Hvor stor en del af s-kurven har dette menneske tilbagelagt?
Mozart skrev ifølge én fremstilling57) sin første symfoni som 9-årig. Hverken evnen til at
komponere som kun 9 år gammel eller den store produktion i de efterfølgende 20 år kan forklares
som et resultat af faderens undervisning. Mozart fødtes med helt enestående musikalske anlæg.
De enestående kunstnere, forskere, generaler osv. synliggør, at mennesker fødes med forskellige
evner. Enkelte menneskers præstationer er enestående, og de er ofte enestående allerede i en ung
alder. Der findes ingen anden forklaring på de enestående præstationer end medfødte anlæg, som
alle 'vi andre' mangler.
Ingen kan sige, om en 'Mozart' født et andet sted på et andet tidspunkt havde præsteret de samme
værker. Det er muligt, men langt fra sikkert, at det enestående talent (geniet) altid manifesterer sig
uanset vilkårene. Det er til gengæld sikkert, at 'almindelige' menneskers udvikling afhænger af
omgivelsernes reaktioner.
Hvis en dreng får at vide tilstrækkeligt mange gange, at han er elendig på fodboldbanen, så føler
han sig også som en dårlig fodboldspiller og spiller dårligt. Hvis en pige får at vide tilstrækkeligt
mange gange, at hun er umulig på et dansegulv eller til matematik, så58) … Der er skabt en hel
industri af coacher – for sportsfolk og managers – på det grundlag.
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Nogle mennesker udvikler deres evner hurtigere end andre. Når bortses fra genierne afhænger det af
den vejledning, de modtager, og af reaktionerne på deres indsats. Personlig belønning såsom
tilfredsstillelse, værdsættelse, anerkendelse (prestige) og økonomisk udbytte er drivende kræfter
eller motivation for personlig udvikling. Omvendt virker nedvurdering, vedholdende kritik,
uforudsigelige reaktioner osv. demotiverende.
Fx bliver et kreativt potentiale understøttet af et tolerant og afslappet miljø, hvor det er tilladt at lave
'ingenting', og hvor reaktionerne på de præsterede ydelser er differentierede, konsistente og
stimulerende.50) Modsat kan en negativ social arv bestå i at blive udsat for mange nederlag allerede
tidligt i livet.
For at modtage og vedligeholde positive reaktioner må den enkelte finde og 'opdyrke' mødestedet
mellem egne evner og omgivelsernes forventninger eller krav. Med 'mødested' menes her det
indsatsområde eller den hovedinteresse, hvor individet besidder særlige evner til at opfylde
omverdenens krav. I dette mødested kan individet yde noget, som andre anerkender. Anerkendelsen
skaber selvværd og en positiv selvvurdering, der motiverer yderligere udvikling på trods af
forhindringer og uundgåelige fiaskoer. Selvtillid og selvværd sætter også mennesker i stand til at
udvikle og overvinde deres 'svage' sider.
Ifølge foreliggende forskning findes der som anført 12-15 medfødte og indbyrdes uafhængige evner
eller færdigheder, der er tilfældigt fordelt i befolkningen.59) Det drejer sig eksempelvis om evner
som kreativitet, kognitiv tænkning, hukommelse, kombinatoriske evner, beslutningsevne osv.
Individualiseret hjælp-til-selvhjælp til udvikling af det enkelte menneskes specielle evner og
interesser kan omdanne den vertikale 'hakkeorden' til et horisontalt, bæredygtigt netværk, hvor hver
enkelt er virkelig god på mindst ét område og derfor kan bidrage med noget, som andre har brug
for, og modtage noget, som andre yder bedre.
Udviklingen af specielle evner afhænger for det første af opvækstmiljøet. Sat på spidsen er valget af
forældre det vigtigste valg i livet, og det er ikke et 'valg'. For det andet afhænger den senere
udvikling ofte af tilfældige faktorer, fx kollektive eller individuelle ulykker, velfungerende
ægteskab eller skilsmisser, egen eller nærmestes sygdom osv. De tilfældige faktorer kan også være
positive, fx muligheden for at realisere livsdrømmen, fordi man vinder i lotto eller møder de 'rigtige'
mennesker på de rigtige tidspunkter.
De tilfældige (såkaldte kontingente) faktorer er ikke ligeligt fordelt over tid (historisk og
individuelt) eller sted (geografisk og socialt). Udviklingsvilkårene i dagens Danmark er markant
bedre end for nogle hundrede år siden, og de er bedre for unge, erhvervsaktive end for pensionister;
de er bedre i Danmark end i Hviderusland, og de er (som helhed) bedre i de højere sociale lag end i
de lavere.
Uddannelsessystemets begrænsninger45)
Læring foregår dels i de små sociale (primær)grupper, dels i uddannelsesinstitutioner. Omstillingen
fra én teknologisk og socio-politisk bølge til den næste har også omfattet fornyelse af
uddannelsessystemet. Fx blev rytterskolerne fornyet i begyndelsen af 1800-tallet, folkeskolen og
gymnasiet blev fornyet i begyndelsen af 1900-tallet, og 'Den blå betænkning' skabte i 1950erne et
nyt grundlag for folkeskolen. Livslang læring kræver en tilsvarende fornyelse af dagens
uddannelsesinstitutioner.60)
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I industrisamfundet gennemfører mennesker en uddannelse, og når de har bestået den afsluttende
eksamen, der kan omfatte en obligatorisk eller frivillig 'overbygning', så er de færdiguddannede som
snedker eller smed, speciallæge eller jurist. Det udelukker ikke 'brush up' kurser eller anden
efteruddannelse fra tid til anden, men selve begrebet 'efteruddannelse' er modsætningen til livslang
læring. Livslang læring overflødiggør efteruddannelse.
Der findes i ethvert samfund til enhver tid nogle mennesker, der udvikles livet igennem. Det foregår
i dag individuelt og uden for de formelle uddannelsesinstitutioner. Omstillingen fra industrisamfund
til kognitivt samfund omfatter en omstilling af det fagspecialiserede uddannelsessystem til livslang
læring. En sådan omstilling repræsenterer en kopernikansk vending – et brud med en række af de
antagelser, der har været og er grundlaget for industrisamfundets uddannelsessystem.48) Nogle af
hindringerne resumeres i det følgende.
1.

Siden Oplysningstiden har dannelsesidealet (i toneangivende klasser) været 'det modne
menneske', dvs. et menneske, der handler rationelt, afvejer konsekvenserne af forskellige
handlinger, før en beslutning træffes, undgår risici osv. Sagt på en anden måde, så er det
voksne og modne menneske en færdigudviklet og ansvarlig person, der hverken (som
iværksættere og kunstnere) er uforudsigelige eller excentriske eller (som de endnu
'ufærdige' børn) har behov for yderligere udvikling. Livslang læring og personlig udvikling
gennem hele livet er et sokratisk ideal og bryder med oplysningstidens forestillinger om
det rationelle, modne menneske. Et sådant brud afvises både i faglige kredse og i dele af
befolkningen, jf. debatten om Pisa-undersøgelserne.

2

Det klassiske vestlige modenhedsideal brød sammen under 1. og 2. Verdenskrig. Det var
uforeneligt med de grusomheder, som 'kultur-nationerne' udfoldede. I et forsøg på at
ophæve denne modsigelse er menneskesynet i Vesten blevet udvidet med en antagelse om,
at ethvert menneske er født med en 'mørk side' eller 'en skjult dæmon'. Det modne
menneske er ikke alene færdigudviklet; det har også lært at undertrykke 'den indre
svinehund'.61)
Det spaltede menneskesyn kommer til udtryk i succesromaner som “Brave New World”
og “1984" såvel som i videnskabelige rapporter som “Grænser for Vækst", jf. afslutning.
Det er uddannelsesinstitutionernes opgave at opdrage den nye generation, herunder lære
den nye generation at undertrykke 'den indre svinehund'. Kravet udelukker livslang læring,
der er modsætningen til det spaltede menneskesyn. Livslang læring forudsætter og
understøttes af en opfattelse af mennesket som én personlighed, der udvikler sig gennem
hele livet og derfor også gør sig skyld i – selv grusomme – fejltagelser.

3

De vestlige industrisamfund har tillagt boglige evner og kombinatorisk intelligens større
værdi end andre evner, fordi de er nødvendige for løsning af stadigt mere komplekse
videnskabelige, teknologiske og økonomiske opgaver. Uddannelsessystemerne har
tilpasset sig denne efterspørgsel på bekostning af de mange andre evner. Den ensidige
fokusering på nogle få evner skaber nogle få 'vindere' og mange større eller mindre
'tabere'. 'Vinderne' stimuleres muligvis til livslang læring, men de udgør et mindretal.
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Uddannelsesinstitutioner er under pres. Folketing og erhvervsorganisationer kræver større
effektivitet, mere erhvervsrelevante uddannelser, kortere uddannelsesforløb osv. (jf. afsnit
1.2 ovenfor). Uddannelsessystemer i mange vestlige lande har været under pres siden
studenteroprøret i 1970erne. Det skyldes på den ene side større vækst i antal studerende
end i bevillinger, der skabte en legitimitetskrise, og på den anden siden voksende
utilfredshed med universitets virkemåde.62) Siden studenteroprøret er der gennemført
mange reformer, men få fornyelser63) på universiteterne, og de aktuelle reformer passer ind
i dette mønster. Da lærere og ledere i det øvrige uddannelsessystem ofte er
universitetsuddannede, kan universiteternes målværdier og værdihandlerum påvirke hele
uddannelsessystemet.
4

Den gruppe, der har størst behov i dag for hjælp-til-selvhjælp til ny personlig udvikling, er
de 'svage' befolkningsgrupper, dvs. mennesker med biologiske eller sociale handicaps –
enten medfødte eller erhvervet senere i livet. Det drejer sig ikke kun om fysiske handicaps,
men også om fx afvigende hudfarve, lav stress-tærskel, ringe selvværd osv. Behovet for at
'gøre noget andet' over for denne gruppe er evident; det er imidlertid ikke tilstrækkeligt til
at skabe et brud med de etablerede forestillinger.

5

Den lærerstyrede optræning i autoriserede færdigheder og kanon'er og kontrol af
træningsresultater tillægges voksende betydning og dermed nedprioriteres individualiseret
bistand til afklaring og udvikling af egne specielle evner.

6

Ingen formel uddannelse kan i sig selv fjerne barrierer for personlig udvikling. Den
personlige udvikling skabes i et vekselspil mellem undervisning og afprøvning af en ny
viden eller færdighed. Når bortses fra den eksklusive Filmskolen har dagens
uddannelsesinstitutioner vanskeligt ved at sætte dette vekselspil i centrum. Specielt for
tabergrupper forudsætter en ny start, at den pågældende etablerer et nyt netværk baseret på
ny udnyttelse af egne evner for at opfylde andre krav end hidtil.64) Det betragter de
offentlige uddannelsesinstitutioner ofte som et privat anliggende.

De seks anførte eksempler illustrerer de kulturelle, organisatoriske og mentale hindringer for
omstilling af nutidens fagspecialiserede uddannelsessystem til livslang læring.
Livslang læring drives af nysgerrighed og af glæden (belønningen) ved at tilfredsstille
nysgerrigheden. Det har hidtil været den pædagogiske rettesnor for aktiviteterne i børnehaverne og
for uddannelse af 'kaospiloter'. I de sidste par år er børnehaverne også blevet presset til optræning af
centralt fastlagte færdigheder, fordi Danmark har scoret lavt i internationale sammenligninger
(PISA-undersøgelser), og den offentlige støtte til 'kaospiloterne' er stadig kontroversiel.
Eksemplerne anføres her, fordi de viser, at den igangværende udvikling i Danmark peger bort fra
den sokratiske livslange læring.
Nogle virksomheder tilbyder medarbejderne selvudviklingskurser. Tilbuddet er typisk et udtryk for
anerkendelse, som medarbejderen vanskeligt kan afslå. Kurset kan på den måde presse
medarbejderen til noget, der tjener virksomhedens interesse mere end medarbejderens.65) Det er
imidlertid ikke en indvending mod tilbud om personlig udvikling. Ethvert hjælpemiddel kan bruges
og misbruges; det afhænger ikke af hjælpemidlet, men af brugerne.
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Interne hindringer og eksterne krav forhindrer, at det danske uddannelsessystem selv igangsætter en
omstilling til livslang læring og udvikling af hvert enkelt menneskes specielle evner.45)
Uddannelsesinstitutionerne er ikke motiveret til omstilling og mangler også de nødvendige
kompetencer. Det udelukker selvfølgelig ikke fornyelser i enkelte børnehaver, friskoler, højskoler
eller andre institutioner. Fornyelserne vil blive 'presset' frem af den stærke vækst – måned for
måned – i open access adgang til alle publikationer fra flere og flere forskningsinstitutioner,
universiteter, videnskabelige tidsskrifter og institutionsarkiveringer – herunder fortryk fra Nature og
Science, som er lette at finde via Google og Google Scholar.66) Fx bliver de tilgængelige artikler
citeret meget hyppigere end artikler, der skal betales for.
Behovet for udviklingsprojekter
Samfundsformen over de kommende årtier betegnes her som et kognitivt samfund, fordi de
dominerende værdier er kognitive, dvs. selvudvikling, afprøvning af egne evner, eksperimenterende
livsstil osv. Livslang læring og udvikling af egne specielle evner udgør et centralt element i de nye
dominerende værdier.
Da det etablerede uddannelsessystem ikke er i stand til selv at omstille sig til livslang læring, er der
behov for at igangsætte omstillingen 'udefra', dvs. initiere projekter, der udvikler kompetencer til at
formidle og understøtte livslang læring, og oprette nationale videncentre for udnyttelse af disse
kompetencer overalt i landet.
Udviklingsprojekter vedrørende livslang læring kræver:
1) En 'brugergruppe', der er motiveret til at afklare og udvikle egne specielle evner (jf. afsnit 4.1
nedenfor).
2) En organisationsform, der ansvarliggør den enkelte deltager – set i modsætning til lærerstyret
træning i autoriserede færdigheder (jf. afsnit 4.2 nedenfor).
3) Et projektkonsortium, der udvikler og efterprøver teknikker til valg af fremtid, kompetencer til
at udnytte teknikker og organisationsformer, der kan sætte brugergruppen i stand til at vælge
egen fremtid (jf. afsnit 4.3 nedenfor).
4) En initiativgruppe (et såkaldt bærende projekt), der 'åbner dørene' for projektet og sikrer, at det
gennemføres, og at resultaterne kan udnyttes i et videncenter (jf. afsnit 4.4 nedenfor).
4. Hjælp-til-selvhjælp til ny personlig udvikling
Livscyklen er et grundvilkår for alle mennesker. Det betyder ikke, at alle menneskers udvikling
følger én og samme s-kurve. For det første fødes mennesker med forskellige evner og anlæg, og for
det andet får nogle mennesker optimale muligheder for at udvikle specielle evner, mens andre bliver
hæmmet fra fødslen eller af konflikter senere i livet, og atter andre dør tidligt. Det resulterer i
forskelle livscykler (jf. afsnit 3.2 ovenfor).
4.1 Ulighed
Den intuitive modsætning til ulighed er lighed eller ligestilling. Fx er kvindernes
udfoldelsesmuligheder ringere end mændenes i dagens samfund, og denne ulighed mellem kønnene
søges ophævet gennem ligestilling.
Ulighed mellem kønnene er udtryk for, at kvinders udfoldelsesmuligheder er begrænset af kønnet
uanset individuelle evner og præstationer. Modsætningen hertil er ikke ligestilling af kønnene, men
eliminering af køn som betingelse for udfoldelsesmuligheder. Tilsvarende gælder hudfarve, alder,
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race osv. Målet for ligestilling er, at køn har samme betydning for udfoldelsesmuligheder, mens
målet for personlig udvikling er, at køn ikke har nogen betydning.
Lighed versus 'ideelle' udviklingsvilkår
I det mindste siden den franske revolution har 'lighed' indtaget en central position i den politiske
debat i vestlige samfund. Det er fortsat politisk ukorrekt at fremstille ulighed som noget positivt.
Det er til gengæld uforpligtende at erklære sig som forkæmper for lighed, så længe det er uklart,
hvad man forstår ved lighed og ulighed.
Mennesker fødes med forskellige anlæg og evner, og vokser op i forskellige – mere eller mindre
privilegerede og stimulerende – sociale miljøer. I den forstand er ulighed et vilkår fra fødslen.
Denne ulighed kan kun ophæves ved at klone mennesker og opdrage dem kollektivt.
Det ville næppe være ønskværdigt at leve i et samfund, hvor alle var lige dygtige eller lige kønne
eller havde samme indtægter eller … osv. Målet er heller ikke lige vilkår for uddannelse, karriere,
sundhed eller … osv., for lige vilkår kunne fx være lige halvdårlige vilkår. Hidtil har ligestillingen
af kønnene fx medført, at kønsforskellene i kriminalitet, alkoholisme, selvmord o.l. er blevet
mindre.
En af grundene til de mange modstridende opfattelser af lighed er, at lighed slet ikke er en værdi i
sig selv. Målet er 'ideelle' vilkår for hvert enkelt menneskes personlige udvikling. 'Ideelle' vilkår er
et mål, der aldrig opfyldes. Samfundsudviklingen år for år kan derimod opfylde den
værdiforestilling, at stadigt flere mennesker opnår stadigt bedre vilkår for deres individuelle
udvikling. Det betyder fx, at børn skal behandles forskelligt i skolen, for de er født forskellige, og
de bedste vilkår for ét barns udvikling er derfor også forskellige fra de bedste vilkår for et andet
barn. Det betyder også, at vilkårene for personlig udvikling ikke skal afhænge af køn, alder,
hudfarve osv., og det er noget andet end ligestilling.
Lighedstanken er et dogme i den vestlige kulturkreds, og det er som anført politisk ukorrekt at
betvivle dette dogme. Kritisk vurdering af lighed som værdi er også undtagelsen; debatten
begrænses til den ønskværdige 'grad' af lighed, og dermed fastholdes og udnyttes dogmet i en
overtalelseskraftig argumentation (jf. kapitel II, afsnit 1.1). I andre tilfælde benyttes lighed som
synonym for retfærdighed, men den 'retfærdige' lighed kan også være en ulighed. Fx mener ¾ af
befolkningen, at børnefamilier med høj indkomst skal have en mindre eller slet ingen børnecheck.
Hverken Danmark eller tilsvarende nationer er i dag modne til et brud med lighedstanken. Det vil
derimod være politisk korrekt og i overensstemmelse med lighedstanken at forbedre vilkårene for
tabergrupper og grupper, der diskrimineres.
De 'svage' befolkningsgrupper
Alle mennesker ønsker at udnytte og udvikle deres evner. De 'svage' befolkningsgrupper har samme
behov eller ønsker om personlig udvikling som den øvrige befolkning, men de har ikke haft samme
vilkår.
Det enkelte menneskes udvikling kan hæmmes eller blokeres af:
1) Negative opvækstvilkår: Manglende støtte og anerkendelse på et tidligt stadium i livet udelukker
et initialt gennembrud for livslang læring. Børn, der belønnes den ene dag og straffes den næste
for samme adfærd, eller børn, der ikke oplever anerkendelse uanset anstrengelser, fratages
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motivationen til læring. Gruppen indbefatter personer med en negativ social arv, personer med
mentale eller intellektuelle handicaps så som ikke-erkendt ordblindhed eller personer, der fra
barnsben er udsat for diskriminering, fx andengenerations indvandrere opvokset i ghetto. Disse
grupper har aldrig fået mulighed for at udvikle deres specielle evner på socialt accepteret måde.
De kan eventuelt kompensere for manglen på 'normale' udviklingsmuligheder gennem
afvigende, fx kriminel, adfærd. Som gruppe kan disse personer betegnes som 'de fødte tabere'.
2) Udviklingsmæssigt loft: Mennesker kan nå grænsen for egne præstationer og udvikling. De kan
se tilbage på en succesfuld personlig udviklingshistorie, men oplever aktuelt et dødvande eller
en fiasko på trods af alle anstrengelser. Gruppen omfatter såvel yngre 'udbrændte' som trætte
mennesker i 50'erne eller 60'erne, og de kan betegnes som ’de modne tabere’.
3) Stor sårbarhed: Mennesker, som af den ene eller anden grund er pressede eller særligt sårbare,
kan blive 'slået helt ud af kurs' af en negativ oplevelse, således at de ikke er i stand til at
fortsætte deres hidtidige liv. Gruppen består af kriseramte personer med løse ender i livet på
grund af hændelser uden for deres kontrol, fx flygtninge, der er oppe mod en sproglig barriere,
midaldrende kvinder, der er oppe mod alders- og kønsdiskriminering på arbejdsmarkedet, enker
og fraskilte, der er oppe mod isolation osv. Denne gruppe kan betegnes som 'de kriseramte
tabere'.
For alle tre grupper gælder, at viften af (socialt anerkendte) udviklingsmuligheder eller fremtider er
lukket sammen. De synlige tegn herpå er mistilpasning og afvigende adfærd ('fødte tabere'), det
biologiske stress syndrom ('modne tabere') samt frustrationer og depressioner ('kriseramte tabere').
Selvom 'problemet' for de tre grupper er det samme, så er 'løsningerne' forskellige.
'De fødte tabere' besidder hverken personligt selvværd eller læringserfaring, mens 'de kriseramte
tabere' besidder såvel nogen selvværd som en del læringserfaring, og 'de modne tabere' råder over
betydelige læringserfaringer. Den sidste gruppe behøver hjælp-til-selvhjælp til at revurdere egne
evner og til at vælge en ny niche for udfoldelse af disse evner. 'De kriseramte tabere' behøver et nyt
netværk eller nye tilhørsforhold, hvor 'ofrene' møder nye udfordringer og modtager støtte og
anerkendelse for en læringsproces. Endelig behøver 'de fødte tabere' succes i 'virkelighedens
verden', dvs. de skal deltage i aktiviteter, hvor 'taberens' præstationer bliver belønnet, fordi de
opfylder de øvrige deltageres reelle krav.
4.2 Individualisering
Én gruppe af 'svage' er mennesker, der er blevet udstødt fra arbejdsmarkedet eller er truet af
udstødning. I det følgende redegøres for et projekt for udstødningstruede. Principperne kan med få
ændringer overføres til andre grupper.
Kursus for udstødningstruede
Udstødning fra arbejdsmarkedet er typisk sidste trin i en negativ spiral af nederlag, konflikter,
afvisninger og/eller diskrimineringer. Anledningen er ikke en isoleret eller isolerbar begivenhed.
Udstødningen er det synlige tegn på, at den personlige udviklingscyklus er nået et (foreløbigt)
slutpunkt.
Der findes (endnu) ingen anvendt sociologi (svarende til lægevidenskab), der kan beskrive
(diagnosticere) og behandle individet som en upersonlig 'genstand'. Sociale (sociologiske)
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problemer kan kun løses ved at inddrage og motivere de problemramte til at handle på en ny måde.
Det forudsætter på den ene side, at de pågældende personer besidder evner eller forudsætninger for
at handle på en ny måde, og på den anden side, at en sådan fornyelse opleves eller opfattes som
attraktiv.
Ifølge psykologernes antagelser om, at mennesker fødes med mindst én af 12-15 forskellige evner,
så kan alle under optimale forhold præstere noget virkeligt godt på mindst ét område. Mennesker
udstødes fra arbejdsmarkedet, fordi de ikke kan (eller antages at kunne) yde en indsats, der er
lønnen værd. Den eneste forklaring herpå er, at vilkårene for personlig udvikling har været ringe for
denne gruppe. Det betyder omvendt, at risikoen for udstødning kan begrænses eller ophæves af
hjælp-til-selvhjælp til afklaring og udnyttelse af latente evner hos de pågældende. Den kritiske
betingelse er da motivationen.
Motivation afhænger af indflydelse, medbestemmelse og ansvar. Organisationer i almindelighed og
uddannelsesinstitutioner i særdeleshed fritager mennesker for ansvar, og ansvarsfrihed ødelægger
dømmekraft og motivation (Milgrameffekten).67)
Alternativet til den ansvarsfri deltagelse i lærerstyret klasseundervisning er udnyttelsen af en on-line
web-kommunikation til at skabe et virtuelt 'klasseværelse'. 47) On-line web-kommunikation giver
alle deltagerne adgang til at se og høre hver enkelt deltagers bidrag og at høre hele bidraget uden
afbrydelser. Deltagerne bestemmer selv, om de vil deltage i en debat, hvor læreren er ordstyrer.
Læreren kan registrere 'passive' deltagere og opfordre dem til at bidrage, men kan ikke dominere
processen på samme måde som klasseundervisning.
Forudsat at deltagerne har lært hinanden at kende i et introduktionskursus, der fokuserer på
deltagernes oplevelse af relationer og ansvar, kan on-line web-kommunikation udnyttes til at
udvikle en 'sokratisk læringsproces'. Læreren (instruktøren) formulerer kritiske spørgsmål til den
enkelte kursist eller hele gruppen, inddrager hver enkelt kursist i processen gennem dialoger,
understøtter deltagernes samarbejde osv. On-line e-lærings værktøjer stiller helt nye krav til læreren
(instruktøren) og skaber helt nye muligheder for at ansvarliggøre kursisterne. Det er den primære
grund til at benytte on-line web-kommunikation.
Krav til udviklingsprojekter
Risikoen for udstødning fra arbejdsmarkedet er knyttet til konkurrencen med bedre kvalificerede
personer. Det offentlige kan begrænse konkurrencen for udvalgte grupper, fx ved at yde økonomisk
støtte til ansættelse af personer med fysiske eller mentale handicaps i skåne- eller fleksjobs. For
arbejdsmarkedet som helhed gælder, at risikoen for udstødning kun begrænses ved at sætte de
'svage' i stand til at søge jobs, hvor de ikke på forhånd er ringere stillet end næsten alle andre
ansøgere.
Konkurrencen på arbejdsmarkedet kan skærpes på flere måder. Under økonomisk vækst
konkurrerer de 'svage' på arbejdsmarkedet med investeringer i ny teknik, der reducerer behovet for
mindre kvalificeret arbejdskraft. Når økonomien stagnerer, vil de 'svage' på arbejdsmarkedet blive
fravalgt, fordi de konkurrerer om jobs med personer, der er eller opfattes som værende bedre
kvalificerede. Fravalget kan også ske på den måde, at virksomhederne udliciterer de simplere
arbejdsopgaver til underleverandører og/eller køber serviceydelser i lande med et lavt lønniveau.

251

Personer, der søger at opnå en ny position på arbejdsmarkedet, skal fokusere på, hvor de vil hen, og
hvad de mangler for at nå målet og ikke på, hvor de 'kommer fra' (CV'et). Det betyder for det første,
at de 'svage' ikke skal fortsætte med at søge de jobs, som de allerede har søgt forgæves mange
gange. For det andet skal de tilbydes hjælp-til-selvhjælp til at afklare et 'ønskejob' og de
kvalifikationer, som de mangler for at få jobbet.
Den ene forudsætning for at skabe nye udviklingsmuligheder for de udstødte eller
udstødningstruede på arbejdsmarkedet er derfor ny forståelse af læring og jobkvalificering.
Grundlaget for en ny forståelse er et nyt menneskesyn.49) Det nye menneskesyn kan udtrykkes på
den måde, at ethvert menneske besidder evner til at blive én af de bedste på mindst ét område.
Ethvert menneske kan derfor også opnå færdigheder, der er mere end en rimelig løn værd.
Det nye menneskesyn indebærer, at risikoen for udstødning fra arbejdsmarkedet ikke skyldes
‘individuelle mangler'. Det er de ringe muligheder for at afklare, udvikle og udnytte egne specielle
evner, der fører til udstødning.
Den anden forudsætning for at skabe nye udviklingsmuligheder for de udstødte eller
udstødningstruede på arbejdsmarkedet er nye måder at yde hjælp-til-selvhjælp til udvikling af egne
specielle evner. De nye vejleder-kompetencer, der er nødvendige for at yde individualiseret hjælptil-selvhjælp til personlig udvikling, er viden om backcasting og on-line web-kommunikation
(undervisning i et virtuelt rum).
Backcasting er metoden eller værktøjet til at afklare værdiforestillinger og udarbejde en
handlingsplan. Metoden sætter mennesker i stand til at dreje egen udvikling i en ny retning i to trin:
Først i tankerne og derefter i handlinger. Først afklares et konkret billede af det værdiopfyldende
mål og derefter beskrives 'vejen' til målopfyldelse, dvs.:
(1) afklaring af egne værdiforestillinger om fremtidigt erhvervsarbejde som basis for formulering af personligt mål, og
(2) udarbejdelse af en realistisk handlingsplan, som trin for trin fører til målopfyldelse.
Projekter, der skal udvikle de udstødtes eller udstødningstruedes kompetencer, bygger således på
følgende antagelser:
-

De udstødte eller udstødningstruede besidder særlige, uopdagede evner og interesser på nogle
områder, som de kan opdyrke og derigennem opfylde bestemte arbejdsgiveres krav.
De udstødte eller udstødningstruede skal derfor gøre noget andet end hidtil for at opnå en ny og
stærkere position på arbejdsmarkedet.
Denne omstilling kræver individuel vejledning i tilrettelæggelse af et individuelt læringsforløb,
som genopretter den individuelle selvvurdering og selvværd.
Målet for den enkelte deltager i et kursusforløb er et rimelig sikkert job til en rimelig løn.
Målet opfyldes ved hjælp af backcasting og et samvirke i et virtuelt rum.

Hverken backcasting, virtuelt rum eller andre teknikker skaber i sig selv en ny udvikling for de
'svage' på arbejdsmarkedet. Betingelserne for en ny udvikling er tosidet: 'Samfundet' skal være
'modent' for en omstilling, og 'nogle' skal erkende og udnytte mulighederne for omstilling til en ny,
værdiopfyldende udvikling. Ethvert 'gennembrud' i politik, kultur, erhvervsliv osv. bygger på evnen
til at erkende og udnytte nye vilkår.
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Kursisterne skal opleve det nye billede af læring og jobkvalificering i praksis i projektforløbet. Det
er denne oplevelse, der er 'drivkraften' for en ny personlig udvikling, mens teknikkerne er
hjælpemidler til at sikre et tilfredsstillende resultat.
En detaljeret projektbeskrivelse fremgår af ekskurs 2 nedenfor.
5. Ekskurs 1: Efterprøvning af videnskabelige udsagn
Et af de videnskabelige paradokser er knyttet til efterprøvning af videnskabelige udsagn. Et
videnskabeligt udsagn er et udsagn om ikke-konstante egenskaber ved et emne, der identificeres ved
konstante kendetegn. Et (natur)videnskabeligt udsagn (teori) betegnes reproducerbart og universelt,
hvis det beskriver ændringerne i ethvert – fortidigt, nutidigt og fremtidigt – eksempel på emner med
de identificerende kendetegn. En påstand om, at et udsagn er reproducerbart og universelt, bliver
efterprøvet og be- eller afkræftet af observationer af de beskrevne egenskaber eller af observerbare
konsekvenser af udsagnet. Paradokset er, at en begrænset mængde data behandles som en
nødvendig og tilstrækkelig forudsætning for påstanden om, at udsagnet beskriver vilkårlige
eksempler på det pågældende emne. Hvordan kan observationer af et lille udvalg af eksempler på
emnet berettige påstande om alle fremtidige observationer af eksempler på emnet? (jf. kapitel II,
afsnit 7).
De tre anerkendte 'løsninger' på paradokset er (a) en sprogligt begrundet afvisning af behovet for
efterprøvning, b) den deduktive betragtningsmåde og c) den induktive betragtningsmåde. Nedenfor
anføres meget kort begrundelser for afvisning af alle tre 'løsninger', og i forlængelse heraf beskrives
et alternativ, der er en forudsætning for modellen af videnskabelig udvikling.
Sprogligt begrundet afvisning af efterprøvning
I Danmark har bl.a. Zinkernagel fremført, at videnskabelige udsagn ikke kan efterprøves, og at en
efterprøvning er unødvendig. Hans argumentation er fremstillet og imødegået i ekskursen til kapitel
III (afsnit 6).
Deduktive og induktive betragtningsmåder68)
Kernen i den deduktive betragtningsmåde22) er, at teorier er abstrakte udsagn om en given
emnekategori. En teori er forudsætningsvis formuleret som udsagn, der beskriver ethvert eksempel
på den pågældende kategori af emner, og den kan derfor ikke bekræftes direkte. Forskningsopgaven
består i at søge at afkræfte teorien ved at efterprøve forskellige og 'krævende' konsekvenser af
teorien. Teorien afkræftes, hvis (væsentlige) observerbare konsekvenser af teorien er i strid med
observationer.
Den deduktive betragtningsmåde kan kun benyttes, hvis den 'nye teori' udvider eller præciserer en
allerede bekræftet teori. Den bekræftede teori angiver en gyldig og relevant måde at beskrive
emnekategorien på, og denne angivelse er nødvendig for at udlede konkrete og specifikke
observerbare konsekvenser af den 'nye teori'. Virkeligheden foreligger ikke som et sæt af
kendsgerninger, som alle (kvalificerede) forskere differentierer og identificerer på samme måde.
Forskellige forskere kan udlede forskellige observerbare konsekvenser af abstrakte udsagn om en
hidtil uudforsket emnekategori. Det er forudsætningen for den induktive betragtningsmåde.
Ifølge den induktive betragtningsmåde21) er det umuligt at skabe overensstemmelse mellem teori og
(nye) erfaringer, hvis de teoretiske begrebers betydning er fastlagt én gang for alle. Begrebernes
betydning skal fastlægges 'nedefra' i simple hypoteser, hvor begreberne opnår betydning gennem de
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observationer, der be- eller afkræfter hypoteserne. Forskningsopgaven består derfor i at udlede
universelle udsagn af observationer vedrørende simple hypoteser.
Løsningen på induktionsopgaven er induktive principper for at kombinere forskellige observationer
vedrørende samme hypotese til en bekræftelse af det generelle udsagn. Induktionen forudsætter et
uafhængigt kriterium for afgrænsning af de observationer, der vedrører samme hypotese. Kriteriet
er nødvendigt for at udelukke, at forskeren bortsorterer afvigende observationer for at opnå et
ønsket resultat. Kriteriet kan ikke formuleres som et induktivt princip, da det nye princip også
kræver et afgrænsningskriterium, og det kan heller ikke formuleres på teoretisk grundlag, da det
ville være i strid med den induktive betragtningsmåde. Uden et kriterium for afgrænsning af
observationer vedrørende samme hypotese vil fejlagtige induktioner ikke korrigeres, men tværtimod
forstærkes. Det er udgangspunktet for den deduktive betragtningsmåde.
Informationsmæssig lukning69)
Alternativet til såvel den deduktive som den induktive betragtningsmåde består i at be- eller
afkræfte hypoteser om en direkte observerbar emnekategori og derefter at specificere og efterprøve
de betingelser for hypoteserne, der udelukker afvigelser fra hypoteserne. En udtømmende
beskrivelse af de mulige ændringer i emnets egenskaber betegnes bl.a. en variations- eller
informationsmæssigt lukket beskrivelse. Hvis hypoteserne repræsenterer enhver mulig ændring og
dermed opfylder kravet om informationsmæssig lukning, er det også udelukket at observere
afvigelser fra hypoteserne, og hypoteserne udgør universelle påstande.
Tegnet på informationsmæssig lukning er, at ingen af de angivne egenskaber kan ændres uden at
mindst en anden egenskab også ændres. Når ingen af de beskrevne egenskaber kan ændres isoleret,
så er alle egenskaber (direkte eller indirekte) gensidigt afhængige og også kun afhængige af
hinanden. De konstante kendetegn, der identificerer emnekategorien, er betingelserne for sammenhængene mellem de ikke-konstante egenskaber. Beskrivelsen af sammenhængene mellem
egenskaberne bekræftes som informationsmæssigt lukket ved at vise, at såvel udvidelser som
indskrænkninger af betingelserne fører til ikke-reproducerbare beskrivelser. På den måde
efterprøves de identificerende kendetegn som nødvendige og tilstrækkelige betingelser for det
reproducerbare ændringsmønster.
Den udtømmende angivelse af mønstret af sammenhængende egenskaber er tegn på informationsmæssig lukning, og de nødvendige og tilstrækkelige betingelser for reproduktion af ændringsmønstret er de identificerende kendetegn ved den kategori af emner, som hypoteserne (teorien)
beskriver. Den informationsmæssige lukning udelukker, at eksempler på den pågældende emnekategori kan ændres på andre måder end beskrevet af hypoteserne. Disse påstande er derfor
universelle påstande, der kan – og også kun kan – udvides gennem en trinvis præcisering og
abstraktion af de identificerende kendetegn og en hertil svarende ny afgrænsning af de ikkekonstante egenskaber.
6. Ekskurs 2: Back4work
Det samlede projekt omfatter tre faser. Den første fase er pilotprojekter, der skal udvikle og
efterprøve teknikker, kompetencer og kursusforløb. Den anden fase er videndeling, dvs. etablering
af videncentre og netværk for decentral udnyttelse og videreudvikling af de ny teknikker og
kompetencer. Endelig består den tredje fase i at gennemføre de to første faser for andre målgrupper
på arbejdsmarkedet.
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I det følgende beskrives tilrettelæggelsen af pilotprojekter og måden, hvorpå pilotprojekter
forberedes til videndeling.
6.1. Pilotprojekter
Der er tre betingelser for, at et kursus skaber nye udviklingsmuligheder for de 'svage' på
arbejdsmarkedet:
1) Evner: Deltagerne i et kursus skal besidde evner, som de ikke hidtil har udviklet og udnyttet. De
fleste mennesker fødes med særlige evner på mindst ét område; hjælp-til-selvhjælp til udvikling
af det enkelte menneskes specielle (medfødte) evner skaber mulighed for, at hver enkelt kan
blive virkelig god på et udvalgt område. Deltagerne kan afklare og udvikle deres specielle evner
ved at benytte backcasting, forudsat metoden 'skræddersys' til målgruppen.
2) Motivation: Deltagerne i et kursus skal være motiverede til den indsats, der er nødvendig for at
afklare og opfylde et nyt personligt udviklingsmål. Kurset skal gennemføres på den enkelte
deltagers betingelser – set i modsætning til lærerstyrede gruppeprocesser. Det kan også
udtrykkes på den måde, at deltageren skal fornemme, at de selv har 'ejerskabet' til deres eget
projekt. Betingelsen opfyldes ved at benytte et virtuelt rum (on-line web-kommunikation) både
til individuelle dialoger og gruppeprocesser. (On-line e-lærings værktøjer indebærer tillige, at
projektresultaterne kan formidles og videreudvikles af et nationalt kompetencecenter og
udnyttes lokalt og i andre sammenhænge).
3) Værdi: Deltagerne skal udvikle færdigheder, der efterspørges af mindst én arbejdsgiver, og som
er mere end en rimelig løn værd for arbejdsgiveren. Betingelsen opfyldes ved at inddrage
interesserede arbejdsgivere i kurserne. Arbejdsgiverne skal vurdere kursisternes målformulering
og eventuelt indgå forhåndsaftale om job, hvis læringsplanen gennemføres som aftalt.
Kursusforløbet er tilrettelagt med henblik på opfyldelse af de tre betingelser.
Projektforløb
Trinnene i et pilotprojekt fremgår af nedenstående oversigt.
Projekttrin:
1. Oprette initiativgruppe

Varighed i
uger:
4-6

2. Tilrettelægge pilotprojekt

4-6

3. Tilpasse backcasting og
E-lærings platform

6-8

4. Træning af instruktører

2-4

5. Udvælgelse af deltagere

2-4

6. Deltagerne udarbejder
læringsplan

6-8

Opgave:
Etablering af projektkonsortium, der omfatter sagkyndige
vedrørende on-line web-kommunikation, backcasting og
voksenuddannelse.
Konsortiet udarbejder projektplan, -budget og ansøgning
om støtte; afgrænsning af målgruppe(r) for
pilotprojekt(er).
Tilpasning af backcasting teknikker til valgte målgruppe;
gensidig tilpasning af teknikker og on-line e-lærings
værktøjer; udarbejdelse af visitationsskema; afprøvning
af hjælpemidler.
Rekruttering og træning af instruktører i backcasting og
brug af on-line web-kommunikation.
Visitation af deltagere; indgåelse af aftaler med
arbejdsgivere om evaluering og/eller jobgaranti.
Første del af læringsforløbet: Instruktørerne vejleder
deltagerne i udarbejdelse af læringsplaner; eventuel
jobaftale med arbejdsgiver; løbende evaluering og
tilpasning af teknikker og/eller tilrettelæggelse
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7. Deltagerne gennemfører
læringsplan

16-24

8. Evaluering

2-4

Anden del af læringsforløbet: Deltagerne gennemfører
deres læringsplaner med vejledning af instruktør eller
mentor; evaluering af tilrettelæggelse.
Afsluttende evaluering og revision af teknikker og program på grundlag af opsamlede erfaringer.

Succeskriteriet for pilotprojekter er genetablering af kursisterne på arbejdsmarkedet på en for den
enkelte kursist tilfredsstillende måde. Andelen af kursister, der subjektivt oplever 'en ny udvikling'
og objektivt opfylder nye personlige mål, er målestokken for, om pilotprojektet har udviklet
kompetencer til udnyttelse af backcasting70) og on-line web-kommunikation til at foregribe
udstødning fra arbejdsmarkedet.
Det forudsættes her, at pilotprojektets kursister er arbejdssøgende. Det er i denne forbindelse uden
betydning, om arbejdsløsheden skyldes globalisering, personlige problemer eller noget tredje.
De første pilotprojekter skal afprøve teknikker og kompetencer; efterfølgende kurser skal
eksperimentere med og afprøve grænser for den individuelle tilrettelæggelse og gennemførelse, fx
om kursister kan starte på forskellige tidspunkter (skiftende holdsammensætning), og om de kan
gennemføre kurset, selvom de opnår ansættelse under kursusforløbet.
I det følgende beskrives anvendelsen af backcasting i det foreliggende projekt.
Backcasting af en ny personlig udvikling
Backcasting for livslang læring kan opdeles i fem hovedtrin:
1) Identifikation af aktuelle position på s-kurven for personlig udvikling. Det er tilstrækkeligt at
skelne mellem tre positioner: Det indledende stadium, den midterste vækstfase eller en position
nær vækstloftet. Disse positioner kan identificeres på grundlag af det hidtidige udviklingsforløb.
De ovenfor beskrevne 'fødte tabere' og 'modne tabere’ repræsenterer personer i henholdsvis
begyndelsen og toppen af s-kurven; de 'kriseramte tabere' repræsenterer typisk personer, der er
blevet standset i midterfasen (jf. afsnit 3.1 ovenfor).
2) Formulering af udviklingsmål. Et værdiopfyldende udviklingsforløb forudsætter, at individet
har 'fundet' mødestedet mellem egne færdigheder og omgivelsernes krav. Mødestedet er et job,
et hverv eller en position, der kræver netop de færdigheder, som individet besidder eller kan
tilegne sig. Udviklingsmålet formuleres som et nyt mødested mellem kvalifikationer og krav.
Mennesker i et værdiopfyldende udviklingsforløb formulerer mål, der viderefører dette forløb;
derimod skal bl.a. de udstødningstruede formulere et helt nyt mødested.
3) Tilbageregning fra udviklingsmålet. Udgangspunktet for tilbageregningen er en antagelse om, at
udviklingsmålet er blevet opfyldt. Med dette udgangspunkt angives den umiddelbare
forudsætning for målopfyldelsen og derefter trinnet forud for denne forudsætning osv. Gennem
en trinvis tilbageregning fra målet til nu-situationen specificeres kæden af delmål (milepæle),
der leder til målopfyldelse.
4) Udarbejdelse af handlingsplan. Den handling, der fører fra nu-situationen til det første trin mod
udviklingsmålet, beskrives. Derefter beskrives den handling, der fører fra første trin til det andet
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osv. og til sidst den handling, der fører til målopfyldelsen. De beskrevne handlinger knyttes
sammen til en sammenhængende og personligt meningsfuld handlingsplan.
5) Formulering af læringsplan med ressourcebehov og tidsterminer. For hvert delmål og hertil
svarende handling angives, hvornår delmålet skal være opfyldt, nødvendige ressourcer eller
hjælpemidler samt det synlige tegn på, at delmålet er blevet opfyldt. Disse angivelser udgør
under ét læringsplanen for fortsat eller ny personlig udvikling.
Kursusforløbet for 'svage' på arbejdsmarkedet kan kort beskrives på følgende måde:
1) Aktuel situation: Kursisterne samarbejder om afklaring af den enkelte deltagers specielle interesser, evner og kvalifikationer.
2) Formulering af udviklingsmål: På grundlag af beskrivelsen af den aktuelle situation udpeger
deltagerne et job eller arbejdssted, som de selv ønsker, og hvor de ville være mere end en
rimelig løn værd, hvis de opnår bestemte færdigheder. Disse færdigheder tydeliggøres ved at
formulere den jobansøgning eller henvendelse, som deltagerne kan sende, når de har opnået de
angivne færdigheder. Ansøgningen skal indeholde begrundelserne for arbejdsgiverens udbytte
af en ansættelse.
3) Tilbageregning: De nye færdigheder, der er angivet i ansøgningen, er den enkelte kursists
personlige udviklingsmål. Med målet som udgangspunkt regner deltagerne tilbage trin for trin,
hvordan vedkommende opnår de angivne færdigheder.
4) Handlingsplan: Kursisten angiver de handlinger, der trin for trin fører fra nu-situationen til
målopfyldelse.
5) Læringsplanen: Handlingsplanen udvides med angivelser af synlige tegn på tilegnelse af de
angivne færdigheder, hvor og hvornår det skal ske samt, hvad de forskellige trin koster. Planen
er grundlaget for en kontrakt med hver enkelt deltager om at gennemføre planen. Efter aftale
med en arbejdsgiver kan planen eventuelt udarbejdes som træning-på-job'et kombineret med
fjernundervisning eller kurser.
Backcasting er en velegnet metode til individuel omstilling, fordi:
-

Metoden er udviklet til udmøntning af værdiforestillinger i konkrete, realistiske planer.
Metoden fastlægger de teknikker, som deltagerne har behov for, og som repræsenterer den nødvendige hjælp-til-selvhjælp.
Resultatet er en plan for det individuelle læringsforløb, der er 'skræddersyet' til den enkelte
deltagers evner og interesser.
Planen sætter deltagerne i stand til at overskue det samlede kursus- og læringsforløb og se de
enkelte trin som led i helheden.
Planen omfatter synlige tegn på gennemførelse af de enkelte trin i første og anden del af
kursusforløbet, således at både deltager og instruktør løbende kan evaluere det enkelte forløb.
Metoden, teknikker og plan skaber et sprog for dialog mellem deltager og instruktør og et
grundlag for individuel vejledning af den enkelte deltager.

Læringsplanen udtrykker det pågældende menneskes nutidige valg af fremtid i konkret og
operationel form – set i modsætning til såvel prognoser som fantasifulde scenarier. Læringsplanen
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udgør et såkaldt tankeeksperiment. Det første led i tankeeksperimentet er kursistens formulering af
et 'ønskejob', og det andet led er antagelsen om, at kursisten har opnået 'ønskejobbet' og
gennemtænker forudsætningerne for, at denne antagelse er rigtig. Læringsplanen er det 'rigtige'
resultat af en systematisk og grundig 'gennemtænkning' af hvert trin i formuleringen af
tankeeksperimentet.
Kursusforløb og -teknikker
Nedenstående skema indeholder en forenklet beskrivelse af den individuelle anvendelse af
backcasting til udarbejdelse af en læringsplan. Læringsplanen er den operationelle angivelse af,
hvordan kursisten opnår et rimelig sikkert og tilfredsstillende job med en rimelig aflønning. Den
sidste kolonne (beslutninger) skal læses på den måde, at kursisten kun kan fortsætte til næste
opgave, hvis spørgsmålene kan besvares bekræftende.
Opgave:

Hjælpemidler:

Resultater:

Beslutninger:

1. Hvad er du god til og
hvad er du mindre god
til – set med
arbejdsmarkedets øjne?

Oversigt over arbejdsmarkedets krav,
selvevalueringsteknik,
matrix for beskrivelse
af mødested
Teknik til værdiformulering,
idéteknikker

Aktuelle mødested
mellem egne evner
og eksterne krav

Problemformuleringsteknik, matrix for
beskrivelse af
mødested

Det nye mødested –
de nye krav

Skema for beskrivelse
af udviklingsmål

Udviklingsmålet,
nødvendige nye eller
supplerende evner/
færdigheder

3. Hvordan kan du trin
for trin blive den ideelle
ansøger?

Skema for udviklingsplan, manual for
tilbageregning

Delmål på vejen til
opfyldelse af
udviklingsmål

4. Hvordan opfylder du
helt konkret delmålene
på vej til at blive den
ideelle ansøger?

Katalog over træningsmuligheder

Læringsplan

Er mødestedet tilfredsstillende for dig selv? Forklarer det din aktuelle situation? Vil du gøre noget
ved det?
Er ønskejobbet konkret og
reelt? Kan det opnås ved at
yde en særlig indsats? Er
det en kraftanstrengelse
værd?
Eksisterer idealansøgeren?
Er vedkommende ideel i
kraft af egen indsats? Kan
du se dig selv som idealansøger?
Har du nogle af den ideelle
ansøgers færdigheder? Kan
du udnytte dine stærke
sider? Repræsenterer målet
en reel fornyelse af dine
kvalifikationer eller
færdigheder?
Kan du se vejen til opfyldelse af målet for dit indre
øje? Er hvert trin nødvendigt og gennemførligt? Har
du fået lyst til at 'gå hele
vejen'?
Er du tilfreds med planen?
Er det 'din egen' plan for
'dit eget' projekt? Er
fremtidsbilledet blevet mere
nærværende og nutidigt?

2a. Hvordan ser dit ønskejob ud? Hvad laver
du? For hvem?
Hvordan? Og hvad får
du til gengæld?
2b. Hvordan ser den
ideelle ansøger til dit
ønskejob ud? Evner?
Færdigheder? Holdninger? Adfærd?
2c. Hvad mangler du for
at være den ideelle
ansøger? Sammenhold
(1) og (2b)

Vision, fremtidsbillede
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5. Hvad har hindret dig i
at blive den ideelle
ansøger til dit ønskejob?
Usikkerhed om
ønskejob eller krav?
Ingen tro på, at det kan
lykkes? Ingen plan?
Vaners magt?

Værdikontrakt og
aftaleregler, aftale om
mentor

Gennemførelse af
plan

Er du mentalt og reelt
'klædt på' til at gennemføre
planen? Er du sikker på, at
planen er god og
gennemførlig? Er planen
din nøgle til en attraktiv ny
udvikling?

Skema IV.5. Forenklet oversigt over kursisternes udarbejdelse af læringsplan
Heuristisk scenario af et kursusforløb
De 24 kursister på holdet er meget forskellige, når bortses fra, at de alle har været i arbejde mindst
et par år og nogle i 20-30 år, at de alle er fortrolige med en pc enten fra jobbet, eller fordi de har
surfet på nettet, og at de alle har været arbejdsløse i over et år.
Den ældste er en 58-årig kvinde, der har været ansat mange år hos en murermester med en halv snes
svende. Hun passede kontoret, ordnede regnskaber, moms og skat, arbejdssedler og fakturaer,
mødeaftaler osv. En anden deltager er en bankuddannet mand på 45 år, der kan lide tal og
regnskaber, men ikke kunder; en tredje er en 35 år gammel anden generations indvandrer, som kun
adskiller sig fra andre danskere på grund af navn og hudfarve. Han fik stort kørekort som
værnepligtig og arbejdede nogle år som turistbuschauffør. Efter en ulykke i Tyskland er han bange
for at køre med passagerer. En 55-årig stilladsarbejder kan ikke længere holde akkorden; tre
forhenværende kassedamer kunne ikke klare arbejdspresset osv.
En del af den første kursusdag bruges til præsentationsrunde og drøftelse af formålet med kurset.
Efter frokost fortæller den ene instruktør, at de er blevet inviteret til at holde erhvervsorientering for
8. og 9. klasse på Nyboder Skole den følgende mandag formiddag. Holdet skal planlægge og
forberede orienteringen om formiddagen resten af ugen, mens eftermiddagene er sat af til drøftelser
af kurset. Instruktøren foreslår, at de i bagklogskabens klare lys fortæller om de valg, som eleverne
skal træffe, og hvad de skal lægge vægt på.
Holdet forbereder erhvervsorienteringen i skiftende grupper om formiddagen og lærer på den måde
hinanden at kende. Om eftermiddagen redegør instruktørerne for de læringsplaner, som hver
deltager skal udarbejde, og orienterer om fremgangsmåder og hjælpemidler, om indbyrdes
evalueringer og arbejdsgivervurderinger samt om gennemførelsen af læringsplanen.
Efter erhvervsorienteringen på Nyboder Skole samles holdet i et pc-undervisningslokale. Pc’erne
bliver koblet op til KnowledComm’s server, så eleverne skiftevis evaluerer formiddagens forløb i
det virtuelle rum og drejer rundt og drøfter, hvordan de bruger det virtuelle rum. Afsluttende aftales,
at alle mødes næste dag kl. 13 i det virtuelle rum med en første beskrivelse af, hvad den enkelte
kursist er virkeligt god til.
Over de næste 4 uger mødes alle deltagerne i det virtuelle rum alle hverdage kl. 13, og de mødes i
mindre grupper og med instruktørerne på mange andre tidspunkter. I løbet af de fire uger udarbejder
de trin for trin læringsplaner, jf. skema IV.5.
Bankassistenten er virkelig god til regnskaber, og da instruktøren fortæller om EU's Socialfonds
omfattende krav til regnskaber, har han ikke svært ved at formulere sit ønskejob: Tilbyde mindre
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virksomheder og projektgrupper at bistå ved udarbejdelse af budgetter til EU projektansøgninger og
efterfølgende føre regnskaberne, hvis ansøgningen godkendes. Han orienterer sig først på nettet om
EU's regnskabskrav, og instruktøren formidler et møde med en medarbejder hos FIC, der har været
regnskabsfører i mange EU-projekter. Derefter specificerer han den viden og de praktiske
erfaringer, som han mangler for at opfylde EU's regnskabskrav, og udarbejder en læringsplan, der
afsluttes med en praktisk opgave, og inden da omfatter praktik hos FIC, et kursus på CBS og et
seminar, som DI afholder. FIC godkender planen og lover at bistå med den afsluttende prøve. Hvis
han består prøven, vil FIC outsource tre projekter til ham.
Exchaufføren er ret usikker på, hvad han er god til. Instruktøren foreslår derfor en dialog baseret på
selvevalueringsskemaet først med bankassistenten og siden med kvinden, der har arbejdet for en
murermester, og som kunne have været hans mor. Det er første gang, han får mulighed for at
overveje og vurdere egne evner, færdigheder og interesser og at drøfte vurderinger med to
mennesker, der ikke har andet formål end at yde hjælp-til-selvhjælp. Det ’åbner døre’ for ham.
Hans evner og interesser ligger på det sociale plan, at tale med og hjælpe andre mennesker. Efter en
samtale med instruktøren i det virtuelle rum udarbejder han en liste med en snes relevante jobs,
rangordner dem efter umiddelbar interesse og sammenligner de mest interessante med de mindst
interessante for at afklare egne værdier. Han konkluderer, at det, han tillægger værdi, er at arbejde
med sociale problemer og se resultater. Et ønskejob kunne bestå i at være medhjælper i en klub for
unge med anden etnisk baggrund eller i et ungdomsfængsel. Efter forskellige kontakter fører en
henvendelse til en kommunal ungdomsklub på Nørrebro til formulering af en kompetenceprofil, og
dette udviklingsmål er grundlaget for udarbejdelse af læringsplanen, som bl.a. omfatter et
pædagogisk kursus på DPU. Ungdomsklubben godkender planen.
Den forhenværende stilladsarbejder elsker sit kolonihavehus og synes selv, at han har ’grønne
fingre’. Han vurderer sig selv i dialog med en af ’kassedamerne’, surfer på nettet og taler med en
medarbejder i Københavns Kommunes ’Vej og Park’. Han fortæller medarbejderen om kurset og
muligheden for selv at planlægge et halvt års uddannelse. På den baggrund spørger han, om der er
noget, han kan lære på et halvt år, der vil gøre ham særlig kvalificeret til et job i ’Vej og Park’.
Medarbejderen er lidt i tvivl, og de aftaler et nyt møde. På det næste møde taler han med en af
kommunens gartnere, og i løbet af samtalen afklarer de en jobprofil og en uddannelsesplan hos ’Vej
og Park’.
….
Den første kursist, der får godkendt sin læringsplan af en potentiel arbejdsgiver, bliver fejret i det
virtuelle rum. I løbet af de fire uger udarbejder de fleste en læringsplan, der godkendes, og de sidste
bliver færdige i den efterfølgende uge. Holdet aftaler at mødes i det virtuelle rum onsdag aften og
lørdag formiddag, og instruktørerne træffer individuelle aftaler med hver kursist om drøftelse af
undervisningens forløb og opfyldelse af læringsplanens tidsterminer.
Der opstår selvfølgelig uforudsete vanskeligheder for den ene og den anden kursist i løbet af resten
af kurset – i nogle tilfælde personlige, i andre tilfælde i forbindelse med undervisningen. De fleste
vanskeligheder overvindes med instruktørens og de øvrige deltageres hjælp, og ved kursets
afslutning har 21 gennemført deres læringsplan, og mange er allerede startet i deres ny job.
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6.2. On-line web-kommunikation71)
Den gennemarbejdede læringsplan, som kursisterne udarbejder, er den ene forudsætning for at
skabe en ny, værdiopfyldende personlig udvikling. Den anden forudsætning er den motivation og
selvtillid, der er 'drivkraften' for gennemførelsen af planen. Denne forudsætning søges opfyldt ved
at gennemføre kurset i et virtuelt rum.
Det første surferprogram blev markedsført i 1995 (Netscape) og skabte gennembruddet for Internet.
Det drejer sig i den forstand stadigvæk om en 'ny' teknologi. Selv om net og anvendelser opleves
som avanceret og sofistikeret i dag, vil de formentlig virke meget 'primitive' i tilbageblik om 30-35
år. Internet udnyttelsen domineres fortsat af skriftsprog og én-vejs kommunikation, breve og tilbud.
Teknologien benyttes til at gøre det samme, som vi altid har gjort, om end på en lidt anden måde
end hidtil.
Kurser over en længere periode i et virtuelt rum er et nyt skridt i udnyttelsen af IT. Pilotprojektet er
i den forstand et undervisningseksperiment. Projektet udnytter nettets specielle vilkår på to måder.
For det første skaber det virtuelle rum nye pædagogiske muligheder og for det andet nye
organisatoriske muligheder for såvel deltagelse i kurset som efterfølgende videndeling.
Undervisning ved hjælp af on-line web-kommunikation er en hegelsk syntese af brevskole og
gruppeprocesser.
Det virtuelle rum
On-line e-lærings værktøjer er programmel for direkte kommunikation mellem et antal mennesker
over Internet og computer. Ud over computer og Internet opkobling kræves et headset (mikrofon og
høretelefoner). Man kan også tilslutte et webcam for visuel kommunikation.
Det, der adskiller on-line web-kommunikation fra telefonmøder på den ene side og chat-rooms på
den anden side, er, at kommunikationen er direkte, verbal (og eventuelt visuel) samt, at den kan
omfatte alle former for data på en computer, fx film, power points, figurer, tavle, tekst osv.
Eksempelvis kan instruktøren fremlægge et emne mundtligt suppleret med figurer og tegninger på
tavle, og efterfølgende kan deltagerne stille spørgsmål til instruktøren, diskutere indbyrdes, tegne på
tavlen osv. Instruktøren eller en af instruktøren udpeget deltager er ordstyrer, og instruktøren kan
henvende sig til de enkelte deltagere, uden at de øvrige deltagere 'hører med'. Hele forløbet kan
lagres og redigeres.
On-line e-lærings-værktøjer har eksisteret igennem en årrække og er især blevet brugt til at
transmittere foredrag og til at udspørge en person, der opholder sig langt væk. Det nye er en meget
brugervenlig udformning og de mange kommunikationsmuligheder, der skaber basis for
længerevarende kurser og for løsning af udviklingsopgaver.
Traditionelt er det et fysisk rum, der er rammen om og afgrænser kommunikationen. I modsætning
hertil er det kommunikationen mellem fysisk adskilte deltagere, der skaber og afgrænser det
virtuelle rum. Dette særkende skaber helt nye betingelser for kommunikationen.
Mennesker, der sidder i samme rum og hører på en lærer (foredragsholder) eller på andre deltagere,
kan være mere eller mindre opmærksomme på det, der sker, og kan i kortere eller længere perioder
være mentalt fraværende, selv om de fysisk er tilstede. Det fysiske samvær skaber også et
'gruppepres', der begrænser (nogle) deltageres udfoldelse og åbenhed.
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Deltagere i et virtuelt rum forlader rummet, hvis de er mentalt fraværende, fordi rummet afgrænses
af kommunikationen mellem deltagerne; en deltager, der – fysisk eller mentalt – har lukket af for
kommunikationen, har forladt det virtuelle rum. Deltagerne i det virtuelle rum er ikke udsat for
'gruppepres'.
Det virtuelle rums særkende har en række pædagogiske følger:
1) Koncentration: Deltagerne, der sidder med headsets/webcam, fokuserer al opmærksomhed på
kommunikationen og er helt lukket af fra distraherende hændelser i de fysiske omgivelser. Det
høje koncentrationsniveau medfører, at deltagerne 'modtager' en større del af kommunikationen
end tilhørerne i et klasserum, og at de derfor også har behov for pauser efter 15-20 minutters
seance. Pauserne kan bestå i, at deltagerne ser en film, nogle figurer osv.
2) Tilrettelæggelse: Det høje koncentrationsniveau og behovet for relativt hyppige pauser kræver
en anden tilrettelæggelse af kurser i det virtuelle rum end i klasseværelser. 'Budskabet' kan
fremlægges i kortere form, men formen skal til gengæld være mere 'gennemsigtig' eller
umiddelbart forståelig.
3) Fremstillingen: Det virtuelle rum stiller andre krav end klasseundervisningen til stemmeføring,
formulering, sætningsopbygning osv. I det fysiske rum benyttes ofte 'halve' eller uafsluttede
sætninger, spring i formuleringen, gentagelser osv., som ikke er hensigtsmæssige i det virtuelle
rum.
4) Styring: Deltagerne i det virtuelle rum er nødt til at høre 'hele budskabet', inden de reagerer, for
de individuelle afbrydelser bliver ikke kommunikeret. De kan heller ikke undlade at 'høre efter',
hvis de vil deltage i undervisningen og diskussionen. Styringen af kommunikationen afhænger
ikke af deltagernes adfærd, men er tværtimod et vilkår, som alle er underlagt.
5) Ansvar: Den enkelte deltager er helt frit stillet til at deltage eller forlade det virtuelle rum. Det er
vedkommendes personlige ansvar og personlige valg at deltage eller ikke deltage, og hverken
gruppepres eller lærerstyring kan begrænse valgfriheden. Deltagerne har derfor heller ikke de
samme muligheder for at fralægge sig ansvaret for egen deltagelse som i en klasseundervisning.
6) Ansvarliggørelse: Instruktøren kan opfordre den ene eller anden 'passive' deltager til at bidrage,
uden at alle hører det. Den individuelle henvendelse drager den enkelte til ansvar for deltagelsen
i undervisningen uden at repræsentere en negativ sanktion. Instruktøren kan også registrere, om
en kursist slet ikke kobler sig ind på en seance, og tage kontakt med vedkommende.
7) Selvstændighed: Deltagerne i et kursus i det virtuelle rum vælger selv, hvordan de vil deltage,
hvor meget de vil yde, og hvad de vil opnå. De kan føle en forpligtelse til eller et ønske om at
bidrage aktivt til diskussioner i det virtuelle rum, men følelser eller ønsker afspejler den enkelte
deltagers suveræne valg. Instruktør eller underviser kan opfordre til større deltagelse og rose
deltagere, men instruktøren kan ikke presse eller straffe den enkelte deltager; vedkommende
bestemmer frit, om hun eller han vil følge instruktørens opfordringer.
8) Fællesskab: Det virtuelle rum opretholdes af de enkelte deltageres selvstændige beslutninger
om at deltage. Fællesskabet er ikke et vilkår, som andre har fastlagt, men et resultat af
deltagernes egne valg, og dermed også et forpligtende fællesskab.
Der er formentlig flere forskelle mellem undervisning i klasseværelset og i det virtuelle rum end de
anførte. Det væsentlige her er, at det virtuelle rum skaber et alternativ til den lærerstyrede
færdighedstræning, der fritager den enkelte deltager for personligt ansvar for egne resultater og
derfor heller ikke forpligter deltagerne til at yde en særlig indsats.

262

Den pædagogiske 'udforskning' af, hvordan det virtuelle rum anvendes, og hvad det kan anvendes
til, er en af de opgaver, der skal løses over de kommende år. Projektet skal bidrage til løsning af
denne opgave, så det virtuelle rum bliver en lige så selvfølgelig og udbredt anvendelse af Internet
som fx surfing. On-line web-kommunikation flytter læringstilbud ud til brugernes bopæl eller
arbejdsplads i stedet for, at brugerne skal samles i en skole eller kursusejendom. Den skarpe
opdeling mellem undervisning og arbejde kan udviskes, fordi undervisningen ikke længere skal
foregå i et klasserum.
Videndeling47)
Pilotprojektet skal udvikle og afprøve teknikker og kompetencer til at styrke de 'svage' på
arbejdsmarkedet. Projektresultaterne er det nødvendige grundlag for videndeling om bistand til
individuelt valg af fremtid. Videndeling mellem organisationer, institutioner og konsulenter er
nødvendig for at overvinde efterslæb i faglige/menneskelige kvalifikationer på turbulente områder
med høj innovationsrate.
De aktuelle teknologiske og organisatoriske fornyelser medfører, at risikoen for udstødning fra
arbejdsmarkedet snarere vokser end aftager over det næste årti. Behovet for efterprøvede tilbud om
hjælp-til-selvhjælp til ny personlig udvikling vil derfor også vokse. Behovet opfyldes af
pilotprojekter som de ovenfor beskrevne og ved at opbygge et nationalt videncenter og netværk for
videreudvikling og spredning af teknikker og kompetencer. Videndeling er ikke et mål i sig selv,
men betingelsen for hurtig og billig udvikling og spredning af nye hjælpemidler og kompetencer.
Udnyttelse af on-line e-lærings-værktøjer skaber mulighed for etablering af et nationalt
kompetencecenter, der styrer videndelingen, tilbyder kursuspakker til lokale skoler, foreninger,
arbejdspladser osv. og superviserer disse, udvikler nye kurser for nye risikogrupper osv. Det er den
anden begrundelse for at udnytte on-line web-kommunikation.
Hurtig og effektiv videndeling forudsætter, at erfaringerne indsamles, dokumenteres og udveksles i
en direkte anvendelig form – set i modsætning til såvel ekstern evaluering som sekundæranalyser af
et antal rapporter. Det kan også udtrykkes på den måde, at effektiv videndeling skal forberedes,
inden kursus-programmet startes, og ikke besluttes, når kurserne er blevet afviklet. Det nødvendige
fælles design og standarder for læringsprocessen omfatter bl.a.:
-

Fælles teknikker for tilrettelæggelse af deltagernes læringsproces, herunder et fælles skema for
læringsplanen.
Standardprocedurer for afgrænsning af risikogrupper (visitation af deltagere til samme kursus)
og for evaluering af opfyldelse af individuelle planer.
Fælles retningslinier for kursustilrettelæggelse, instruktørernes opgaver (ansvar og forpligtelser)
og reproduktion af kurser.
Fælles rapportering af resultater og forbedringer (eksempelvis fælles målestokke for, hvor
mange der har udarbejdet og gennemført en handlingsplan), af årsager til afvigelser fra planer
og succesfyldte korrektive handlinger, og af forbedringer af skemaer, procedurer og
retningslinier.

Et nationalt videncenter for udnyttelse af backcasting og det virtuelle rum til at styrke de 'svage' på
arbejdsmarkedet er grundlag for at skabe tilsvarende videncentre for andre målgrupper såvel som
for eksport af videncentre. Disse perspektiver skal indgå i planlægningen af pilotprojekterne som en
mulighed. Den detaljerede plan for et videncenter kan til gengæld udsættes til pilotprojekterne er
gennemført.
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6.3. Opgør med fire myter om universiteter og forvaltning
(1) Myten om saglige og sagkyndige beslutninger.
Det er menneskers helhedsbilleder, der er grundlaget for at forstå og fortolke begivenheder og
hændelser, politiske forslag og politiske angreb, statistiske opgørelser og videnskabelige påstande
osv. Kendsgerninger samles ikke af sig selv i et helhedsbillede. Det er tværtimod helhedsbilledet,
der knytter 'kendsgerningerne' sammen og giver dem mening eller betydning.
Et helhedsbillede er – som det fremgår af betegnelsen – ikke begrænset til en enkelt side af
samfundet, en enkelt problemkreds eller en enkelt videnskab. Helhedsbilledet er det 'mentale
landkort for at lægge kurs og identificere pejlemærker'. Det tegnes tidligt i livet og præciseres og
videreudvikles på grundlag af erfaringer og begivenheder livet igennem. Mennesker udvikler derfor
sjældent helt nye helhedsbilleder. I stedet tilpasses billedet til erfaringer og erfaringer til billedet.
En ny teknologisk bølge er nu undervejs. Den skaber på én gang behov og muligheder for
vidtgående sociale, økonomiske og politiske fornyelser. Fx startede en ny teknologisk bølge ca.
1885 og affødte omstillingen til 1900-tallets industrisamfund. Overgangsfasen fra én samfundsform
til den næste er kaotisk og modsætningsfuld, jf. 1880ernes og ’90ernes Provisorieår, generalstrejke,
landbrugskonkurser, selvmordsbølgen blandt ældre osv.
Det danske samfund gennemløb en videreudviklingsperiode fra 2. Verdenskrig til 1990erne.
Generationen, der modnedes i 1950erne, og som nu er pensionister, var aktive i et samfund, der
videreudvikledes. De kunne tilpasse helhedsbilledet fra '50erne til samfundsudviklingen igennem
hele deres erhvervsaktive liv. Dagens 30-40årige formede et helhedsbillede i 1990erne, da Danmark
ikke længere var et industrisamfund. De har derfor andre forudsætninger for at opfatte og vurdere
en ny udvikling.
Nutidens ledere i erhvervsliv og stat, forskning og politik tilhører generationen mellem
pensionisterne og de unge. Mange af disse ledere besidder et helhedsbillede af et industrisamfund,
der ikke længere eksisterer.
Fortidsbindingerne skaber basis for politisk konservatisme og traditionsbundet ledelse. Bindingerne
forhaler omstillingen til en ny samfundsform. De har tidligere ført til revolutioner eller diktaturer i
andre europæiske lande – og for godt 100 år siden til Provisiorieårene i Danmark. Københavns
befæstning og Provisorierne i 1880erne var udtryk for værdikamp og ideologisk profilering på
bekostning af nødvendige fornyelser, jf. Herman Bangs 'Stuk'. Reformerne på universitetsområdet
kan ses som en tilsvarende nutidig værdikamp – nutidens 'Københavns befæstning'.
(2) Myten om den militære ledelsesforms fordelagtighed.
Den militære ledelses- og organisationsform består i at centralisere beslutninger og decentralisere
udførelse: Generalerne beslutter, de menige kæmper. Centraliserede beslutninger og decentraliserede udførelser forudsætter på den ene side hierarkiske informations- og kommandoveje, detaljerede
regler og planlægning, løbende kontrol og sanktioner osv. og indebærer på den anden side total
ansvarsforflygtigelse.
De såkaldte Milgram-eksperimenter viser, at (mange) mennesker handler ansvarsfrit, når autoriteten
bestemmer, hvad de skal gøre. Forsøgspersonerne er fx parate til at straffe den 'dumme' elev med
stærkere og stærkere elektriske stød, hvis autoriteten siger, at det kræver forsøget og videnskaben.
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Når andre bestemmer, hvad et menneske skal gøre, har det intet ansvar for handlingerne, og denne
ansvarsfrihed ødelægger dømmekraft.
Universitetsreformerne kan beskrives som et forsøg på at opfylde grundlæggende behov for
fornyelse i forskning og højere uddannelse ved hjælp af en militær ledelses- og organisationsform,
der er ineffektiv, demotiverende og ansvarsforflygtende. Det kan forekomme uforståeligt, men kun,
hvis man forudsætter en rationel beslutningsproces. (For at undgå misforståelser skal det tilføjes, at
dansk forsvar har udviklet nye ledelsesformer siden 1960ernes indførelse af samarbejdsordninger
og har gennemført en total omstilling efter Murens fald).
(3) Myten om, at forskningen kan opfylde kommercielle krav.
Politikere og erhvervsledere har udtalt, at mere uddannelse og forskning er midlet til at styrke
Danmarks internationale konkurrenceevne. Det er ét blandt mange eksempler på en fortidsbundet
virkelighedsopfattelse.
Forestillingen om, at de aktuelle omstillingskrav kan opfyldes af mere uddannelse og forskning
bygger på et helhedsbillede af industrisamfundet. Uddannelse og forskning skabte vækst og
udvikling i 1900tallets industrisamfund, fordi viden var knap og kostbar. I dag er viden rigelig og
billig, og den stadigt voksende mængde af viden er ofte en belastning. Videnindholdet i danske
produkter og processer øges ikke af mere af den hidtidige uddannelse og forskning; et øget
videnindhold kræver nye forestillinger om viden, produktion og organisationer.
Argumentationen for, at forskningen kan opfylde kommercielle krav, kan formuleres i følgende
form:
-

Enhver kommerciel succes indeholder ny viden.
Al forskning indeholder ny viden.
Ergo er forskning vejen til kommercielle succes'er.

(Til sammenligning: Et sten kan ikke flyve; mor kan ikke flyve; ergo er mor en sten).
Det er ofte nationaløkonomer (i Danmark eller OECD), der rådgiver politikerne om den forestående
samfundsudvikling, og de benytter ofte prognoser og fremskrivninger som grundlag for deres
rådgivning.
Et typisk eksempel er Velfærdskommissionens betænkning om og forslag til, hvordan velfærden
sikres over de næste 35 år. Analyserne bygger på prognoser, der forlænger fortiden frem til 2040,
som om udviklingen frem til 2040 ikke kunne drejes i en helt ny retning af begivenheder i fx 2015
eller 2030. Det billede, som kommissionen tegner af Danmark 2040, er identisk med billedet af
gårsdagens industrisamfund – blot lidt mere af det hele.
Velfærdskommissionens betænkning anno 1973 hed ’Perspektiv Plan II’. Den blev offentliggjort et
par uger efter første oliepriskrise. Oliepriskrisen skabte helt nye forudsætninger, så alle kunne se, at
PP II’s fremskrivninger var meningsløse. Formanden dengang, Erik Ib Smidt, måtte forsvare
fremskrivningerne som ’regneeksempler’. Velfærdskommissionens fremskrivninger er tilsvarende
’regneeksempler’, der intet siger om Danmark 2040.
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Samfundsudvikling er ikke forhåndsbegrænset til kvantitative ændringer i jobs og erhvervsaktive,
opsparing og forbrug osv. Samfundet kan også udvikle helt nye aktiviteter og egenskaber, der
overskrider hidtidige erfaringsgrænser.
Det eneste, der kan siges med sikkerhed om Danmark efter 2015, er, at det ikke længere er et
industrisamfund i sædvanlig forstand. Omstilling til en ny samfundsform kan skabe grundlaget for
ny velstand og velfærd. Omvendt kan bagudvendte reformer baseret på fortidsforlængende
prognoser omdanne Danmark til et stagnerende udkantsområde i EU. Der foreligger med andre ord
en meget bred vifte af fremtider.
Ny vækst og udvikling frem til 2040 forudsætter et gennembrud for forestillingen om de mange
fremtider. En voksende bevidsthed om fremtidsvalg i de yngre generationer kunne føre til dette
gennembrud. Det ville påvirke den fremtidige velstand og velfærd mere end alle kommissioner og
ekspertudvalg, kanoner og partipolitiske værdikampe, universitetsfusioner og forskningsfonde
tilsammen.
(4) Myten om, at viden kan skabes og formidles på samme måde til alle tider.
Den nødvendige forudsætning for udsagn om de næste 30 eller 50 års udvikling er en antagelse om,
at udviklingsbetingelserne ikke ændres, dvs. at udviklingen vil gennemløbe de samme 55årige
livscykler som hidtil. Antagelsen indebærer, at den globale udvikling vil følge en s-kurve med
voksende vækstrater indtil ca. 2025 og derefter aftagende vækstrater til ca. 2050. Dette forløb
gentages fra ca. 2050 til ca. 2105.
Den stærke vækst i viden siden 1970erne og eksplosionen i informations- og videnstrømme siden
1990erne (internet) har skabt helt nye forudsætninger for at skabe, formidle og udnytte viden. Det
skyldes for det første, at viden og uddannelse i de nukendte former forældes hurtigere og hurtigere,
og mens indlæring er relativt enkelt, så er aflæring meget vanskelig. Det skyldes for det andet, at de
opgaver, der skal løses, bliver mere og mere komplekse, så fagspecialiseringen bliver en afgørende
hindring for opgaveløsning.
Hverken Humboldts universitetsmodel eller den herskende virksomhedsmodel opfylder behovene i
et såkaldt vidensamfund – såkaldt fordi betegnelsen misvisende underforstår et uændret videnbegreb. Vidensamfundet – eller det kognitive samfund, idet kognition betegner måder at forholde
sig til virkeligheden på – er ikke en mulig fremtidig samfundsform. Generationerne op til de 4045årige udfolder i dag en kognitiv livsstil.
Fremtidens samfundsvidenskabelige 'universitet' kunne være organiseret omkring tre basale
problemstillinger:
1) Den individuelle udvikling: 'Cogito ergo sum' skrev Descartes, men hvilket 'jeg' tænker og
eksisterer, fordi det tænker? Hvad er 'jeg-bevidstheden'? Hvordan kan 'jeg' beskrive og
analysere 'mig selv' udefra, på én gang være subjekt og objekt? Hvordan kan billen i
tændstikæsken beskrive æsken udefra?
2) Den videnskabelige udvikling: Viden er evnen til at gøre noget rigtigt. Videnskabelig
udvikling er forbedringer af evnen til at gøre noget rigtigt – gøre det bedre og bedre på flere
og flere områder, herunder forbedre evnen til at skabe bedre viden. Hvordan kan
videnskaber udvikle teorier om videnskabelig udvikling? Hvordan kan udviklingsteorier
være det endnu ukendte resultat eller mål og samtidig forudsætningen for opfyldelse af
målet?
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3) Samfundsudvikling: Nogle mener, at Danmark har eksisteret i et par tusinde år; andre, at det
har eksisteret i 10.000 år. Atter andre mener, at dagens samfund kun har eksisteret i relativt
kort tid. Det, der har eksisteret, er i alle tilfælde et socialt fællesskab eller samfundsliv på de
øer og halvøer, der er en del af Danmark i dag. Det eneste konstante eller fælles over
århundrederne eller årtusinderne er samfundslivets uafbrudte eksistens eller overlevelse
igennem hele perioden – den såkaldte overlevelsesidentitet. Hvordan kan emner, der kun
kan identificeres ved overlevelsesidentitet, gøres til genstand for videnskabelig behandling?
I hvilken forstand er det meningsfuldt at behandle dagens Danmark og Danmark for 100
eller 1000 år siden som et og samme emne?
Til de tre basale problemstillinger kunne føjes yderligere to spørgsmål om forudsætningerne for
sociale fænomener:
4) Udvikling af liv og universets udvikling. Liv opstår og forsvinder hele tiden: Vi kan
observere, at liv kan overføres fra en levende organisme til en ny organisme, men det er
vanskeligt at angive, hvad der overføres.
5) Universet i betydningen Altet er i sig selv et selvmodsigende begreb. Altet er på én gang et
specifikt begreb og samtidig ikke alene uafgrænseligt, men også uspecificerbart.
Påstanden her er, at mange (alle) samfundsvidenskabelige spørgsmål kan føres tilbage til de tre
(eller fem) anførte problemstillinger, og at det er behandlingen af disse problemstillinger, der skaber
væsentlig ny viden over den næste generation på det samfundsvidenskabelige område.
Besvarelserne kræver medvirken fra alle de nukendte samfundsvidenskabelige specialer og
formentlig nogle nye.
Der tales og skrives fx meget om klimaopvarmning og ressourceknaphed. Kaosstater udgør
formentlig en meget større trussel, som det er meget vanskeligere at overvinde. Kaosstater opstår,
når den hidtidige politiske ledelse afsættes, og ingen ny politisk ledelse kan opnå den nødvendige
autoritet og legitimitet. Alternativet til kaosstater er ultrastabile politiske systemer, dvs. politiske
systemer, der kan gennemføre enhver nødvendig omstilling uden at miste autoritet og legitimitet.
Et gennembrud for ultrastabile politiske systemer er mere uvist end gennembrud for nye
teknologier. (Teknologier er hidtil brudt igennem, når behovet forelå; den behovsstyrede
teknologiske udvikling spiller snarere en større rolle i dag end tidligere, fordi de nye teknologier
forældes hurtigere). De politiske fornyelser er af større betydning for den globale og langsigtede
udvikling end nye teknologier. Fx kan 'grønne teknologier' udnytte eksisterende primære
energikilder – herunder kulreserver for flere hundrede år – meget bedre og meget mindre
miljøbelastende end hidtil. Den nødvendige omstilling stiller store krav til det politiske system. Det
totalitære kinesiske styre har således forgæves søgt at omstille en stærk økonomisk vækst til en
såkaldt 'harmonisk vækst', og ifølge nogle vurderinger kan regimet ikke overleve den økonomiske
opbremsning, som en omstilling medfører.
Kaosstater er et 'problem', fordi betingelserne for at bevare politisk autoritet og legitimitet er stort
set ukendte i dag. Der er fx ingen forklaring på, at Frankrig har været præget af 'politiske
revolutioner' siden slutningen af 1700tallet, mens det sidste legitimitetsbrud i Danmark var Grevens
Fejde i begyndelsen af 1500tallet. Videnskabelig behandling af de tre problemstillinger kunne
afdække betingelserne for politisk ultrastabilitet.

267

Myter som de anførte er helhedsbilleder, der ikke længere er tidssvarende. De er selvfølgelig ikke
myter for de mennesker, der 'tror' på disse helhedsbilleder, og denne tro ændres ikke af ny viden
eller nye argumenter; Planck skrev i sine erindringer, at den stærke kritik af hans kvanteteori var
aftaget, ikke fordi modstanderne var blevet overbeviste, men fordi de var uddøde. Det samme
gælder myteforestillinger; de mister betydning, når en ny generation overtager de ledende
positioner. Det sker om en halv snes år, og det er i et historisk perspektiv – Københavns Universitet
har fejret 500 års fødselsdag – et kort tidsrum.
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Kapitel V
Modeller for teorikonstruktion – Samfundsvidenskab
Ultrastabilitet som funktion af selvregulering
Udgangspunkterne for kapitel I-IV er det ene eller andet konkrete problem, som mange læsere er
bekendt med på forhånd. Udgangspunktet for det efterfølgende er relativt abstrakte
videnskabsteoretiske problemer. De har ikke tiltrukket sig større opmærksomhed i
samfundsforskningen, selv om de – efter forfatterens opfattelse – spiller en afgørende rolle for den
samfundsvidenskabelige udvikling.
1. Spørgsmål
Mange (alle?) adfærds- og samfundsvidenskabelige spørgsmål kan føres tilbage til tre basale
problemstillinger:
1. Den individuelle udvikling: 'Cogito ergo sum' skrev Descartes, men hvilket 'jeg' tvivler og
eksisterer, fordi det tvivler? Hvad er 'jeg-bevidstheden'? Hvordan kan 'jeg' beskrive og
analysere 'mig selv' udefra? Hvordan kan billen i tændstikæsken beskrive æsken udefra?1)
2. Den videnskabelige udvikling: Viden er evnen til at gøre noget rigtigt.2) Videnskabelig
udvikling er forbedringer af evnen til at gøre noget rigtigt – gøre det bedre og bedre på flere
og flere områder, herunder forbedre evnen til at skabe bedre viden. Hvordan kan
videnskaber udvikle teorier om videnskabelig udvikling? Hvordan kan udviklingsteorier
være det endnu ukendte resultat eller mål og samtidig forudsætningen for opfyldelse af
målet?3)
3. Samfundsudvikling: Nogle mener, at Danmark har eksisteret i et par tusinde år; andre, at det
har eksisteret i 10.000 år. Atter andre mener, at dagens samfund kun har eksisteret relativt
kort tid. Det, der har eksisteret, er i alle tilfælde et socialt fællesskab eller samfundsliv på de
øer og halvøer, der er en del af Danmark i dag. Det eneste konstante eller fælles over
århundrederne eller årtusinderne er samfundslivets uafbrudte eksistens eller overlevelse
igennem hele perioden – den såkaldte overlevelsesidentitet.4) Hvordan kan emner, der kun
kan identificeres ved overlevelsesidentitet, gøres til genstand for videnskabelig behandling?
I hvilken forstand er det meningsfuldt at behandle dagens Danmark og Danmark for 100
eller 1000 år siden som et og samme emne?
Til de tre spørgsmål kunne føjes yderligere to spørgsmål om forudsætningerne for sociale
fænomener:
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4. Udvikling af liv og universets udvikling: Universet i betydningen Altet er i sig selv et
selvmodsigende begreb. Altet er på én gang et specifikt begreb og samtidig ikke alene
uafgrænseligt, men også uspecificerbart.5)
5. Liv opstår og forsvinder hele tiden: Vi kan observere, at liv kan overføres fra en levende
organisme til en ny organisme, men det er vanskeligt at angive, hvad der overføres.6)
Besvarelse af de tre (fem) spørgsmål er af kritisk betydning i adfærds- og samfundsvidenskaberne,
fordi de fastlægger forudsætningerne for mange andre videnskabelige analyser. Fx kan teorier om
videnskabelig udvikling opfattes som videnskabsteorier om udviklingsprocesser, dvs. anvisninger
på, hvordan det videnskabelige forskningsfelt udvides til beskrivelser af ikke-reproducerbare
ændringsmønstre. Disse anvisninger fastlægger forudsætningerne for udviklingsteorier om individ
og samfund.
1.1. Plan
Individer og samfund er levende systemer. Et særkende ved levende systemer er, at de altid
udvikles eller afvikles. Udvikling er noget andet end ændringer. Udvikling kan defineres som skift i
hidtidige ændringsmønstre (reproducerbare sammenhænge). Udvikling eftervises ved at beskrive
samme emnes ændringsmønstre i to perioder og påvise forskelle i de to ændringsmønstre.7)
Adskillelsen af ændringer fra udvikling indebærer, at en teori om samfundets udvikling og/eller
afvikling er en forudsætning for traditionelle struktur-funktions teorier, og struktur-funktions teorier
er en forudsætning for teorier om udvikling. Struktur-funktions teorier er forudsætningen for
beskrivelse af reproducerbare ændringsmønstre og dermed for at påvise udvikling. Udviklingsteorien er forudsætningen for afgrænsning af perioder, hvor samfundet ikke udvikles på de
undersøgte områder, og er dermed forudsætningen for struktur-funktions teorier.
Som gensidige forudsætninger udgør de to typer af teorier også gensidige hindringer for en
videnskabelig udvikling. Det er én forklaring på den stagnerende udvikling på det
samfundsvidenskabelige område sammenlignet med udviklingen i naturvidenskaberne. Forudsætningen for at overvinde hindringen er en ny videnskabesteoretisk model af sociale systemers
udvikling, dvs antagelser (postulater) om de 'udviklingsmekanismer', der former sociale systemers
udvikling og afvikling.8) Modellen er i sin tur både en forudsætning for og en følge af teorier om
videnskabelig udvikling, jf. ovenfor.
Omformulering af forskningsopgaven fra analyse af samfundsudviklingen til analyse af den
videnskabelige udvikling overvinder således ikke den grundlæggende blokering: Forskningen skal
afdække sine egne forudsætninger. Det skaber en risiko for cirkelslutninger, dvs. at resultaterne er
en logisk følge af de valgte forudsætninger. Den 'onde cirkel' brydes af en erkendelsesteoretisk
model af den individuelle udvikling af selvbevidsthed eller 'jeg-identitet'.
Det er forfatterens overbevisning, at Descartes og senere filosoffers selvmodsigende brug af 'jegbegrebet' overvindes ved at definere 'jeg-identiteten' som den subjektive overlevelsesidentitet, den
subjektive bevidsthed om den uafbrudte kæde af bevidsthedsfænomener (bevidsthedsstrøm), og at
den kritiske og analytiske bevidsthed om bevidsthedsstrømmen er den evidente forudsætning for
teorier om individuel udvikling og derigennem for teorier om videnskabelig udvikling og
samfundsudvikling i Vesten – set i modsætning til Chung Tsï’s tvivl om, hvem han var: Chung Tsï,
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der havde drømt, at han var en sommerfugl, eller en sommerfugl, der drømte, at den var Chung
Tsï.9) Chung Tsï's tvivl er et typisk udtryk for ukritisk selvbevidsthed.
Det efterfølgende er begrænset til modeller af sociale systemers udvikling og afvikling, idet risikoen
for cirkelslutning søges begrænset ved at basere modellen på begrebsudvidelse (generalisering), jf.
nedenfor.
Ethvert udviklingsprojekt omfatter i det mindste følgende fem trin:10)
1) Erkendelse af et uopfyldt behov (værdiforestilling), af en væsentlig (vigtig og vanskelig)
uløst opgave (mission).
2) Afklaring af en idé eller forestilling om, hvordan en opgaveløsning 'ser ud', en beskrivelse af
måden, hvorpå forskellige og eventuelt modstridende krav kan opfyldes på én gang – som
billedhuggeren forestiller sig den færdige skulptur (vision).
3) Formulering af udviklingsmålet for udviklingsprojektet, af det resultat (opfindelse, ny viden,
videnskabelig fornyelse), som projektet skal 'producere', og af de krav (tests), som et resultat
skal opfylde for at udgøre en opgaveløsning (strategi).
4) Planlægning af, hvordan udviklingsmålet opfyldes, fx ved at antage, at udviklingsmålet er
blevet opfyldt og 'se tilbage' fra målopfyldelsen for at udpege de trin, der forbinder
målopfyldelse med opgaveformulering (taktik).
5) Igangsættelse og gennemførelse af det planlagte projekt, herunder sikre, at målet fastholdes
trods 'tilbageslag' og nødvendige revisioner af enkelte trin i planen11) (operation).
Femtrins-planen kan overføres til formulering af en model for videnskabelige udsagn om
samfundsudvikling som beskrevet nedenfor.
1.2. Mission.
Samfundsforskere kan hverken be- eller afkræfte hypoteser om samfundets virkemåde, fordi
samfundet altid udvikles. Uoverensstemmelse mellem udsagn og data kan enten skyldes fejlagtige
hypoteser eller, at samfundet er videreudviklet. Flere eller mere præcise data løser ikke problemet.
Udsagn om systemer, der altid udvikles, kan ikke efterprøves på samme måde som klassisk
naturvidenskabelige udsagn, og fortolkning af udviklingsforløb som kommunikativ adfærd kan
skabe indsigt, men ikke ny viden.
Da samfund altid udvikles, og da de større eller mindre konkrete udviklingstrin efterhånden
overskrider aktuelle erfaringsgrænser, er den konkrete samfundsudvikling uforudsigelig, ikkereproducerbar og irreversibel. Den er uforudsigelig og ikke-reproducerbar, fordi de mulige
fremtidige konkrete tilstande er ubegrænsede. Den er irreversibel, fordi en udvikling tilbage i tid
ikke blot omfatter systemet, men også de uafhængige eksterne forhold, der påvirker systemet.12)
Den videnskabsteoretiske betegnelse for et ubegrænset sæt af mulige ændringer er, at den konkrete
udviklingsproces er informationsmæssigt åben. Ny viden skabes af udsagn, der kan efterprøves, og
det er kun udsagn om informationsmæssigt lukkede ændringsforløb, der kan efterprøves
videnskabeligt.13)
Grundlaget for den enestående natur- og lægevidenskabelige udvikling er fagområdernes
videnskabsteoretiske antagelser. Kærnen i disse antagelser er en identifikation af
forskningsemnerne, så de opfylder kravet om informationsmæssig lukning. Disse antagelser kan
ikke umiddelbart overføres til det samfundsvidenskabelige område. Humaniora bygger på
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videnskabsteoretiske antagelser om fortolkning af kommunikativ adfærd. Selv om kommunikativ
adfærd eller sproglig bevidsthed er et menneskeligt særkende (jf. afsnit 1.3.3 nedenfor), så er
diskursen kun en del af den sociale virkelighed, og fortolkninger af diskursen fører ikke
nødvendigvis til akkumulering af viden. 1960ernes og '70ernes kybernetiske modeller viste sig også
at være utilstrækkelige på det samfundsvidenskabelige område.
Samfundsvidenskabelig udvikling er ikke alene værdifuld i sig selv. Natur-, læge- og
ingeniørvidenskaberne har resulteret i stadig stærkere teknologier, dvs. dels hjælpemidler, som flere
og flere mennesker er mere og mere afhængige af, bl.a. på energi- og transportområdet, dels
hjælpemidler, som direkte eller indirekte kan påvirke (flere og) stadig flere menneskers levevilkår i
løbet af kortere og kortere tid, fx A-våben og CO2 forurening.
Enhver teknologi kan bruges og misbruges. Brug af en teknologi forudsætter (bedre og) stadig
bedre grundlag for beslutninger om, hvordan teknologien udnyttes og utilsigtede bivirkninger
undgås, dvs. forbedring af evnen til at træffe de rigtige beslutninger i takt med udviklingen af
'stærkere' teknologier. Beslutningsgrundlaget skal forbedres af samfundsvidenskaberne, og
formulering af nye videnskabsteoretiske modeller for samfundsvidenskabelig forskning er i den
forstand blevet en global overlevelsesbetingelse.
Sammenfatning om mission: Samfundsvidenskabelig udvikling i betydning bedre og bedre viden
om flere og flere emner kan ikke baseres på de etablerede klassisk naturvidenskabelige eller
humanistiske videnskabsteoretiske antagelser. Der forligger et uopfyldt behov for en tredje
videnskabsmodel for samfundsvidenskabelig forskning.
1.3. Vision
Visioner er idéer om, hvordan et problem eller en opgave kan løses. Visionen nedenfor formuleres
med udgangspunkt i 1960ernes og '70ernes kybernetik. Kybernetikken er valgt som udgangspunkt,
fordi den blev udviklet til beskrivelse af bl.a. sociale systemer i videnskabelig form, men viste sig
utilstrækkelig til at opfylde dette formål. Visionen, der formulers i det følgende, kan opfattes som
en kritisk videreudvikling og nyformulering af klassisk kybernetik.
Klassisk kybernetik
I 1960erne og '70erne blev kybernetikken udviklet som et formelt sprog for videnskabelige
beskrivelser af netværk af gensidige påvirkningsrelationer – såkaldte koblinger. Det forudsattes, at
netværket var åbent for stof og energi, men informationsmæssigt lukket, og at netværket regulerede
stof-energi strømmene. Reguleringsprocesserne blev beskrevet på to forskellige måder. I det ene
tilfælde fokuseredes på recirkulationen eller tilbageføringen af ydelser og i det andet tilfælde på
begrænsning af udsving eller variation i ydelser. Den førstnævnte form bygger især på elektroniske
kredsløbsmodeller, den sidstnævnte på informationsteori.
a) Regulering som tilbageføring
Reguleringen af systemet fremstilles som en tilbageføring af systemets output som input til
systemet (feedback). Tilbageføringen repræsenterer regulering i den forstand, at normer eller mål
for det samlede output kan opfyldes ved at regulere andelen af det primære output, der tilbageføres.
Eksempel 1: Ventil, der regulerer andelen af varmt vand fra oliefyr, der føres tilbage til fyret i
stedet for at cirkulere i anlægget. Ændringerne i andelen, der tilbageføres, kan opretholde en
konstant vandtemperatur med samme opvarmning og skiftende udetemperaturer. Omvendt kan
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man beregne den tilbageføring, der er nødvendig for at opretholde samme vandtemperatur med
given opvarmning og given ændring i udetemperatur.
Eksempel 2: Offentligt over- eller underskud på finansloven, der regulerer andelen af den
samlede produktion, der føres tilbage til forbrug og derigennem efterspørgsel, produktion og
beskæftigelse.
Kybernetik i den angivne form er et formelt sprog til beskrivelse af cirkulationer og tilbageføringer
af ydelsesstrømme, specielt beregning af de samlede virkninger af givet input subsidiært
betingelserne for at opnå et givet samlet output.14)
b) Regulering som variationsbegrænsning
Reguleringen er en kobling af udvalgte interne systemtilstande og output på den måde, at output
altid ændres og kun ændres, hvis de interne tilstande afviger fra en foretrukken (essentiel) tilstand.
Den foretrukne tilstand udgør dermed en stabil tilstand. Systemets regulerende organ er enheden(erne), der registrerer afvigelser fra foretrukne tilstande og igangsætter udvælgelsen af nyt output.
Eksempel 1: Radiatorens termostat, der registrerer stuetemperaturen og åbner eller lukker for
vandgennemstrømningen, hvis stuetemperaturen er henholdsvis under og over en foretrukken
temperatur (termostat indstilling).
Eksempel 2: Organismens temperaturregulerering, der øger eller reducerer varmeafgivelsen, hvis
organismen udsættes for henholdsvis stærk varme eller stor kulde.
Kybernetik i denne form er et formelt sprog til beskrivelse af konkrete, afgrænsede systemers
interaktion med omgivelserne, hvor interaktionen er nødvendig for systemets overlevelse, og
overlevelsesvilkårene kan specificeres som en foretrukken intern tilstand. Både input, output og
interne tilstande repræsenterer systemtilstande; de tre sæt af tilstande er konstante og givne for givet
system, men systemet udnytter ikke nødvendigvis alle tilstande. Det afhænger bl.a. af
forstyrrelserne (dvs. input, der skaber afvigelser fra foretrukne tilstand) og indlæringsevne, hvor den
genetiske udvikling kan betragtes som et udtryk for arternes indlæring.
Beskrivelsen fokuserer på variationen i input, output og interne tilstande, idet reguleringsprocessen
beskrives som transmission af variation. Interaktionen med omgivelserne beskrives i følgende trin:
-

Angivelse af foretrukne, stabile tilstand.
Observation af eventuelle afvigelser fra foretrukne tilstand.
Observation af input eller 'forstyrrelse', der er anledning til eventuelle afvigelser fra
foretrukne tilstand.
Observation af den ændring i output, som en forstyrrelse foranlediger, og som ophæver
afvigelsen fra foretrukne tilstand.

Hvis forstyrrelsen repræsenterer en ny form for input, har systemet ingen 'erfaring' om, hvordan
forstyrrelsen imødegås. I dette tilfælde forudsættes, at forstyrrelsen igangsætter en systematisk
'søge-og-finde proces', der fortsætter, indtil systemet har 'fundet' et output, der genopretter den
foretrukne tilstand.
Systemet kan interagere med omgivelserne på mange forskellige måder, som hver for sig
opretholder foretrukne tilstande under forskellige eksterne vilkår. Systemet kan bevare eller
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genoprette foretrukne tilstande uanset eksterne vilkår, hvis antallet af forskellige forstyrrelser aldrig
overstiger antallet af forskellige, relevante outputformer.15)
Beskrivelsen af systemets interaktion med omgivelserne som en reguleringsproces er baseret på
sættet af mulige afvigelser fra en foretrukken tilstand og de hertil svarende sæt af input og output,
idet hvert sæt repræsenteres ved variationen i tilstande. Den kybernetiske beskrivelse repræsenterer
ikke den ene eller anden reaktion, men det totale sæt af interne tilstande (givet den foretrukne
tilstand) og hertil svarende sæt af input- og outputtilstande. Systemets reguleringsproces repræsenteres med andre ord som en transmission af input-variation via variation i interne tilstande til
output-variation, dvs som en beskrivelse af 'variations'-transmissionen. Alle tre sæt af tilstande er
systemkendetegn, der indgår i en systembeskrivelse.
Udgangspunktet for den kybernetiske analyse af systemets interaktion med omgivelserne er, at den
interne stabilitet – opretholdelse af foretrukne tilstande – forudsætter stadigt skiftende interaktionsformer. Det er derfor 'evnen' til at variere output i takt med skift i input, der bestemmer systemets
overlevelse og udvikling eller afvikling. Beskrivelsen af interaktionen som en reguleret transmission af variation er netop en angivelse af denne evne til at ændre output svarende til skift i input.
Reguleringsevnen afhænger af dels den samlede output-variation i forhold til variationen i input,
dels systemets udnyttelse af denne variation. Afvigelser fra den stabile tilstand kan enten skyldes
fejlbehæftet udvælgelse af output eller for lille output-repertoire i forhold til omgivelsernes krav.
Regulering
Sociale og andre levende systemers interaktion med omgivelserne er en overlevelsesbetingelse.
Hvis interaktionen afbrydes ud over en kort periode, bryder systemet sammen, opløses i sine dele.
Det betyder for det første, at overlevelse eller bevarelse af liv er et kendetegn, som sociale og
levende systemer løbende genskaber, og som de ikke kan miste uden at blive et helt andet emne.
Overlevelsesvilkåret adskiller sociale og levende systemer fra naturvidenskabernes livløse systemer
og de kommunikative emner, der behandles i humaniora.
Påstanden om, at interaktionen med omgivelserne er et overlevelsesvilkår forudsætter, at systemet
besidder en given og observerbar afgrænsning fra omgivelserne, der er grundlaget for systemets
identitet, at denne afgrænsning nedbrydes, hvis interaktionen ophører, og at systemets interaktion
med omgivelserne ikke kan beskrives som en newtonsk kæde af aktioner og reaktioner, men må
beskrives som en reguleret proces, dvs. en interaktionsform, som systemet vedligeholder.
Det betyder for det andet, at sociale og levende systemers interaktion med omgivelserne er en
reguleret proces. Reguleringen består i, at systemet registrerer opfyldelse eller ikke opfyldelse af en
foretrukken tilstand, således at systemets samvirke med omgivelserne (interaktion) altid ændres og
kun ændres, hvis den foretrukne tilstand ikke opfyldes. Den mest basale foretrukne tilstand er
opretholdelse af interaktionen med omgivelserne, og den nødvendige betingelse for opretholdelse
eller genoprettelse af interaktionen med omgivelserne er, at interaktionen er en reguleret proces.
Regulering er en bestemt form for interaktion mellem et system og systemets omgivelser.
Regulering er som anført ovenfor defineret ved tre faktorer: Foretrukne interne tilstande, som
systemet opretholder eller genopretter; eksterne påvirkninger eller forstyrrelser, der er anledning til
afvigelser fra foretrukne tilstande samt output eller systembetingelser for interaktionen med
omgivelserne. En påstand om, at en bestemt interaktionsproces er reguleret, forudsætter således, at
det pågældende system:
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-

besidder en foretrukken tilstand, som interaktionen skal opretholde;
erkender eller registrerer opfyldelse af eller afvigelse fra den foretrukne tilstand;
kan interagere på mange forskellige måder med omgivelserne;
kan igangsætte en systematisk søge-og-finde proces for at identificere interaktionsformer,
der (gen)opfylder foretrukne tilstande;
altid starter og kun starter indkredsning af nyt interaktionsmønster, hvis etablerede interaktionsmønstre ikke opfylder foretrukne tilstand.

Reguleringsprocesser erstatter årsag→virknings processer med årsag→virkning→ophæve årsags
processer. Det specielle for reguleringsprocesser er således, at påvirkningerne (forstyrrelserne)
igangsætter modreaktioner, som ophæver forstyrrelserne. På den måde 'vendes' påvirkningerne til
modsatrettede virkninger, idet systemets output ophæver afvigelsen i stedet for at videretransmittere
påvirkningen.
Sociale og andre levende systemers 'liv' eller overlevelsesidentitet afhænger af reguleringsmekanismer, der kan opretholde eller genoprette interaktionen med omgivelserne. Enhver videnskabsteoretisk model for samfundsvidenskabelig forskning skal derfor formuleres som en
reguleringsmodel. Et socialt system betegnes her som selvregulerende, hvis det også kan tilpasse
foretrukne tilstand til skift i vilkårene for (gen-)opfyldelse af den eller de foretrukne tilstande.
Sociale systemers interaktion med omgivelserne for at overleve repræsentererer variationstransmission, hvor afvikling er tegn på utilstrækkelig reguleringsevne og videreudvikling er tegn på
tilstrækkelig reguleringsevne. Det kybernetiske sprog for beskrivelse af variations-transmission er
derfor umiddelbart velegnet til repræsentation af sociale systemers reguleringsprocesser. Det lider
imidlertid af en væsentlig mangel. Klassisk kybernetik forudsætter, at det beskrevne system er
informationsmæssigt lukket, mens alle sociale systemer er informationsmæssigt åbne.
Da klassisk kybernetik er begrænset til informationsmæssigt lukkede ændringsforløb, kan de
klassiske kybernetiske principper ikke overføres direkte til selvregulerende sociale systemer.16) Det
er formentlig denne begrænsning, der reducerede interessen for klassisk kybernetik drastisk få år
efter introduktionen. Selvregulering fremstilles i nogle tilfælde som et komplekst forskningsemne.
Hvis eller når en videnskabsteoretisk model for formulering og efterprøvning af udsagn om
selvregulering foreligger, så vil emnerne næppe fremstå som mere komplekse end mange andre
forskningsemner, fx kvanteteori.
Sociale systemers reguleringsprocesser
Alternativet til at forkaste de klassiske kybernetiske principper består i at udvide de grundlæggende
begreber og beskrivelser. Udgangspunktet for klassiske kybernetiske beskrivelser er givne og
konstante foretrukne tilstande, fx 370C legemstemperatur, der er fælles og konstant for alle
mennesker. Den givne og konstante foretrukne tilstand sætter grænser for afvigelserne fra denne
tilstand. Det betyder, at sættet af instabile interne tilstande – og dermed også sættene af input og
output – er lukkede og systemet dermed beskrevet som informationsmæssigt lukket. Det er
forudsætningen for, at beskrivelser af reguleringsprocesser er reproducerbare.
Sociale systemer omfatter et eller flere (mange) mennesker, som alle besidder sproglig bevidsthed,
dvs. evnen til at forestille sig ikke-eksisterende tilstande eller begreber, til at kommunikere disse
forestillinger og til at handle på grundlag af forestillingerne. Der er ingen grænser for menneskers
forestillings- og kommunikationsevne, og hverken mennesker eller andre sociale systemer kan
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derfor beskrives konkret som informationsmæssigt lukkede uden at fornægte menneskers og sociale
systemers særkende.
Samfundsvidenskabernes dilemma har været, at sociale systemer skal beskrives som informationsmæssigt åbne, hvis beskrivelsen skal afspejle sociale systemers særkende, og de skal beskrives som
informationsmæssigt lukkede, hvis de skal opfylde sædvanlige (natur-)videnskabelige krav.
Fremstillingen i det følgende er et forsøg på at fastholde (erkende) modsigelsen og udvide
forudsætningerne for beskrivelse af sociale systemer på en måde, der overvinder modsigelsen og
forener de to krav i én beskrivelse.
Sociale systemers foretrukne tilstande er hverken givne eller konstante. De foretrukne tilstande
repræsenterer intersubjektive værdiforestilliger. Sociale systemer kan siges at eksistere for at
opfylde værdiforestillinger, og det er også kun sociale systemer, der kan tillægges forestillinger om
værdier. De intersubjektive værdiforestillinger omfatter bl.a. menneskerettighederne, basale behov,
materielle goder osv.
Klassisk kybernetiks variation er defineret for lukkede sæt af tilstande. Den kan derfor ikke
overføres direkte til sociale systemer. Det er nødvendigt at udvide variationsbegrebet til faktiske
eller observerbare tilstandsændringer beskrevet på grundlag af systemets egen tidsenhed. De
faktiske udsving betegnes her variabilitet og kan defineres forenklet som observeret variation.
Systemets interne tilstande (større eller mindre værdiopfyldelse) observeres med faste tidsintervaller
(systemets tidsenhed), og variabiliteten angives som antal tilstandsændringer i tidsrummet fra én
beslutning om output til den næste beslutning (reguleringscyklus, reguleringstidsenhed).
Beskrivelsen af variabiliteten over en vis periode opdeles i faser med monotone ændringer (vækst,
reduktion) og faser med skiftende ændringer. Disse data er grundlaget for videnskabelige udsagn
om reguleringsevne, dvs. formulerering og efterprøvning af udsagn om betingelser for overlevelse
og udvikling eller afvikling – set i modsætning til forklaringer på det ene eller andet enkeltstående
resultat.
Mens den konkrete beskrivelse af det sociale systems selvregulering og selvudvikling er
informationsmæssigt åben, er variabilitetsbeskrivelsen informationsmæssigt lukket. Variabilitetsbeskrivelsen er ikke direkte afhængig af de konkrete fornyelser, og reguleringstidsenhedens længde
sætter en grænse for variabiliteten på hvert observationstidspunkt.
Monotont faldende variabilitet indebærer mindre ressourceforbrug til at genopfylde foretrukne
tilstande og derfor (alt andet lige) øget værdiopfyldelse. Længere faser med faldende variabilitet er
tegn på velfungerende selvregulering, og opretholdelse eller genoprettelse af foretrukne tilstand
uanset forstyrrelser er tegn på ultrastabil selvregulering. Forskellene mellem faser, der
repræsenterer velfungerende eller ultrastabil selvregulering og faser med skiftende variabilitet, er de
faktorer eller udviklingsforhold, der betinger udvikling subsidiært afvikling.
Den lægevidenskabelige sygdomsbehandling bygger på den såkaldte apparatfejlsmodel. Det er en
variationsbeskrivelse af organismen som er informationsmæssigt lukket, og som forklarer
sygdomme som følger af enten fejlbehæftede eller svækkede reguleringsprocesser eller nye
forstyrrelser, der repræsenterer større variation end den, som organismen råder over. I modsætning
hertil inddrager sundhedsteorier psykologiske og psykosomatiske faktorer; den konkrete organisme
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er således informationsmæssigt åben, og teorien må derfor baseres på en variabilitetsbeskrivelse. De
to beskrivelsesmåder kan kombineres til fire beskrivelser:
Rask

Syg

Sund

Velfungerende selvregulering,
opfylder foretrukne tilstand

Velfungerende selvregulering,
afviger fra foretrukne tilstand

Sygelig

Svækket selvregulering,
opfylder foretrukne tilstand

Svækket selvregulering,
afviger fra foretrukne tilstand

Det er umiddelbart klart, at en sundhedsteori baseret på variabilitetsbeskrivelser kunne foregribe
mange sygdomme og forkorte behandlingerne. Det er også klart, at apparatfejlsmodellens
beskrivelse af de enkelte sygdommes 'årsager', diagnose, behandling osv. intet siger om
sundhedsmæssig reguleringsevne, fx de psykosomatiske forsvarsmekanismer.
Begrebsudvidelser er nødvendige, når emneområdet udvides ud over de etablerede forudsætninger
for observation og beskrivelse. Omvendt skal de hidtidige beskrivelser kunne udledes af de nye
beskrivelser, når de nye forudsætninger begrænses til de etablerede forudsætninger.17) Grænseovergangen fra sociale systemers ikke-konstante foretrukne tilstande til biologiske systemers
konstante foretrukne tilstande kan fremstilles som et tab af sproglig indlæringsevne, den sproglige
bevidsthed; med tab af indlæringsevne begrænses de mulige tilstande til det lukkede sæt af konkrete
tilstande.
De foretrukne tilstande, der repræsenterer værdiforestillinger, kan ændre såvel afgrænsning som
absolutte størrelser og dimensioner. De skiftende konkrete, foretrukne tilstande medfører, at det
konkrete sociale system er informationsmæssigt åbent, og kommunikationsevnen medfører, at input
omfatter forstyrrelser i form af bl.a. trusler, der ikke repræsenterer konkrete systemtilstande.
Gradvis tilnærmelse af den sociale reguleringsproces til en biologisk proces resulterer i, at det
sociale systems indelæringsevne reduceres mere og mere og i grænsetilstanden helt bortfalder. Det
kan observeres på to måder:
1) Gradvis afklaring af konstante maksimale og minimale grænser for variabiliteten, idet
skiftende eller monotone ændringer i foretrukne tilstandes variabilitet og ændringerne i
absolutte niveau efterhånden erstattes af udsving inden for samme og dermed konstante
grænser. Disse grænser repræsenterer den maksimale variation, der kendetegner biologiske
reguleringsprocesser.
2) Trinvis afklaring af skæv hyppighedsfordeling for de interne tilstande, idet en eller flere
tilstande opretholdes eller genskabes markant hyppigere end andre tilstande, fordi de kan
bevares eller genskabes med mindre omkostninger i ressourcer, tid, spændinger osv. Denne
eller disse interne tilstande sikrer systemet størst overlevelsessandsynlighed og
repræsenterer dermed det sociale systems foretrukne tilstand under de observerede vilkår
svarende til den biologiske reguleringsproces' konstante foretrukne tilstand.
Den gradvise tilnærmelse af sociale reguleringsprocesser til biologiske reguleringsprocesser
resulterer således i en gradvis tilnærmelse af variabilitetsbeskrivelser til variationsbeskrivelser.
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På dette grundlag kan sociale systemers tilstandsmuligheder beskrives på følgende måde:
1. Input fra omgivelserne:
1.1. De ressourcer og informationer, der er nødvendige for systemets overlevelse, og som
opretholder foretrukne tilstande.
1.2. Forstyrrelser, dvs. påvirkninger, som enten hindrer opfyldelse af ressource- eller andre
behov eller ødelægger systemet.
2. Output til omgivelserne:
2.1. De forskellige ydelseskombinationer eller interaktionsmønstre, der opretholder den
foretrukne tilstand under skiftende vilkår.
2.2. Afprøvning og tilegnelse af nye ydelser for genopfyldelse af foretrukken tilstand
under nye vilkår eller påvirkninger.
3. Begrænsning af udsving og forøgelse af værdiopfyldelsen:
3.1. Opretholde/forbedre hidtidige værdiopfyldelse.
3.2. Genoprette hidtidige værdiopfyldelse mest mulig.
3.3. Fastlægge ny intern tilstand, der repræsenterer mere eller mindre omfattende værdiforestillinger, hvis hidtidige foretrukne tilstand enten altid eller aldrig opfyldes.
Det forudsættes herved, at det sociale system udgør en afgrænset social enhed, der interagerer med
omgivelserne, og som forsvinder, hvis interaktionen ophører.
Udviklingsteori
Det er selvregulerende sociale systemer med overlevelsesidentitet, som på én gang udvikles ud over
hidtidige erfaringsgrænser og samtidigt behandles som det samme system. A.P. Møller-Mærsk A/S
er et konkret eksempel på et selvregulerende system, der har overskredet grundlæggerens
erfaringsgrænser og er forblevet 'det samme' selvskab. Eksemplet illustrerer, hvorfor de
selvregulerende sociale systemer betragtes som 'det samme' system, selv om de udvikler helt nye
konkrete egenskaber: Systemerne opretholdes som afgrænsede enheder i interaktion med omgivelserne fra dag til dag, måned til måned, år til år – om end systemet kan udskille nogle dele eller
optage nye dele. Den kontinuerte, uafbrudte eksistens over tid indebærer, at systemet kan
identificeres som det samme system, selv om alle konkrete kendetegn ændres – den såkaldte
overlevelesesidentitet. Disse systemer besidder heller ingen anden identitet end overlevelsesidentitet.
Selvregulerende systemer med overlevelsesidentitet skaber behovet for udviklingsteorier.
Selvreguleringen udelukker en klassisk naturvidenskabelig beskrivelse af systemet som reguleret og
informationsmæssigt lukket. Omvendt er det primære spørgsmål om ethvert selvregulerende system
med overlevelsesidentitet, om det overlever og udvikles eller afvikles i en forestående periode. Det
er ikke alene det primære (praktiske) spørgsmål for systemets ledelse og medlemmer eller
medarbejdere; det er også det primære videnskabelige spørgsmål.
De spørgsmål, som udviklingsteorier skal besvare, kan begrænses til betingelserne for udvikling og
afvikling. Efterprøvede udsagn om selvregulerende processer er grundlaget for at specificere tegn
på udvikling og dermed også tegn på, at systemet ikke udvikles (kun udvikles meget lidt eller meget
langsomt). Et socialt system – fx et individ eller et samfund, som ifølge de specificerede tegn kun
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udvikles meget langtsomt – kan beskrives på traditionel måde. Omvendt opfylder den traditionelle
beskrivelsesmåde hverken videnskabelige eller praktiske krav, hvis systemet udvikles på væsentlige
områder i væsentligt omfang. I dette tilfælde kan forskeren aldrig afgøre, om uoverensstemmelse
mellem udsagn og data skyldes mangelfulde udsagn eller systemets udvikling. Resultaterne har
ingen praktisk værdi, da de forældes i takt med tiden og systemets udvikling.
I perioder med væsentlige fornyelser kan det konkrete sociale system ikke beskrives i reproducerbar
form, og den reproducerbare beskrivelse er heller ikke relevant. De relevante spørgsmål vedrører
systemets overlevelse, og besvarelse af disse spørgsmål kræver kendskab til betingelserne for
overlevelse og udvikling eller afvikling.
Betingelserne for udvikling og afvikling skal specificeres for såvel overlevelse 'her og nu' som for
opretholdelse af 'udviklingsevnen'. Et system kan overleve og udvikles på kort sigt på bekostning af
evnen til videreudvikling og overlevelse ud over det korte sigt. Det er påvist for mennesker i form
af vedvarende stress og KZ-syndromet.18) Betingelser for overlevelse og udvikling på kortere sigt er
derfor ikke identisk med betingelserne for at bevare 'udviklingsevnen' ud over det korte sigt og
dermed overleve på længere sigt.
Videnskabsteoretiske modeller om hel eller delvis bevarelse af selvregulerende sociale systemers
'udviklingsevne' er alternativet til struktur-funktionelle videnskabsteoretiske antagelser. Antag, at
samfundsforskeren har udarbejdet en relevant struktur-funktionel model for gyldige og pålidelige
beskrivelser af et konkret samfund, der opfylder betingelserne for at bevare 'udviklingsevnen'. Den
gyldige og pålidelige beskrivelse af samfundets relevante egenskaber i dag opfylder alle krav til
dokumentation og efterprøvning, men forskellene mellem beskrivelse og samfund vil vokse i takt
med tiden og dermed samfundets selvregulerende tilpasning og udvikling. Omvendt kunne nutidige
forskelle mellem beskrivelse og samfund skyldes, at beskrivelsen repræsenterede 'en
gennemsnitstilstand' for en forestående periode eller at de simpelthen er fejlbehæftede. I alle
tilfælde er resultaterne mangelfulde.
Nationale statistikker offentliggøres ofte med nogle års forsinkelse. Det tvinger nationaløkonomer
til at indføre egne (subjektive) skøn over parameterværdier i de makroøkonomiske modeller, der
benyttes til at beregne den forestående samfundsøkonomiske udvikling. Efterfølgende sammenligninger af beregninger baseret på forskerskøn med beregninger baseret på de senere offentliggjorte 'sande' værdier viser, at forskernes skøn resulterede i mere dækkende beskrivelser af den
faktiske udvikling end udnyttelsen af de 'sande' værdier.19) Det kan fx skyldes forskerens intuitive
'korrektion' af modellens svagheder. 'Grænser for Vækst'20) er et eksempel på en beregningsmodel,
som hverken omfattede kvalitativ ny udvikling eller forskernes intuitive korrektion af
beregningsformlerne; resultaterne af de kvantitative fremskrivninger var derfor givet på forhånd.
Fremskrivninger af de nærmeste års samfundsudvikling baseret på den mest gyldige og relevante
struktur-funktions model vil være den mest vildledende beskrivelse på længere sigt, da en
dækkende beskrivelse på kort sigt udelukker, at beskrivelsen også dækker den nye udvikling på lidt
længere sigt.
Alternativet til struktur-funktionelle antagelser er modeller af sociale systemers selvregulering.
Emnet er ikke de konkrete udviklingsmuligheder eller den faktiske udvikling. Emnet er de
reguleringsprocesser, der enten opfylder eller ikke opfylder overlevelseskrav. Selv om de konkrete
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udviklingsmuligheder er informationsmæsigt åbne, kan de selvregulerende udviklingsprocesser
afgrænses og identificeres i en form, der er informationsmæssigt lukket.
Der er flere grunde til at vælge modeller af sociale systemers selvregulering som det videnskabsteoretiske grundlag for samfundsvidenskabelig forskning.
For det første er beskrivelser af betingelser for overlevelse og udvikling eller afvikling grundlaget
for alle andre udsagn om sociale systemers fremtider (jf. ovenfor). Angivelse af betingelserne for
den igangværende og forestående udvikling omfatter de faktorer, der er relevante for denne
udvikling, og udsagn om andet end betingelserne for udvikling og afvikling ville være
selvmodsigende.
Hvis et samfund (gen-)opfylder betingelserne for fortsat udvikling, kan krige og kriser medføre
forbigående stagnation eller vedvarende skift i den konkrete udviklingsretning, men ikke afvikling.
Det konkrete forløb afhænger af sammentræf mellem systemkompetencer og omgivelseskrav
(konjektioner). Disse sammentræf er uforudsigelige, da systemets selvregulering udelukkker, at
system og omgivelser kan beskrives i én og samme teori.
Den anden type af begrundelser vedrører opfyldelse af kravet om informationsmæssig lukning.
Udsagn om observerbare forhold kan og kan også kun efterprøves og eventuelt reproduceres, hvis
ændringer i det pågældende emnes tilstande er underkastet bånd eller begrænsninger. Videnskabelige sammenhænge eller lovmæssigheder er konsekvenser af disse bånd. Informationsmæssig
lukning er andre ord for, at disse bånd eller begrænsninger resulterer i et lukket sæt af mulige
tilstande.
Videnskabelige modeller af sociale systemers selvregulering forudsætter ikke grænser for de
konkrete ændringer og udviklingsforløb. Det er tværtimod de ubegrænsede konkrete
udviklingsmuligheder, der er udgangspunktet for modellerne. Modellerne forudsætter derimod, at
(1) ændringer i interaktionsform, i opfyldelse af foretrukne tilstand (værdiforestillinger) samt i
betingelser for (gen-)opfyldelse af foretrukne tilstande kan repræsenteres som elementer i et lukket
sæt af systemtilstande, når beskrivelsen baseres på variabilitet, og at (2) ændringer i foretrukne
tilstand (dominerende værdiforestillinger) kan repræsenteres som et lukket sæt af tilstande, der ikke
er direkte afhængig af reguleringsprocessen.
Den førstnævnte forudsætning er begrundet ovenfor. Muligheden for ændringer i foretrukne
tilstande adskiller regulering fra selvregulering, og denne udvidelse er nødvendig for at beskrive
sociale systemers udvikling (jf. ovenfor). Det er udelukket at formulere videnskabelige udsagn om
reguleringsprocesser, hvis de foretrukne tilstande opretholdes i nogle situationer og ikke opretholdes i andre. Ændringerne i foretrukne tilstande skal afhænge af andre faktorer end reguleringen
på kort sigt.
Grundlaget for at opfylde den anden forudsætning er, at sociale systemers foretrukne tilstande er
(bedre og bedre) værdiopfyldelse, og at værdiforestillinger kan repræsenteres som universelle,
konstante og prioriterede, jf. fx menneskerettighederne. Da de er universelle og konstante, kan
enhver samfundsudvikling beskrives på grundlag af samme, lukkede sæt af foretrukne tilstande, og
da de er prioriterede, er udvidelse eller indskrænkning af de herskende værdiforestillinger ikke
direkte afhængig af den igangværende udvikling.
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Kritikere af empirisk samfundsforskning i almindelighed og fremtidsforskning i særdeleshed har
forvekslet antagelser om begrænsninger af de konkrete ændringsmuligheder med begrænsninger af
reguleringsmulighederne, fx ved at påstå, at samfundsvidenskabelige lovmæssigheder fornægter
menneskets fri vilje,21) og ved at påstå, at menneskearten er et resultat af ekstremt usandsynlige
tilfældige sammentræf.22)
Det er umiddelbart klart, at menneskers og andre sociale systemers 'fri vilje', selvbestemmelse,
suverænitet o.lign. forudsætter valgmuligheder og evne til at udnytte disse. Denne forudsætning er
blot andre ord for velfungerende selvregulering. Det kan også formuleres på den måde, at handlefrihed kan defineres som selvregulering, der skaber mulighed for både udvikling og afvikling.
Sammenfatning om vision: Behovet for en videnskabsteoretisk model for samfundsvidenskabelig
forskning opfyldes af en model af sociale systemers selvregulering, der specificerer betingelserne
for bevarelse af 'udviklingsevne', idet kravet om beskrivelse af det sociale system som
informationsmæssigt lukket opfyldes ved at udvide eller generalisere variationsbegrebet til
variabilitet og ved at lade det sociale systems foretrukne tilstande repræsentere som voksende
opfyldelse af en dominerende værdiforestilling, der tilhører sættet af universelle, konstante og
prioriterede værdiforestillinger (menneskerettigheder).
1.4. Strategi
'Strategi' har efterhånden vundet indpas i projekt- og forskningsplanlægning som betegnelse for det
udviklingsmål eller formål, som projektet skal opfylde, og som udledes af visionen for projektet.
Nedenfor redegøres først for kravene til teorimodeller, der opfylder den ovenfor beskrevne vision,
og efterfølgende beskrives det sociale systems kendetegn.
Krav til modeller af sociale systemer
Denne forfatter formulerede de første modeller for selvregulerende og selvudviklende samfund i
1974 og har arbejdet med problemstillingerne siden.23) En af inspirationskilderne har været C. West
Churchmans 'The Design of Inquiry Systems' (1972). Indledningsvis definerer Churchman begrebet
viden som evnen til at gøre noget rigtigt, og med dette udgangspunkt opstiller han retningslinier
eller modeller (inquiring systems) for at skabe viden og vurdere mulighederne for at anvende disse
modeller.
Fremstillingen bygger på filosofisk-erkendelsesteoretiske analyser af en række klassiske filosoffer
og fører frem til en beskrivelse af videnskabelig udvikling som en fem-trins proces, hvor hvert trin
repræsenterer en udvidelse og mere abstrakt formulering af det foregående trin. Med udvidelse
menes, at beskrivelserne omfatter flere egenskaber og relationer mellem egenskaber, og med mere
abstrakt formulering menes, at samme beskrivelse repræsenterer et større antal konkret forskellige
emner (jf. skema V.1).
Denne fremstilling sigter også på opstilling af retningslinier eller modeller for udvikling af ny
viden, men opgaven er begrænset på to måder sammenlignet med Churchmans analyse. For det
første er emnet begrænset til ny viden om sociale systemer (frem for alle levende systemer), og for
det andet er målet en formaliseret model af teorier om sociale systemer.
Den første begrænsning skyldes, at konkrete sociale systemer besidder sproglig bevidsthed og
dermed er informationsmæssigt åbne i modsætning til de konkrete biologiske reguleringsprocesser.
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Begrænsningen sigter endvidere på opnåelse af gyldige udsagn om rent kognitive fænomener samt
formulering af en model til beskrivelse af samfunds udvikling over tid.
Formaliseringen af modellen skal for det første sikre entydige begrebsdefinitioner og udelukke
underforståede antagelser. For det andet repræsenterer modellen som helhed den 'afhængige'
variabel i en udviklingsteori om sociale systemer. Dermed menes, at en udviklingsteori angiver de
veldokumenterede betingelser for sociale systemers overlevelse og udvikling eller afvikling.
Beskrivelsen af det konkrete system i en bestemt periode skal udpege de teoretisk relevante
betingelser, der er til stede i den foreliggende situation, og som derfor forklarer det foreliggende
systems aktuelle udvikling. Den formelle model af sociale systemers selvregulering er en formel
definition af reguleringsevne, og en sådan definition er forudsætningen for en formaliserret
udviklingsteori.
Målet for den foreliggende analyse er således en formaliseret model af sociale systemers
selvregulering og selvudvikling. Forudsætningen for at opfylde dette mål er for det første, at sociale
systemer kan beskrives som informationsmæssigt lukkede. Det er forudsætningen for reproducerbare og dermed efterprøvede udsagn. Kravet opfyldes ved at erstatte den traditionelle
variationsbeskrivelse af levende systemer med en beskrivelse af variabiliteten.
Den anden forudsætning er, at sociale systemer fremstilles som a priori afgrænsede og løst
sammenknyttede enheder. Systemet eksisterer kun som afgrænset enhed; afgrænsningen er en del af
systemets overlevelsesidentitet. Det er løst sammenknyttet i den forstand, at delsystemer kan blive
optaget i og forlade systemet – mens fx biologiske systemers celler eller organer ikke kan forlade
det system, som de indgår i. Den givne afgrænsning og løse sammenknytning indebærer, at sociale
systemer besidder en særskilt identitet uafhængig af systemdelene, der kan udskiftes, og at det er
systemet som helhed, der interagerer med omgivelserne. Det er med andre ord både velbegrundet og
berettiget at beskrive sociale systemer som systemer.
Den tredje forudsætning er, at beskrivelser af sociale systemers selvregulering og selvudvikling
kræver en universel model, dvs. en model, der repræsenterer et vilkårligt socialt system.
Begrundelsen herfor er, at ethvert socialt system kan udvikles til ethvert andet – herunder eventuelt
et endnu ukendt – socialt system. En udviklingsteori skal derfor kunne repræsentere et vilkårligt
socialt system.
Sammenknytning af modeller i systemniveauer
Kravet om en universel model, der kan repræsentere vilkårlig udvikling trin for trin, indebærer bl.a.,
at:
-

sociale systemer udvikles ved at adskille, opdele og sammenknytte dele på ny måde,
større sociale systemer omfatter netværk af mindre delsystemer,
selvreguleringen forbedres ved at udvide interaktionsmønstrene til at omfatte flere faktorer,

Fællesnævneren for disse krav til modellen af et vilkårligt socialt system er, at modellen opbygges
af et antal grundelementer, der er knyttet sammen i (fem) systemniveauer svarende til Churchmans
beskrivelsesniveauer.
Det banale eksempel på de fem systemniveauer er beskrivelsen af levende systemer som
mennesker. De består af celler, fx knogleceller, røde blodlegemer, der er knyttet sammen i organer,
fx lunger, hjerte; organer er knyttet sammen i funktioner, fx åndedræt, fordøjelse, og funktionerne
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er knyttet sammen i to delsystemer: Det autonome og det vilkårlige; endelig er delsystemerne
knyttet sammen i organismen. Klassisk fysiks emner kan opdeles tilsvarende, og fortidens mindste
enheder i form af atomer er blevet underopdelt af den teoretiske fysik igennem de sidste hundrede
år.
Det specielle for levende, herunder sociale systemer, er, at systemniveauerne danner et
reguleringshierarki. Reguleringshierarkiet er grundlaget for levende systemers regulering og sociale
systemers selvregulering og selvudvikling, overlevelsesidentitet, givne afgrænsning og løse
sammenknytning. Det specielle reguleringshierarki forklarer levende systemers specielle kendetegn.
Under henvisning til Churchmans opstilling af fem beskrivelsesniveauer for vilkårligt emne,
beskrives sociale systemer også som systemer med fem niveauer. Det laveste niveau er de mindste
(udelelige) enheder (givet emnevalget); det næstlaveste niveau er sammenknytningen af de mindste
enheder i større enheder og det øverste niveau er systemet betragtet som én enhed. Det skal
understreges, at hvert niveau omfatter hele systemet, men beskrevet som trinvis større enheder. Den
trinvise udvidelse af enhederne modsvares af en trinvis udvidelse af interaktionsmønstrene. De
mindste enheder modtager input eller afgiver output, enhederne på næste niveau forbinder
forskellige input eller output til processer osv.
Churchmans fem systemniveauer og biologiske og sociale reguleringsprocessers fem reguleringsniveauer samt hertil svarende undersøgelsestyper fremgår i oversigtsform af nedenstående skema
V.1.
Emne:
SystemNiveau:
Betegnelse
Beskrivelse

I. Biologiske
reguleringsprocesser:
Basale
reguleringsbegreber

Tilstande

Variable

Sammenhænge

Udvikling

Fornyelse

Analytisk,
Locke

Realistisk,
Leibnitz

Idealistisk,
Kant

Dialektisk,
Hegel

Alle indbyrdes
afhængige
egenskaber
ved konkret
emne

Første niveau +
de egenskaber,
der kan udledes
af beskrivelsen
eller skabes
eksperimentelt

Alle dimensioner i en teori,
der repræsenterer de kræfter,
som forklarer
observerbare
ændringer i det
konkrete emne

Som tredje
niveau udvidet
til fortidige,
nutidige og
forestående
observerbare
ændringer

Pragmatiskteleologisk,
Singer
Fjerde niveau +
de supplerende
egenskaber, der
skal inddrages
for at ophæve
modsigelser
som følge af
øget præcision

Reguleringskriterium,
input el.
forstyrrelser,
output eller
systembetingelser for
interaktion

Foretrukne
tilstand eller
interval for
stabile, kritiske
reguleringsværdier, kritiske
(overlevelses-)
grænser for
afvigelser fra

Input-outputsekvenser eller
interaktionsmønstre, der
opretholder eller
genopretter
foretrukne
tilstande

Indlæringsprocesser; bedre og
bedre værdiopfyldelse,
kumulativ vækst
til vækstloft, ny
udvikling
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Modsætninger,
modsigelser;
udvidelse af
forudsætninger
for beskrivelse
eller overlevelse

Basale
reguleringsprocesser

Forudsætning
for beskrivelse
af biologisk
regulering

Eksempel: Den
menneskelige
organisme

Tilfældig
styrkelse eller
svækkelse af
evne til at
(gen-)opfylde
foretrukne
tilstand
Udvidelse
Allometrisk
Tilstande, der Kritiske grænser Afvigelser fra
vækst i enheder: subsidiært
for afvigelse fra foretrukne
er enten
indsnævring af
tilstand lig med Konstant relaforetrukne
umiddelbart
eller mindre end tion mellem hele overlevelsestilstand
givne som
krav, hvis krav
systemets og
differencen
stabile eller
enten altid eller
mellem forstyr- delsystemers
eftervist stabile
relser og syste- vækstrate; logi- aldrig opfyldes
stisk vækst i
mets output
kompetencer
o
37 C
Febergrænser,
Rask – syg
Sund – sygelig Skift i organissygdomsbemens hormonale
kæmpelse
tilstand, metabolisme
Skiftende
opfyldelse og
ikke-opfyldelse af
foretrukne
tilstand

II. Sociale reguleringsprocesser:
Ingen a priori
Sociale
stabile,
systemers
foretrukne
særkende
tilstande
De videnskabsteoretiske
forudsætninger
for beskrivelser
af sociale
systemer med
sproglig
bevidsthed
formuleret som
udvidelse af
traditionelle
forudsætninger

foretrukne
tilstand
Større eller
mindre afvigelse
fra foretrukne
tilstand

Udvidelse af
regulering til
selvregulering:
Foretrukne
tilstande
repræsenterer
værdiforestillinger og kan
derfor tilpasses eksterne
vilkår

Ingen grænser
for afvigelser fra
foretrukne tilstande eller fornyelser af dele
Udvidelse af
variationsbeskri
velser til variabilitetsbeskrivelser: in- og output omfatter
forestillingsskabende påvirkninger og
kan derfor fornyes på ubegrænsede måder

Sjældnere eller
hyppigere
afvigelser fra
foretrukne
tilstand

Hurtigere eller
langsommere
genopfyldelse af
foretrukne
tilstand (behovsopfyldelse)

Ingen reversible
ændringer eller
symmetriske
påvirkningsrelationer
Udvidelse af
Udvidelse fra
udviklingsteori betingelser for
ændringsmøntil selvudvikstre fra eksterne
lingsteori:
vilkår til interEthvert socialt
n(e) evne til at
system kan
opfylde foreudvikles til
ethvert andet og trukne tilstand
(overlevelsesskal derfor
repræsenteres af krav): Sociale
systemer overen universel
lever og udvikmodel
les ved at
(gen-)opfylde
foretrukne tilstande uanset
eksterne ændringer/skift og
overlevelsen
afhænger derfor
af evnen til at
ophæve den
direkte afhænIngen konstante,
identificerende
(arts-)kendetegn
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Ingen grænser i
tid og rum –
ubegrænsede
forestillinger
Udvikling af
forestillingsevne
fra levende
systemer til
sociale systemers udvikling:
Sociale systemers forestående udvikling
kan ikke alene
overskride hidtidige erfaringsgrænser, men
også hidtidige
grænser for
forestillinger om
sociale systemer, og de kan
derfor ikke
adskilles fra
fiktion

Mål for videnskabelige beskrivelser af
sociale systemer
angivet for fem
niveauer

Model for
intersubjektiv
overensstemmende beskrivelser af
sociale systemers selvregulering

Beskrivelse af
sociale systemer
som hierarkier
af selvregulerende enheder
knyttet sammen
i trinvis større
enheder, der
opfylder trinvis
mere omfattende reguleringskrav

Beskrivelse af
sociale systemer
som selvregulerende enheder,
som opfylder
overlevelseskrav/værdiforestillinger/behov
ved at tilpasse
systemets
kompetencer og
kapaciteter til
eksterne vilkår

Modeller for
beskrivelse af
sociale systemer,
som opfylder de
videnskabelige
mål på de fem
systemniveauer

Mål for
utvetydig
adskildelse af
reguleringsprocessens
opfyldelse af
dominerende
værdier fra
udvikling eller
afvikling af de
værdiforestillinger, som
den foretrukne tilstand
repræsenterer,
og hvor den
hidtidige
dominerende
værdiforestilling enten
ikke opfyldes
eller altid
opfyldes

Beskrivelse af
foretrukne
tilstande som
femtrins hierarki
af generelle og
trinvis mere
omfattende
ændringskrav,
som reguleringsprocessen skal genopfylde i en
systematisk
søge- og findeproces

Generel model
af sociale
systemers
opdeling og
sammenknytning i
netværk af
selvregulerende
enheder, som
hver for sig eller
i fællesskab kan
imødegå
vilkårlige
forstyrrelser

gighed af eksterne betingelser.
Beskrivelse af
betingelser for
velfungerende
og ultrastabil
regulering, dvs.
for specifikation
af den konkrete
opfyldelse af
velfungerende
eller ultrastabil
regulering som
basis for formulering af udviklingsmål, som
opfylder betingelserne og
repræsenterer
dominerende
værdier
Model af
hierarki af
universelle, konstante og
prioriterede
værdiforestillinger (menneskerettigheder)
og af den
historiske vækst
til mætningsloft
og efterfølgende udvidelse til
hidtil lavere
prioriterede
værdiforestillinger

Afgrænsning af
viften af
udviklingsmuligheder, idet
overgrænsen
repræsenterer
den værdiopfyldende
udvikling, og
undergrænsen
repræsenterer
den fornyelsesrate, der ikke
sikrer overlevelse

Sociale
systemers
fremtidige
tilstande
beskrives i to
trin:
1. Specifikation
af de praktiske
reformer, der er
nødvendige for
at opfylde
betingelserne
for ultrastabiliteten.
2. Specifikation af de
konkrete udviklingsmål, som
opfylder betingelser for ultrastabilitet, og
som tillægges
høj værdi

Skema V.1. Oversigt over Churchmans systemniveauer og levende systemers reguleringsniveauer
Opdeling af modeller efter reguleringsformer
Skema V.2. nedenfor opdeler reguleringsformer i fem typer, fordi beskrivelsen af selvreguleringsprocesser i de fem trinvis mere omfattende typer har vist sig frugtbar på de enkelte trin i
modeludviklingen. De fem reguleringsformer repræsenterer også kvalitativt forskellige processer.
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Simpel regulering er – som det fremgår af betegnelsen – ikke en form for selvregulering. Alle
levende systemer udfolder selvregulering, men delsystemer og fx. nyfødte dyr og mennesker kan
ikke selv opretholde egen overlevelse og er muligvis derfor (endnu) ikke selvregulerende systemer,
jvf. nedenfor. Simpel selvregulering er den simpleste form for "livsbevarende" ændringer af
foretrukken tilstand, mens adaptiv selvregulering omfatter virkelig udvidelse (fornyelse) af
systemets interaktioner med omgivelserne. Den fjerde og femte reguleringsform repræsenterer
ubegrænset variabilitet i henholdsvis ens sekvenser og i en ordnet sekvens af reguleringskriterier.
Reguleringsformer (jf.
skema V.1)
Systemtyper

Simpel
regulering

Simpel
selvregulering

Afhængige
systemer med
særskilt, selvstændigt reguleringshierarki,
men endnu ikke
evner til at opfylde overlevelseskrav

Selvstændige
systemer:
Velafgrænsede
systemer med
særskilt reguleringshierarki
og evne til at
opfylde egne
overlevelseskrav

Enheder i
samme
system

Udførende
enheder:
Mindste reguleringsenhed i
sociale systemer
bearbejder input
til ydelser, som
opfylder interne
og/eller eksterne
reguleringskrav

Adaptiv
selvregulering

Adaptive
systemer:
Selvstændige
systemer med
reguleringshierarki, som akkumulerer øvelse,
hjælpemidler
og/eller viden
for at opretholde foretrukne
tilstand trods
voksende forstyrrelser
(udsving i
eksterne
påvirkninger)
FunktionsProcesenheder:
(drifts-)
Sammenenheder:
knytning af
Sammenprocesenheder,
knytning af
som opfylder
udførende
samme funkenheder, som
tion; tilpasser
løser samme
opgaver; opret- ydelser/aktiviholder, tilpasser teter til foreligydelser til fore- gende vilkår
liggende krav

Velfungerende
selvregulering

Ultrastabil
selvregulering

Dynamiske
systemer: Åbne
netværk af
systemer med
fælles reguleringshierarki for
fælles ressourceadgang

Værdibaserede
systemer:
Netværk af
dynamiske
systemer med
sproglig
bevidsthed

Organiske
netværk:
Sammenknytning af
funktionsenheder, som opfylder samme
organisationsmål; gensidig
specialisering
og integration
for at øge
samlede målopfyldelse

Sammenknytning af organisationsenheder
til ét system,
som planlægger
forestående
målformulering
på grundlag af
eksterne og/eller
interne værdiforestillinger

Skema V.2. Oversigt over social selvregulering. Systemkendetegn
Skema V.1. og V.2. viser under ét, at de forskellige kendetegn og egenskaber ved system og
reguleringsformer er knyttet sammen horisontalt og vertikalt. De direkte sammenknytninger af
enkelte systemtyper og reguleringer på systemer og subsystemtyper fremgår direkte af skemaerne.
Væsentligere er, at de forskellige systemtyper og reguleringsformer kan knyttes sammen til en
hierarkisk beskrivelse af et og samme system, hvor hvert niveau repræsenterer en trinvis udvidelse
af enheden med mere omfattende regulering, der kan imødegå større og større forstyrrelser, således
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at hele systemet er en model af et ultrastabilt selvregulerende system. Den sociale matrixbeskrivelse af selvregulerende sociale systemer fremgår af nedenstående skema V.3.

Reguleringskrav,
enheder
i system

Simpel
selvregulering:
Selvstændigt
system, opretholdelse af
vækst i værdiopfyldende interne tilstande
inden for konstante grænser
Forøgelse af
Genopfyldelse
af stabile tilstan- relativ stabilitet
de, begrænsning (andel af periode, hvor systeaf afvigelser
met opretholder
stabile tilstande), reduktion af
varighed af
afvigelser
Stabilitet:
Effektivitet:
begrænsning af begrænsning af
fejl, over- og
omkostninger,
understyring
spild, efterslæb

Reguleringsproces, led i
systematisk
søge- og
læreproces

Sammenknytning af
forstyrrelser,
reguleringskriterium og output

Reguleringsformer,
systemtyper,
foretrukne
tilstand

Reguleringskrav, system

Simpel
regulering:
Afhængigt
system, genoprettelse af sidste
værdiopfyldende interne tilstand mest
muligt

Tilpasning af
foretrukne
tilstand til
eksterne vilkår

Adaptiv
selvregulering:
Adaptivt system, reduktion
af grænser for
ændringer af
interne tilstande

Velfungerende
selvregulering:
Dynamisk
system, øgede
interne tilstandes absolutte
værdier

Ultrastabil
selvregulering:
Værdibaseret
system, udvidelse af interne
tilstande til at
omfatte flere
værdidimensioner

Faldende variation/udsving i
stabile tilstande, begrænsning af hyppigheden af afvigelser

Voksende (ikke
faldende) behovsopfyldelse

Opfyldelse af
flere eller nye
behov

Effekt:
begrænsning af
bivirkninger,
informationsmangel, udbyttetab
Sammenkobling og
opdeling af
delenes kapaciteter og kompetencer

Vækst:
begrænsning af
uopfyldte behov,
knaphed, uopfyldte forventninger
Specialisering
og integrering af
delenes fornyelser

Fornyelse:
begrænsning af
modsigelser,
modsætning
Erfaringsopsamling og
videnudvikling

Skema V.3. Oversigt over reguleringsformer og reguleringskendetegn

Overgangen fra systemer med ikke-konstante foretrukne tilstande til systemer med konstante
foretrukne tilstande repræsenterer et skift i tidsenheden fra systemets tidsenhed til observatørens
observations-tidsenhed. Når de foretrukne tilstande både kan skifte grænser, absolutte værdier og
dimensioner, kan den foretrukne tilstand alene fastlægges som et systems regulering af afvigelser
eller opfyldelse af en foretrukken tilstand alene baseret på udsving i reguleringstilstand, dvs.
almindelig variabilitet, som 'systemet selv' registrerer. En sådan registrering kræver en mindste
registreringsenhed – eventuelt sammenlignelig med teoretisk fysiks kvanter – og en systemtidsenhed omfattende et antal 'kvanteændringer' og dermed variabilitet i reguleringskriteriet.
'Kvanteændringer' og 'systemtidsenhed' er logisk nødvendige forudsætninger for at forene
regulering og vilkårlig udvikling og ikke en plausibel antagelse, rimelig hypotese, tænkelig
beskrivelse osv.
Overgangen fra systemer med ikke-konstante foretrukne tilstande til systemer med konstante og
'naturgivne' foretrukne tilstande repræsenterer en voksende træghed i ændringer af de foretrukne
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tilstande, hvor konstante foretrukne tilstande er grænsetilstanden. Med voksende træghed tilnærmes
middelværdierne for variabilitet til samme konstante, absolutte værdi og grænserne for stabil
variabilitet til samme konstante absolutte grænseværdi, dvs. til variationsbeskrivelser.
Variabiliteten kan således karakteriseres som 'observeret variation' i sociale systemers opretholdelse
eller genoprettelse af ikke-konstante foretrukne tilstande. Konceptualiseringen af de foretrukne
tilstande som voksende (ikke faldende) opfyldelse af højest prioriterede målværdier, og skift i
reguleringskriterier som følgevirkning af vedvarende eller ingen opfyldelse af foretrukne tilstande
opfylder forudsætningen om, at foretrukne tilstande ikke er konstante i forhold til den løbende
interaktion og opfylder forventninger om informationsmæssig lukning, når målværdierne antages
(positive) universelle, konstante og prioriterede.
Begrebsudvidelsen og antagelsen om værdiopfyldelse er de tilstrækkelige forudsætninger for en
videnskabsteoretisk model af sociale systemers overlevelse, udvikling eller afvikling – og dermed
af selvregulerende processer.
Reguleringsmekanismer, som rummer eller gør det muligt at skabe tilstrækkelig variabilitet til at
opretholde eller genoprette aktuelle foretrukne tilstande uanset eksterne forstyrrelser eller interne
reguleringsmangler, betegnes her som ultrastabil selvregulering. Ultrastabil selvregulering kan
producere nye (erfaringsoverskridende) konkrete udviklinger, der kan afføde konkrete fornyelser i
omgivelserne. De eksterne fornyelser kan iværksætte ny konkret systemudvikling med nye eksterne
forstyrrelser til følge osv.
Ultrastabil selvregulering er defineret som den ideelle form for selvregulering, der ikke kan
videreudvikles eller forbedres, da den kan opretholde eller genoprette universelle værdier uanset
vilkår. Modsætningen til ultrastabil selvregulering er (gen)opfyldelse af ethvert funktionskrav ved
hjælp af feedback. De to yderpunkter repræsenterer henholdsvis ubegrænset variabilitet ('observeret
variation') og konstant maksimal variation i interaktion.
Levende systemers regulering i et reguleringshierarki forener den trinvise (hierarkiske) udvikling af
enheder med en tilsvarende udvidelse af interaktionsmønstret eller reguleringskravet.
Reguleringshierarkiet kan både beskrives for et og samme system, dvs. en beskrivelse af systemdele
og reguleringskrav, og for systemer som sådan, dvs. en beskrivelse, hvor systemet repræsenterer det
øverste systemniveau, og den simpleste reguleringsform repræsenterer det laveste reguleringsniveau. Disse beskrivelser fremgår af skema V.2 og V.3, som beskriver regulerings-hierarkiet i
sociale systemer, hvor alle dele opfylder samme målværdi, fx. en forvaltning eller en virksomhed.
Forvaltninger og virksomheder er dele af et samfund; i mange samfund har borgere og
organisationer ret til selv at vælge og opfylde egne værdiforestillinger inden for visse grænser.
Demokratiske samfund kan derfor ikke beskrives som et socialt system med et enkelt
reguleringshierarki på samme måde som forvaltninger og virksomheder. Udgangspunktet for
beskrivelser af demokratiske samfund er en opdeling af samfundet i ”hovedinstitutioner”.
Samfundsinstitutionerne er de fælles normforventninger og synlige mål, der opretholdes over
generationer, og som skaber forudsigelige og gentagne adfærdsmønstre. Aktørerne eller
producenterne i samfundsinstitutioner er offentlige institutioner, private virksomheder og
foreninger, enkelte samfundsborgere, repræsentanter for udenlandske organisationer osv., osv. Hver
hovedinstitution er underkastet en offentlig regulering, idet statsmagten har etableret offentlige
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reguleringssystemer for hver institution eller delinstitution. Reguleringshierarkiet er derfor også
nøglen til beskrivelse af samfund.
Grundlæggende antagelser om sociale systemers udvikling
Udvidelsen af den nødvendige beskrivelse af systemniveauer til reguleringshierarkiet er grundlaget
for at forklare sociale systemers selvregulering, selvudvikling og reguleringsevne. Udvidelsen kan
udtrykkes i følgende tre postulater om sociale systemer:
1. Postulatet om selvregulering
2. Postulatet om selvudvikling
3. Postulatet om reguleringsevne.
De tre postulater betragtes her som givne forudsætninger, der ikke begrundes særskilt. Den
videnskabsteoretiske model af sociale systemer bygger direkte eller indirekte på de tre postulater,
og postulaterne afgrænser det strategiske mål. De grundlæggende antagelser kan nærmere udredes
som følger:
I.
Postulat om selvregulering - reguleringshierarkiet
Ethvert socialt system er hierarkisk organiseret med (minimum) fem niveauer, hvor
-

-

overliggende niveaus enheder består af et antal enheder på underliggende niveau,
således at det laveste niveau består af de mindste selvregulerende enheder (for given
systemafgrænsning), og det øverste niveau består af systemet som en totalitet, idet
alle fem niveauer omfatter hele systemet
enheder på overliggende niveau adskiller, sammenknytter og fordeler ressourcer
mellem enheder på underliggende niveau for at (gen-)opfylde foretrukne tilstand,
således at enhederne enten opretholder foretrukne tilstand eller videreudvikles til at
genopfylde foretrukne tilstand.

II.
Postulat om selvudvikling – værdihierarkiet
Ethvert socialt systems herskende værdiforestillinger inden for de(t) hidtidige overlevelseskrav
kan registreres som værdiopfyldende. Sociale systemer opfylder værdier
-

enten ved initial indlæring af hierarkisk og trinvis mere differentierede og
integrerede interaktionsmønstre, således at systemet kan overleve større og større
forstyrrelser i velkendte omgivelser,
eller – hvis foretrukne tilstande (gen)opfyldes meget ofte eller meget sjældent – ved
udvidelse eller indsnævring af de værdiforestillinger, som den foretrukne tilstand
repræsenterer, idet værdiforestillinger er universelle, konstante og prioriterede.

III.
Postulat om reguleringsevne
Betingelserne for ethvert socialt systems overlevelse og udvikling er
-

at systemets målværdier enten opfyldes bedre og bedre eller udvides med nye værdiforestillinger, hvis opfyldelsen har nået mæthedsgrænsen,
at reguleringshierarkiet udnyttes og kun udnyttes til at opfylde hele systemets
målværdier, således at ingen kan udnytte reguleringskriterier til at opfylde
særinteresser.
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1.5. Taktik
Den taktiske opgave består i at dele den strategiske opgave i delmål. Den kan specificeres som fem
delmål:
1. Udvidelse af klassiske kybernetiske systemer med a priori beskrivelser af reguleringsprocesser til sociale systemer uden konkrete, konstante foretrukne tilstande.
2. Udvidelse af (1) til modeller af sociale systemer, der kan reproducere vilkårlige (lukkede)
systemer i interaktion med omgivelserne.
3. Udvidelse af (2) til universel model af ethvert socialt selvregulerende systems udvikling
eller afvikling.
4. Udvidelse af (3) til modeller af historiske eller individuelle udviklingsstadier.
5. Udvidelse af (4) til model af sociale systemers overskridelse af egne grænser.
De fem delmål kan specificeres, som det fremgår af skema V.4.
Empirisk
undersøgelse

Simpel
regulering

Sociale
indikatorer,
statistiske
opgørelser
1. Beskrivelse af Udsving i
tilstande, der
former for
repræsenterer
udsving
værdier
(instabilitet)
Undersøgelsestype/Undersøgelsesopgave:

Simpel
Adaptiv
selvregulering selvregulering

Dynamisk
Værdibaseret
selvregulering selvregulering

Input-output,
black box

Videnregnskaber, white box

Logistisk
vækst

Tankeeksperimenter, kopernikansk vending

Udsving i forbedringsrate

Udsving i ressourceanvendelse/overskud

Udsving i
investeringer/
udbytte

Udsving i
fornyelsesrate

Informationsmangel, bivirkninger, udbyttetab

Prognosticeret Fremtidsangst
beslutningsgrundlag, subsidiært uopfyldte behov,
knaphed, uopfyldte forventninger?
Optimal
Optimal fornyelse
investering

For få/mange
2. Forklaring på Øget fejlstore/voksende mængde, over- ressourcer
/understyring?
udsving

3. Forudsigelse
af målopfyldelse

Optimal foregribelse af fejl

Optimal
rationalisering

Optimal
ressourcefordeling

Skema V.4. Oversigt over taktiske delmål
2. Svar *
2.1. Udviklingen af det danske samfund
Samfund udvikles altid og denne udvikling er grænseoverskridende. Fx kan dagens Danmark
betegnes som det samme samfund som Danmark i 1200-tallet, selv om samfundet i dag og
samfundet for 800 år siden ikke besidder fælles kendetegn. Betegnelsen "det samme samfund"
henviser med andre ord ikke til de samme kendetegn. Danmark er det samme samfund over
*

Fremstillingen i dette kapitel er et uddrag af Torben Bo Jansen: Samfundsudvikling, Institut for Anvendt Fremtidsforskning 2004.
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århundreder i den forstand, at det har eksisteret uafbrudt i hele perioden og på den måde bevaret
identitet. Identiteten er knyttet til den uafbrudte overlevelse. Denne 'overlevelsesidentitet' er et
særkende for sociale organisationer og forskellig fra den kvalitative identitet, der er grundlaget for
(klassisk) naturvidenskab.
Overlevelsesidentiteten skaber på den ene side behovet for udviklingsteorier – bl.a. som grundlag
for ledelse – og udgør på den anden side hindringen for videnskabelige (reproducerbare) teorier.
Overlevelsesidentiteten medfører, at et og samme emne (sociale organisationer) kan udvikle stadigt
nye konkrete kendetegn. Reproducerbare teorier om sociale organisationer må derfor enten
begrænses til ét enkelt udviklingsstadium eller repræsentere organisationens virkemåde og
udvikling uafhængigt af de konkrete kendetegn. I det første tilfælde ser man bort fra den
uundgåelige udvikling, og teorierne kan derfor ikke benyttes til forudsigelse, jf.
nationaløkonomiske teorier.
Overlevelse og udvikling er følgevirkninger af selvregulering. Teorierne skal beskrive de
reguleringsprocesser, der former den konkrete udvikling og som reproduceres eller udvikles på
reproducerbar måde. Det specielle for levende organismers reguleringsprocesser er, at de ikke alene
former organismens udvikling, men også udviklingen i reguleringsprocesserne. Reguleringsprocesserne er med andre ord selvudviklende.
Formulering af en udviklingsmodel for samfund (levende systemer) kan opdeles i to led. Det første
led er angivelse af, hvordan en hvilken som helst levende organismes – herunder et samfunds –
regulering og udvikling kan beskrives på systematisk og udtømmende måde. Det andet led er
formulering af sammenhængene mellem de forskellige former for interaktion og udvikling i en
model, der specificerer betingelserne for overlevelse og udvikling. Modellen kan derefter benyttes
til at beskrive og forklare (bl.a.) udviklingen i et samfund.
2.2. Reguleringsprocesser og systemklassifikation
Samfundets reguleringsprocesser består i, at samfundet opretholder eller genopretter bestemte
interne – såkaldt essentielle – tilstande. Påvirkninger, der skaber afvigelse fra essentielle tilstande,
betegnes forstyrrelser. Afvigelserne igangsætter ændringer i betingelserne for interaktionen med
omgivelserne, indtil de(n) essentielle tilstand(e) er genoprettet. Forstyrrelserne er større udsving i
påvirkningerne af samfundet end i samfundets reaktioner. Forstyrrelserne ophæves derfor ved at (a)
indrette udsvingene i samfundets reaktioner på udsvingene i påvirkninger og (b) forbedre
samfundets kapaciteter og kompetencer til at opretholde essentielle tilstande i foreliggende
omgivelser. De to virkemåder betegnes henholdsvis regulering og selvregulering.
Forstyrrelserne kan opdeles i fem trinvis større sæt af udsving (variabilitet). Samfundet kan tilpasse
interaktionen til disse ændringer i forstyrrelserne, hvis de sociale organisationer er knyttet sammen i
tilsvarende trinvis større enheder (reguleringshierarki). De mindste enheder er de såkaldte
'udførende enheder', der opfylder (interne eller eksterne) ydelseskrav.
Reguleringshierarkiet omfatter mindst fem niveauer (jf. skema V.5). Det er nødvendigt for og
tilstrækkeligt til, at samfundet kan ophæve vilkårlige forstyrrelser. Hvert niveau i
reguleringshierarkiet omfatter hele systemet, men samlet i trinvis større enheder, der opfylder
reguleringskrav til trinvis mere omfattende interaktionsmønstre ved at inddrage (koordinere) trinvis
større dele af systemet. Vedvarende forstyrrelser på ét niveau afføder forstyrrelser på overliggende
niveau; forstyrrelserne forplantes eller spredes med andre ord 'nedefra og op'.
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Niveauer:

1. niveau:
Udførende
enheder

2. niveau:
Procesenheder

3. niveau:
Funktionsenheder

4. niveau:
Organisationsenhed

5. niveau:
NicheEnhedb)

Definerende kendetegn:

Mindste
selvregulerende enheder, der
begrænser
udsvingc)
Ydelser:
Bearbejde input
fra omgivelser
eller andre
enheder til
efterspurgte
ydelser
Stabilitet:
Begrænse belastning, ydelsesfejl

Sammenknytning af (1),
der løser
samme opgave

Sammenknytning af (2),
der opfylder
samme
funktion
Funktioner:
Tilpasse (differentiere og
integrere)
ydelsesformer
til foreliggende
omgivelser
Effekt:
Begrænse bivirkninger,
udbyttetab

Sammenknytning af (3),
der opfylder
samme mål

De omgivelser, som organisationen
påvirker/
påvirkes af
Overlevelse:
Opretholde
reguleringsevne, selvbestemmelse

Øget effekt,
begrænse
informationstab, mangel på
information

Øget vækst,
begrænse efterslæb i intern
udvikling i
forhold til
omgivelser
Begrænse
kritiske
afvigelsers
spredning i
systemet

Opgave
(aktivitet)

Reguleringskrav

Selvreguleringskravd)

Øge stabiliteten, begrænse
over- og understyring, antal
fejlkorrektioner

Tegn på
tilpasninge)

Begrænse
kritiske
afvigelsers
varighed

Processer:
Opretholde
fremstillingsproces med
foreliggende
ressourceadgang
Effektivitet:
Begrænse
ressourcemangel, omkostninger
Øge effektiviteten, begrænse
intern træghed, spild
Begrænse
kritiske
afvigelsers
størrelse

Begrænse
kritiske
afvigelsers
hyppighed

Målopfyldelse:
Opretholde voksende (ikke faldende) ydelsesudveksling
internt og externt
Vækst:
Begrænse uopfyldte behov,
knaphed

Udvikling:
Begrænse tab
af indflydelse,
reguleringsevne
Ny udvikling,
begrænse
'kaos', stadigt
skiftende
former for
stagnation
Begrænse
kritiske
afvigelsers
spredning i
niche

Skema V.5. Levende systemers reguleringshierarkia)
Noter til skema V.5:
a) Levende systemer opretholdes som afgrænsede enheder af interaktionen med omgivelserne. Det
forudsætter regulerende enheder. Endvidere forudsættes, at alle levende systemers reguleringshierarki
omfatter de angivne 5 niveauer, idet disse er nødvendige for og tilstrækkelige til at ophæve vilkårlige
forstyrrelser.
b) Niche: Økologisk, geografisk, økonomisk, juridisk osv.
c) Udsving i værdier (variabilitet) inden for en tidsenhed, der vokser med voksende niveau.
d) Alle levende systemer forudsættes at besidde selvregulerende udførende enheder, mens selvregulering på
højere niveauer er grundlaget for definition af systemtyper (jf. skema V.6). Selvregulering består i, at
enheden fordeler modtagne ressourcer internt på vedligeholdelse, reaktioner og udvikling, og at
ressourcemodtagelsen afhænger af forstyrrelser. Uudnyttede kapaciteter og kompetencer afvikles, da de ikke
vedligeholdes.
e) Vedvarende forstyrrelser på ét niveau afføder forstyrrelser på overliggende niveau.

Regulering tilpasser aktivitetsniveauet i samfundet til forstyrrelsesniveauet. Selvregulering tilpasser
kapaciteter og kompetencer til omgivelsernes krav. Kapaciteter ændres ved at øge eller reducere
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enhedens størrelse eller antal identiske enheder; kompetencer ændres ved at opdele og
sammenknytte enheder på ny måde. Selvregulering består i, at enheden fordeler modtagne
ressourcer internt på vedligeholdelse, reaktioner og udvikling. Modtagelse af ressourcer afhænger af
de påvirkninger, der ville skabe forstyrrelser, hvis de ikke blev bearbejdet. Uudnyttede kapaciteter
og kompetencer afvikles, da de ikke vedligeholdes.
Levende organismer kan opdeles i fem hovedtyper på grundlag af medfødte kendetegn (jf. skema
V.6). De fem typer repræsenterer trinvise udvidelser af reguleringsprocesserne svarende til de fem
reguleringsniveauer. Udvidelsen af reguleringsprocesserne består i, at reguleringshierarkiets
'udførende enheder' hver for sig besidder et mere eller mindre omfattende internt reguleringshierarki
(fraktal betragtningsmåde). Det interne hierarki bestemmer den interne ressourcefordeling.
Hierarkiet sikrer, at ressourcerne fordeles 'oppefra og ned' til de mest 'pressede' enheder. Det
betyder, at det interne selvreguleringshierarki begrænser forskelle i enhedernes udsving
(variabilitet) ved at reducere de største udsving. På den måde indsnævres de stabile værdiintervaller,
og det skaber bases for større differentiering og integration af kapaciteter og kompetencer.
Typer:

Afhængige
systemer

Selvstændige
systemer

Adaptive
systemer

Dynamiske
systemer

Værdibaserede systemer

Definerende
kendetegn

Systemer, der
besidder særskilt reguleringshierarki,
og som er
knyttet tilb)
eller del af
anden systemtype
(Gen-)skabe
stabilitet i
opfyldelse af
ydelseskrav
Ydelsesfremstillende
(udførende)
enheder opretholder samme
variabilitetc) i
essentielle
egenskaber

Afgrænsede
systemer med
reguleringshierarki for
opfyldelse af
eget ressourcebehov

Selvstændige
systemer opdelt i
to delsystemer
med hver sit
reguleringshierarki for opfyldelse af krav til
hhv. input og
output
Foregribe instabilitet i opfyldelse af ressourcebehov
Input/output
(funktions)enheder opretholder
samme variabilitet = faldende
variabilitet i
essentielle
egenskaber

Netværk af
adaptive systemer med fælles
reguleringshierarki for
øget fælles
ressourceinput

Netværk af dynamiske systemer, der besidder sproglig
bevidsthed
(bevidsthed om
bevidsthed)

Balanceret
vækst i opfyldelse af ressourcebehov
Målopfyldende (organisations-)enhed
opretholder
samme variabilitet = voksende behovsopfyldelse for
mindste enheder

Balanceret
vækst i opfyldelse af værdiforestillinger
Værdiopfyldende (niche-)
enhed opretholder samme
variabilitet =
værdiudvidelse for mindste
enhederd)

Opgave
(aktiviteter)
Regulering

(Gen-)skabe
stabilitet i opfyldelse af ressourcebehov
Ressourceomsættende (proces-)enheder
opretholder
samme variabilitet = konstant variabilitet i essentielle
egenskaber

Skema V.6. Klassifikation af levende systemer: Trin i levende systemers evolutiona)
Noter til skema V.6:
a) Levende systemer er enten dele af eller opdelt i et ydelsesproducerende (output) og et vedligeholdende
(input) delsystem med hvert sit reguleringshierarki. De fem typer repræsenterer trinvise udvidelser af
reguleringsprocesserne svarende til de fem niveauer for selvregulering. Udvidelsen af reguleringsprocesserne
kan betragtes som stadier i levende systemers evolution, og hvert trins systemkendetegn sætter grænser for
kapacitets- og kompetenceudviklingen.
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b) Herunder systemer, der er afhængige af en værtsorganisation, fx vira, der er livløse uden eget stofskifte
uden for en værtsorganisation (næringsopløsning).
c) Udsving i værdier i given egenskab inden for given tidsenhed, der vokser med voksende niveau, betegnes
variabilitet.
d) Værdibaserede systemer i samme niche opfylder fælles normforventninger.

Hierarkiet for selvregulering, der afhænger af medfødte kendetegn, kan maksimalt omfatte de
samme fem niveauer som hierarkiet for regulering. Det er grundlaget for at specificere fem
hovedtyper af levende organismer. Den trinvise udvidelse af reguleringsprocesserne kan betragtes
som stadier i levende organismers evolution. Da mere omfattende reguleringsprocesser øger
overlevelsesevnen, kan udviklingsstadierne forklares på darwinistisk grundlag. De fem hovedtyper
kan hver for sig underopdeles, idet enhederne i et levende system kan betragtes som særskilte
levende organismer, der overlever ved at interagere med andre enheder i det større system.
2.3. Udviklingsmodel
Levende organismers udvikling kan opdeles i fire former:
1) Direkte interaktion, regulering: Opretholdelse eller genoprettelse af stabilitet i essentielle
egenskaber, eventuelt ved at inddrage højere reguleringsniveau, jf. fx medfødte reflekser.
2) Læring, selvregulering: Forbedring eller fornyelse af kapaciteter og/eller kompetencer for at
opfylde reguleringskravene bedre, jf. at mennesker lærer at gå, tale, skrive osv.
3) Individuel udvikling, livscyklus: Trinvis udvidelse af reguleringsprocesser til det niveau,
som systemkendetegnene afgrænser, jf. at mennesker udvikles fra nyfødt, der er afhængig af
andres omsorg, til voksne, der forsørger andre.
4) Arternes udvikling, evolution: Udvidelse af systemkendetegn, der øger overlevelsesevnen
forudsat omsorg fra andre på de første individuelle udviklingsstadier .
Den direkte interaktion er en overlevelsesbetingelse, og læring er et resultat af selvreguleringen, der
er et led i reguleringen. Det er den individuelle udvikling og arternes udvikling, der repræsenterer
grænseoverskridende fornyelser.
Mennesker og samfund repræsenterer værdibaserede systemer, dvs. systemer med sproglig
bevidsthed (bevidsthed om bevidstheden). Tidligere menneskearter har formentlig ikke besiddet den
samme sproglige bevidsthed, og modellen indikerer muligheden for udvikling af en kollektiv
bevidsthed, der ville repræsentere et nyt evolutionstrin, jf. nedenfor.
Udviklingsmodellen beskriver stadier og trin i den individuelle udvikling eller livscyklus, her
samfundets livscyklus. Den individuelle udvikling for et samfund som det danske startede i
forhistorisk tid og vil formentlig fortsætte mindst tusinde år endnu.
Det antages her, at enhver levende organisme repræsenterer et afhængigt system på etableringseller fødselstidspunktet. Det besidder da udførende enheder, der (gen)skaber samme udsving i
essentielle egenskaber som hidtil og et hertil svarende reguleringshierarki. Udviklingstrinnene på
dette stadium består i, at organismen (a) skaber de kapaciteter og kompetencer, der er nødvendige
for at opretholde eller genoprette stabilitet, og (b) opdeler og sammenknytter de 'nye' udførende
enheder i trinvis større enheder. Denne udvikling kan beskrives som en trinvis tilpasning af
reguleringshierarkiets enheder til de nye kapaciteter og kompetencer. De eksterne betingelser herfor
er tilstrækkelige (men ikke rigelige) ressourcer og nogle (men ikke kritiske) forstyrrelser, som giver
anledning til løbende selvregulering på hvert niveau.
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Levende organismer på højere evolutionstrin kan videreudvikles. Det sker, hvis eller når de stabile
tilstande (tilnærmelsesvis) altid opretholdes. Opretholdelse af stabilitet indebærer for det første, at
de interne tilstande (aktiverede enheder), der opretholder den stabile tilstand, udgør essentielle
tilstande. For det andet øges ressourceudbyttet, så organismen kan vokse. Udvidelsen af de
essentielle tilstande igangsætter et nyt udviklingsforløb. De udførende enheder udvides til at
omfatte de hidtidige procesenheder, og hele organismen ekspanderer. Disse udvidelser igangsætter
ny kapacitets- og kompetenceudvikling og ny tilpasning af reguleringshierarkiet. På denne måde
kan værdibaserede systemer gennemløbe fem udviklingsstadier.
Udviklingsmodellen som beskrevet her er et begrebsapparat (morfologisk rum, property space) for
beskrivelse af levende organisationers udvikling, specielt sociale organisationer. Beskrivelsen af de
fem udviklingsstadier, der repræsenterer trinvise indsnævringer af de stabile værdiintervaller, kan
formaliseres. Tilsvarende kan udviklingstrinnene på hvert stadium repræsenteres som et s-kurve
substitutionsforløb, hvor loftet for de enkelte kurver er en (tilnærmelsesvis) konstant opfyldelse af
reguleringskravet på hvert trin.
Horisontale udviklingstrin:
Systemvækst for givet udviklingsstadium i individuelle udvikling:
1. Selvregulerende udvikling af udførende enheders kapaciteter til loft for stabilitetsbevarelse.
2. Trinvis tilpasning af reguleringshierarkiet til udvikling i udførende enheder.
1+2. S-kurveformet systemvækst til loft (optimale størrelse) og allometriske vækstrelationer
mellem enheder og hele systemet.
Vertikale udviklingstadier:
Udvidelse af system, hvis systemet (a) har nået vækstloft for hidtidige selvregulering og (b) systemet
endnu ikke har nået grænsen for selvudvikling:
3. Etablering af hidtidige procesenheder som udførende enheder i større system.
4. Systemvækst for ny systemform / nyt udviklingsstadium (jf. 1. & 2).
3+4. Udvidelse af selvregulering til begrænsning af variabilitet i interne enheders variabilitet og
udvidelse af essentielle tilstande samt optimale størrelse.

Skema V.7. Udviklingsmodel
Note til skema V.7: Individuel udvikling af kapaciteter og kompetencer til grænsen for pågældende
systemtypes selvregulering, jf. skema V.5 og V.6

Den generelle udviklingsmodel kan illustreres med en beskrivelse af udviklingen af et samfunds
reguleringshierarki for henholdsvis en given samfundsform (horisontalt) og udviklingen i
samfundsform (vertikalt) som vist i nedenstående eksempel. En sådan beskrivelse udgør en teori om
udviklingen af det givne samfund – en udviklingsteori – på 3.-5. stadie i et vedligeholdende delsystem
som ovenfor nævnt (afsn. 1.5). *

*

Afsnittet er en redaktionel tilføjelse baseret på forfatterens egne noter.
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Samfundsform

1. niveau:
Udførende
enheder

2. niveau:
Procesenheder

3. niveau:
Funktionsenheder

4. niveau:
Organisationsenheder

5. niveau:
Nicheenheder

Kernefamilie

Udvidet familie

Slægt

Klan

Økologisk
niche

Selvstændig
systemform

Husholdning

Slægt

Lokalbefolkning

Egnsdel, folk

Agerbrugsniche

Adaptiv
systemform

Landsbyer

Lokalområde,
byer

Landsdel

Land

Geografisk
niche

Dynamisk
systemform

Kommuner,
amter

Regioner,
delstat

Demokratisk
stat

Union,
verdensdel

Politisk-økonomisk niche

Værdibaseret
systemform

Regioner,
delstater

Stater

Verdensdele

Jorden

Teknologisk
niche

Udvikling
Afhængig
systemform

Eksempel: Udvikling af et givet samfunds reguleringshieraki på 3.-5. stadie.
En udviklingsteori er en angivelse af betingelserne for (a) en velfungerende regulering, som sikrer
(gen-)opfyldelse af den essentielle tilstand, og (b) ultrastabilitet, som sikrer opretholdelse af
betingelserne for velfungerende regulering. I biologi betegnes velfungerende regulering og
ultrastabilitet henholdsvis 'at være rask' og 'sundhed'; de klassiske betegnelser i politisk sociologi er
autoritet og legitimitet. Hypoteser om betingelserne kan formuleres og efterprøves som input-output
modeller. Udviklingsteorier i denne form repræsenterer forskellige levende systemer på forskellige
udviklingsstadier og -trin, hvor betingelser og udviklingsrum afhænger af systemtype.
Hvis samfund altid udvikles, er det kun udviklingsteorier om samfundet, der kan reproduceres.
Betingelserne er knyttet til de kritiske faser i s-kurveforløbet. Efterprøvede angivelser af
betingelserne for udvikling kan efterfølgende danne basis for at efterprøve udsagn om ændringer på
et og samme udviklingstrin. Udviklingsteorien er ikke alene grundlaget for at forklare forskelle i
udviklingsforløb som følge af forskelle i betingelser for reguleringen. Den udgør også et alternativ
til de rationelle modeller af målopfyldende beslutningsprocesser.
I det følgende afsnit benyttes udviklingsmodellen til 'at sætte ord på' samfundsudviklingen.
2.4. Samfundsudvikling
Sociale organisationer som samfund er værdibaserede systemer (jf. skema V.6.). De repræsenterer
det (hidtil) sidste trin i evolutionen af levende organismer. Mennesker på det forudgående
evolutionstrin – dynamiske systemer – kan beskrives som menneskeflokke med skiftende
grupperelationer. Ifølge modellen har udvikling af sproglig bevidsthed skabt forudsætningen for
værdibaserede systemer.
Nutidens mennesker besidder ikke alene en bevidsthed som dyrene, men også en bevidsthed om
bevidstheden, der kan udtrykkes sprogligt. De kan derfor formulere forestillinger om ikkeeksisterende tilstande, bl.a. forestillinger om fremtidige tilstande eller mål, der tjener som rettesnor
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for nutidig adfærd. De ubegrænsede forestillingsmuligheder skaber tilsvarende ubegrænsede
adfærdsmuligheder. Det udelukker reproducerbare beskrivelser af adfærden, men ikke videnskabelige (reproducerbare) teorier om den selvregulerende udvikling. Teoriens genstand er ikke den
sproglige bevidsthed (konstruktivisme). Det videnskabelige emne er de selvregulerende
mekanismer, der former bevidstheden. Reguleringsprocesserne reproduceres af udviklingsforløb,
der forhindrer beslutninger, som truer overlevelsen. En påstand om, at sociale organisationers
overlevelse og udvikling kan beskrives i reproducerbar form, er derfor ikke i strid med en påstand
om, at mennesker besidder ubegrænset handlefrihed.
Fremstillingen her er begrænset til det fjerde og femte udviklingsstadium. Ifølge modellen befinder
den vestlige verden sig i disse år på det fjerde udviklingsstadium og på tærsklen til det femte
udviklingstrin: Kognitive samfund. Af modellen, som vist i skema V.8 nedenfor, fremgår, at denne
samfundsform vil blive afløst af et anarkistisk samfund om c. 100 år.
Udviklingsstadium:b) c)

Essentielle
tilstand: Levetid

Vækstgrænse:
Optimale størrelse

Udvikling i reguleringshierarki:

Særkende:

1. Afhængigt
stadium:
Familier,
ca. 40.000 12.000 f.Kr
2. Selvstændigt
stadium:
Stammer,
ca. 12.000 f.Kr. 500 e.Kr.
3. Adaptivt
stadium:
Fyrstedømme
ca. 500 - 1775

Stabil forventet
levealder, bevare
individuelle
genetiske anlæg

Optimal familiestørrelse: Størst
kapacitet til at opnå
ressourcer i forhold
til forbrug
Optimal stammestørrelse: Kontrol
over størst territorium i forhold til
ressourceforbrug
Optimal befolkningsstørrelse:
Størst national
rigdom i forhold til
omkostninger

Udvide skiftende
grupperelationer til
stabile familierelationer

Udvikling af stabile
familierelationer

Udvide familierelationer til effektive arbejdsdelingsrelationer

Udvikling af
samfundsinstitutioner

Udvide arbejdsdelingsrelationer til
effektskabende
ressourcefordelingsrelationer

Udvikling af
statsmagt
(magtmonopol)

Optimal markedsstørrelse:
Størst købekraft i
forhold til
omkostninger

Udvide ressourcefordelingsrelationer til
vækstskabende
organisationsformer

Udvikling af
retssamfund
(individuelle
rettigheder)

Optimal projektstørrelse: Størst
værdiopfyldelse i
forhold til antal
deltagere

Udvide organisationsformer til
visionsopfyldende
globale netværk

Udvikling af
grænseoverskridende
interaktion

4. Dynamisk
stadium:
Nationer,
ca. 1775 - 2250

5. Værdibaseret
stadium: Planet,
ca. 2250 - 3000

Konstant
forventet
levealder,
bevare slægt
Begrænse
forskelle i
herskende klasses
forventede
levealder, bevare
herskende klasse
Begrænse individuelle forskelle
i forventet
levealder for
voksende del af
befolkning,
bevare sundhed
Individuelt valg
af livsstil,
levealder og
genetiske anlæg,
begrænse
ufrivillig død

Skema V.8. Samfunds udviklingsstadiera)
Noter til skema V.8:
a) Jf. skema V.7.
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b) Grundlaget for tidsfæstelsen:
• Ad 1. Den sproglige bevidsthed, der adskiller og kendetegner værdibaserede systemer, kan muligvis
kædes sammen med udbredelsen af homo sapiens for c. 40.000 år siden. Introduktion af beklædning
som erstatning for tab af behåring betragtes her som et andet tegn på dette skift. Tidspunktet herfor
er blevet indkredset gennem genetiske analyser af mutation af kropslus til tøjlus, der forudsætter, at
mennesker benytter tøj.14) Tøjlusene er opstået for c. 50.000 år siden (72.000 +/- 42.000 år f. Kr.), og
menneskegrupper knyttet sammen af en sproglig bevidsthed er da opstået lidt tidligere.
• Ad 2. Danmark blev isfrit omkring 12.000 f. Kr.
• Ad 3. Første omtale af dannerkonge (Hugleik), der faldt på vikingetogt i Nordfrankrig 516.
• Ad 4. Harald Blaatand samler Danmark 970. Første danske håndfæstning 1282. Enevælde 1660.
Første dokumenterede teknologiske bølge starter 1775.
• Ad 5. Første og anden teknologiske bølge 1775-1885. Tredje og fjerde teknologiske bølge 18851995. Fremskrivning af femte og sjette teknologiske bølge 1995-2105 og af syvende og ottende
teknologiske bølge 2105-2250.
c) De midterste udviklingsstadier er relativt kortere, da udviklingsforløbet som helhed følger en s-kurve.
Udviklingen på 1. stadium er endvidere forløbet langsomt pga. rigelige ressourcer.15)

Kognitive samfund
Danmark og tilsvarende nationer gennemløber i disse år en overgangsfase fra én samfundsform til
en ny. Det skyldes på den ene side materiel mæthed i en voksende del af befolkningen og på den
anden side, at grænsen for effektivisering af de hidtidige teknologier er nået.
De materielle værdier har ikke mistet betydning. Derimod har voksende adgang til materielle goder
øget interessen for vækst på nye områder frem for yderligere materiel vækst (udvidelse af
essentielle tilstande). De nye områder kan under ét betegnes kognitive udfoldelser, dvs. personlig
udvikling, eksperimenterende livsstil, adgang til at udvikle og afprøve egne evner og interesser osv.
De nye trends, som under ét tegner et billede af en ny kognitiv samfundsform, omfatter: 24)
•
•
•
•
•

•
•

Kognitive værdier: Erfaringsudvikling, selvrealisering, individuel beslutningsret og ansvarlighed.
Ny demografisk kategori: Den åbne voksengruppe (20-45årige), der betragter en rimelig løn
som en selvfølge og søger at opfylde kognitive værdier.
Nyt menneskesyn: Ethvert menneske besidder specielle evner på nogle områder, således at
ethvert menneske kan blive én af de bedste (10%) på mindst ét område.
Ny økonomi: Værdiledede, kompetencebaserede organisationer, der garanterer individuel
værdiopfyldelse og konkurrerer om tillid; medarbejderne løser ledelsesopgaver i netværk.
Ny samfundssektor: Offentlige og private kompetencebaserede organisationer tilhører den 3.
samfundssektor, idet den første og anden sektor er den offentlige og den private sektor. De
kompetencebaserede organisationer kontrolleres hverken af stat eller marked; den offentlige
sektor begrænses til ydelser, der udnyttes kollektivt (fx forsvar, fysisk infrastruktur), og til at
fastlægge vilkårene for den 3. samfundssektor.
Ny politik: Udvidelse af målværdier fra materiel tryghed til kognitiv udfoldelse og udvidelse
af værdihandlerum fra individuel politisk frihed og ligestilling til Menneskerettigheder.
Ny udviklingsretning: Både økonomisk og menneskelig udvikling.

Den aktuelle udvikling såvel som de foregående udviklingstrin siden slutningen af 1700-tallet
(fjerde udviklingsstadium) skyldes ny fysisk infrastruktur. En stadigt mere effektiv fysisk infrastruktur har dels øget adgangen til energi, dels reduceret omkostningerne til transport og
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kommunikation. Den stabile vækst startede, da kulminer og dampmaskiner skabte basis for at
erstatte træ med kul som den primære energikilde til at udføre arbejde. I de efterfølgende bølger er
energiadgangen mangedoblet. Samtidig har stadigt mere effektive transportmidler øget
bevægelsesfriheden. Dette i forbindelse med mere effektive kommunikationsmidler har øget de
sociale organisationers størrelse. De iøjnefaldende eksempler herpå er globaliseringen og
udvidelsen af EU over de sidste årtier.
Ny fysisk infrastruktur kan således betragtes som den vækstskabende 'drivkraft' i den vestlige
verden, og de sociale, økonomiske og politiske normer for ledelse og selvbestemmelse som
styringsmidlerne for denne vækst.
Den aktuelle overgangsfase fra en industriel til en kognitiv samfundsform er præget af modsigelser
og har affødt en række dommedagsprofetier. Fælles for dem alle er en sammenblanding af
usikkerhed om forestående ændringer i velkendte tilstande og uvished om fornyelser, der
overskrider aktuelle erfaringsgrænser.25) De 'bedste' informationer kan ikke ophæve uvished om
afvigelser fra hidtidige erfaringer. Begrundelserne for de negative forventninger er enten fremskrivninger af miljøbelastninger eller variationer over 'troldmandens lærling syndromet', jf. en
anerkendt astronoms udtalelse til et dagblad om en 50 procent chance for overlevelse over de næste
100 år.26) Det videnskabelige grundlag for den refererede udtalelse er kendskab til betingelserne for
ultrastabilitet og påvisning af, at disse betingelser ikke opfyldes, mens de forskellige
fremskrivninger er regneeksempler uden videnskabelig information.27)
Den teknologi, der er til rådighed i dag, er meget 'stærkere' end teknologien for 50 eller 100 år
siden. Det skaber både større usikkerhed og større uvished. Den teknologiske udvikling er skabt af
naturvidenskaberne, mens samfundsvidenskabelige fremskridt har været begrænsede. Den
samfundsvidenskabelige stagnation kan skyldes spaltningen i samfundsvidenskaberne: Enten
efterligning af naturvidenskaberne eller humanistisk afvisning. Alternativet til denne spaltning er
udviklingsteorier baseret på 'overlevelsesidentitet' frem for naturvidenskabernes kvalitative
identitet. Interessen for udviklingsteorier er vokset gennem de senere år – under betegnelser som
teorier om selvorganisering, kompleksitet, synergetiske systemer osv. Udviklingsteorier kan
overvinde det samfundsvidenskabelige efterslæb og skabe beslutningsprocesser, der er 'lige så
stærke' som teknologierne. Vurderinger af den forestående udvikling baseret alene på teknologien er
end ikke halve sandheder.
Anarkistisk samfund
Anarkisme bliver ofte associeret med oprør, bomber og kaos. De klassiske anarkister repræsenterede noget helt andet. Et anarkistisk samfund i klassisk forstand skabes af 'den ånd, som [tidligere]
drev folk til … at organisere sig selv på basis af frie overenskomster og individuelle initiativer,
såvel som på frie føderationer af interesserede parter.'28) Anarkisme i denne forstand repræsenterer
således ubegrænset individuel handlefrihed baseret på ubetinget ansvarlighed og ansvarliggørelse –
som modsætning til statsmagtens påbud og forbud.
Individuel værdiopfyldelse på trinvis flere områder, der har formet samfundsudviklingen siden
slutningen af 1700-tallet, er den ene forudsætning for anarkistiske samfundsformer. Den anden
forudsætning er adgangen til voksende energiforsyning uden bivirkninger.
Det antages her, at brintproduktion uden de fossile energikilders bivirkninger opnår et kommercielt
gennembrud omkring 2025, og at fusionsbaseret energiproduktion opnår et tilsvarende kommercielt
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gennembrud c. 2080. Brintproduktionen kunne fx baseres på hydrolyse ved hjælp af solenergi og en
endnu ukendt katalysator eller omdannelse af naturgas og vand til CO2 og brint ved hjælp af en ny
form for a-kraft.29) Fusionsenergi skaber ubegrænset adgang til energi. Det betyder, at den
materielle ejendomsret mister betydning, og at evner til at udnytte energi (ressourcer) på
værdiopfyldende måde får voksende betydning. Dette skift kan betragtes som den kritiske
forudsætning for opfyldelse af de klassiske anarkistiske visioner om frie mennesker i frit samvirke
uden behov for en kontrollerende statsmagt.
Vækst- og
tilpasningstrina)
Enheder:
Opgave og
aktiviteter

Udførende
enheder:
Kommuner,
amter

Procesenheder:
Regioner,
delstat

Funktionsenheder:
Demokratisk
stat

Organisationsenhed:
Union, verdensdel

Nicheenheder:
Politiskøkonomisk
niche

Individuel
opfyldelse af
basale behov

Individuel
opfyldelse af
materielle
værdier
Nationale
demokratiske
rettigheder og
pligter
Olie, biler og
fly

Individuel
opfyldelse af
kognitive
værdier
Direkte
demokrati

Individuel
opfyldelse af
visioner

Globalt
magtmonopol

Individuelle
aftaler og ansvarliggørelse

Fx brint,
magnetbanetog og raketter

Fx fusion

Masseproduktion
Industrisamfund,
ca. 1885-1995

Kompetencebaseret
Kognitivt
samfund,
ca. 1995-2105

Globale
netværk
Anarkistisk
samfund,
ca. 2105-2250

Pligt til at
sikre menneskerettigheder globalt
Ubegrænset
energiadgang uden
bivirkninger
Global
retsorden

Adfærdsnormer
(reguleringskrav)
Fysisk
teknologi

Lokale demokratiske rettigheder og pligter

Social
teknologi
Samfundsbetegnelse

Bureaukrati

Kul, skibe og
tog

Landbrugssamfund,
ca. 1775-1885

Skema V.9.1. Fjerde udviklingsstadium: Nationb) – udvikling fra land til unionc)
Noter til skema V.9.1: a) Jf. skema V.5. og V.6.; b) Jf. skema V.7.; c) Udvidelse af relationer for

ressourcefordeling til vækstskabende organisationsformer.
Forstå rummet for at forstå dig selv
Selv om holdepunkterne for beskrivelse af udviklingen over de næste par hundrede år er
begrænsede, så skaber de et grundlag for at afgrænse viften af udviklingsmuligheder. Modellen
indeholder ingen konkrete holdepunkter for udviklingen på endnu længere sigt, dvs. udviklingen på
femte udviklingsstadium. Modellen angiver, at organisationer og samfund vil ekspandere, at
udfoldelsesmulighederne begrænses af visioner og ikke af ressourceadgang, og at udviklingen vil
gennemløbe de samme fire trin som tidligere. Statsforbund og unioner vil med andre ord 'vokse
sammen' til et enkelt samfund, der omfatter hele Jorden. Denne 'voksen sammen' skal ses som en
reel udvidelse og videreudvikling af den globale interaktion ud over formelle verdensregeringer,
globale magtmonopoler osv.
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Jorden vil således blive 'meget lille'. Det betyder, at interessen for (visionerne om) rummet kan
blive opprioriteret. Historisk set har der formentlig altid eksisteret en sammenhæng mellem
ekspansion på Jorden og interesse for rummet.
Vækst- og
tilpasningstrina)
Enheder:
Opgaver og
aktiviteter

Adfærdsnormer
(reguleringskrav)
Hjælpemidler

Udførende
enheder:
Regioner,
delstater

Procesenheder:
Demokratiske
stater

Funktionsenheder:
Verdensdele

Organisationsenhed:
Jorden

Nicheenhed:
Teknologiske
niche

Biologiske
visioner:
Bestemme
genetiske
anlæg
Ret og pligt
til at vælge
genetisk
udstyr,
levealder
Genmanipulation

Fysiske
visioner:
Begrænse tid
og rum

Sansevisioner:
Ekstrasensorisk
perception

Rummet

Ret og pligt til
at vælge tid og
rum, levevilkår

Ret og pligt til
at vælge
personlig
udvikling,
livsforløb
Fx udnyttelse
af kvantemekanikkens
'fjernvirkning'

Bevidsthedsvisioner:
Kollektiv
bevidsthed
(Ω-punkt)
Ophævelse af
individuelle
valg
Et nyt (sjette)
udviklingsstadium for
samfund

De tidligere
udviklede
teknologier

Fx transport af
mennesker som
'genkode'

Forskningsfrihed og
-forpligtelser

Skema V.9.2. Femte udviklingsstadium: Planetb) – udvikling fra delstat til Ω-punktc)
Noter til skema V.9.2: a) Jf.. skema V.5 – V.6.; b) Jf. skema V.7.; c) Ca. 2250-3000: Udvidelse af

organisationsformer til visionsopfyldende (globale) netværk; sammenknytning af delstater i trinvis
større statsforbundsenheder.
Rumforskning (astrofysik, astronomi, rumfart osv.) er grundlaget for visioner om rummet. Visioner
er forestillinger om, hvordan aktuelle begrænsninger overvindes. Rummet er grænserne for
'virkeligheden', Altet, den ydre verden (modsat den subjektive bevidsthed). De aktuelle
begrænsninger omfatter:30)
•

•

•

Grænser for årsager og virkninger: I fysikken tager bevægelser tid, og tid defineres som en
dimension i beskrivelsen af bevægelser. Hvis universet med stof og bevægelser skabtes i 'The
big Bang', så er stof, tid, rum og bevægelser opstået af intet – en virkning uden årsag. Kan de
'sorte huller' udforskes og vise, hvordan tid-rum dimensionerne 'opløses'?
Grænserne for det fysiske rum: Universet er afgrænset, men uendeligt; det udvides og krummer
sig ind i sig selv. Er det uendelige univers, der krummer sig ind i sig selv (Altet) en abstraktion,
mens den erfaringsverden, der er afgrænset og kan udforskes, må opfattes som en delmængde af
universet? Kan en erfaringsverden være en delmængde af en abstraktion? Er universet formet
som en 16-kantet 'fodbold', hvor partikler, der forlader universet på den ene side, kommer ind på
den anden side?
Grænser for fortid: 'The big Bang' som en virkning uden årsag indebærer, at historisk tid
begynder med 'The big Bang'. Alternativt findes der en årsag til 'The big Bang'. Hvori består
denne årsag? Hvad eksisterede før det nuværende univers?
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•

•

•

•

•

•
•
•

Grænser for at adskille dimensioner: Indgår det materielle rum-tid system i et mangedimensionelt rum, hvor de øvrige dimensioner er ‘trykket sammen’, så de meget små afstande
ikke umiddelbart kan opfattes? Er det de 'skjulte dimensioner', der forklarer de 70% uforklarlig
energitæthed i universet?
Grænser for fremtid: P.t. udvides erfaringsverdenen hurtigere og hurtigere. Skyldes det en form
af kædereaktioner på 'The big Bang', der engang vil blive afløst af sammentrækning og et nyt
'big bang' eller endnu ukendte kræfter, der overskrider aktuelle erfaringsgrænser, fx den
uforklarlige energitæthed?
Grænser for termodynamikken: 'Altet', der repræsenterer en virkning uden årsag, og som er
uendeligt stort og krummer sig ind i sig selv, er et metafysisk emne. Det opfylder som sådan
ikke forudsætningerne for at blive beskrevet ved hjælp af fysikkens love, specielt de
termodynamiske love. Fysikkens emne må afgrænses til en erfaringsverden, der er defineret ved
at opfylde forudsætningerne for anvendelse af fysikkens love. Ifølge Prigogine er den
termodynamiske lov om entropiens vækst udtryk for informationsmæssige begrænsninger. Kan
den termodynamiske lov om energiens bevarelse også skyldes sproglige misforståelser
(Wittgenstein), fx sammenblanding af et metafysisk 'Altet' og en 'erfaringsverden' under
tilblivelse og i den forstand åben?
Grænser for liv: Er livet på Jorden – og dermed bevidstheden om Rummet - unikt og
enestående? Findes der andre 'former' for liv, levende væsener, bevidsthed om noget? Er liv en
såkaldt 'nul-sandsynligheds katastrofe' som impliceret af Monod for mange år siden, eller
tværtimod en uundgåelig 'tilblivelse' under bestemte vilkår som impliceret af Prigogine? 31)
Grænser for Jordens bæredygtighed: Skal en voksende global befolknings energibehov opfyldes
af energiforsyning fra rummet? Skal rummet koloniseres for at skabe plads til flere mennesker?
Eller kan Jorden i virkeligheden 'bære' 200 gange så mange mennesker som i dag (1032) på
vestligt velstandsniveau i mindst 1000 år som beregnet af Marchetti fra IIASA, Laxemburg? 33)
Grænser for national suverænitet: Vil det 'nære' rum blive opdelt i nationale områder eller
tværtimod blive underlagt en 'Verdensregering'?
Grænser for individets belastning: Er tyngdekraften en stress-faktor, der begrænser sundheden?
Vil flere mennesker kunne opnå den biologisk maksimale alder (p.t. cirka 120 år) i rumkolonier
med en sundhedsmæssigt optimal tyngdekraft?
Grænser for sociale konstruktioner: Den sproglige bevidsthed, der adskiller mennesker fra dyr,
udvikles inden for etablerede sociale mønstre. Skaber rumkolonier behov for at udvikle helt nye
sociale konstruktioner, der vil påvirke 'den gamle verden'?

Listen af spørgsmål skal illustrere, at en udforskning af rummet er en udforskning af grænserne for
individuelle og kollektive 'virkeligheder'. Det femte udviklingsstadie vil skabe og opfylde visioner
om nye virkeligheder, hvis de dominerende værdiforestillinger vendes mod rummet i takt med, at
Jorden bliver mindre og mindre (i social forstand).
Når der ikke længere eksisterer grænser på Jorden, må ekspansionen ske i rummet. Kærnen i denne
ekspansion er ikke rumrejser, men nye 'virkeligheder'. Samfundsudviklingen som beskrevet i skema
5.2 repræsenterer nye individuelle og kollektive virkeligheder, der overskrider afstandsgrænser,
sansegrænser og bevidsthedsgrænser på andet til fjerde udviklingstrin, mens første udviklingstrin
beskrives som en overvindelse af biologiske begrænsninger. Under ét fører denne udvikling til en
kollektiv bevidsthed, der skaber helt nye forudsætninger for reguleringsprocesser, og som derfor
kunne repræsentere et nyt evolutionstrin.
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Den kollektive bevidsthed er beskrevet af de Chardin under betegnelsen Ω-punkt: 'Og her dukker
forestillingen om en tilstandsforandring ganske naturligt op. I os og gennem os stiger noosfæren
bestandigt. Vi har erkendt denne bevægelses væsentligste karaktertræk: tankekornenes nærmen sig
hinanden; synteser af individer og synteser af nationer og racer; nødvendigheden af et personligt,
autonomt og overordnet brændpunkt, der skal forbinde enkeltpersonerne i en atmosfære af aktiv
sympati uden at deformere dem. … Verdens ende: en noosfærens samlede, indre folden sig sammen
om sig selv, når den har nået sin yderste grad af kompleksitet og centrerethed.' 34) de Chardin citeres
her, fordi hans konklusion er resultatet af en videnskabelig analyse.
Rumforskningens voksende betydning
For 10 år siden skrev Keld Gyldenkerne (tidl. medlem af bestyrelsen i Selskabet for Fremtidsforskning), der 'skabte' Brorfelde, en artikel til Futuriblerne om universet og fremtiden.35) I artiklen
redegøres dels for udviklingen i observationsteknik, dels for de mange ubesvarede spørgsmål om
rummet, som forfatteren anså for mest påtrængende. Siden er mængden af spørgsmål snarere vokset
end aftaget. Besvarelsen af de mange spørgsmål er en forudsætning for den skitserede udvikling på
langt sigt, og det kan let kræve mere end 100 år.
En af grundene til de mange spørgsmål i mange retninger i rumforskningen kan være, at
rumforskningen anlægger flere forskellige videnskabsteoretiske betragtningsmåder – populært
betegnet paradigma – uden at skelne mellem dem. West Churchman har opdelt de videnskabsteoretiske betragtningsmåder i fem kategorier.36) Hans klassifikation er grundlaget for
opdeling af rumforskningens emner i nedenstående skema V.10.
Videnskabelig
betragtningsmåde:

Rumforskningens emner:

Eksempler på spørgsmål:

Analytisk betragtningsmåde
(Locke): Beskrive kendte
tilstande

Stjerner, planeter

Afstande, bevægelser, materialer,
betingelser for organisk liv

Realistisk betragtningsmåde
(Leibniz):
Beskrive reelle tilstande

Galakser, sorte huller

The big Bang

Idealistisk betragtningsmåde
(Kant): Beskrive teoretiske
tilstande

Rummet

Rummets ekspansion, rummets
dimensioner

Dialektisk betragtningsmåde
(Hegel): Beskrive potentielle
tilstande

Universet som del af Altet

Universets grænser, 'første årsag',
andre former for bevidsthed

Pragmatisk betragtningsmåde
(Singer): Normative tilstande

Altet

Ω-punkt, kollektiv bevidsthed

Skema V.10. Rumforskningens emner klassificeret efter West Churchman
Den her fremlagte udviklingsmodel bygger på West Churchmans klassifikation, idet de fem trin i
reguleringshierarkiet repræsenterer West Churchmans fem teoriformer. Modellen udvider klassi-
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fikationen ved at betragte teoriformerne som fem trinvis mere omfattende former for ændringer i et
levende systems interaktion med omgivelserne. Det er grundlaget for beskrivelse af de
reguleringsprocesser, der sikrer overlevelse og udvikling.
Klassifikationen af rumforskningens emner tjener for det første til at fastlægge forudsætningerne for
analyse af de forskellige spørgsmål. Fx kan et spørgsmål om universets grænser i Altet (realm of
experience) kun besvares på grundlag af tankeeksperimenter, da de grænser, der kan observeres,
ikke er grænser. For en snes år siden formulerede nærværende forfatter et tankeeksperiment, der
fastlægger universets grænser i Altet som historisk tid.37) Dermed menes, at den 'virkelighed', som
mennesker kan opnå erfaringer om, er den del af Altet, der indgår i samme historiske tidsforløb
(underkastet samme ”tidspil”) som mennesker. Betragtningsmåden forudsætter, at tidspilen ikke er
en fiktion. Argumentet herfor er, at udviklingen på én gang skaber og nedbryder orden, og at den
samtidige udvikling i begge retninger er irreversibel.
Prigogine introducerede begrebet dissipative strukturer som betegnelse for orden fjernt fra ligevægt
og søgte medio '80erne af genindføre historisk tid i naturvidenskaberne.38) Den store mængde
uforklarlig energi, der er blevet påvist i de seneste år, kan skabe ny interesse for Prigogines
dissipative strukturer. Uanset om historisk tid som parameter i beskrivelse af universet indføres på
det ene eller andet grundlag, implicerer det en udviklingsteoretisk betragtningsmåde: Universets
udvikling omfatter ikke blot usikre ændringer i tilstandsformer (Big Bang), men også uvisse
ændringer i tilstandsmuligheder. En påstand herom er et radikalt brud med alle herskende
opfattelser og kan formentlig kun fremsættes af en amatør. Det er på den anden side ikke udelukket,
at principperne for beskrivelse af levende systemers udvikling ikke er begrænset til levende
organismer på Jorden. Klassifikationen af rumforskningens emner er ét udgangspunkt for en
udviklingsmodel.
Rumforskningens betydning vokser i takt med, at Jorden bliver 'mindre og mindre'. Nationer, der
ikke deltager i rumforskningen, har meldt sig ud af den videnskabelige første division.
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Wenn der Stein sagt, dass er zu Boden fallen will
Wenn du ihn in die Luft schleuderst
Dann glaube ihm.
Wenn das Wasser sagt, dass du nass wirst
Wenn du ins Wasser steigst,
Glaube ihm.
Wenn deine Freundin schreibt, dass sie kommen will
Glaube ihr nicht. Hier
Ist kein Naturkraft am Werk.
Bertolt Brecht: Me-ti. Buch der Wendungen, 1965

Afslutning: Gennembrud for et nyt fremtidsbillede – hvornår?
Fremtidig beskrivelse af fremtiderne
Fremtidsforskning defineres i denne fremstilling som en anvendt videnskab, der udvikler det
videnskabelige grundlag for valg af fremtid. Definitionen forudsætter for det første, at fremtid kan
vælges i betydningen skabes af individet eller samfundet – set i modsætning til bl.a. Velfærdskommissionens deterministiske billede af samfundsudviklingen (jf. kapitel I, afsnit 5.1). For det andet
forudsætter definitionen, at den forestående udvikling kan beskrives og analyseres i en form, der
opfylder sædvanlige krav til videnskabelige udsagn (jf. kapitel II og III). Den tredje forudsætning er, at
teorien kan udmøntes i praktiske valg (jf. kapitel IV).
Det er ikke tilstrækkeligt, at fremtidsforskningen opfylder de videnskabelige – efter Zinkernagel de
nødvendige sproglige – forudsætninger for analyse af den forestående udvikling. Fremtidsforskning er
en ’anvendt’ videnskab på samme måde som fx lægevidenskab. Medicinsk forskning, som ingen vil
anvende, er spild af ressourcer. Det samme gælder fremtidsforskning. Fremtidsforskningen skal ikke
alene opfylde kravene til videnskabelige udsagn. Den skal også opnå troværdighed. Det har den
(endnu) ikke, og samfundets ressourceanvendelse på fremtidsforskning er da også begrænset.
Historisk tilbageblik
Forestillingen om, at fremtiden bliver forskellig fra nutid og fortid synes at være forholdsvis ny.
Den slår formentlig igennem i 1700tallet. Op igennem 1800tallet finder forestillingen især udtryk i
store ingeniørprojekter og befolkningsstatistiske analyser. Enkelte forfattere og samfundsfilosoffer
behandler også samfundsudviklingen med hovedvægten på etiske og politiske vilkår.1)
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De teknologiske gennembrud i sidste halvdel af 1800-tallet vækker interesse for mere præcise
forudsigelser af ny teknik og af dens virkninger. Ifølge én undersøgelse offentliggjorde 50
anerkendte amerikanske forskere, opfindere og forfattere i alt 777 forudsigelser fra 1890 til 1940
med en samlet gennemsnitlig korrekthed på 0,4 frem til 1970. Kun 13 af de 50 personer forudsagde
korrekt i mindst halvdelen af tilfældene.2) Forudsigelser og fejlagtige beskrivelser af den
forestående udvikling er således ikke af ny dato. Det, der adskiller fremtidsforskning fra tidligere
forudsigelser, er formålet. Som noget nyt søger fremtidsforskningen at udarbejde et grundlag for
beslutninger om den forestående udvikling på systematisk måde.3)
Fremtidsforskningen introduceredes i USA i begyndelsen af 1960erne, i Vesteuropa i sidste halvdel
af 1960erne og i Danmark i 1968. Det skete samtidig med etableringen af en række andre, nye
forskningsområder, bl.a. kvindeforskning, u-landsforskning og (især i USA) beskæftigelse med
etniske minoriteter. Den europæiske fremtidsforskning opnåede en vis officiel anerkendelse med
OECD-rapporten 'Technological Forecasting in Perspective' fra 19674). Daværende OECDgeneralsekretær Thorkild Kristensen tog initiativ til rapporten.
Den amerikanske fremtidsforskning kan ses som en videreudvikling af det amerikanske forsvars
strategiske studier5), mens den europæiske fremtidsforskning især byggede på den
samfundsøkonomiske6) og fysiske planlægning. Opfattelsen af fremtidsforskningen i slutningen af
1960erne er bl.a. udtrykt af Erik Kaufman (professor i byplanlægning) på følgende måde: Der er
store dele af fremtiden, som vi mennesker selv vil og kan bestemme. .. Men formår vi at vælge og
bestemme fremtiden? Ja – vi har i det mindste en metode dertil: Planlægning … Metoden kan
forbedres, og den kan bruges mere. Man bør prøve at planlægge i fællesskab. Det er en måde at
styre nutidens vældige og sammensatte udvikling sådan, at den fører til en bestemt fremtid."7)
Betragtes fremtidsforskningens udvikling i tilbageblik, er de iøjnefaldende kendetegn:
•

Det udviklingsmæssige skift: Fremtidsforskningen blev båret frem af 1960ernes optimisme og
tro på, at planlægning kunne løse alle opgaver. Optimismen vendte i hele den vestlige verden i
1971-72 til en forventning om, at fremtiden ville blive ringere end nutiden, og de pessimistiske
holdninger blev cementeret med oliepriskriserne i 1973-74 og 1979-80, 'grænser-for-vækst'
debat, forureningsfrygt osv. Finansministeriets store perspektivplanredegørelse, der blev
udarbejdet inden den første energipriskrise, men offentliggjort lige efter, da forudsætningerne
var blevet totalt ændret, bragte de langsigtede overvejelser i miskredit i Danmark.

•

Mangel på akademisk – og dermed offentlig – anerkendelse: Mens kvindeforskning o.l. relativt
hurtigt vandt indpas på universiteterne, blev fremtidsforskningen afvist. Det kan bl.a. skyldes
navnet, der gav anledning til påstande om, at man ikke kan forske i fremtiden, da den ikke
eksisterer8). Henvisninger til, at historieforskningens genstand heller ikke eksisterer, afvistes
som irrelevant. Følgen var en kommercialisering af fremtidsforskningen, der satte grænser for
den videnskabelige udvikling.

•

Den uklare identitet: De fleste fagområder kan afgrænses (mere eller mindre klart) ved det
emneområde, som de er beskæftiget med. Den forestående udvikling repræsenterer ikke et
særskilt emneområde. Forskningsrådene besluttede da også midt i 1970erne, at fremtidsforskning var en dimension i ethvert forskningsprojekt, så meget mere som fremtidsforskningen
heller ikke kunne påberåbe sig specielle videnskabelige metoder. Den bredere offentlige
interesse for fremtidsforskning var begrænset til forudsigelser og scenarier, der kunne være
inspirerende eller underholdende, men ikke bidrog til en klar videnskabelig identitet. Endog i
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Sverige, hvor staten har ydet meget betydelig økonomisk støtte til fremtidsforskningen, er det
knapt lykkedes at skabe et egentligt gennembrud, så flere penge er ikke tilstrækkeligt til at
styrke fremtidsforskningen.
Der er to sammenknyttede led i forklaringen på fremtidsforskningens udviklingsforløb. Den ene er
de 55-årige udviklingsbølger, som de vestlige nationer gennemløber. Den sidste udviklingsbølge
startede omkring 1940, toppede i 1968 og sluttede midt i 1990erne. Fremtidsforskningen havde
rødder i udviklingsbølgens vækstfase, men skulle etablere sig i nedgangsfasen – og det kunne den
ikke. De højt industrialiserede lande skiftede fra stigende vækstrater til faldende vækstrater omkring
1970, og i den efterfølgende lavvækstfase var der ikke brug for den oprindelige 'vi kan bestemme
alt ved at planlægge mere og mere' fremtidsforskning.
Det andet led i forklaringen er sammenblandingen af ekspertise og ledelse. Forenklet udtrykt består
ledelse i at formulere de rigtige opgaver og ekspertise i at angive de rigtige løsninger på en given
opgave. Fremtidsforskningen – og her specielt de såkaldt langsigtede eller strategiske analyser –
forsøgte at forene ekspertise og ledelse og er endt med hverken at være det ene eller det andet.
Hverken i USA eller Europa er fremtidsforskningen i dag særlig aktiv. Den oprindelige
fremtidsforskning er næppe heller levedygtig, selv om der altid vil være en efterspørgsel efter
dramatiske scenarier og autoritative fremskrivninger.
Utopier og dystopier
Alternativet til fremtidsforskning er indsigtsfulde forfatteres og samfundsdebattørers vurderinger af
den forestående udvikling, fx '1984'. Orwell skrev "1984" i slutningen af 1940erne som en advarsel
mod den kolde krig. Han tegnede et billede af et samfund, hvor en almægtig elite overvåger og
kontrollerer en atomiseret og mentalt forarmet befolkningsmasse gennem psykisk terror og
misinformation. Advarslen blev skrevet på et tidspunkt, hvor krigsret, vold, militære ledelsesformer,
dyrkelse af fælles fjender osv. var i frisk erindring, og hvor brug af atombomber (i Korea-krigen)
var en nærliggende mulighed.
Orwells bog er blevet læst af mange, og der blev afholdt ’videnskabelige’ seminarer og skrevet
’videnskabelige’ artikler om bogen i 1984. Den fremstod med andre ord som troværdig – til trods
for, at bogens fremtidsscenario ligner slutningen af 1940erne meget mere end 1980erne. Efter
Murens fald i 1989 og angrebet på USA i 2001, efter udvidelsen af NATO/EU og invasionen af
Irak, efter optagelsen af Kina i WTO og retsforfølgelsen af krigsforbrydere på bl.a. Balkan er alle
lighedspunkter med den orwellske dystopi forsvundet. Det er demokratier og ikke diktaturer,
menneskerettigheder og ikke undertrykkelse og ensretning, færre og ikke flere militære konflikter
osv., der har præget udviklingen siden 2. verdenskrig.
Tilsvarende gælder Huxleys ’Fagre nye verden’ fra 1931, der blev skrevet som reaktion på et
fremtidsscenario om den videnskabelige udvikling fra 19239) og en række fremtidsromaner med et
racehygiejnisk budskab. Huxley advarede mod den teknologiske udvikling ved at beskrive en
samfundsform, hvor alle nyfødte var klonede, alle voksne var ’hjernevaskede’ og de demokratiske
spilleregler en tom skal. Udviklingen før og efter 2. verdenskrig foranledigede ham til at gentage
advarslen.10) Huxleys forventninger om, at udviklingen i lægevidenskab, biologi osv. ville udhule
den personlige frihed og de repræsentative demokratier er ikke blevet bekræftet – snarere
tværtimod.
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Både Orwelles og (især) Huxley opfattede deres fremtidsscenarier som indsigtsfulde og
velbegrundede analyser, som de blot have iklædt en litterær form. En ældre repræsentant for samme
genre er Ballamys ’Looking back from 2000’ (jf. kapitel III, afsnit 1.1) og HG. Wells.11) Trods
forskelle i emne, tid og sigte synes de nævnte og tilsvarende fremtidsscenarier at have det til fælles,
at bøger er meget tidsbundne. De spejler deres samtid som en karikatur eller en silhuet ved at
fremskrive og derigennem fremhæve udvalgte tendenser.
Trods forfatternes intentioner siger romanerne intet om fremtiderne. De bygger – som prognoserne
– på et helhedsbillede af fremtid som de endnu ikke synlige tilstande længere fremme på tidslinien
Forestillingen om fremtid som tilstande længere fremme på tidslinien er tidligere blevet
sammenlignet med forestillingen om Jorden som en flad tallerken. For så vidt angår den
videnskabelige fremtidsforskning er det uvæsentligt, om den herskende forestilling om fremtid er
rimelig eller urimelig. Så længe de fleste mennesker – herunder eksperter og ledere – tænker og
taler om fremtid som tilstande længere fremme på tidslinien, vil udsagn, der bryder med denne
forestillingsverden, være utroværdige.
Fremtidsforskningsparadokset
Troværdighed er ikke et begreb, der indgår i den videnskabelige diskurs – selv om alle kender de
mange eksempler på forskere, der blev angrebet som utroværdige og senere bekræftet – bl.a.
domfældelsen af Sokrates, Kopernikus’ ’tavshed’, processerne mod Galelei, forfølgelsen af
Simmelweis, angrebene på Planck osv. Ingen kender de angrebne forskere, der ikke blev rehabiliteret
af eftertiden. Det skal tilføjes, at det ikke er et specielt videnskabeligt problem. De ’store’ forfattere og
komponister – fx Mozart – blev også angrebet af samtidens ’smagsdommere’.
Kommunikation omfatter altid to parter. Den ene parts troværdighed eller utroværdighed afhænger
derfor ikke alene af den pågældende part. Begge parters gensidige troværdighed afhænger af et fælles
helhedsbillede af genstanden for kommunikationen. Uden et fælles helhedsbillede er begge parters
kommunikation uforståelig eller utroværdig for den anden part. Helhedsbilledet er ikke et produkt af
kommunikationen; det er forudsætningen for at kunne kommunikere (jf. kapitel I, afsnit 5).
Helhedsbilleder kan opdeles i fem hovedkategorier, hvor de mest omfattende eller abstrakte er de
erkendelsesteoretiske helhedsbilleder af 'virkeligheden', fx helhedsbilledet af universet og Altet, og de
mindst omfattende eller abstrakte er helhedsbilleder af 'oplevet' virkelighed, fx helhedsbilleder af
aktuelle vilkår (jf. skema III.3). Helhedsbillederne på de forskellige niveauer er knyttet sammen og kan
ikke ændres hver for sig. Det er én forklaring på de meget stabile helhedsbilleder.
Det herskende helhedsbillede af udviklingen i samfundet er et mekanistisk billede, der søges
formaliseret ved hjælp af mekanikkens differentialligninger, og som udmøntes i prognoser og forecasts
(jf. kapitel 1, afsnit 5.1). Det mekanistiske helhedsbillede fornægter, at sociale systemer er
selvregulerende. Systemets interaktion med omgivelserne er en overlevelsesbetingelse, og
selvregulering er nødvendig for opretholdelse af interaktionen under skiftende ydre vilkår.
Prognoseparadokset (jf. kapitel II, afsnit 2.3) kan således udvides til et fremtidsforskningsparadoks:
Hvis fremtidsforskning opfylder videnskabelige krav ved at formulere tankeeksperimenter om
selvregulerende systemer, så er den utroværdig, fordi beskrivelserne afviger fra det herskende
helhedsbillede, og hvis fremtidsforskningen formulerer troværdige prognoser og heuristiske scenarier,
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så er fremtidsforskning ikke forskning. Det herskende helhedsbillede kan ikke ændres af
videnskabelige argumenter, for argumenterne er utroværdige netop på grund af dette helhedsbillede.
Flygtninge, der kommer til et nyt land og ønsker at blive integreret i det ny samfund, udvikler nye
helhedsbilleder på kort tid, mens mennesker, der lever hele deres liv i det samme samfund, er mindre
tilbøjelige til at ændre helhedsbillede. Det klassiske eksempel er beskrivelsen af USA som 'den
amerikanske smeltedigel'. Helhedsbilledet kan ændres – ikke af ord, men af realiteter.
'Det revolutionære establishment'
I de sidste 50 år er samfundsudviklingen forløbet i en helt anden retning end Huxley og Orwell
frygtede. "Det kunne meget vel være tænkeligt, at de rigeste lande i verden – Vesteuropa og
Nordamerika især – aldrig mere skal erfare nogen revolution", skrev Arne Sørensen i 1974 og
fortsatte: "I så fald bør man komme til den slutning, at de tusinder af reformer og fornyelser, der
dagligt er i gang i de vestlige samfund, i én sum rummer en langt større revolution end dem, der
fødtes i flammerne fra det gamle samfund. Man bør så slutte, at man lever i noget, der kunne kaldes
for DET REVOLUTIONÆRE ESTABLISHMENT. De, der udarbejder modeller til sociale
innovationer, ville dermed have den opgave at udplante disse innovationer i det ganske land, fra
Skagen til Gedser, og at være med til at værge disse innovationer mod tilfældige poetiske
lidenskaber. Dette ville samtidig betyde, at 'massernes tid' var forbi, og man i stedet kunne regne
med et medarbejderskab fra 'de ganske almindelige mennesker' hvor som helst i landet …"
"Vi kan ikke med sikkerhed sige, om vi allerede befinder os i et sådant revolutionært establishment,
men det vil være af afgørende betydning for dem, der kan skabe sociale innovationer, om de kan
finde ud af, om det er et sådant samfund, innovationerne skal søges udplantet i. For selv om vi
allerede skulle befinde os i et sådant samfund, så ved folk det slet ikke endnu. De sociale
innovationer er derfor meget nødvendige, ikke blot til at forberede et utal af partielle og lokale
fornyelser, men også til at frembringe selve den almene sociale innovation, at skabe bevidsthed om,
at vi muligvis befinder os i et sådant samfund. Eller, hvis vi muligvis ikke gør det, da at skabe dette
samfund …" 12)
Arne Sørensen indførte begrebet 'det proteane menneske' som betegnelse for en person, der er "i
stand til uendeligt hurtigt og hyppigt at skifte skikkelse"13). Forestillingen om det proteane
menneske, der lever i det revolutionære establishment, er et barn af den samme vestlige filosofiske
tradition, som Marx's klasseløse samfund og Kropotkins anarkistiske idealsamfund, hvor folk
"organiserer sig selv på basis af frie overenskomster og individuelle initiativer, såvel som frie
føderationer af interesserede parter"14). Forestillingen er ikke ny. Det nye er påstanden om, at
virkeligheden nærmest upåagtet og i alle tilfælde u-revolutionært er ved at overhale idealerne.
Ords betydning begrænses af læserens forestillingsevne. Arne Sørensen fornemmede selv en
'snigende revolution', mens de fleste læsere for 30 år siden formentlig oplevede hans fremstilling
som en velskrevet intellektuel tankeleg.
Gennembrud
Fysiske opfindelser kan udvikles og efterprøves af et enkelt menneske i et laboratorium. Sociale
innovationer kan derimod kun skabes og afprøves i praksis. De eksisterer først, når nogle
mennesker praktiserer dem i det daglige.
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Jørgen Koefoed har sammenlignet de sociale innovationers indtrængningskurve med faste stoffers
faseomdannelse, idet faseomdannelsen også typisk følger et s-kurveforløb…." ..det udpræget
skredagtige forløb er intimt knyttet ikke blot til hvilke kræfter, der virker mellem nabomolekyler i
gitteret, men også til det, at gitteret er tredimensionelt. Derpå beror nemlig styrken af den kobling,
der er mellem molekylernes tilstand. Der kommunikeres ad mange veje gennem det
tredimensionelle gitter en information om, hvad der er den rigtige måde at sidde på, og hvad der er
den gale. Det kan godt tillades, at nogle få placerer sig forkert, uden at der sker noget særligt, men
efterhånden som det bliver hyppigere, så bliver det lettere og lettere for endnu flere at omlejre sig,
og inden for et ganske lille temperaturområde bryder så hele denne informationskommunikation
sammen, forskellen på rigtig og forkert forsvinder, og vi får omvæltninger til den anden tilstand, der
svarer til den højere temperatur."
"Nu er der det morsomme, at i forbindelse med forskellige samfundsproblemer er man blevet
opmærksom på, at meningsændringer, accept af nye produkter, nye metoder og lignende følger en
'indtrængningskurve', som har den samme generelle facon… Der er vist også almindelig enighed
om, at baggrunden for dette kurveforløb er en uhyre stærk kobling imellem folks meninger. Man
tager gennemgående ikke selv stilling direkte ved at tænke sagen igennem, men orienterer sig efter,
hvad et større antal 'naboer' mener, og på grund af den hårde kobling i systemet og
mangfoldigheden af kommunikationskanaler, får forløbet betydelig lighedspunkter med det, man
finder i de faste stoffers forhold."15)
Et gennembrud for forestillingen om de mange fremtider kan ses i lyset af Jørgen Koefoeds
fortolkning af 'indtrængningskurven'. Arne Sørensen fornemmede midt i 1970erne et 'revolutionært
establishment's indtrængning, men kunne ikke dengang med sikkerhed fastslå det. Den 'hårde
kobling og mangfoldigheden af kommunikationskanaler' hindrede nye forestillinger i at slå igennem
i slutningen af sidste århundrede. ’Tiden’ var ikke moden til fornyelser, men præget af afventende
holdninger, midlertidige foranstaltninger og krav til andre om at yde noget mere. Det er
karakteristisk for slutfasen i en udviklingsbølge.
Samfundsdebatten anno 2006 viser, at de fleste stadigt tænker og taler om fremtid som forestående
tilstande på en tidslinie. Danske soldater i Afghanistan og Irak, ophugning af danske færger i
Indien, afbrænding af Dannebrog og de mange andre tegn på den globaliserede
kommunikationslandsby kan være de nye realiteter, der kan ændre det herskende helhedsbillede og
skabe et gennembrud for forestillingen om mange fremtider. Fremtidsforskningen kan ikke skabe
omvæltningen, men den kan forberede en omvæltning – på mange områder og ikke blot i
opfattelsen af fremtidsforskning.
Et gennembrud for en ny samfundsudvikling kan åbne for nye løsninger af nogle aktuelle
problemer. Det betyder dog ikke, at alle væsentlige samfundsproblemer forsvinder. Gennembruddet
vil også ændre de sociale innovationers betydning. Jørgen Koefoed udtrykte dette i ironisk form:
"Kæmp for alt, hvad du har kært – sejrer din sag, vil det, der sejrer, blive noget helt andet end det,
du kæmpede for."
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BILAG
Den teknologiske udvikling
1. Logistiske vækstkurver :
A Vækstkurver
1) Logistisk vækst: Vækstrate og kumuleret vækst (fig. 1)
2) Logaritmisk transformation af logistisk vækstkurve til ret linie (fig. 2)
3) Eksempel på logistisk vækst: Vækst i bilpark, Italien (fig. 2)
4) Eksempel på logistisk vækst: Børns ordforråd (fig. 3)
B Transport
5) Teknologiske bølger på transportområder: Livscykler (fig. 4)
6) Teknologiske bølger på transportområder: Kumuleret vækst (fig. 4)
7) Teknologiske bølger på transportområder: Logaritmisk transformation (fig. 5)
8) Gennemsnitlig tidsforbrug på transport (fig. 6)
9) Trafikdræbte pr. 100.000 indbyggere, USA 1930-1990 og OECD-lande 1975 (fig 7)
C Energi
10) Teknologiske bølger på energiområdet (fig. 8)
11) Teknologiske overgangsfaser på energiområdet (fig. 9)
12) Sammenhæng mellem udviklingscyklerne og udsving i energiforbruget (fig. 10)
13) Reproduktion af teknologiske bølger på energiområdet 1920-80 (fig. 11)
14) Teknologiske bølger for opfindelser/produktfornyelser og energiforsyning/energipriser (fig.
12)
D Vækst
15) Logistisk vækst i dansk BNP 1950-1990 (fig. 13)
16) Midterpunkter for udvalgte OECD-landes logistiske vækstkurver for BNP (fig. 14)
17) Værdiudvikling i Danmark fra medio 1700tallet (fig. 15)
E Sundhed
18) Middellevetiden for 10-årige, mænd, udvalgte lande (fig. 16)
19) Danske sygehuses udviklingscyklus (fig. 17)
20) Udviklingen i sygdomsmønstre, USA (fig. 18)
21) Difteri dødsfald vs. alle dødsårsager, USA (fig. 19)
F Individuel og afvigende adfærd
22) Kumuleret vækstkurve for Mozarts kompositioner (fig. 20)
23) Kumulerede vækstkurver for Hitchcocks produktion af biograf- og tv-film (fig. 21)
24) Kumuleret vækstkurve for antal ofre for De røde Brigader, Italien (fig. 22)
25) Sammenfald mellem udviklingscykler og hyppigheden af afvigende adfærd; mord (fig. 23)
G Forecasting versus backcasting (fig. 24-25)
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Figurer

Kurveforklaring

fremtidsforskning.dk

Fig. 1: Logistisk vækst: Vækstrate og kumuleret vækst1)

Forklaring og eksemplificering af s-kurven

fremtidsforskning.dk

Fig. 2: Logaritmisk transformation af logistisk vækstkurve til ret linie
Eksempel på logistisk vækst: Vækst i bilpark, Italien 2)
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Genkendelse og anvendelse af ord, børn, 9 til 70 mdr.

Børns ordforråd

fremtidsforskning.dk

Fig. 3: Eksempel på logistisk vækst: Børns ordforråd 3)

Transportteknologiske bølger i den vestlige
verden siden 1780

fremtidsforskning.dk

Fig. 4: (Øverst) Teknologiske bølger på transportområder: Livscykler
(Nederst) Teknologiske bølger på transportområder: Kumuleret vækst 4)
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USA, jernbanenet, vejnet og flyselskaber i
miles

fremtidsforskning.dk

Fig 5: Teknologiske bølger på transportområder: Logaritmisk transformation af kumuleret
vækst 5)

Observeret tidsforbrug på transport pr.
dag pr. person

fremtidsforskning.dk

Fig. 6: Gennemsnitlig tidsforbrug på transport 6)
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Trafikdræbte pr. 100.000 indbyggere, USA
og andre lande

fremtidsforskning.dk

Fig. 7: Trafikdræbte pr. 100.000 indbyggere, USA 1930-1990 og OECD-lande 1975 7)

Globale energibølger

fremtidsforskning.dk
Fig. 8: Teknologiske bølger på energiområdet 8)
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Substitution af verdens primære
energikilder

fremtidsforskning.dk

Fig. 9: Teknologiske overgangsfaser på energiområdet

Energiforbrug, overgang fra kul til olie

fremtidsforskning.dk

Fig. 10: Sammenhæng mellem udviklingscyklerne og udsving i energiforbruget som logistisk
vækstkurve 9)
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Teknologiske vækstkurver til vækstloft –
afvigelse fra logistisk vækstkurve

fremtidsforskning.dk

Fig. 11: Reproduktion af teknologiske bølger på energiområdet 1920-80 på grundlag af data
for 1900-1920

Opfindelses- og innovationsbølger

fremtidsforskning.dk

Fig. 12 Teknologiske bølger for opfindelser og produktfornyelser samt energiforsyning og
energipriser 10)
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Dansk BNP, 1940 bølgen (1913 = 100)

fremtidsforskning.dk

Fig. 13: Logistisk vækst i dansk BNP 1950-1990 11)

BNP vækst i forskellige lande

fremtidsforskning.dk
Fig. 14: Midterpunkter for udvalgte OECD-landes logistiske vækstkurver for BNP 12)
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Teknologisk
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bølge starter
Værdiudvikling:
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c. 1775

c. 1830

c. 1885

c. 1940

c. 1995

c. 1790

c. 1835

c. 1895

c. 1948

c. 2005?

Basale behov
(føde, tøj, bolig)

Sikkerhed for
opfyldelse af
basale behov

Materielle
goder

Økonomiosk
tryghed

Individuel
selvudvikling
og ansvarlighed

- Basale
rettigheder
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arverettigheder

Borgerrettigheder
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rettigheder

Lighedsrettigheder
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Statsform

Fyrstedømme
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Nationalstat
med tredeling
af statsmagten

Retsstat med
vare-, kapitalog arbejdsmarked

Velfærdsstat
med indkomst-,
beskatnings- og
sikringssystem

Miljøstat?

Fig. 15: Værdiudvikling i Danmark fra medio 1700tallet
Kilde: Jansen, TB.: Ny økonomisk vækst og menneskelig udvikling, upubliceret manus, Center for
Udviklingsteknologi 1998, p. 39-40.

Fig. 16: Middellevetiden for 10-årige, mænd, udvalgte lande 13)
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Fig. 17: Danske sygehuses udviklingscyklus
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Fig. 18: Udviklingen i sygdomsmønstre, USA 14)

Fig. 19: Difteri dødsfald vs. alle dødsårsager, USA 15)
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Mozart, kumulerede antal kompositioner
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Fig. 20: Kumuleret vækstkurve for Mozarts kompositioner

Alfred Hitchcock’s 2 medienicher
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Fig. 21: Kumulerede vækstkurver for Hitchcocks produktion af biograf- og tv-film
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Terrororganisation ’De røde Brigader’,
Italien
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Fig. 22: Kumuleret vækstkurve for antal ofre for De røde Brigader, Italien (fig. 22)

Mord i USA
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Fig. 23: Sammenfald mellem udviklingscykler og hyppigheden af afvigende adfærd; mord
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Forecasting versus Backcasting
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Fig. 24: Forecasting versus backcasting 1

Forecasting versus Backcasting

fremtidsforskning.dk

Fig. 25: Forecasting versus backcasting 2
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2. De teknologiske bølger
Teknologi kan defineres som hjælpemidler + viden om brug af hjælpemidlerne. Hjælpemidlerne
kan være fysiske redskaber (teknikker) eller sprogligt udformede hjælpemidler, herunder også
sproget.
Den teknologiske udvikling indenfor transport, energi, materialer, kommunikation osv.
gennemløber hver for sig livscykler. De indgår i fællesskab i et meget regelmæssigt,
sammenhængende, tværnationalt og irreversibelt teknologisk udviklingsmønster, der ikke påvirkes
af økonomiske kriser og krige.16) Over de sidste godt 200 år har den vestlige verden gennemløbet 4
ca. 55 år lange teknologiske bølger. Det er (med enkelte undtagelser) ikke muligt at påvise
udviklingscykler længere tilbage, fordi de nødvendige data mangler. To undtagelser er bogtryk
(siden 1470) og britiske krigsskibe (siden 1485); de følger også det 55-årige udviklingsmønster.17)
I det følgende beskrives den teknologiske udvikling inden for transportområdet som eksempel på
det historiske udviklingsmønster.
Transportområdet
Udviklingen på transportområdet er et typisk eksempel på teknologisk fornyelse for at opfylde
konstante værdiforestillinger. Den transportteknologiske udvikling har hverken øget eller reduceret
rejsetiden.18, 19) Den har derimod øget rejseafstandene og dermed opfyldt behovet for bevægelsesfrihed, der er en grundlæggende værdi. Mennesker udnytter de teknologiske muligheder for at
opfylde denne værdi, og udnyttelsen vokser derfor i takt med den økonomiske vækst. Udviklingen i
bystørrelse såvel som i fortidige imperiers og nutidige nationalstaters størrelse, i EU's medlemstal
osv. afspejler dette.20)
Bevægelsesfrihed er en grundlæggende frihedsværdi. Alle mennesker udnytter den foreliggende
bevægelsesfrihed og anvender gennemsnitligt samme konstante mængde tid og samme andel af
indkomsten på transport uanset samfundsform. Det konstante tidsforbrug pr. person pr. dag er ca. 1
time og 15 minutter.21) Mennesker bruger ca. 13 % af den disponible indkomst på transport – i dag
og i 1930, i Tyskland og i Canada.22)
Når transportmængden måles i tidsforbrug og penge (andel af disponibel indkomst), så er den
konstant. Den konstante rejsetid indebærer, at samme teknologi benyttes i konstant omfang. Fx har
amerikanske biler gennemsnitligt kørt 15.000 km om året siden 1930, og den enkelte bilist kører
knapt en time hver dag uanset indkomst.23) Samtidig afvikles teknologier, der skaber mindre
handlefrihed. Fx blev heste erstattet af biler i USA mellem 1910 og 1920, uden at væksten i det
samlede antal ’transportmidler’ påvirkedes.24)
Det fælles udviklingsforløb er tværnationalt. Fx. etableredes 40 nationale jernbanenet i sidste
halvdel af 1800tallet. Etableringstidspunkterne følger én og samme s-kurve. Åbning af metroer i
storbyer rundt om i verden følger ligeledes et fælles livscyklusmønster,25) og det samlede
motorvejsnet i Europa følger én s-kurve.26)
Bilafgifter og subsidier til kollektive transportmidler ændrer ikke udviklingsforløbet. Subvention af
stagnerende (kollektive) transportsystemer kan muligvis forhale afviklingen. De kan ikke vende
udviklingen, da de forskellige transportmidler ikke konkurrerer på pris, men på værdiopfyldelse, jf.
nedenfor.
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De grundlæggende opfindelser og produktfornyelser kan betragtes som ’byggesten’ for teknologisk
udvikling. Spredningen af opfindelser og produktfornyelser og udbredelse og substitution af primær
energikilde har også gennemløbet fire teknologiske livscykler. Priskriserne følger det regelmæssige
mønster. De er indtruffet, hver gang den primære energikilde har nået et vækstloft.
Udviklingsbølgernes regelmæssighed fremgår bl.a. af en særskilt analyse af udviklingen i primære
energikilder. Et udsnit på 20 år af det 200 år lange udviklingsforløb er tilstrækkeligt til at
reproducere hele forløbet – inklusiv følgerne af de meget regelmæssige priskriser.27)
Nationaløkonomiske modeller kan ikke reproducere udviklingen blot tilnærmelsesvis så godt.1) En
tredje illustration af regelmæssigheden er udviklingen inden for stålproduktion før og efter Anden
Verdenskrig. Krigen skabte en kortvarig, mindre stagnation, hvorefter den oprindelige
udviklingsbane blev genoprettet.28)
Spørgsmål om energiforsyning bliver ofte fremstillet, som om der herskede energiknaphed. Det er
en misforståelse, der kan forstærke de økonomiske problemer. 'Speaking always about energy, and
neglecting that the problem is always about free energy – exergy, if you like – we can make serious
mistakes. Acting in the belief that energy is scarce and must be provided at any price, we may add
to the deterioration of our economy, when actually energy is abundant and the problems are created
‘only’ by the fact that it is not available exactly where and when we need it”.29)
De fire bølger af ny fysisk infrastruktur har dels øget adgang til energi, dels reduceret transport- og
kommunikationsomkostninger. Den stabile vækst startede, da kulminedrift og dampmaskiner skabte
basis for at erstatte træ med kul til at udføre arbejde. I de efterfølgende bølger er energiadgangen
(dvs. energioverskuddet ved at anvende energi til at producere og distribuere energi) mangedoblet.
Samtidig har stadigt mere effektive transportmidler øget bevægeligheden, som i forbindelse med
mere effektive kommunikationsmidler har øget de sociale organisationers størrelse. Billigere energi,
voksende markeder og voksende organisationsstørrelse skaber nye vilkår for produktion og forbrug,
økonomi og politik.
Udviklingen i EU kan ses som en direkte konsekvens af udviklingen i den fysiske
infrastrukturteknologi. Når transport- og kommunikationsomkostninger falder, så vokser den
tværnationale interaktion og skaber behov for at fastlægge den nationale suverænitet på ny måde.
Ingen europæisk nation besidder økonomisk suverænitet i dag, og de kan derfor heller ikke afgive
suverænitet på dette område. De kan derimod indgå forpligtende aftaler om økonomisk udnyttelse
af en fælles fysisk infrastruktur for at opnå større national suverænitet på nye områder.
Overgangen fra én teknologisk bølge til den næste kan beskrives som en kaosfase i matematisk
forstand. I overgangsfasen afsøges og afprøves muligheder for at udnytte ny teknologi til at opfylde
hidtidige og nye behov på nye og bedre måder. Fornyelsestrinnene i den enkelte teknologis
vækstfase - fx. erstatning af tromlebremser med skivebremser i biler - kan ligeledes beskrives som
kaoslignende søge-og-finde processer.30) Processen kan fremstilles i tilbageblik som en rationel
økonomisk beslutningsproces, men den nutidige søge-og-finde proces kan ikke baseres på
regnskabsanalyser.
Den aktuelle overgangsfase
Danmark og tilsvarende højt industrialiserede nationer gennemløber en overgangsfase i disse år.
Magnetbanetog, ny computerarkitektur med mange parallelle processorer og ny kommunikationsteknologi, fx automatisering af bilkørsel ved hjælp af satellitstyrede autopiloter,31)
intelligente materialer og hjælpemidler i kraft af indbyggede mikro-'computers' er enkelte elementer

332

i den forestående bølge. Historisk set igangsættes de store anlægsbyggerier på transport-området
typisk umiddelbart inden eller i overgangsfasen mellem to bølger.32) Storebælts- og Øresundsbro og
metrobyggeri i København passer ind i dette billede. Omstillingen er et skift i produktionsvilkår.
Den sidste teknologiske bølge startede i 1940 og sluttede midt i ’90erne. De regelmæssige og
sammenhængende teknologiske livscykler skaber tilsvarende bølger i nationaløkonomi og politik.
De lange makroøkonomiske (kondratief) bølger er hidtil startet ca. 10 år efter skiftet til en ny
teknologisk bølge.33) Velstandsudviklingen i Danmark (BNP) fra 1940 til 1995 følger dette mønster
med størst vækst omkring 1968. Andre OECD-landes økonomiske udvikling kan beskrives på
tilsvarende måde med størst vækst mellem 1965 og 1972. Sovjetunionens opløsning og omdannelse
af EU fra fællesmarked til overnational union kan opfattes som politisk-økonomiske
følgevirkninger af den aktuelle omstilling.
Dansk landbrug har været en vigtig energikilde i ca. 10.000 år. Landbrugets energiratio, dvs.
energioutput pr. energiinput, var for 10.000 år siden ca. 50 og var endnu ca. 40 omkring år 1900.
Den er i dag faldet til 2 eller lavere i de højt industrialiserede lande.34) Dansk landbrug har fx
mangedoblet produktionen over de sidste 100 år ved at erstatte arbejdskraft med energi ’udefra’.
Det betyder, at jorden ikke længere er et middel til energiproduktion. Svineproduktion og -eksport,
der fortsat spiller en stor rolle i dansk landbrug, kræver ikke i sig selv jord (om end lovgivningen
regulerer svineproduktionen på grundlag af ejendommenes størrelse). Jordens betydning som
produktionsfaktor kan blive yderligere reduceret af industrielle teknikker til kloning af fx.
appelsinsaft- eller hvedeceller, der kan leve af affald, og som begrænser appelsintræernes og
hvedemarkernes rolle til forskønnelse af landskaberne.
Efter energipriskriser og omstilling fra olie til naturgas i ‘70erne følger næste energiteknologiske
overgangsfase omkring 2030. Omstilling om 25-30 år forudsætter, at den nye primære energikilde
introduceres i løbet af de nærmeste år. Forskellige forhold peger på brint som den nye primære
energikilde.35) Brintdrevne biler, der vil blive benyttet i den olympiske by i Peking i 2008, og dansk
udviklede brintpiller som omtalt i pressen passer ind i dette mønster. En væsentlig forudsætning for
en ’brintøkonomi’ er dog, at det lykkes at udvikle risiko- og forureningsfri brintproduktionsteknikker, fx katalysatorer for spaltning af vand ved hjælp af sollys eller nye former for
udnyttelse af atomkraft.
Olieprisstigningerne i 1970erne og igen under Irak krigen skyldes ikke knaphed, men politisk
usikkerhed. Nogle ’sagkyndige’ forudser olieknaphed i løbet af en kortere årrække, selv om de
kendte oliereserver aldrig har været så store, som de er nu,36) og selv om prospekteringen hidtil har
været mere afhængig af politisk stabilitet end lovende geologiske formationer. Senest er det fx
lykkedes at finde helt nye oliekilder i Nordirak, hvor den kurdiske lokalregering har skabt rimelig
sikkerhed.
Det er bemærkelsesværdigt, at udviklingen af brintdrevne biler er blevet igangsat trods tilstrækkelig
olieforsyning. Et tilsvarende historisk eksempel på 'tidlig start’ er opbygningen af et asfalteret
vejnet i USA. Det startede 30 år før væksten i bilparken trods større økonomiske fordele ved at
udnytte jernbanerne.37) Omvendt blev radar og jetmotor opfundet i ’20erne, men først taget i
anvendelse, da behovet opstod før og under Anden Verdenskrig.
Eksemplerne viser, at den teknologiske udvikling ikke styres af de markedsøkonomiske faktorer,
som regnskabsanalyserne bygger på. Det bekræftes af en undersøgelse af den teknologiske
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udvikling på transportområdet, hvor forfatteren konkluderer: 'I should perhaps note that this
revision of many years of earlier work is not entirely without suffering. The findings of the recent
work nevertheless stand. ... the process of innovation is governed by certain internal, technologyspecific variables that are only partially of an economic nature...'.38)
Nationaløkonomer og demografer har længe advaret om risiko for økonomisk stagnation, fordi
arbejdsstyrken reduceres i forhold til pensionister over den næste snes år. De økonomiske
krisescenarier forlænger fortiden trods nutidig omstilling. Arbejde som noget, der foregår et bestemt
sted på et bestemt tidspunkt igennem en bestemt livsfase, er en industriel opfindelse. Afvikling af
traditionel industriel produktion har allerede resulteret i nye arbejdsformer, hvor fx arbejdstid er
knyttet til de opgaver, som medarbejderne løser på eget ansvar. Det skaber basis for fleksible
arbejdstider og fleksible ansættelsesformer, herunder for ældre medarbejdere. Alligevel indgår
medarbejderne som en omkostningsfaktor i virksomhedsregnskaberne.39)
Endvidere vil en ny automationsbølge baseret på intelligente robotter begrænse behovet for
arbejdskraft i almindelighed og i særdeleshed for den form for specialister, der uddannes i dag.40)
Velstandstigningen har haft en paradoksal følgevirkning. I et knaphedssamfund er det i reglen let at
træffe valg, fordi valgmulighederne er begrænsede og de fleste uønskværdige. Velstandsudviklingen har skabt flere ønskværdige valgmuligheder. Mange mennesker har vanskeligt ved at
bortvælge ønskværdige muligheder. De søger i stedet at udnytte alle mulighederne. Følgen er et
voksende tidspres, at tid frem for penge er blevet det væsentligste knaphedsgode. Det var fx
utilfredshed med aftalen om fridage, der udløste den sidste storstrejke i Danmark. Det udelukker
ikke, at nogle grupper oplever et lønmæssigt efterslæb.
Trods det meget bundne teknologiske udviklingsforløb er den enkelte nations udvikling ikke
forhåndsbestemt. En ny bølge skaber basis for ny vækst og udvikling, hvis nationen kan frigøre sig
fra herskende forestillinger. Omvendt kan fortidsbundet ledelse, faglig konservatisme og simple
løsninger på komplekse problemer forstærke den økonomiske stagnation – tværnationalt i EU,
nationalt, i virksomheden og institutioner og i ’de nære’ samfund.
Signalement af aktuelle udviklingsmuligheder
I én forstand er de aktuelle udviklingsmuligheder allerede fortid. De skabtes for nogle år siden og
kan i dag udnyttes, men ikke ændres. Det væsentlige er processen: Om udnyttelsen af de aktuelle
muligheder skaber flere eller færre værdiopfyldende udviklingsmuligheder om nogle år.
Der eksisterer altid en vifte af fremtider og ikke en enkelt forudsigelig fremtid. Ledelse består i at
vælge fremtid. Valg af fremtid kræver et billede af viften af udviklingsmuligheder.
Forudsætningerne for at tegne dette billede omfatter:
a) Sociale organisationer – samfund, erhvervsliv, offentlige institutioner – eksisterer for at
opfylde værdiforestillinger.
b) Værdiopfyldelse kræver løbende forbedring og fornyelse af ydelser og processer.
c) Udviklingen i værdiopfyldelse og hjælpemidler – og dermed hele organisationens størrelse
og kompetencer – gennemløber s-kurver (livscykler) til henholdsvis et mæthedsloft for
værdier og forbedringsloft for teknologier.
d) Organisationer, der har nået s-kurvens loft, afvikles, hvis de ikke omstilles til at opfylde nye
værdier på nye måder.
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e) Organisationernes udviklingsstadie på et bestemt tidspunkt bestemmer udviklingsmulighederne på det pågældende tidspunkt og dermed de krav, som organisationerne skal opfylde
for at udnytte mulighederne.
Tværnationale og nationale fornyelseskrav
Aktuel overgangsfase fra én teknologisk cyklus til den næste i den vestlige verden fra ca. 1995, dvs.
behov for fornyelse af fysisk infrastruktur, dominerende energiform, produktionsgrundlag, læring
osv. samt for nye 'sociale færdselsregler' for familier, produktion, velfærd og politik.
De ny globale krav omfatter:
Muligheder:

Betingelser:

Følger:

Tværnational masseproduktion af standardydelser til faldende priser

Global økonomi: Afvikling af
nationale subsidier, beskyttelsestold, fødevarehjælp som hindrer
lokal afsætning osv.

Ny international arbejdsdeling;
voksende velstand, uddannelse,
ligestilling, børnebegrænsning,
demokratisering osv. i 3. verden

Brintøkonomi

Brintproduktion, der udnytter Akraft, katalysatorer, solenergi el.
lign. til at spalte vand eller fossil
energi

Mindre CO2- og partikelforurening,
rigelig energiforsyning

Kloning af fødevarer, fx
appelsiner og oksebov

Kontrolleret masseproduktion af
genmanipulerede fødevarer

Produktion af fødevarer vha. affald,
begrænsning af fødevaremangel

Global sikkerhedspolitik:
Foregribelse af væbnede
konflikter og folkemord

Ny folkeret, international domstol
for legalisering af foregribende
indgreb, overnational våbenmagt

Begrænsning af krige, terror og brud
på menneskerettighederne

De nye nationale krav omfatter:
-

Ny form for sikkerhedspolitik, fordi truslerne er globale.
Ny form for suverænitet, fordi nationaløkonomisk politik er udelukket.
Ny, kort EU-forfatning, der giver EU eneansvar for fælles fysisk infrastruktur og udnyttelse af
denne, dvs. den økonomiske politik, herunder skatte- og velfærdspolitik.
Ny beskæftigelsespolitik, fordi gennembrud for robotter svækker sammenhæng mellem
økonomisk vækst og beskæftigelse.
Ny erhvervspolitik, der understøtter samvirke mellem selvstændige virksomheders individualiserede løsninger af internationalt udliciterede opgaver, fordi masseproduktion af standardydelser vil blive overtaget af multinationale selskaber.
Ny uddannelsespolitik, fordi informationseksplosion og hurtige teknologiske skift skaber
overspecialisering og fejlkvalificering.
Ny planlovgivnings- og miljøpolitik, fordi jordens betydning som produktionsmiddel aftager, og
miljøbelastningen kun kan reduceres ved hjælp af ny teknologi.
Ny familiepolitik, fordi familien bliver det ’faste holdepunkt’ i et skiftende og eksperimenterende livsforløb (livslang læring).
Osv.
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Erhvervslivets udviklingsmuligheder
Omstillingskrav:
- Nye forestillinger om viden frem for mere af den hidtidige form for viden: Udnyttelse af rigelig
og billig viden og information som råvare (informationsforbrug).
- Nye forestillinger om værditilvækst frem for større produktion: Garanti for behovsopfyldelse,
der begrunder en høj pris, i stedet for at garantere produktegenskaber.
- Nye forestillinger om organisationsform frem for større organisationer: Deltagelse i
kompetencebaserede netværk, der tilbyder at opfylde konkret værdiforestilling bedre og bedre.
- Nye forestillinger om ledelse frem for større centralisering: Bæredygtige netværk, hvor alle
løser ledelsesopgaver inden for eget ansvarsområde.
- Osv.
Konsekvenser af omstillingskrav for erhvervslivet: Omstilling til værdiledede, kompetencebaserede
organisationer, som hverken er markeds- eller statsregulerede. Omstillingen omfatter:
- Økonomiske videnregnskaber, fordi virksomhedens kompetencer ikke er 'indbygget' i maskiner.
- Entrepriselignende ansættelser og projektarbejde, fordi hver enkelt medarbejder skal løse
ledelsesopgaver som garant for virksomhedens tillidsværdighed.
- Outsourcing af alle aktiviteter, som virksomheden ikke besidder særlig kompetence til at udføre,
fordi det øger konkurrenceevnen.
- Nyt IT-netværk til opsamling af de kompetencer, der udvikles i det daglige arbejde
(videndeling) og til individuel 'skræddersyning' af ydelser.
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Forfatteren, Torben Bo Jansen, døde 2007. Forinden overdrog forfatteren manuskriptet til denne
bog til en lille – familiær – kreds til videre bearbejdning. Denne kreds har bestået af Torben Bo
Jansens søster, overlæge Jette Jansen som hovedansvarlig, hans bror, lektor Steen Jansen, og hans
svoger, professor Carsten Henrichsen. Herudover har også andre, herunder især medlemmer af
forretningsbestyrelsen for Selskabet for Fremtidsforskning, bistået med råd og vejledning.
Vi skal ikke lægge skjul på, at det har været en krævende opgave at gøre denne bog klar til
udgivelse. Ved overdragelsen af manuskriptet var dette på visse punkter ikke helt færdiggjort, idet
navnlig henvisninger og bilagsmateriale var ufuldstændigt. Hertil kommer systematiske inkonsistenser foranlediget af en arbejdsproces, som har været forceret pga. forfatterens sygdom, samt
tekstmæssige uklarheder, som undertiden har været forstærket af, at vi måske ikke selv har været
fuldt på omgangshøjde med forfatterens – meget høje – videnskabelige aspirationsniveau.
Vi har imidlertid bestræbt os for at 'redigere' manuskriptet i Torben Bo Jansens ånd og ud fra et
livslangt kendskab til og fortrolighed med hans vidtspændende tankegange, ligesom vi har bestræbt
os for at være loyale over for hans – indimellem ordknappe – udtryksmåde og sprog-'tone'. Fejl og
mangler, som kan tilskrives vores behandling af manuskriptet, må vi naturligvis påtage os ansvaret
for, og vi vil være taknemmelige for henvendelser med påpegning af eventuelle misforståelser eller
andre uklarheder i den tekstmæssige behandling af stoffet.
På ét punkt har vi tiltaget os en særlig ret: Torben Bo Jansen havde selv givet sit manuskript titlen:
Danmark om 10-15 år: Hvordan vælges fremtid? Denne titel har vi valgt at beholde som undertitel,
idet vi har har givet bogen sin hovedtitel: Fremtidsvalg, som en – efter vores opfattelse – mere
rammende, og i hvert tilfælde 'mundret' titel, der spiller på en tidligere meget omtalt bog inden for
denne genre, Alvin Toffler’s Future Shock fra 1970 (dansk udgave fra 1972: Fremtids-chock).
Det skal dog medgives, at Torben Bo Jansens bog ikke herudover har meget til fælles med denne
bog, idet ”Fremtidsvalg” navnlig udmærker sig ved at være en – i bedste forstand – videnskabelig
afhandling. Det ændrer dog ikke ved, at den også – ligesom Alvin Tofflers bog – kan læses som en
debatbog om en række af tidens problemer i det danske – og den højt udviklede verdens – samfund.
Men det er i så fald ikke nogen læse-let bog, som også Erling Olsens forord antyder.
Med den valgte hovedtitel signaleres endvidere sammenhængen med en tidligere udgivelse, Torben
Bo Jansens nu 25 år gamle bog, Valg af fremtid. Samfundet til debat (Chr. Ejler’s Forlag 1983). Det
foreliggende værk kan på flere måder betragtes som en opfølgning på og videreudvikling af
tankerne i denne bog, som ligeledes spændte vidt i sit emnevalg, men som netop ikke havde den
karakter af videnskabelig analyse, som præger det her foreliggende værk.
Torben Bo Jansen betegnede selv manuskriptet som sit livsværk – som frugten af et langt og
omfattende forfatterskab. Som sådant være det hermed videregivet til offentligheden og forskningsverden til overvejelse og debat.
København, aril 2009
Jette Jansen, Steen Jansen og Carsten Henrichsen
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